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Pereitą trečiadienį Čikagoje 
pradėjo išeidinėti naujas an
gliškas dienraštis—THE CHI
CAGO SUN (Čikagos Saulė). 
Jį leidžia žymus liberalas-ka- 
pitalistas Field Marshall. Tai 
tas pats asmuo, kuris leidžia 
Niujorke dienraštį “PM.” 
“The Chicago Sun” yra ryti-
nis laikraštis.
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ROOSEVELTAS ATSIŠAUKĖ Į JAPONIJOS IMPERATORIŲ
Prezidentas Šaukia Japonų 

Valdovą Vengt Karo su 
Jungtinėmis Valstijomis

LENKŲ IR SOVIETŲ SU
TARUS IŠVIEN VEIKTI, 
IKI NACIAI BUS SUMUŠTI

Sovietai Atkariavo 200
Miesteliu nuo Vokiečių;
Atmušė Juos nuo Maskvos

Šio dienraščio pasirodymas 
padės to miesto ir apylinkės 
gyventojams persiorijentuoti. 
Iki šiol ten didžiausį vaidine-, 
nį vaidino “The Chicago Tri
bune”—reakcingiausias dien
raštis Amerikoje, didelis apy- į 
šerių šalininkas, uolus Lind-1
bergho ir kitų hitlerininkų Washington. _  Preziden-
advokatas akyplėšiškas pre-!^as Rooseveltas pasiuntė 
z“,e"t0 rI‘ooseveltQ° P,u<?ėjaf'. asmeniška atsišaukimą Ja-

The Chicago Sun bus ki- .. . , . . vT.
tokios pakraipos. Jis remia operatoriui Hiro-
Roosevelto užsieninę politi- ^lto UI, kad sulaikytų ja- 
ką; jis stovi griežtai už su- P°T1T1S nuO karo SU Jungtl- 
naikinimą Hitlerio ir jo naciš-1 nemis Valstijomis. Taip
kų jėgų; jis stovi už teikimą1 prezidentas atsišaukė į Ja- 
pagalbos Anglijai, Sovietų Są-į ponijos valdovą, kuomet pa- 
jungai ir Chinijai. O šiandien, ’ tyrė, jog japonai sutraukė 
kas stoja už tuos punktus, 
yra prietelius Amerikos 
mokratijos ir viso pasaulio 
svę mylinčių žmonių!

tas;jau 125,000 savo kariuome- 
de- nės į francūzų koloniją In- 

do-Chiną.
Gauta žinių, kad Japoni

ja siunčia. į Indo-Chiną dar 
įžengiame į 25-tą didžiau- įg ^OO kareivių dviem di- 

s.o žmonijos .stor.joje karo džiuliais transporto laivais, 
savaitę. Rostovas is vokiečiu tl . i j. i • • • ♦ .. i , . v. . .. .v ‘kuriuos lydi karimai japo-atimtas: vokiečiai smarkiai su- , . . J J 1
kuojami Ukrainoje. Maskva laivai.
dar vis tebėra rimtame pavo- j 1 okį japonų armijos tel- 
juje. kimą Amerika laiko Japo-

Nepaisant pliusų ir minusų, nijos pasirUOŠimu užpult 
kiekvienas bešališkas žiūrovas Thailandą (Siamą), kuris 
sutiks, kad šiandien vokiečiai rubežiuojasi SU Indo-China.

ne* Tatai yra taipgi grumoji- 
Sa‘ mas užklupt Burmos Kelią 

ir anglų koloniją Malajų 
su’įpusiausalyje. Burmos Keliu 

Į Plaukia Chinijai karo reik- 
būtų;menys iš Amerikos ir Ang-

AUSTRALIJA IR FILIPI
NAI RUOŠIASI KARO 

VEIKSMAMS
Australija, Anglijos pu- 

siau-kolonija, susitarė veikt 
išvien su Rolandų Rytine 
Indija, jeigu japonai užpul
tų Thailandą.

Filipinų salų ministerių 
kabinetas ragina išsikraus* 
tyt iš sostines Manilos visus 
gyventojus, be kurių tas 
miestas galėtų apsieiti.

yra prastesnėje padėtyje, 
gu jie buvo prieš 24-rias 
vaites!

Jei tik anglai smarkiau 
brustų; jei tik jie bandytų i 
daryti daugiau, negu jie < 
ro,—vokiečių naciams 
labai riestai.

JAPONIJA, SAKOMA, 
NUTRAUKSIANTI DE
RYBAS SU AMERIKA
Tokio, gruod. 6. — Neo

ficialiai pranešama, kad Ja
ponija rengiasi nutraukt di
plomatinius pasitarimus su 
JuT^tinių Valstijų vyriau
sybe Washingtone.

. Japonų spauda ir radijas 
skelbia, kad Sovietai taipgi 
mobilizuoja 840,000 kariuo
menės Sibire prieš Japoni
ją

Visi padoresnieji 
Čiai, visi švaresnieji 
komentatoriai pripažįsta vie
ną ir tą patį: Rostovo fronte 
vokiečiai gavo pirmutinį didelį 
smūgį 
smūgį 
čiai.

laikraš- 
radijo

šiame kare. Jiems tą
uždavė raudonarmie-

dabar skaitytojas prisi-Gal
mins tuos bjaurius melus, ku
riuos skleidė socijalistinė, kle
rikalinė ir tautininkų, spauda 
apie raudonarmiečius. Jie ap
driskę, basi, alkani, šautuvus 
pasiraišioję virvutėmis...

Na, dabar tie “basi”, “al
kani”, “apdriskę” vyrai muša 
labiausiai Sovietų priešų iš
garbintą kariuomenę — ka
riuomenę, kuri iki šiol tūlų 
“karo strategų” buvo pava
dinta “nesumušama.”

Ką dabar sakys Kmitai, 
Grigaičiai, Michelsonai, et ai?

JAPONŲ NEVA UŽTIK
RINIMAS

Japonija praeitą šešta
dienį užtikrino, kad jos ar
mija įmaršavo į Thailandą, 
esą, tik tuo tikslu, kad ap
saugotų šiaurinę Thailando 
dalį no įsiveržimo iš chinų 
pusės.

Japonų atstovai Wash
ingtone taip pat sakė prez. 
Rooseveltui, būk Japonija 
turi tik 40,000 savo kariuo
menės Indo-Chinoje, tai, 
girdi, ne daugiau kaip Vi
chy Franci j a leido ten lai
kyti pagal pirmesnę sutartį 
su japonais.

Naciai Sumušti Mas
kvos Srity j, bet Laimį 

Tūlos Fronte

Naciai, Sako, Atremia 
Sovietus Pietuose

Leonas Pruseika “Vilnyj” 
rašo:

“Sunku buvo '‘Naujienoms’ 
išstenėti šiuos žodžius: “Pie
tinės Sovietų armijos atsiėmė 
Rostovą prie Dono. Tai pir
mutinė tokia ryški rusų per
galė penkių su viršum mėne
sių kare.’

“Kaip tarakoną prariję jau
čiasi tie poneliai, kurie visą 
laiką skelbė, kad ‘Stalino dik
tatūrai’ lemta žūti už kelių 
savaičių.”

Tokių ponelių pas lietuvius 
yra daug. Nesmagios jiems ži
nelės.

Berlin, gruod. 6. — Na
ciai skelbia, kad jie atmušę 
ir sulaikę sovietines jėgas 
tarp Taganrogo ir Rostovo. 
Užginčija, kad Sovietai 
pralaužė vokiečių liniją Ta
ganrogo srity j.

Vokiečiai sako, 
pasivarę pirmyn 
fronte. Siaučia
mūšiai giliuose snieguose ir 
šaltyje 17 laipsnių žemiau 
zero.

kad jie 
Maskvos 
nuožmūs

Litvinovas Amerikoj
Čekų Tautinės Tarybos 

(Amerikoje) prezidentas J. J. 
Zmrhal pareiškė:

“Rusai lieja savo kraują 
dėl mūs. Kaip tuomet gali 
rastis žmogus, kuris nieko ne
darytų Rusams gelbėti?. . . 
Ką mes darome Rusijai padė
ti, darome pačių savo naudai 
ir darome labui mūsų brolių,

ropoję.”
Teisingai pasakyta. Deja,

San Francisco, Calif. — 
Atskrido naujasis Sovietų 
ambasadorius Amerikai, 
Maksimas Litvinovas su 
žmona. Jis išreiškė gilią pa
dėką šiai šaliai už pagalbą 
Sovietam kovoje, kad “su
triuškinus tą žmonijos prie
šą Hitlerį.”
toli gražu ne visi tą teisybę 
dar supranta. Tūli supranta, 
bet nuduoda nesuprantą.

Kuibišev, Sovietai, gruod. 
6. — Sovietinė kariuomenė 
toliau vejasi bėgančius na
cius nuo Taganrogo linkui 
Mariupolio. Sovietų karo 
laivai ir orlaiviai neatlai- 
džiai bombarduoja vokie
čius, kuriais užsikimšę Azo
vo pajūrio keliai vedantieji 
į Mariupolį. Raudonoji Ar
mija su kazokais raiteliais 
atkariavo nuo nacių dar ke
lis miestelius pietiniame 
fronte.

Sovietinė kariuomenė su
mušė ir atmetė atgal voki, 
čius srityse Možaisko ir V 
lokolamsko;
tančius nacių; kiti betvar
kėje pabėgo į tolesnes pozi
cijas, kaip teikia Sovietai.

Tūlos apygardoje vokie
čių tankai ir šarvuoti auto
mobiliai prasimušė iki vieš
kelio einančio tarp Maskvos 
ir Tūlos.

le-

užmušė tūks-

Norvegai Naikina Grū
dus, o Neduoda Naciam

Stockholm, Švedija. —- 
Švedų spauda rašo, kad di
delė dauguma Norvegijos 
valstiečių neklauso nacių 
įsakymo pristatyt jiems žy
mią dalį užderėjusių grūdų. 
Valstiečiai naikina atlieka
mus nuo savo vartojimo 
grūdus, bet negabena jų na
ciams.

Naciai užtat pradėjo 
siųst baudžiamąsias kari
nes savo ekspedicijas prieš 
norvegus valstiečius ir sun
kiai medžiaginiai baudžia 
ištisus kaimus.

London. — Sovietų komisarų pirmininkas Juozas Sta
linas ir generolas Wladislaw Sikorski, ministeris pirmi
ninkas Lenkijos valdžios esančios trėmime, pasirašė 
gruod. 4 d. pareiškimą draugiškumo ir savitarpinės pa
galbos tarp tų dviejų šalių, po diena pirmiau įvykusių 
pasikalbėjimų, kaip kad praneša Maskvos radijas.

Kalbėdamas per radiją iš Maskvos p. Sikorski, tarp 
kitko, sakė:

“Vokiečių galybė eina silpnyn per smūgius, kertamus 
jai rytiniame fronte.”
TEKSTAS BENDRO LENKŲ IR SOVIETŲ VALDŽIŲ 

PAREIŠKIMO:
“1. Vokiečių hitlerinis imperializmas yra aršiausias 

žmonijos priešas, ir negalime daryt jam jokių nusileidi
mų. Abiejų šalių valdžios, sykiu su Didžiąja Britanija ir 
kitais kraštais ir su Jungtinių Valstijų parama, ves ka
rą iki pilnos pergales ir iki bus galutinai sumušti vokiš
kieji banditai.

“2. Pagal sutartį pasirašytą 1941 m. liepos 30 d., abie
jų šalių valdžios, kol tik karas tęsis, pilnai viena kitą 
rems kariniai. Taip pat Lenkijos Respublikos jėgos, esa
mos žemėje Sovietų Sąjungos, ves karą prieš vokiečius 
plėšikus, veikdamos ranka rankon su sovietinėmis jėgo
mis. Taikos laiku šių dviejų šalių tarpsaviniai santikiai 
bus paremti draugiškumu, sandarbininkavimu ir vykdy
mu tokių pareigų, kurias viena ir antra šalis šiuomi pri
ima. s

“3. Kai tik karas bus pergalingai užbaigtas ir hitleri
niai piktadariai tinkami nubausti, tai uždavinys Sąjun
gininkų valdžių bus įkurt teisingą taiką. Tatai galima 
padaryt tiktai per naują suorganizavimą tarptautinių 
santikių, rymančių ant demokratinių valstybių susidėji
mo į sąjungą. Tokia organizacija, kad jinai galėtų būt 
sprendžiančiuoju veiksniu, turi gerbt tarptautinius įsta
tymus ir būt remiama ginkluotomis jėgomis visų Sąjun
gininkų valdžių. Tiktai šitokiomis sąlygomis tegalima 
atsteigti Europą ir užtikrinti sumušimą vokiečių barba
rų; tik šiuo būdu tegalima užtikrint, kad niekados dau
giau nepasikartos tokia katastrofa, kaip kad hitlerinin
kai padare.”

London. — Sovietiniai 
pranešimai teigia, kad Rau
donoji Armija atkariavo 
nuo vokiečių 200 miestelių 
bei kaimų Rostovo-Ta- 
ganrogo srityje.

Sovietinė k a r iuomenė 
(šiuos žodžius berašant) 
nuvijo nacius 11 mylių į va
karus nuo Taganrogo.

Maskvos radijas sako, 
kad vokiečiai buvo įsikirtę 
kyliais į Maskvos apsigyni
mo linijas, bet raudonar
miečiai kontr - atakuodami 
nutrenkė vokiečius atgal, 
užmušdami daugiau kaip 
dešimt tūkstančių jų.

Pavojus Maskvai, tačiau, 
vis gręsia. Pusė miliono na
ciu su aštuoniais tūkstan
čiais tankų atakuoja Sovie
tus Maskvos fronte.

Anglų karininkai spėja, 
kad Sovietų maršalo Timo- 
šenko komanduojama armi
ja stengsis atkariaut nuo 
vokiečių didį pramonės 
miestą Charkovą, Doneco 
srityje, Ukrainoje.

Raudonoji Armija atgavo 
nuo nacių Matvejev Kurga- 
ną, už 29 mylių į šiaurius 
nuo, Taganrogo.

Sovietų Žinių Biuras pra
neša tai, kas seka:

Trys r a u d onarmiečių 
grupės pietiniame fronte 
nužygiavo 60, 72 ir 48 my
lias prieš vokiečius pietinia- 

Ime Rostovo - Taganrogo 
fronte ir, tarp kitko, pa
grobė 243 nacių kanuoles, 
129 tankus ir 402 kulkas- 

Į vaidžius.

AMERIKA 3 IKI 5 SYKIU 
SPARČIAU GINKLUOJASI,

NEGU NACIAI GALĖTU
New York. — Nežiūrint, 

kad Sovietai apdaužė Hitle
rį, jis esąs dar stiprus, sa
kė K. T. Keller, pirmininkas 
Chrysler automobilių kor
poracijos, kalbėdamas suva
žiavime Visašališko Fabri
kantų Susivienijimo. Bet jis 
pastebėjo, kad Amerika per 
vienus metus pagamina 
tiek karo pabūklų prieš 
Hitlerį, kaip naciai per tre
jus iki penkerių metų prieš 
laisvąsias šalis.

VIENA IŠ DVIEJU TURI 
PATIKT RUMUNU KARA

LIUKUI, SAKO NACIAI
Vichy, Franc. — United 

Press praneša, kad Hitleris 
siūlo Rumunijos karaliui 
Mihajui, 20 metų amžiaus, 
vest vokietę Bavarijos ku- 
nigaikštaitę Irmgardę, 18 
metų,. arba Edithą, 17 me
tų.

LIBIJOS KARAS
Cairo, Egiptas. — Anglai 

vėl atakuoja vokiečius ir 
italus Libijoj; šiek tiek lai
mėjo prieš fašistus srityse 
Tobruko ir Solumo.

"Laisves” Jubilė jaus ir Naujų 
Skaitytojų Reikalais

Jubilėjiniai metai jau artinasi prie pabaigos, bet vis 
tiek mūsų rėmėjai gražiai sveikina juos. Prašome pasis
kaityt :

F. Pakalnis, So. Boston, Mass.,.$4.00.
J. Pabilionis, Waterbury, Conn., $2.00.
K. Lapikaitis, Brooklyn, N. Y., $1.00.

’A. Sautra, Waterbury, Conn., $1.00.
Anna Užusanis, Madison, Wis., $1.00.
V. J. Stankus, Easton, Pa., $1.00.
Frank Račkus, New York City, N. Y., $1.00.
Naujų skaitytojų prisiuntė: K. Lapikaitis, Brooklyn, 

N. Y.,, ir V. J. Stankus, Easton, Pa.
Širdingai tariame ačiū už aukas ir naujus skaitytojus; 

tikimės, kad sulauksime daugiau pasveikinimų pirma, 
negu užbaigs 1941 Jubilėjiniai metai.

“L.” Administracija.

Japonijos “Atsakymas” 
Neatsako i Prezidento

Roosevelto Klausimą
Washington. — Į prez. 

Roosevelto klausimą, kodėl 
Japonija telkia taip daug 
savo armijos ir laivyno jėgų 
į Indo-Chiną, Francijos ko
loniją, japonų valdžia 
atsakė, kad, girdi, Chinija 
grūmojanti šiaurinei Indo- 
Chinai ir, be to, esą, Vichy 
Francijos sutartis su Japo
nija leidžia japonam suburt 
daugiau karinių spėkų į 
Indo-Chiną.

Prez. Rooseveltas dar ne
pareiškė, ar jis patenkintas 
tuom Japonijos atsakymu.

Anglai Paskelbė Karą 
Suomijai, Rumunijai 

ir Vengrijai
London, gruod. 6. — Nors 

anglų valdžia formaliai pa
skelbė karą prieš Suomiją, 
Vengriją ir Rumuniją, ale, 
sakoma, anglai dar ne
darysią karo žygių prieš 
tuos Hitlerio talkininkus, 
bet Anglija, girdi, keršys 
Suomijai, Vengrijai ir Ru
munijai, .kada po karo bus 
daroma taika.

Anglija paskelbė karą 
tom trim šalim už tai, kad 
jos nesiliauja kariavusios 
drauge su naciais prieš So
vietus.

London. — Anglijos šar
vuotlaivis '‘Dorsetshire” 
nuskandino ginkluotą pre
kinį nacių laivą užpuoliką 
pietiniame Atlanto Vande
nyne.

Washington. — CIO cen
tras šaukia visus darbinin
kus kovon, kad paveiktų se
natą atmest Smitho bilių 
atkreiptą prieš streikus.

ORAS. — Šį pirmadienį 
giedra, šilčiau.

Sovietai Pagerbė Darbo 
Didvyrius Milžiniškuo- < 
se Plieno Fabrikuose

v • • ' '' "dfflLwMaskva. — Aukščiausias 
Sovietas apdovanojo garbės 
ordinais eilę darbininkų 
Magnitogorsko ir Kuznec- 
ko geležies ir plieno fabri-. 
kų už nepaprastai greitą ir 
gerą darbą.

Tai yra milžiniški fabri
kai, kurie su darbininkų pa
siryžimu pagamina Sovie
tams įvalias ne tik geležies 
ir plieno karui prieš nacius. 
Jie taip pat greitu laiku 
persiorganizavo ir pradėjo 
daųgmeniškai gamint įvai
rias tankam reikalingas da
lis.

Per keletą savaičių Mag- 
nitogorske ir Kuznecke ta
po pabūdavoti nauji fabri
kai ir įstatyta į juos maši
nerija, pergabenta iš vaka
rinio Sovietų Sąjungos šo
no, kuriam gręsė vokiečiai. 
Dabar ta mašinerija nau
juose fabrikuose jau dieną 
ir naktį dirba Sovietam ap
sigynimo reikmenis, ir spar
čiau negu senosiose vieto-

Amerika Prisirengia 
Abiejuose Vande

nynuose
Washington. — Amerikos 

laivyno ministeris Knox pa
reiškė, kad Jungtinės Vals
tijos priruošia savo karines 
jėgas visiem galimiem įvy- f 
kiam Pacifike • ir Atlanto 
Vandenyne.

Amerika Užgrobė Šešis i 
Suomijos Laivus

Washington. — Amerika 
užgrobia šešis prekinius Su
omijos (Finliandijos) laivus \ 
stovinčius amerikinėse 
prieplaukose.

MBm
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Neturi Tapti Įstatymu!
Jungtinių Valstijų kongresas, 252 bal

sais prieš 136, pravarė Howardo Smitho 
bilių prieš streikus ir unijas. Tas bilius 
yra atkreiptas prieš mūsų šalies darbi
ninkus, organizavimosi ir streikavimo 
teises, abelnai prieš darbininkų iškovo
tas teises.

Už bilių balsavo demokratai iš pieti
nių valstijų, kurie ten smaugia darbi
ninkų organizacijas, smaluoja ir plunks
nuoja darbo unijų organizatorius, žiau
riausiu būdu išnaudoja darbo žmones, ir 
tie republikonai kongresmanai, kurie vi
sokiais būdais kovoja prieš Jungtinių 
Valstijų pagalbą Sovietų Sąjungai ir An
glijai kare prieš hitlerizmą.

Dabar tas bilius svarstomas senato 
, komisijoj ir greitai bus perduotas svars-
j tyti pačiam senatui. Jeigu senatas pri

imtų H. Smith’o bilių ir prezidentas pa
sirašytų, tai jis taptų įstatymu. Re
miantis tuom bilium, darbininkai negalė
tų skelbti niekur streiko, kur tik įmonė 
priskaitoma prie apsigynimo. O dabar 
kiekviena darbo šaka vienaip ar kitaip 
susieina su apsigynimo reikalais.

Darbininkai pirm paskelbimo streiko 
turėtų už 90 dienų pranešti tam tikrai 
“taikytojų” komisijai. Streikas galėtų 
būti paskelbtas tik slaptai darbininkams 
nubalsavus valdžios priežiūroj. Nevalia 
streikuoti už unijos pripažinimą. Drau
džia masinį pikietavimą, leidžiama pi- 
kietuoti tik dviem tos dirbtuvės strei- 
kieriams. Uždraudžia tėmyti streiklau
žių namus. Uždraudžia būti unijos vir
šininkais komunistams, naciams ir buvu
siems nuteistiems už kriminalizmą. Ir 
daug kitų supančiojimų. Už bent kurį 
prasižengimą gali bausti $5,000 piniginės 
ir dviejų metų kalėjimo bausmės.

Iš to aišku, jeigu šis kongreso nutari
mas taps įstatymu, tai mūsų šalis atsi
durs baisioj padėtyj. Tas bilius stumia 
Amerikos darbininkus į Vokietijos ir 
Italijos darbo žmonių vergiją. Tas bilius, 
jeigu jis taps įstatymu, tai panaikins 
daugelio metų darbo žmonių iškovotas 
teises. Jis tarnaus prieš darbininkus tik 

♦ darbdaviams ir reakcijai.
Tūli reakciniai kongresmanai ir tie 

elementai, kurie visaip kenkia kovai 
prieš barbarišką hitlerizmą, po priedan
ga “šalies apgynimo” nori įvesti hitle
riškas darbo sąlygas čia pat Amerikoj, 
panaikinti Amerikos žmonių demokra
tijos laisvę, iškovojimus, padaryti tą pa
tį, ką padarė Francijoj tos šalies išdavi
kai, įvesdami reakcinius įstatymus.

Pareiškimas, kad komunistai negali 
būti unijos viršininkais, tai reiškia už
draudimą* bent kiek kovingesniam darbi
ninkui būti unijos vadu. Kas tik kovotų 
prieš turčių pelnagrobystę, už darbo 
žmonių teises, tas būtų apšauktas komu
nistu. Pridėčkas, kad būk ir nacius ir 
buvusius kriminalistus neleis į unijų vir
šininkus, tai tik tam, kad sumažinus dar
bininkų kovą prieš tą bilių. Biliaus au
toriai gerai žino, kad naciai ir krimina
listai unijoms ne vado vau ja.

■ į, . Pridengimas reakcinio biliaus neva 
“šalies apgynimo” reikalais, tai yra tas 
patsai žygis, kurį Francijoj atliko Hit
lerio agentai Daladier, Petain, Darlan ir 

(kiti, kurie taip pat neva šalies apgyni
mo reikalais įvedė įstatymus, pagal ku
riuos požemin pavarė Francijos Komu
nistų Partiją, uždarė per 600 darbo žmo
nių unijų, išdraskė darbo žmonių kul
tūros, sporto organizacijas ir tuo jie ne
padidino Francijos atsparumą prieš bit

ini B. lerizmą, bet susilpnino, nes jie hitlerizmą 
įvedė pirm, negu Hitlerio gaujos atėjo. 
Jeigu šis bilius taptų įstatymu, tai jis 

Į?* sugriautų Amerikoj tautos vienybę, jis

įneštų tokį suirimą ir tokias baisias ko
vas, kad mūsų šalies apsigynimo pajė
gos ’ būtų visai pavojun pastatytos. .

Ar galima tikėtis, kad “šalies apgyni
mu” rūpintųsi tie patys kongresmanai, 
kurie balsavo prieš kareiviavimo pratę
simą? Juk be armijos mūsų šalis būtų 
bejėgė kovoj prieš hitlerizmą ir Japo
nijos imperializmą. Ar galima laukti, 
kad tie kongresmanai rūpintųsi “šalies 
apgynimu,” kurie balsavo prieš “Neutra
liteto Įstatymo” pakeitimą, kurie visaip 
trukdo Jungtinių Valstijų pagalbai ko
voje prieš hitlerizmą? Aišku, kad ne! 
Jiems nerūpi Amerikos apsigynimas, 
jiems rūpi kaip galima visokiais būdais 
silpninti mūsų šalies kovą prieš hitleriz
mą, kaip galima padėti reakcijai.

Abidvi milžiniškos unijos, kaip Ameri
kos Darbo Federacija, taip ir CIO pui
kiausiai demonstravo, kad šioms orga
nizacijoms ir jų nariams pirmoj vietoj 
stovi Amerikos apgynimas ir hitlerizmo' 
sumušimas. Abidvi unijos pasisakė prieš 
streikus apsigynimo įmonėse, siūlydamos 
valdžiai surasti būdus, kad privertus 
darbdavius atsisakyti nuo milžiniškų 
pelnų, kad apsaugojus darbo žmones nuo 
žiauraus išnaudojimo. Abidvi unijos pa
sisakė už pilną Roosevelto užsienio po
litikos rėmimą, kad sukriušinus hitle
rizmą, o juk čia ir yra tikras darbas ap
saugojimui Amerikos nuo užsienio ant- 
plūdimo.

Už tą bilių yra ir tie elementai, kurie 
neparodė noro plėsti Amerikos apsigy
nimo industriją, kurie trukdo Amerikos 
milžiniškas industrines pajėgas, kad tik 
jos mažiau padarytų reikalingų Anglijai 
ir Sovietų Sąjungai ginklų ir kitų ap
sigynimo reikmenų.

Kad nepraeitų senate tas bilius, kad 
jis netaptų pančiais ant Amerikos lais
vos liaudies rankų ir kojų, kad jis nepa
statytų mūsų šalį į Francijos pražūtin
gą poziciją, kad jis nepravestų hitleriš
kus darbininkų ir darbdavių santikius 
industrijoj, tai tam privalo mobilizuotis 
visa šalis. Smitho bilius turi būti senato 
atmestas! '

Kad tą atsiekus, tai visi laisvę ir savo 
šalį mylinti piliečiai privalo mobilizuotis. 
Visos darbo unijos ir kitos organizacijos 
privalo siųsti protestus prieš jį. Kiek
viena darbininkų, farmerių, jaunimo, 
moterų ir kitokia organizacija privalo 
kelti protesto balsą. Kiekvienas pilietis 
ir organizacija privalo siųsti reikalavi
mus savo valstijos senatoriams, kad jie 
atmestų Smitho bilių.

CIO unijų prezidentas Murray pasiū
lė Prezidentui Roose veltui, kad tuojau 
būtų sušaukta valdžios, darbo unijų ir 
darbdavių konferencija. ADF remia tą 
pasiūlymą. Tokios konferencijos būtiną 
reikalą dabar iššaukia iš vienos pusės 
reikalas paskubinti gamybą, kad daugiau 
pagaminus ginklų prieš hitlerizmą, o iš 
kitos pusės reikalas užmušti Smith’o bi
lių. Visa šalis turi stoti kovon, kad šis 
bilius netaptų įstatymu!

Smūgis Naciams ir Kazokai
Dabar net ir ta angliška spauda, kuri 

pirmiau į Hitlerio karo mašiną žiūrėjo, 
kaip į “neįveikiamą,” pakeitė kiek toną. 
Smūgis, kurį nacių karo mašina gavo 
Rostovo srity j ir Donbase, yra tokis di
delis, kad ir tie, kurie tik Hitlerio “per
galių” laukė, priversti pamąstyti.

Tai jau ne pirmas smūgis Hitlerio ma
šinai, kurį jai užduoda Raudonoji Armi
ja. Hitleris tikėjosi įveikti Sovietų Są
jungą į šešias savaites, o jau greitai bus 
šeši mėnesiai karo ir pergalės jis nema
to ir nematys. Hitlerio propagandos 
štabas daug būbnino apie rusų bėgimus 
iš Odesos, kad jie “bėga,” o nacių orlai
viai “skandina.” Kaip žinome, Odesa at
silaikė daugiau, negu du mėnesius ir su
malė pusę Rumunijos armijos.

Jau keli mėnesiai laiko atgal Hitleris 
gyrėsi, kad “už valandos” jie bus Le
ningrade. Dabar veik užmiršo tą revo
liucijos širdį. Kada Hitlerio gaujos įsi
veržė į Krimą, priartėjo prie Sevastopo
lio, tai vėl pasikartojo ta pati pasaka, 
kaip su Odesa, kad būk rusai “bėga,” 
bet nacių orlaiviai “skandina jų laivus.” 
Kaip matote, Sevastopolis laikosi pui
kiai.

Spalių 2 dieną Hitleris pradėjo baisų 
puolimą ant Maskvos, jis sakė, kad tie 
jo žygiai greitai sukriušins Sovietus. 
Spalių 9 dieną jo propagandos štabas 
skelbė, kad “neliko nei vienos divizijos,” 
kuri galėtų ginti Sovietų žemę, kad 
Maskva greitai bus Hitlerio naguose, 
kad naciams visur ’’keliai atidaryti.” 
Kaip matome, visos pasakos nuėjo vė
jais! . ... . ..

‘ a- k

Vokiečiu ‘Drang Nach Osteir 
(Veržimasis į Bylus)

Rašo V. Virginskis.
Vokiečių planai niekšiš

kai užpult Sovietų Sąjungą 
— planai jau seniai išperėti 
nacių viešpataujančios gau
jos— buvo ideologiniai stip
rinami priminimais, kaip 
vokiečiai nuo senų laikų 
verždavosi į rytus, kas jų 
kalboj vadinasi 
nach Osten.”

“Mes pradedame nuo tos 
vietos, kur buvome sustoję 
šeši šimtmečiai atgal. Mes 
kreipiame savo žvilgsnius į 
rytus,” rašė' Hitleris savo 
knygoj Mein Kampf. Nacių 
istorijos mokslas, kuris jau 
seniai yra virtęs Goebbels’o 
propagandos mini sterijos 
šaka, darė ką tik įmanyda
mas, kad melagingai nu
šviestų viduramžinį vokie
čių “Drang nach Osten” 
(Veržimąsi į Rytus) ir tuo- 
mi patarnautų nacių govė- 
dos vadams.

Nacių “istorikai,” visų 
pirm, tvirtina, kad “Drang 
nach Osten” buvo trium
fuojąs maršavimas vokiečių 
kolonizuotojų, kurie laimė
jo pergalę po pergalės; ant
ra, kad tie užkariautojai 
buvo kultūros nešėjai tarp 
“rytinių barbarų;” ir tre
čia, kad “Drang nach Os
ten” buvo dalykas ištisos 
vokiečių tautos ir kad visi 
luomai — bajorai, dvasiš
kiai ir šiaip žmonės—iš
vien dalyvavo jame.

Sovietiniai istorikai nu
plėšė kaukę nuo tos Goeb
bels’o “istorikų” propagan
dos. Pirmiausiai, reikia pa
minėt veikalus sovietinio 
viduramžių istorijos žinovo, 
N. Gratsianskio. Jo raštas, 
“Vokiečių Užpuolimai Bal
tijos Kraštuose 13-15-me 
Šimtmečiuose,” buvo išleis
tas 1938 metais. Profeso
rius Gratsianskis taip pat 
yra autorius išleisto 1939 
m. veikalo “V o k i ečių 
‘Drang nach Osten’ Nacių 
Istorijos Moksle.”

Pasiremdamas 
faktiškų davinių, 
rius Gratsianskis 
visišką melagingumą nacių 
aiškinimų kas liečia vokie
čių judėjimą link rytų ta
me laikotarpyje. Nes vokie
čiai užpuolikai atnešė ten 
ne kultūrą, bet vergiją, di
delį skurdą ir mirtį. Ir kai 
tik jie kur susidūrė su rim
tu priešu, tuoj gavo gerai 
į kailį.

Vokiečių Kardininkų Or- 
denas, kurio nariai buvo 
padaužos vyčiai, j ieškantie
ji pelningų prietikių, buvo 
įsteigtas 1202 metais. Grei
tai po to, kita vokiečių or
ganizacija, Teutonų Orde-

“Drang

gausybe 
profeso- 

parodo

nas, pradėjo savo karjerą 
Prūsuose. Šie du ordenai 
susijungė 1237 m. ir išvien 
pradėjo grobt ir vergt Bal
tijos kraštus.

Varydamiesi tolyn į ry
tus, tie rykliai vyčiai avan
tiūristai gręsė Novgorodui 
ir Paskovui, ir pradėjo sal
džiai svajoti apie pasižabo- 
jimą Rusų žemės. Pagal su
sitarimą su Vokiečių Vy
čiais, švedai turėjo pirmi 
užpult rusus. 1240 m. lie
pos 15 d. jaunasis Novogo- 
rodo kunigaikštis, Aleksan
dras Jaroslavičius — pas- 
kiaus žinomas kaipo Nevos 
Aleksandras 
švedus 
upės.

Per 
užėmė 
slinkti
1242 m. balandžio 5 d. Ne
vos Aleksandras ir jo rusų'gosz, “tiktai rusai kariauto- 
pulkai triuškinančiai sumu- jaį jg Smolensko žemių... 
še rinktinę kariuomenę Vo- tvirtai kovojo prieš priešą 

_ J ir nebėgo, kaip kad kiti.”

ko, Starodubo, Kijevo, Vla
dimiro Volynsko ir kitų — 
Vytautas gavo puikiausių 
sau kareivių. Sąjungoje su 
jais kariavo lietuviai ir len
kai vadovybėje Jogailos, ir 
cechai, moravai ir kitos 
gentės.

Vokiečiai Vyčiai buvo su
rinkę baisiai didelę armiją, 
kurios branduolį sudarė vo
kiečiai, bet kurioje taip pat 
buvo 22 kitos tautos, prisi
dėjusios prie tos armijos 
savu noru arba per prievar-

s u pliekė 
mūšyje prie Ne vos

viliūgystę vokiečiai 
Pskovą ir pradėjo 

prie Novgorodo.

Svyruojąs Jogaila ilgai 
abejojo, ar pradėt mūšį 
prieš Vyčių jėgas ar ne. 
Vytautas energingiau pasi
elgė, bet po pirmo susikirti
mo su daug geriau ginkluo
tais ir organizuotais vokie
čiais, lenkai ir lietuviai lei
dosi bėgti.

Iš pavojingos padėties tuo 
didžiai svarbiu momentu iš
gelbėjo rusų pulkai iš Smo
lensko, vadovaujami Juri
jaus Lugvenievičiaus. “Šia
me mūšyje,” rašo lenkas vi
duramžių istorikas Dlu-

rusų ir vokiečių ir tie susi
kirtimai toliau tęsėsi.

Visi atkaklūs vokiečių 
bandymai užblokaduot Mas
kvą kultūriniai ir techniki
niai ir nukirst augančius 
Maskvos santikius su jūri- 
ninkiška valstybe Anglija 
ir kitomis pažangiomis šali
mis — santikius, kurie bu- 
v<$ pradėti prie Ivano Ket
virtojo valdžios — visi to
kie vokiečių bandymai žlu
go. Rusų žemės sykį ir ga
lutinai susibūrė aplink Mas
kvą, sudarydamos daugtau- 
tę valstybę, ir nuo to laiko 
vokiečių agresija buvo nu- 
smerkta suklupimui ant vi
sados.

Bergždžios yra pastangos 
nacių šaikos vadų pasiremt 
istoriniais įvykiais iš praei
ties. “Istorija vokiečių ag
resijos 13-me iki 15-to šimt
mečio, į kurią Hitlerio ‘isto
rikai’ kreipiasi, jieškodami 
pavyzdžių iš praeities kari
nėms savo idėjoms šian
dien,” rašo profesorius Gra- 
tsianskis, “iškalbingai per
spėja juos apsakymais apie 
garbingas rusų kariuome
nės pergales, kurie kartoti
nai privertė vokiečius už- 
grobikus bėgti iš mūšio lau
ko be susilaikymo.”

2—vokiečių “drang nach
kiečių Vyčių ir suomiškų Rusų kariuomenei pavy- 
(finiškų) jų talkininkų, ču- ko pakreipt mūšio eigą. Lie- 
dių. Tai buvo garsusis mu- guviai ir lenkai pasidrąsino, 
šis ant Čud ežero ledo. Jo pertvarkė savo eiles ir 
išdavas yra šitaip aprašyta s kontr-atakavo. Vokiečių ar- 
senoves metraščiuose: “Iš mijos eilės susvyravo ir pa-

Šie užka-
“nuplakti, 

tariant žod- 
metraštininko, 

“Visos vo
kiečių jėgos buvo sumuštos 
ir visi vokiečių miestai už- \ ir sutvarkys SLA finansinį 
imti.” • stovį, kad nereikėtų nariam
Hansos Sąjunga ir Vokiečių! ^^^i^kelti.

Agresija
Neseniai išleistame savo 

rašte, “Baltijos Klausimas 
13-16-tu Šimtmečiais,” aka
demikas Y. Gotier, žymus 
Rusijos istorijos žinovas, 
rašo apie vokiečių agresiją 
(užpuolimus) Baltijos srity
se nuo 13-to šimtmečio iki 
Torun (Thorn) sutarties ir 
gvildena kovą dėl Baltijos 
kraštų 16-me šimtmetyje. 
Akademikas Gotier pastebi, 
jog apie tą'laiką vokiečių 
traukimas į “Drang nach 
Osten” (Veržimąsi į Rytus) 
kilo iš Hansos Sąjungos vo
kiečių prekybinių miestų, 
kuri turėjo prekybos ryšius 
su vidurine Vokietija ir 
taipgi turėjo didžiulį laivy
ną. Ta Sąjunga (Lyga) su- 
sibudavojo pabaigoj 14-to ir 
pradžioj 15-to šimtmečių.

Kada Novgorodas susi
jungė su Maskva 15-me 
šimtmetyje, Didžioji Mask
vos Kunigaikštystė pasida
rė kaimynas Vokiečių Orde-1

senovės :
vokiečių ten krito 500 vyrų, sitraukė atgal, 
o iš čudių — nesuskaitoma'pjauto j ai buvo 
daugybė...” Suomių gen-^aip ' šunys,” 
tės, kurios buvo įstojusios, žiais kito 
tarnybon, pastarųjų savo kuris pridūrė: 
užkariautojų, gavo skau- ‘ 
džią pamoką nuo rusų ko
votojų.

Dešimties Metų Karas
Tuo pačių laiku vakari

nių slavų kunigaikščiai Po- 
morės (dabartinės Pomera
nijos) taip pat sukilo prieš 
Kardininkus, ir Pomorė 
pradėjo savo Dešimties Me
tų Karą prie vokiečius. Bet 
vokiečių agentai pasėjo ki
virčus tarp tų slavų genčių, 
tai vakariniai slavai ir ne
galėjo atremt vokiečių ag
resiją Baltijos kraštuose.

Atmušti nuo Rusijos ru- 
bežių, vokiški vyčiai buvo 
valdovai Baltijos kraštų 
dar per pusantro šimtme
čio, kamuodami ten žmones 
skaudžiais kentėjimais. Tik
tai 1410 m. Lenk, ir Lietu
va, su rusų pagalba, triuški
nančiai supliekė Vokiečių 
Vyčius mūšyje prie Žalgi
rio, kuris kitaip vadinamas 
Gruenwald arba Tannen-

Labai plati kunigaikščio 
Vytauto Lietuvos valstybe 
tuo laiku turėjo savo ribo
se, eilę rusiškų žemių. Tai 
daugiausiai iš šių rusiškų 
miestų — Smolensko, Po
locko, Novgorodo, Brians- prasidėjo susikirtimai tarp

SLA Nariai!
Nominuokite šiuos Kandi
datus į SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams

Jie apvalys SLA ir jo or
ganą “Tėvynę” nuo prona- 

i ciškos smetoninės politikos

B. F. Kubilius, 188
Boston, Mass., ant 
zidento. .

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

J. Miliauskas, 286 kp., Mc
Kees Rocks, Pa., ant se
kretoriaus.

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

P. A. JatuI, 25 kp., Stough
ton, Mass., ir

St. Kuržinskas, 211 kp., Ma- 
hanoy City,* Pa., ant iždo 
globėjų.

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

Nominacijos prasidėjo 
lapkričio 1-mą, baigsis 
gruodžio 31-mą. Būtinai 
dalyvaukite patys nomina- 
ciniame susirinkime ir var
dan SLA gerovės balsuokite , 
už šiuos kandidatus. Aplan
kykite ir pakalbinkite kitus 
SLA narius balsuoti už šį 
sąrašą. Apie pasekmes no-

kp., 
pre-

kp.,

nu valdomų žemių Livoni- i mįnacijų rašykite spaudon, 
joj. Nuo 15-to šimtmečio įaipgi praneškite mums 
nvocnrlnin cnci Virsimai ffivn SiUO tinti aSU.

Savanorys Leningrado gynėjas, praktikuojasi mėtyt granatas.

Raudonoji Armija jau daug kartų iš
taškė į dulkes Hitlerio armijos “neper- 
galingumą.” Užtenka prisiminti Odesą, 
Leningradą, Jelnią, Maskvą,' Smolenską, 
Sevastopolį ir dabar Rostovą!

Dabartinėse kovose, kaip prie Rostovo,

taip Maskvos ir Charkovo frontuose vėl 
pasirodė kazokai. Kazokai arba Sovietų 
raitarija dar parodys, ką jie gali. Mes 
jau sakėme, kad peranksti tie juokus da
rė, kurie sakė, kad Sovietai “arklį pa
statė prieš nacių tanką.” Arklys, kaip ir 
tankas yra savo vietoj.

SLA Narių Komitetas,
472 Lorimer Street, Brook-

VOKIEČIAI, SAKO, AT- 
MUšĘ SOVIETUS TIES 

LENINGRADU
Berlin. — Naciai teigia, 

kad jie atmušę raudonar
miečių bandymus iš Lenin
grado pralaužt vok. lini
jas. Sako, kad vokiečiai pa
sivarę kai kur pirmyn vie
noje dalyje Maskvos fron- 

: to.

Vokiečiai Plėšikai Lenkų 
Mokslo ir Meno 

London.
džios atstovas sakė, kad vo
kiečiai grobia visus 
linius prietaisus iš 
jos universitetų ir 
kūrinius iš muzejų.

Berlin. —Anglų orlaiviai, 
bombarduodami Hamburgą 
praeitą sekmadienį, užmušė 
61-ną žmogų.

Ixmkų val-

moks-
Lenki-
meno



■(

Parašiutas leidžiasi žemyn manevruose, kurie atlie
kami Fort Benning, Ga. Amerikos kariai pratinasi 
parašiūtistais būti.

Sušaudymas Prie 
Lenos

(Istorinis Braižinys)

Pirmadienis, Gruodž. 8, 1941 L A IŠ V® trečias puslapis

Didvyriška Lenos darbi
ninkų kova tolimoje taigoje 
įėjo į revoliucinio darbinin
kų judėjimo istoriją, į bol
ševikų partijos istoriją, 
kaip šviesus nepamirštamas 
puslapis.

Prieš 29 metus — 1912 
metų, balandžio 17 (4) d. 
— Lenos aukso kasyklose 
carinė autokratija, norėda
ma įtikti kapitalistams, 
streiko metu sušaudė ra
mią minią šachtininkų, ėju
sių tartis su administraci
ja.

Žinia apie kruviną atsi
teisimą su beginkliais dar
bininkais sukėlė visos Rusi
jos darbininkų klasės aud
ringą protestą ir pasipikti
nimą.
Draugas Stalinas savo at

siminimuose apie Lenos 
dienas (1922 m., gegužės 5 
d. “Pravda”), vaizduoda
mas sunkias po 1905 metų 
revoliucijos p ralaimėjimo 
reakcijos periodo sąlygas, 
rašė: “Lenos dienos buvo 
Stolipino ‘nuraminimo’ re
žimo rezultatas.”

Trėmimais į- katorgą, 
mirties bausmėmis, bau
džiamomis ekspedicijomis, 
policijos teroru, darbininkų 
organizacijų griovimu sto- 
lipininė reakcija stengėsi 
užtvirtinti savo laikiną re
voliucijos nugalėjimą.

Caro saugumo organų 
persekiojami, bolševikai gi
liame pogrindyje toliau ve
dė savo nenuilstamą kovą 
su autokratija, su kapita
lizmu. Bolševikai buvo įsiti
kinę, kad po juodos reakci
jos metų ateis naujas revo
liucinis pakilimas.

Stiprindami nelegalią or
ganizaciją, jie išnaudojo ir 
mažiausius legalius galimu
mus stiprinti ryšiams su 
masėmis, rengė darbininkų 
klasę naujai revoliucijai.

Veltui likvidatoriai ir 
trockininkai stengėsi palai
doti revoliuciją. Jau 1910 
metų rudenį ryšium su Le
vo Tolstojaus mirtimi, pir
mą kartą po revoliucijos 
pralaimėjimo, įvyko de- 
m o n stracijos gatvėse ir 
streikai. Tuomet Leninas 
straipsnyje “Demonstraci
jų pradžia” rašė:

“Rusų liaudis bunda nau
jai kovai, eina į naują re
voliuciją.

Pati kovos pradžia mums 
vėl parodė, kad gyvos yra 
tos jėgos, kurios sukrėtė 
carinę valdžią 1905 metais 
ir kurios ją sugriaus šitoje

ateinančioje revoliucijoje.”
1912 metų sausio mėn. 

Prahos konferencija, savo 
nutarimuose a t ž y mėjusi 
pirmas naujo darbininkų 
judėjimo Rusijoje pakilimo 
žymes, nurodė konkrečius 
partijos uždavinius, vado
vaujant darbininkų klasės 
ekonominei politinei kovai, 
iškėlė svarbiausius eilinius 
politinius partijos šūkius.

Konferencija iš partijos 
eilių išvijo menševikus, ku
rie reakcijos laikotarpiu vis 
labiau traukėsi nuo revoliu
cijos. “Prahos konferencija 
padėjo pagrindą naujo tipo 
partijai, partijai leninizmo, 
bolševikų partijai” (VKP 
(b) istorija, trumpas kur
sas, pusi. 138). Buvo iš
rinktas bolševikų Centro 
Komitetas ir įsteigtas prak
tinis centras vadovauti re
voliuciniam darbui Rusijo
je (CK Rusijos biuras). 
Konferencija už akių išrin
ko draugą Staliną, buvusį 
ištrėmime, Centro Komiteto 
nariu ir, Leninui pasiūlius, 
paskyrė draugą Staliną va
dovauti CK Rusijos biurui.

Draugas Stalinas, 1912 
metų vasario mėn. vėl pa
bėgęs iš ištrėmimo, su ge
nialiu aiškumu atskleidė 
pagrindines priežastis, dėl 
kurių vėl pakilo revoliuci
nis judėjimas. Straipsnyje 
“Nauja vaga,” paskelbta
me laikraštyje “Zvezda,” 
kelioms dienoms po kruvi
nų įvykių prie Lenos pra
slinkus, draugas Stalinas 
rašė:.

“Pagrindinių pramonės 
šakų pakilimas ir kapitalis
tinio pelno augimas greta 
realaus darbo užmokesčio 
kritimo; buržuazijos profe
sinių ir politinių organiza
cijų augimas greta darbi
ninkų organizacijų naikini
mo ; gyvybinių reikmenų 
kainų kilimas ir dvarinin
kų pajamų didėjimas greta 
30 milijonų valstiečių bada
vimo, kada skurdo varomi 
tėvai ir motinos buvo pri
versti pardavinėti savo 
dukteris ir sūnus, — visa 
tai negalėdavo neįnešti po
litinio pagyvėjimo darbi
ninkų klasės eilėse.

Lenos šūviai buvo tik sig
nalas.”

Tolimos Lenos aukso ka
syklose 1912 metų vasario 
mėnesio pabaigoje užvirė 
darbininkų kova prieš lau
kinį kapitalistų savavalia
vimą.

Tokiu būdu įvyko viena 
kruviniausių carizmo pik
tadarysčių — atsiteisimas 
su darbininkais, gynusiais 
savo elementarines teises. 
Tačiau šis žvėriškas atsitei
simas darbininkų atsparu
mo nesukrėtė: ir po sušau
dymų streikas kasyklose ne
buvo nutrauktas.

Darbininkai atsisakė eiti 
į darbą ir pareikalavo, kad 
jie būtų iš aukso kasyklų 
išvežti. 8,909 darbininkai 
su žmonomis ir vaikais Le
nos kraštą apleido. Ekono
minis streikas išaugo į po
litinę demonstraciją prieš 
carinį režimą.

Bolševikų partijai kvie- 
i čiant, Rusijos darbininkų 
klasė į sušaudymus prie 
Lenos atsakė m a s i n iais 
streikais, protesto mitin
gais.

Darbininkų pasipiktini
mas dar padidėjo, kada ca
ro ministeris Makarovas 
Valstybės Dūmoje, atsaky
damas į socialdemokratų 
frakcijos užklausimą dėl 
Lenos darbininkų sušaudy
mo, ciniškai pareiškė: 
“Taip buvo ir taip bus!”. Į 
šį begėdišką pareiškimą 
darbininkų klasė atsakė 
nauja streikų ir demonstra
cijų banga.

Draugas Stalinas savo 
straipsnyje “Sujudėjo!...” 
apie šitą galingą darbinin
kų klasės protestą rašė:

“Lenos šūviai sudaužė ty
lėjimo ledą, ir — sujudėjo 
liaudies judėjime upė.

Sujudėjo!. ..
Viskas, kas* buvo pikta ir 

pragaištinga šio laiko reži
me, viskas, kuo sirgo daug 
kentusi Rusija, visa tai su
sitelkė viename fakte, įvy
kiuose prie Lenos.

Štai kodėl kaip tik Lenos 
šūviai buvo streikų ir de
monstracijų signalas.”

Žinią apie Lenos sušau
dymus Leninas gavo Pary
žiuje, kur jis tuo metu bu
vo. Judėjimą, susijusį su 
Lenos tragedija, Leninas į- 
vertino, kaip pagrindinį 
masių nuotaikos persilauži
mą, kaip perėjimą prie nau
jo revoliucinio pakilimo.

1912 metų gegužės 1 d. 
streikuose dalyvavo apie 
400,000 darbininkų. Bend
ras visų 1912 metų streikų 
dalyvių skaičius pasiekė 
daugiau kaip pusantro mi
lijono.

Pirmasis pasaulinis im
perialistinis karas kuriam 
laikui sustabdė revoliucinio 
pakilimo augimą. Tačiau 
jau 1915 metais bolševikų 
partijos vadovaujamas re
voliucinis judėjimas vėl iš
siplėtė ir po 1917 metų va
sario mėn. buržuazinės — 
demokratinės r e voliucijos 
pasibaigė Didžiosios Spalio 
socialistinės r e v o 1 iucijos 
pergale. Nugalėjusi darbi
ninkų klasė įkūrė pirmąją 
pasaulyje socialistinę vals
tybę — darbininkų ir vals
tiečių valstybę, kur visiems 
laikams padarytas galas 
žmogus žmogaus išnaudoji
mui, panaikintos šito išnau
dojimo šaknys, privati ga
mybos priemonių ir įrankių 
nuosavybė, likviduotos iš
naudotojų klasės.

Socializmo šalies darbo 
žmonės gali su džiaugsmu 
ir pasididžiavimu pakartoti 
draugo Stalino žodžius, ku
riuos jis parašė savo sveiki
nime Lenos darbininkams 
1927 metais: “... nė vienas 
bodaibiečių darbi ninku 
kraujo lašas nenuėjo veltui, 
nes proletariato priešai su
silaukė keršto, o proletaria
tas jau išsikovojo savo per
galę prieš juos. Dabar, lais
vi nuo carinio ir kapitalisti-

Lenos aukso kasyklos mo
nopoliniu būdu priklausė 
akcinei “Lenzoto” bendro
vei. Svarbiausi aukso ka
syklų šeimininkai buvo 
anglų kapitalistai, kuriems 
atstovavo jų specialiai su
organizuota akcinė “Lena - 
Goldfildo” bendrovė. Šios 
bendrovės rankose buvo 71 
nuoš. visų “Lenzoto” akci
jų. “Lenzoto” akcininkais 
buvo ir rusų kapitalistai, 
valstybinis bankas, carinės 
vyriausybės ministerial, di
dieji kunigaikščiai, impera- 
torienė Marija Fiodorovna.

Atkirsti nuo viso pasau
lio (Lenos aukso kasyklos 
buvo 1700 varstų nuo ge
ležinkelio), darbininkai bu
vo visiškoje kasyklų admi
nistracijos vergijoje.

Darbo diena truko, nuo 
5 valandos ryto iki 7 vai. 
vakaro. Skurdus darbo už
mokestis patiems darbinin
kams į rankas nebuvo iš
duodamas. Darbo užmokes
čio sąskaita darbininkai 
gaudavo iš šeimininkų 
krautuvių nepaprastai iš
pūstomis kainomis netiku
sius produktus. Auksakasių 
šeimos, administracijai pa
reikalavus, turėjo eiti dirb
ti bet kurio darbo. Darbi
ninkų žmonos ir vaikai bu
vo žiauriai eksploatuojami, 
ir iš jų buvo negirdėtu bū
du tyčiojamasi. Neklusniuo
sius auksakasius adminis
tracija galėjo išsiųsti gy
venti į taigą, kur jų laukė 
mirtis nuo bado ir šalčio; 
be barakų kitokių gyvena
mų butų nebuvo.

Žiauriai eksploatuodami 
darbininkus, kasyklų savi
ninkai gaudavo daugiau 
kaip 7 milijonus1 rublių pel
no per metus.

1912 metais darbininkų 
kantrumas išsekė. Vasario 
29 dieną Andrejevo kasyk

lose kilo streikas, kuris 
greit išsiplėtė į visas 423 
“Lenzoto” kasyklas ir apė
mė daugiau kaip 6,000 dar
bininkų.

Streikas vyko ramiai ir 
organizuotai. Darbininkų į- 
steigto komiteto, turėjusio 
neribotą jų pasitikėjimą, 
priešakyje1 buvo bolševikai 
(politiniai tremtiniai) ir 
bolševikiškai nusiteikę dar
bininkai. Darbininkai pa
rengė savo reikalavimus: 
aštuonių valandų darbo die
na, darbo užmokesčio padi
dinimas 30 nuoš., aprūpini
mo maistu ir butais pageri
nimas, priverstinio moterų 
darbo atšaukimas, manda
gus elgesys su darbininkais 
ir kt.

“Lenzoto” administracija 
visais būdais stengėsi strei
ką nutraukti, griebdamasi 
provokacijų, melagingų pa
žadų, maisto atėmimo, at
leidimų, grasinimų, suėmi
mų, ir net ištrėmimo į tai
gą metodų — “Lenzoto” 
tarnautojai, kalbinę darbi
ninkus streiką nutraukti, 
gązdino juos ir sėjo jų tar
pe paniką. Tačiau šachti
ninkai laikėsi tvirtai ir 
draugiškai.

Ir kada streikas gręsė 
užtrukti vasarai — karš
čiausiam aukso išgavimo 
laikui, carinė vyriausybė 
nutarė streiką nuslopinti 
ginklu. Naktį į balandžio 
17 (4) d. policija suėmė 
streiko komiteto narių dalį 
ir darbininkų išrinktus at
stovus. Žinia apie šituos su
ėmimus sukėlė visas kasyk
las. Rytą tūkstančiai be
ginklių darbininkų, protes
tavusių prieš savo atstovų 
suėmimą, nuvyko į Nadež- 
dinsko kasyklas.

Į ramią demonstraciją 
pasipylė šautuvų šūviai; 
270 darbininkų buvo už
mušti, 250 sužeisti.

nio jungo, Vitimo krantuo
se mes galime kasti auksą 
ne dykaduoniams turtinti, 
o stiprinti pirmosios pasau
lyje savos darbininkų vals
tybės galiai. Garbė ir šlove 
kritusioms kovoje už darbi
ninkų klasės pergalę!”

V. S.

Svarbu Žinoti
Socialūs Apdraudos Bordas 
Pataria Darbininkams Kasmet

Patikrinti Savo Sąskaitą

Socialūs Apdraudos Bordas 
nori kreipti visų dėmesį į so
cialūs apdraudos įstatymo pa
rų pin imą, kuris nustato ketu
rių metų laiką darbininkams 
patikrinti savo sąskaitas. Po 
keturių metų laiko nebus ga
lima padaryti permainų socia
lūs apdraudos sąskaitose. Pa
tartina darbininkams su są
skaitos numeriais peržiūrėti 
savo sąskaitą (account) nors 
sykį į metus. Nesunku pada
ryti. Darbininkas gali prašyti 
Bordo jam pasiųsti praneši
mą, kiek algų prirokuota prie 
jo sąskaitos specialūs kortelės, 
parūpintos tam tikslui; tas 
korteles galima gauti iš Socia
lūs Apdraudos Bordo visų ofi
sų.

Kuomet darbininkas sulau
kia pranešimą apie jo algų 
kreditus iš Bordo, jis turi pa
lyginti tas skaitlines su savo 
laikomu rekordu ir, jeigu pa
sirodo kokia klaida, galima 
prašyti Bordo patyrinėti daly
ką ir pataisyti klaidą. Bordas 
sako, jog klaidos įvyksta, kuo
met darbdaviai su savo rapor
tu nepažymi sąskaitos nume
rį, arba, kuomet sąskaitos nu
meris klaidingai užrašytas. 
Kartais darbdaviai nežino, 
jog jie turi raportuoti algas 
ypatingo darbininko, arba ne
paduoda pilnos sumos, arba 
algos klaidingai nukopijuotos.

Kad daug klaidų neįvyktų, 
sako Bordas, geriaus išanksto 
apsižiūrėti ar algų kreditai 
tvarkoj, ir ar jie sutinka su 
savo skaitlinėmis; nereik lauk
ti pakol keturių metų laikas 
išsibaigia, kada jau nebus ga
lima atitaisyti.

Todėl gi, tegul visi darbinin
kai, kurie turi sąskaitos kor
telę nuo 1937 m., prieš pa
baigą ateinančio gruodžio mė
nesio patjkrina savo algų kre
ditus. Po gruodžio pabaigos, 
bus pervėlu.

F. L. I. S.

PITTSBURGH. PA.
Visokios Žinios

Lapkričio 9 įvyko LDS 160 
kuopos susirinkimas.

Narių dalyvavo nemažai.
Svarstyta draugijos reikalai 

ir spaudos vajus.
Nusitarta suruošti vakarienė 

ant gruodžio 14 d., kurioje 
svečiai bus vaišinami skaniai 
sutaisytomis žuvimis. Tuomi 
norima sukelti šiek tiek finan-
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“Laisvės” Radio Pramoga
RENGIA VIETINIS ‘LAISVĖS” RADIO KLIUBAS

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

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

Bus graži dailės programa: Dainuos Aido Choras, Pirmyn
Choras iš Great Neck ir bus žymią solistą ir duetą.

— (ŽANGA TIK 50 CENTŲ j
Daugelis išreiškė džiaugsmo, kad įsisteigė švari nuo nacių propagandos radio 

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

r""'"!"".................  i..................... '...... --n-r............. J* S./Mara

sų apšvietai ir teikimui Sovie
tų Sąjungai medikalės pagal
bos. So v. Sąjungos paramai 
rinkliava ant blankų jau pra
dėta. H. Kairienė ir D. Leka
vičius turi jau surinkę keletą 
dolerių.

Lapkričio 16 d. turėta susi
rinkimėlis "K.P. liet, narių. 
Kartu dalyvavo K.P. dist. at
stovas. Jis davė platų prane
šimą apie siaučiantį karą, apie 
šios šalies piliečių pareigas ir 
t.t. Truputį pabarė vietos lie
tuvius komunistus už negana 
veiklumą. ’Ragino lietuvius 
gauti daugiau narių į savo ei
les.

Lapkričio 23 d. LDS 160 k p. 
turėjo pramogėlę. Vakarienei 
turėta skanių varškėčių, žmo
nių buvo netoli šimto. Po va
karienės buvo šokiai prie Jo
no Zenevičiaus muzikos.

žymėtina, kad vietinės kuo
pos nariai davė mažai koope
racijos, kad uždirbti kiek na
mo užlaikymui. Reikėtų dau
giau rūpestingumo, draugai- 
draugės.

Lapkr. 27 1WO (Internatio
nal Workers Order) rusų sky
rius turėjo masinį susirinkimą 
teikti pagalbos Sovietų Sąjun
gai jos didžioj kovoj prieš hit- 
lerizmą. Buvo geri kalbėtojai, 
žmonių suėjo apie 3 šimtai — 
daugiausiai rusai ir Ukrainai. 
Aukų Sovietų paramai surink
ta $284.79.

Mirė Ona Dargiene

Staigia mirčia pasimirė Ona 
Dargienė, vietos mėsininko 
Prano Dargio žmona. Ji lap
kričio 21 d. išėjusi reikalingų 
jai dalykų pasipirkti, gatvėje 
sugriuvo ir, nugabenta ligoni
nėn, greitai mirė nuo širdies 
ligos. Buvo dar jauna moteris 
— apie 35 metų. Nuliūdime 
paliko vyrą Praną ir du vai
kučius. Palaidota Šv. Kazimie
ro kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis. Laidotuvės buvo 
skaitlingos.

Mirė Sebastijonas Jovaiša

Lapkr. 29 d’, mirė S. Jovai
ša, 69 metų viengungis. Iš Lie
tuvos paėjo nuo Varnių. Savo 
apdraudą ($1,000) paliko sa
vo krikštasūniui Vaišiui, kuris 
rūpinosi jo laidotuvėmis. Pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se. Velionis priklausė prie 
Liet. Sūnų Draugystės.

Apsivedimai

Suėjo į porinį gyvenimą šie 
lietuviai (tės) :

J. Kudis su A. Martinkiene; 
V. Sadauskas su Br. Suminstu- 
te; N. Noreikiūtė su S. Staru- 
liu. D. P. L.

Naciai Sunaikinę Tris Anglu 
Karinius Laivukus

Berlin. —> Nacių koman
da sako, jog kariniai jų lai- 
vukai sunaikinę Anglijos 
Kanale du motorinius anglų 

torpedlaivius ir kitų karinį 
laivukų.

Nuo lapkr. 26 iki gruod. 
2 d. vokiečiai nušovę žemyn 
44 'anglų orlaivius, o savo 
praradę šešis.

Lowell, Mass.
Labai Gerai Padaryta

Lietuvių Piliečių Socialis 
Kliubas lošia labai svarbią ro
lę Lowellio lietuvių kolonijoj. 
Galima sakyti, tai vienatinė 
lietuvių organizacija, kuri taip 
plačiai veikia vietiniam lietu
viškam judėjime. Vienok iki 
šiol dar neturėjo savo kores
pondento. Kliubo darbuotės 
aprašymas priklausė nuo šiaip 
atskirų korespondentų. Jeigu 
kas parašė, tai gerai. O jei ką 
praleido, tai taip ir pasiliko, 
nes nieks už tą nejautė atsa
komybės. Bet daugiau taip ne
bebus, nes kliubas savo susi
rinkime lapkričio 30 dieną iš
rinko nuosavą korespondentą. 
Juomi apsiėmė d. J. Daugir
da. Drg. Daugirda aprašys 
kliubo veiklą visapusiškai. Gal 
būt dabar intensyviau atspin
dės kliubo veikla.

šiame susirinkime kliubas 
plačiai svarstė, kaip geriausia 
prisirengti prie didžiausio ban- 
kieto gruodžio 31 d., pasitiki- 
mui Naujų Metų, kuris įvyks 
geroj svetainėj, 361 Bridge St. 
Tai bus kalakutienos vakarie
nė su gera programa.

Jeigu daug svečių turėsime, 
tai vėl galės būt sukelta ne
mažai aukų medikalei pageL 
bai. O kad taip būtų, tai rei
kia per tą visą laiką visu 
smarkumu tikietus pardavinė
ti, tuomet turėsime nebloges
nes pasekmes, kaip ir perei
tam koncerte.

Buvo Geros Vakaruškos
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Pašai pine Draugija turėjo su
ruošus metinį šokių vakarą, 
lapkričio 29 d. žmonių daly
vavo nemažai. Mat nariams 
buvo verstinas .bilietas, o taip
gi ir pašaliniai žmonės daly
vavo.

Tokiu būdu L.P. Kliubo 
kambariai prisipildė svečiais, 
šiame vakare dalyvavo iš 
Hudsono draugė O. Sidarienė 
su savo sūnumi Vincu ir su 
jais kiti du žmonės. Drg. Si
darienė pasakojo, kaip viena 
“Keleivio” skaitytoja bjauriai 
pasipiktino tuomi fašistiniu 
šlamštu. Ji persitikrinus metė 
skaičius “Keleivį”, kuriame 
talpinami visi Hitlerio rapor
tai ir šį vajaus mėnesį užsira
šė “Laisvę.” Moteriškė džiau
giasi dabar, sako, net ir gy
venti pasidarė smagiau. Aš 
tam pilnai tikiu, kad tai drau
gei pasidarė ramiau gyventi. 
Ką jūs manote, vis ir vis skai
tyti to kruvinojo Hitlerio ra
portus, kuris jau išskerdė mi
lijonus nekaltų žmonių. Toks 
fašistinis “Keleivis” hitlerie- 
čių organas neturėtų rastis nei 
vieno padoresnio žmogaus na
muose, nes tai bjauru.

J. M. Karsonas.
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Ketvirtas puslapis

Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfaa ir E. Petrovas

(Tąsa)
Oklagomoje tai pat stovėjo bokštai ir 

tolygiai siūbavo svirtys. Naftos atsirado 
pačiame mieste. Bokštai ėjo vis artyn 
prie Oklagomos ir, pagaliau, sulaužę 
silpną pasipriešinimą, įsiveržė į miesto 
gatves. Miestas atiduotas plėšimui. Na
mų kiemuose, šaligatviuose, ant grindi
nių, prieš mokyklų būstines, prieš ban
kus ir viešbučius — visur siurbia žibalą. 
Siurbia visi, kas tiki į dievą. Naftos ba
kai stovi šalia didelių, dešimties aukštų 
namų. Kiaušiniai su bekonu kvepia naf
ta. Užsilikusiame tuščiame plote vaikai 
žaidžia geležies skeveldromis ir surūdi
jusiais sraigių raktais. Namus griauna 
velniop, jų vietoje atsiranda bokštai ir 
svirtys. Ir ten, kur vakar kažkieno se
nelė, sėdėdama už apvalo stalo, mezgė 
vilnonę skarą, šiandien girgžda svirtis, 
ir naujas šeimininkas, apsivilkęs darbi
ne zomšine liemene, džiaugsmingai skai
čiuoja gautuosius galionus.

Visur matėme stiebus su štangomis ir 
girdėjome optimistišką girgždėjimą.

Oklagoma, be naftos bokštų, mus dar 
stebino daugybe laidojimo kontorų. Ieš
kodami nakvynės mes, kaip paprastai, 
nuėjome į “Rezidentai - Part” pasisam
dyti kambario. Neįsižiūrėję, mes priva
žiavome prie namelio, prie kurio švietė 
iškaba ir pasibaisėdami išvydome, jog 
tai laidojimo biuras. Dar tris kartus apa
kinti mes puolėmės prie maloniai ap
šviestų pastatėlių ir kiekvieną kartą at
šokdavome atgal. Tat vis būta laidojimo 
biurų. Nebuvo nė vienos turistų iškabos, 
niekas nenuomavo pravažiuojantiems 
nakvynei kambarių. Čia siūlė tik amžiną 
poilsį, amžiną ramybę. Matyt, Oklago
mos gyventojai taip sėkmingai prisisiur
bė ir prisičiulpė naftos, kad jau visai 
jiems nebuvo reikalinga tokia menkutė 
parama, kaip kambarių nuomoj imas.

Turėjome sutikti, kad mūsų širdys pri
sipildytų išdidumo, ir įsikurti viešbutyje. 
Antraeilis viešbutis, į kurį krito mūsų 
priekabingas pasirinkimas, vadinosi ga
na prašmatniai — “Cadillac,” bet pasta
tytas buvo beabejo dar prieš naftos pra- 
žydimą, nes iš krano, iš kurio turėjo te
kėti karštas vanduo, tekėjo šaltas, o iš

SKAITYTOJU BALSAI |
Ką Mums Duoda Knygos ir

Pirmiausia kiekvieno pro
taujančio žmogaus užduotis 
susipažinti, kokią jis literatū
rą skaito ir kokias iš jos gau
na pamokas: žalingas ar pa
mokinančias ? %

Tai svarbiausia užduotis.
Į laikraštį ar į knygą ne

galima žiūrėti vienodai, spręs
ti vienodą vertę turint. Ot, bile 
drukas vienodai mirgantis ...

Taip manyti, yra didelė 
klaida.

Viena, mes turim suprasti, 
kad mes dabar pergyvenam tą 
perijodą, kur mokslas pasiekęs 
aukščiausį laipsnį. Išsitobulini- 
mai technikoje, išradimai che
mijoj panaudojami geriems ir 
blogiems tikslams pačiai žmo
nijai, — palengvint ar pablo- 
gint gyvenimą. Mokslas pasi
gavo ir pačios gamtos paslap
tis, privertė pačią gamtą tar
nauti žmonijos naudai: maši
nas sukti, šviesą ir šilumą duo
ti, ir net susikalbėti aplink vi
są mūsų žemės kamuolį, šitie 
mokslo stebuklai surasti ne be
mokslių žmonių. Mašinos spė
ka naudotis, ir tą darbą savo 
naudai paversti, — taipgi ne
tinka bemokslis darbininkas, 
kokis buvo viduriniuos amžiuo
se.

Mūs gadynėj, sulig technikos 
išsitobulinimų, jau darbininkas 
negali būti bemokslis; visai be
mokslis tinka tik prie papras
čiausio ir sunkiausio darbo, 
kur su įrankiu, jau atgyvenu
siu savo perijodą, gali atlikti: 
špatu, šiūpėle, spragilu, kirviu 
ir tt.

Kas kita su mašinom: čia 
jau reikia kvalifikuoto darbi
ninko jas tvarkyti, tai kvalifi
kacijai reikia tam tikro moks-

Valdančioji klasė, kuriai 
reikalingi toki kvalifikuoti 
darbininkai, suranda būdą 
juos priverst išsimokyti tiek, 
kiek darbininkų mokslas jiems 
reikalingas. Kitos dalys moks
lo — klasinis sąmonėjimas — 
tiesiog yra užgintos.

Taigi, rimtai turim pagalvo
ti, darbininkai, kodėl taip yra? 
Kodėl valdančiajai klasei vis
kas yra galima, visokis moks
las laisvai prieinamas, o darbi
ninkams — u ž d r a usta net 
mokslinės knygos skaityti ir iš 
jų suprasti, kad žmogus žmo
gui gamtoje lygus, ir savo dar
bo vaisiais turėtų pilną teisę 
lygiai naudotis. Bet taip nė
ra. Tas, ką nedirba, viską ati
ma, pertekliuj gyvena, o tvė
rėjas tų turtų — badauja.

Kai kurie pažangesni ir mo
kyti j tai žiūri su pasigailėji
mu, kad tokia neteisybė vieš
patauja tarp žmonijos, ir tuos 
pavergtuosius stengiasi paliuo- 
suoti. Bando juos vesti į ben* 
drumą, į unijas, kaip bendrą 
spėką, kad jie galėtų apgint 
savo teises, kad galėtų pilnai 
naudotis savo darbo vaisiais. 
Tą mokina suprasti gyvu žo
džių, leidžia literatūrą tais 
klausimais, kad jie, skaityda
mi, patys prieitų prie aiškesnio 
supratimo savo sunkios padė
ties. O kita, kad gabesnieji ir 
patys į savo leidžiamus laik
raščius parašytų straipsniukų 
iš savo sunkaus darbo nuoti- 
kių, kuom galėtų naudotis ir 
kiti darbininkai, skaitydami ir 
eitų prie gilesnio klasinio su
pratimo.

Pažangesnieji darbininkai, 
kurių, yra mažuma, tą užduotį 
atlieka. Leidžia jie savo laik
raščius, juos skaito, prenume
ruoja ir remia aukomis jų pa
laikymą, jie lanko organizaci-
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šalto vandens krano bendrai nieko nebė
go. Misteris Adamsas nuoširdžiai nusi
minė. Vietoje linkusios pasišnekėti, ži
nančios visas miesto naujienas, namelio 
šeimininkės, jis pamatė žemą penkiasde
šimt metų koridoriaus sargą, kuris į vi
sus klausimus abejingiausiai atsakinėjo: 
“Yes, sir” arba “No, sir.” Ir čia jis rūkė 
tokį biaurų cigarą, jog jam išėjus, mis
teris Adamsas dar ilgai kosėjo ir čiaudė
jo, kaip skęstantis, kurį paskutinę prieš 
žūsiant minutėlę ištraukė į krantą. Po 
valandos misteris Adamsas priėjo prie 
mūsų numerio durų ir su viltimi pasibel
dė. Kadangi užmerktų blakstienų jau 
nieku būdu negalėjome praplėšti, tai mes 
nieko neatsakėme. . Misteris Adamsas 
vėl švelniai stuktelėjo į duris. Atsakymo 
nebuvo.

—Serai, — pratarė jis balsu, nuo ku
rio širdis galėjo plyšti, — jūs nemiega
te?

Bet miego norėjosi pašėlusiai. Mes 
neatsakėme. Misteris Adamsas dar mi
nutėlę pastovėjo prie durų. Jis labai no
rėjo pasišnekėti. Ir su paniurusia sie
la jis nudūlino į savo numerį. Prakeik
tieji oklagomiečiai sugadino jam vakarą.

Iš ryto misteris Adamsas buvo kupi
nas jėgų ir linksmas, kaip visuomet. Be
toninis kelias ilgomis bangomis kilo auk
štyn ir keletą mylių galėjai pažvelgti 
pirmyn. Prie kelio, pakėlęs aukštyn de- 
šinėsės rankos didįjį pirštą, su atsegta 
juoda miline stovėjo jaunas jūrų pėsti
ninkas. Greta jo stovėjo lygiai toks pat 
kareivis. Dešiniosios rankos didįjį pirš
tą jis taip pat laikė iškėlęs aukštyn. 
Priešais mus ėjusi mašina nesustodama 
pralėkė pro jaunus vyrus. Matyt, ji bu
vo pilna. Mes sustojome.

Pakeltas aukštyn didysis rankos pirš
tas Amerikoje reiškia prašymą pavėžin
ti. Žmogus, kuris išeina į kelią, yra įsi
tikinęs, kad jį kas nors paims. Jei ne 
pirmoji mašina, tai penktoji, septintoji, 
dešimtoji, bet būtinai paims. Tokiu bū
du, galima padaryti didelę kelionę: su 
vienu nuvažiuoti šimtą mylių, su kitu — 
dar šimtą, su trečiuoju — ištisus pen
kis šimtus.

(Bus daugiau)

jų susirinkimus, — ypatingai 
unijų — kad jas daryt stip- 
resnėm klasiniam supratime.

Bet tai atlieka tik mažuma, 
o didžiuma, tinginiu apsimetu
si, ant savų svarbiausių reika
lų ranka numoja. Mat, vei
kiantieji ir dėl jų šiokių tokių 
pagerinimų lygiai iškovoja. . .

Mūs Priešai Nesnaudžia

Darbininkams, susiorganiza
vus į uniją ar į progresyvę or
ganizaciją, greitai prisiplaka 
už vadų darbininkų priešai, 
kuriems patys darbininkai al
gas apmoka. Bet jie netarnau
ja darbininkų būvio pagerini
mui, padeda darbininkų prie
šams. Tokius prašalint iš dar
bininkų tarpo, kaip išdavikus, 
galima būtų tik tuomet, kai 
visi darbininkai skaitlingai da
lyvautų savo susirinkimuose ir 
bendrai gintų savus reikalus.

Su mūs, darbininkų, spauda 
ir tas pats darosi. Pasirodžius 
kokiai brošiuraitei, kuri para
šyta iš nuotikių pačių darbi
ninkų gyvenimo, arba laikraš
čiui darbininkų reikalus ginan
čiam, — tuo iš visų kampų pa
sirodo visokį tamsybės apuokai 
su visokiais šmeižtais, pravar
džiavimais, o bruka savo lei
džiamą šlamštą dėl temdymo 
darbininkų proto, arba atitrau
kia nuo bent kokio skaitymo, 
nes tokius darbininkus leng
vinus išnaudoti, kurie nemąsto 
ir nesupranta savo klasės rei-

Į tą viską žiūrint šviesiu 
protavimu, vaizdas baisus, bet 
kad taip yra, — faktas neuž- 
ginčinamas ir labai sunkiai pa
taisomas !
Darbininkas, kuris skaito pa

čių darbininkų leidžiamą laik
raštį, skaito knygas, rišančias 
darbininkų klausimus, su šitos 
rūšies darbininkais linksma 
ir jauku pasikalbėti. Jie pilnai 
permato, koki yra trūkumai 
darbininkų gyvenime, ir kas

LAISVI

juos ateityj pataisys. Jie ne
kaltina savęs prieš kokią neži
nomą esybę; jie tiesiog pareiš
kia, kad pačių darbininkų kal
tė už atsilikimą progrese, už 
nestudijavimą literatūros iš 
klasių kovos lauko.

Daugelis yra tokių skurdžių 
darbininkų, kurių jei paklausi 
ar skaito kokį darbininkišką 
laikraštį ar knygelę darbinin
kiškais klausimais, — gauni 
atsakymą, kad kunigėlis jam 
sakė, jog tas viskas bedieviš
ka, negalima nė į rankas pa
imti.

Paklausk, gal norėtų užsi
prenumeruoti darbininkų laik
raštį, arba gal norėtų pa
siskaityti jau perskaitytus ki
tų, kad sužinoti, iš kur kyla 
tas visas blogumas, — greitai 
gauni atsakymą : “Neturim už 
ką užsirašyti... kad tik sau 
ant duonos turėtume.”

Aišku, jeigu visi darbininkai 
taip manytų, šviesesnės atei
ties niekad nesulauktume.

Bet tokių yra didžiuma, to
dėl ir protaujantiems reikia 
panešti tas skurdas .. .

J. Ramanauskas.

SCRANTON, PA
Truputis Žinių iš Smetonos 

Prakalbų; Jo Pergyventi 
“Trobeliai” Sęrantone

Nors smeton-naciai vartojo 
lietuviškų draugijų sąryšio 
vardą rengdami Smetonai pra
kalbas, bet ir tas negelbėjo, 
publikos į jų prakalbas susi
rinko vos apie trejetas šimtų.

Tai didelis smūgis lietuviš
kiems pro-naciams.

O kaip jie čionai darbavosi, 
kaip garsino per anglų ir lie
tuvišką spaudą ne tik aprašy
dami jo “nuopelnus,” bet ir 
paveikslą įdėdami anglų dien
raščiuose. O visgi niekas neiš
ėjo: žmonės jau pradeda pa
žinti vilkus avių kailyje.

Dar reikia pasakyti, kad 
progresyvės publikos prisirin
ko gana daug; mat, manė, kad 
galės statyti klausimus. Jei ne 
progresyvė publika, tai vargiai 
būt sudarę pustrečio šimto sa
vųjų;.na, o dar jei atimtum 
būrį Pittstono smeton-nacių, 
tai “Jermyn” viešbutis būtų 
buvęs apytuštis, ir užsitraukęs 
geda, nes jis su tokiom mažom 
grupėm nesiskaito.

Bet eisim “prie dalyko.”
Lapkričio 19 diena, tai bu

vo Smetonai gal liūdniausia 
diena visam jo gyvenime Su
vienytose Valstijose; jau jo 
kelionė nulėmė jam nelaimę. 
Vos jam ant stoties pribuvus ir 
apsidairius, kad čia jo nieks 
nepasitinka, priėjo prie “taxi” 
ir padavė vairuotojui antrašą; 
pastarasis pastebėjęs, kad ant
rašas be numerio nusivežė 
Smetoną ant Penn. Avė. 
(Scrantone pagarsėjusios gat
vės). Mat, Smetona turėjo p. 
Kerševičiaus antrašą nuo W. 
Market St., bet nebuvo nume
rio. Smetona, mat, manė, kad 
numeris ir nesvarbu, — juk ir 
Lietuvoj dar nevisur namai su
numeruoti, o viens kitą susi
randa, manė, kad jis suras ir 
p. Kerševičių. Bet vežėjas be 
numerio nevažinėja, ir vežasi 
“prezidentą” ant Penn Avė. 
gaut informacijų.

Sustojus vienoj vietoj, kur 
daug pavargėlių užeina apsi
šildyti, atsirado vienas, kuris 
žino ir p. Kerševičių ir pasisiū
lo už palydovą. “Preziden
tas” dantis sukandęs ir dva
sioje keikdamas'rengėjus, kam 
jį nepasitiko ant stoties (jis to 
pilnai tikėjosi), važiuoja su 
nežinomu pavargėliu pas p. 
Kerševičių. Vos įžengus “pre
zidentui” į bučernę, ir p. 
Kėrševičius pastebėjęs barzdo
tą neužaugą, pamanė, kad tai 
naujas kostumeris ir linksmai 
nusišypsojo. Bet neilgam, nes 
“prezidentas” susiraukė ir 
trumpais žodžiais pareiškė: 
“Aš esu prezidentas! Ar jūs 
manęs laukėte, ar ne?” P. 
Kerševičiui tuos žodžius išgir
dus, jo kruvinas peilis iškrito 
jam iš rankų (mat, jis tada 
pjaustė inkstus) ir jis sušuko: 
“Vaje, vaje! Buvau pamiršęs, 
—- palaukite biskutį! Tuoj pa
šauksiu gra&Srių ..

“Prezidentas” atkirto: “Man 
graboriaus nereikia, — aš gy
vas, tik sakykite: ar aš čia 
reikalingas? Ar man prakal
bas rengiate?”

P. Kerševičius, dar labiau su
simaišęs, sako: “Taigi sakau, 
tik palaukite . .. Tuoj pašauk
siu graborių Stepanaucką, — 
jis čia vyriausia asaba dėl jūs 
pasitikimo . . . Tik minučiukę, 
tuoj bus p. Stepanauckas . ..”

“Prezidentas” aprimo, o p. 
Kerševičius, paėmęs telefono 
ragutį, pašaukė p. Stepanauc
ką, kuris tuoj pribuvo ir pa
ėmė “prezidentą” savo globom

Skandalas Dėl Smetonos 
“Kidnapinimo”

Smetona nusiskundė p. Ste- 
panauckui, kad jis pavargęs ir 
norįs truputį pasilsėti, save ap
sitvarkyti, ir prašė p. Stepa- 
naucko, kad jį nuvežtų į vieš
butį.

P. Stepanauckas sutiko. Jis 
paliko Smetoną vieną ir jo pa
prašė, kad niekur neišeitų iš 
viešbučio, o už poros valandų 
jis pribus ir nuveš jį jau į pri
rengtą vietą (pas save), kur 
jis pamatys visus savo ištiki
mus ponus ir poniutes; na, ir 
bus pavaišintas .. . Sugrįžus p. 
Stepanauckui ant sutarto lai
ko, randa kambarį tuščią — 
Smetonos nėra! Tuoj kreipėsi 
į patarnautojus, kurie paaiški
no, kad koki du nežinomi vy
rai išsivedė Smetoną laukan, 
įsisodino į automobilį ir nuva
žiavo savais keliais.

Nusigando p. Stepanauckas 
ir pamisimo, kad tai raudonų
jų darbas, ir Smetona jau jų 
rankose, “kidnapintas.” Puolė
si prie telefono pranešti tokią 
liūdną žinią saviesiems; visi 
nusigando ir subruzdo ieškoti 
Smetonos.

Tai buvo didelis liūdesys vi
siems rengėjams: tiek rengta
si, tiek laukta tos iškilmingos 
dienos, kada jie su Smetona sė
dės ant vienos platformos ir 
stebins publiką savo pasipuo
šimu, o čia — Smetonos jau 
nėr ir visas rengimas nuėjo 
ant margio . . .

Kuomet p. Stepanauckas ir 
kiti rengėjai liūdėjo, tai Sme
tona ir du komiteto nariai (pa
vydėdami p. Stepanauckui pir
menybės) kėlė taures už svei 
katą “Tautos Vado.”

Mat, jie Smetoną pažinojo 
ypatiškai ir, sako, kad dar 
Lietuvoj pas jį vaišinosi, todėl, 
sužinoję kad Smetona viešbu 
tyj vienas, — jiedu nusiskubi
no pas jį ir, po kelių žodžių 
kalbos, Smetona su jais aplei
džia viešbutį, nepaisydamas nė 
duoto žodžio p. Stepanauskui. 
Tai nepaprastas dalykas, ir, 
kaip vienas iš rengėjų išsireiš
kė, tai — “kiauliškas pasielgi
mas ...”

Po pergyventų skausmų ir 
linksmybių, Smetona pasakė 
prakalbą, kuri buvo pusėtinai 
nukreipta prieš Sovietų Sąjun
gė

jo kalba susidėjo iš dekla
macijų, kurios buvo senovėj 
parašytos ir nukreiptos prieš 
caristinės Rusijos režimą, kaip 
tai: “Vai eisim — eisim, mes 
čia nebūsim, čia mus ne tėviš
kėlė” ; arba: “Kad tu gude ne
sulauktum, nebus kaip tu nori, 
bet kaip dievas duos, ne tavo 
priesakai nedori.” Bet jis jas 
taikė prieš Sovietų Sąjungą. 
Čia neminėsiu jo kalbos turi
nio, nes tai daug užimtų vie
tos laikraštyj, tik turiu pasa
kyti, kad už jo tokią nesąmo
ningą kalbą f asistuojančių tė
vų dukrelės įteikė gėlių bukie
tą ir pasveikino su tam tikra

F. W. Shalins
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laldotuvei

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

deklamacija. Deklamacijos ra- 
šėjas, matyt, ir geras Hitlerio 
bernas, nes geras žmogus to
kių žodžių nedėtų. “Tu, prezi
dente, kaip sugrįši į Lietuvą, 
nerasi daug savo draugų, ku
riuos nužudė kruvina Stalino 
ranka . .. ” Kokia ironija! Hit
lerio govėdos terioja Lietuvą ir 
kitas šalis, žudo jų geriausius 
sūnus, — o lietuviški smeton- 
naciai primeta to budelio dar
bą Stalinui!... Gėda jums, 
didelė gėda, kad jūs savo duk
reles taip mokinate.

Buvo ir anglų kalbėtojų, 
kaip tai: pavieto prokuroras, 
Egan, kuris likos išrinktas tei
sėju, ir federalis teisėjas Jon- 
sonas. Nors, pagal luomą, tai 
garsūs vyrai, bet jų kalbos tai 
visai menkos vertės, — dau
giausia pasitikėjimas dievu, 
kad jis saugo mūsų šalį nuo 
karo ir, girdi, tik per dievą 
bus padaryta tvarka Europo
je. Bet teisėjas Maxey, kuris 
pats nedalyvavo, ,o prisiuntė 
tik savo sekretorę, kuri per
skaitė jo laišką, kuriame buvo 
gana įspūdingas ir griežtas nu
sistatymas prieš Hitlerį, žino
ma, kad tas laiškas smeton-na- 
ciam nepatiko, ir jie būt jo 
neskaitę, jei teisėjas nebūt pri
siuntęs jį per savo sekretorę.

Reikia pasakyt, kad garbės 
sargyba nebuvo tokia didinga, 
kaip jie tikėjosi. Net ir adv. 
Lopata nebuvo; estradoje bu
vo tik daktaras, graborius, ku
nigas ir keletas paprastų pilie
čių. Nebuvo nė dainininko Va
siliausko, kurio jie taip norėjo; 
teisybė, buvo p. Šakočius ir p. 
Šeporaičiūtė (pittstoniečiai), 
kurie gana gražiai padainavo.

Aukų surinkta $83 su cen
tais. Bet po rinkimų greit ne
paskelbė; mat, kaip teko gir
dėt iš tūlų rinkėjų išsireiški
mų, tai surinkta tik $8, todėl 
gėdijosi tokią sumą skelbti. 
Tada graborius, daktaras ir 
kunigas pasitarę, surado kokį 
tai šaltinį, ar gal patys sudė
jo dar $75. Gal tas ir teisy
bė, nes buvo matyti, kad pub-

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

Tel.s EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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lika buvo neduosni, o rinkėjos , 
vis šaukė: “Pirk Lietuvą, ne-
būk toks šykštuolis!” Bet at
sakymas buvo girdėt: “Jei 
Smetona Lietuvą Hitleriui par
davė, tai tegul pats ir atper
ka.”

Taip ir užsibaigė to nerink
to prezidento prakalbos.

Vosilka.

Lowell, Mass.
Trumpmenos

Lapkričio 29 d. Liet. Dukte
rų ir Sūnų Draugystė turėjo 
balių. Virš 14 dol. liko pelno.

SLA vietinės kuopos rūpes
čiu, čionais buvo suruoštos 
prakalbos “auksaburniui” F. 
J. Bagočiui.

Mūsų žmonės turėjo iš jo 
“prakalbos” daug juoko. Nie
kino jis Sovietų Sąjungos val
džią ir bolševikus abelnai, kam 
jie Lietuvoje suėdę kiaules, o 
vokiečiams palikę tik . . . stim- 
buriukus.

“Kreditas” tau, Fortūnatus, 
už tokį faktišką patėmyjimą!

Kalakutišku išdidumu p. Ba- 
gočius mums pasigyrė, jog jis 
net Washingtone buvęs, kad 
apskųsti bolševikus preziden
tui Rooseveltui. Pasak jo, Wa- 
shingtonan jį siuntę SLA na
riai.

Liet. Amer. Piliečių Kliubas 
rengiasi iškilmingai pasitikti 
ateinančius Naujus Metus. 
Apie vietą pranešiu vėliau.

Vietinis.

Išrūko Nacius iš Miškų
London, gruod. 5. — Ve

jami raudonarmiečių, vo
kiečiai pietiname Sovietų 
fronte mėgina pasislėpt 
miškuose, bet sovietiniai 
žvalgai padega tuos miškus 
ir išrūko nacius laukan, 
kaip teigia kariniai anglų— 
korespondentai.

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

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

—----------------------
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Lietuvius

Darbininkų vadai, paleisti iš kalėjimo Californijoje, kurie buvo nuteisti 20 me
tų kalėti. Kalėjime buvo išlaikyti penkius metus. Iš kairės j dešinę: Ernest G. 
Ramsay, Frank J. Conner ir Earl King.

Stalino Vardo Kanalas
1940 metų balandžio mė

nesio, pažymėtiną istorinę 
datą tarybų valdžios Azer
baidžane 20-ties metų su
kaktį, — Respublika atžy
mėjo nauju dideliu laimėji
mu socialistinės statybos 
srityje: liaudies statomo 
Samur 
no vardo, kanalo statybos 
baigimu. Ši statyba buvo 
įvykdyta Azerbaidžano de
šimčių tūkstančių kolchozi
ninkų entuziazmo dėka, vi
sos Azerbaidžano liaudies! 
entuziazmo dėka.

Kolchozininkų rankomis, ! 
nepaprastai trumpu laiku, 
iškastas 107 kilometrų ilgio 
kanalas. Jo reikšmė visai 
eilei Azerbaidžano ’ rajonų, 
o ypač naftiniam Baku, mil
žiniška.

Kanalo statybos iniciato
rius —Kubinsko rajono Ka- 
ganovičiaus vardo kolcho
zas. 1939 rudenį šis kolcho
zas kreipėsi su pasiūlymu 
iškasti kanalą, kuris drė
kintų sausus ir nevandenin- 
gus žemės plotus, paverstų 
juos derlingais, padėtų ge
riau aprūpinti Baku miestą 
vaisiais, daržovėmis, gyvu
lininkystės produktais. Sta
tybos iniciatoriai — kol
chozininkai siūlė pasinaudo
ti pažymėtinu Fergano pa
vyzdžiu.

Pasiūlymui pritarė dau-

liaudies
Divičinsko, Stali-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22 kuopos susirinki

mas j vyks gruodžio 9 d., 7:30 v. v. 
Svetainėje, 920 E. 79th St. Prašome 
narių dalyvauti, nes vbus valdybos 
rinkimas. (287-289)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD 2 kp. Moterų 

susirinkimas įvyks antradieni, 
gruodžio 9 d., 8 v. v., 376 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite, nes tu
rime aptarti svarbių dalykų, ypač 
reikia nutart mezgimą svederių ir 
kojinių raudonarmiečiams. — Valdy-1 
ba. (287-289)

gelio rajonų kolchozininkai, 
palaikė jį Azerbaidžano KP 
(b) CK ir Azerbaidžano T 
SR komisarų taryba.

1939 metais spalio 25 d. 
šis milžiniškas kanalas pra
dėtas kasti.

Į darbus išėjo trisdešimt 
tūkstančių k o 1 c hozininkų. 
Gyva grandine jie nusitęsė 
išilgai būsimo kanalo vagos.

Statyba išsivystė plačiu 
frontu ir s u k u n k u liavo 

|džiugiu, judriu gyvenimu.
Kanalas prasideda ten, 

kur Azerbaidžanas siejasi 
su Dagestanu, prie Samuro 
upės. Kanalo statytojai sa
vo kelyje sutiko daug gam
tos kliūčių, jiems teko į- 
veikti gausingus upelius, 
stačius pakilimus ir kietže- 
mius. 1

Tačiau statytojai garbin
gai visas kliūtis savo kely
je nugalėjo. Nuotaikos pa
kilimas buvo nepaprastas.

Žemės darbai buvo atlik
ti per 50 dienų, 25 dienas 
prieš terminą. Trisdešimt 
tūkstančių kanalo statytojų 
per tas 50 dienų iškasė 3,- 
600,000 kubinių metrų že
mės.

Antras uždavinys reika
lavo kanalo vagoje pastaty
ti daugybę hidrotechninių 
pastatų. Tai buvo pats at
sakingiausias darbo etapas. 
Buvo reikalingi kvalifikuoti 
kadrai. Jie atėjo iš Baku, iš 
kitų Azerbaidžano miestų. 
Lygiagrečiai iš kolchozinin- 
ninkų ne maža kvalifikuotų 
darbininkų dalis užaugo pa
čioje kanalo statyboje.

Dauge lis kolchozininkų 
statyboje įsigijo betonuoto
jų, armatūrininkų ir kitas 
kvalifikacijas.

Gimusi kolchozininkų šir
dyse iniciatyva greit virto 
tikrove.

Jau dabar visa eilė kol
chozų vandenį gauna iš ka
nalo. Ryšyje su kanalo pa
statymu jau suplanuota vi
sa eilė šiuose rajonuose sė
jamųjų plotų.

Jau paleista į darbą pir-

Montello, Cambridge 
ir South Boston

Lapkričio 29 d. Montelloj į- 
vykęs Liuosybės Dailės Ratelio 
Choro koncertas ir šokiai gerai 
pavyko. Publikos buvo kupi
nai. Man, kaip svečiui, buvo 
naujiena, kad montelliečiai 
savo garsiajam Tautiškam Na
me ir tokį dailės parengimą 
turėjo atlikti žemutinėj salėj 
(skiepe). Esą, viršutinė (tik
roji svetainė) jau antras me
tas kaip išrandavota pasto
viam teatrui.

Koncertas tikrai žavėjantis 
būtų, jei būt geriau sutvarky
tas. Choras gana gerai pasiro
dė prie naujo mokytojaus Ste
ponavičiaus. Naujai susiorga
nizavęs choras per du atveju 
sudainavo po porą dainelių la
bai gražiai, sutartinai.

Emberland Radio programos 
pildytojai iš Bostono taipgi 
buvo — A. Vasiliauskas, P. 
Šimonis ir Pauras.

Lapkričio 30 d. Cambridge’- 
iuje (po pietų) Liet. Moterų 
Kliubo suruoštas koncertas 
tikrai buvo gražus. Publikos 
taipgi buvo gausiai.

Tą pačią dieną, vakare, So. 
Bostone įvyko drg. S. Sasnos, 
iš Brooklyn, N. Y., prakalbos, 
surengtos N.A.M. Sąryšio. 
Publikos buvo prisirinkę kupi
nai. Po pirmos temos kalbėto
jos kalbos, drg. Kazlauskas at
sikreipė į klausovus reikale So
vietų Sąjungai pagelbos. Susi
rinkusieji sumetė virš $60. 
Viskas parodo, kad žiauriojo 
karo eigos ant Sovietų žemes, 
mūsų parengimus daro skait- 
lingesniais, nes mūsų pusėj 
teisybe. D. J.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

' Į' Massachusetts' Tammany Demokratų
Naujos Šunybės

WORCESTER, MASS.
Operetė “Grigutis” bus sulošta 

sekmadienį, 7 d. gruodžio, 4 vai. 
dieną. Rengia Worcesterio Lietuvių 
Suvienytų Draugijų Komitetas, savo 
namo naudai, 29 Endicott St. Suvai
dins Aido Choras, vadovybėje M., ... . ,
Karsokienės. Užprašome visus. Pa- H1OJ1 kanalo eile. Antroji •
dėkite mums pagrąžinti mūsų namą.; statybos eilė — kanalo nu- 
~ Kom‘ (285-287) | tiesimas iki pat Baku mies

to, apytikriai, šimtą kilome- 
. Tai dar ateiteis 
Kanalo pailginimas 

Choro Svet., 155 Hungerford St. Ne- Baku miestui duOS galimy-

. HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. paskutinis šiais trų ilgio.

pamirškite dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti. Bus renkama 1942 m. 
kuopos valdyba. Nariai, kurie ne
gaunate “Šviesos,” praneškite kuo
pos Sekretoriui. — Sekr. (286-288)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks gruodžio 8 d., 7:30 v. v., Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Draugai, sezonas baigiasi, o dar 
daug turime darbo, tai malonėkite 
dalyvauti. — A. W. (286-288)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, gruodžio 10 d., 8 vai. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai 
dalyvaukite susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi rinksime delegatus 1 LDS 
3-čio Apskr. konferenciją, kuri jvyks 
gruodžio 21 d., ir rinksime naują 
valdybą 1942 metams.

V. K. Sheralis.
(288-290)

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

f pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

bę apsirūpinti vandeniu, 
miestą žalumynais apžel
dinti ir 10 tūkstančių hek
tarų daržų laistyti.

Azerbaidžano liaudis. Sa
mur — Divičinsko kanalo 
statybą pavadino Stalino 
vardu. Liaudies daininin
kai ir poetai — ašugai apie 
šią statybą sukūrė stebuk
lingas dainas. Tai — dainos 
apie laimingą ir laisvą A- 
zerbaidžano liaudies gyve
nimą, apie jo galingą ener
giją

Skelbkitės savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

Massachusetts valstijos Ko
mitetas Gelbėjimui Sovietų Są
jungos nuo karo nukentėjusių, 
rengia milžinišką parengimą 
Bostono Arenoj, gruodžio 14 
d., 1941 m.

Prie to komiteto ir lietuviai 
yra prisidėję ir bendrai dar
buojasi, kad parengimas pa
vyktų šimtu nuošimčių, ir kad 
būtų sukelta didelė suma pini
gų Sovietų Sąjungos Raudona
jai Armijai ir civilių žmonių 
pagelbai.

Lietuviai tame parengime 
turės arenoje vieną sekciją, 
lietuviams skirtą. Ta vieta rei
kia užpildyti skaitlingai, — 
nemažiau tūkstantis publikos.

Lietuvių sekcijoj bus visos 
lietuvaitės (jų net 25) išve
džioto jos ir aukų rinkėjos; vi
sos bus pasipuošž lietuviškais 
kostiumais. Lietuviams, atvy
kusioms į areną bus nesunku 
susirasti Lietuvių Sekciją.

Todėl visi lietuviai, kurie 
tik esate nusistatę prieš Hit- 
lerį-hitlerizmą, ir stojate už 
hitlerizmo sunaikinimą ir Lie
tuvos išlaisvinimą, būkit gruo
džio 14 d., 3-čią valandą po 
pietų Bostono Arenoj.

Taipgi, visose kolonijose 
prieš Hitler; nusistatę lietuviai 
parinkit aukų ir gruodžio 14 
d. atvežkit ir priduokit Lietu
vių Komitetui, M. Kazlauskui 
ir S. Zaviui, kurie, priėmę lie
tuvių aukas,‘priduos bendrai, 
varde visų Massachusetts lietu
viu. c

Lietuvių Komitetas pasitiki, 
kad lietuviai pasirodys šimtu 
nuošimčiu rėmėjai Sovietų Są
jungos prieš hitlerizmą.

Nors mes, lietuviai, jau ne
mažai sukėlėme pinigų Sovie
tų Sąjungos medikalei pagel
bai, bet ir šį sykį galim tinka
mai pasidarbuoti ir bent 1,000 
dolerių sukelti iki gruodžio 14 
dienos. Tuomi mes iškelsim lie
tuvių vardą iki tinkamos aukš
tumos.

Todėl visi, lietuviai, vienin
gai darbuokimės hitlerizmo su
triuškinimui.

Varde Komteto:—
John Grybas.

London, gruod. 5. — So
vietai rado šimtus mirtinai 
sušalusių vokiečių ir italų 
karių pietiniame fronte 
tuose miškuose, kurių So
vietai nepadegė.

NOTARY
PUBLIC

Tammany Hall partijos 
riai Miesto Taryboj (City 
uncil) sugalvojo panaikinti 
Proporcionalės Atstovybės rin
kimų sistemą. Jie tą bando 
padaryti Miesto Tarybos nu
tarimu. O jiems
tūlas nachalas vardu 
iš Bronxo.

Piliečiai protestuoja 
šitą naują Tammany
gengės šunybę. Bet ar pavyks 
paleisti vėjais šios gengės pik
tas pastangas?

na-
Co-

vadovauja
Cohen

prieš 
Hali

Organizuoja YMCA ir 
YWCA Tarnautojus
New York o mieste yra dau

gybe skyrių Young Men’s

Redakcijos Atsakymai

Ačiū už prisiųstą iškarpą iš 
rusų laikraščio. Šitas So
vietų Sąjungos protestas 
prieš nacių barbarizmą til
po gruodžio 4 dieną.

Roma. — Italų spauda 
praneša, kad vokiečiai užė
mė Uzice, pietiniai-vakari- 
nėje Serbijos dalyje; sako, 
daugiau kaip 1,000 “komu
nistų” kariautojų liko už
mušta ir pora tūkstančių 
suimta.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
E 18 has been issued to the undersigned to 
sell beer from house to house at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law, Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

.TAMES T. WEST
i>32 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
El 1 has 
sell beer
Section 107 of 
Law, Borough

1111 Myrtle Avenue,

is hereby 
been
f rom

given that License No. 
issued to the undersigned to 
house to house at retail, under 
the Alcoholic Beverage Control 
of Brooklyn. County of Kings.

SAMSON LUBOW
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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 2-3842

x<x-<ž
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Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Pulklal įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

Christian "Association • ir Young 
Women’s Christian Associa
tion. Tuose skyriuose dirba 
keli tūkstančiai tarnautojų. O 
jų uždarbis daugumoje 
$13 savaitėje.

Labai daug tarnautojų 
rašė į United Office and
fessional Workers of America, 
C.l.O. uniją. Buvo pareikalau
ta, kad tų organizacijų virši
los sutiktų pradėti kolektyves 
derybas su unija. Bet viršylos 
atmetė reikalavimą. Dabar

yra

susi- 
Pro-

a

&

■a
Dr. J. J. Kašhiaučius

Telefonas: Humboldt 2-7964 
i

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.
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UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 
Importuotų ir Vietinių

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

| Joseph Zeidat, Sau.
| 411 Grand St., Brooklyn

e

g

1J " - Penktas Apuslapia ;

unija ruošiasi • užvesti t streiką. 
Kai kurių skyrių organizuoti ' 
darbininkai jau streikuoja.

Pasirodo, kad YMCA tary
ba susideda iš 35 vyrų, kurie 
daugumoje yra bankieriai ir 
pramonininkai. Tarybos prezi
dentu yra tūlas Richard W. 
Lawrence, kuris taipgi yra 
prezidentas Bankers-Commer- 
cial Security Co.

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ į 
RAKANDŲ KRAUTUVE i

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

I

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

>UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

BELL BAKING COB?-

i

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

iį 1

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411®

$
$
0gI168 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 8-7179

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama toliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
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 kaina*.

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

u
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CHARLES’
f UP-TO-DATE

BARBER SHOP
V K. Degutis, Savininkas
i Prielankus Patarnavimas
L 306 Union Avenue
r Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
I BROOKLYN, N. Y.
[gerai patyrę barberiai

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

i
£3

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 5 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

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

• •
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O Man gi tik Gaila ty Lietu-Į 
vių, Kurie Mušėsi ir

Nukentėjo

Iš Amerikos Lietu vių Piliečių 
Kliubo Susirinkimo

Iš Aido Choro Veiklos

Net dviem sykiais “Laisvė
je” buvo rašyta apie lietuvius 
jaunuolius, kurie apsimušė 
aną naktį ant Lituanikos Skve
ro. Man atrodo, kad jie buvo 
perdaug pasmerkti.

Tai kas čia tokio baisaus, 
kad lietuviai susimušė ir ap
sikruvino? Seniau juk tai bu
vo tikra mada. Atsimename, 
kaip būdavo anais laikais: 
sueina būriai, pasigeria ir da- 
vai galvas skaldytis. O laik
raščiuose dėl to niekas nesi- 
skandalindavo.

Reikia žinoti, kad šitas pa
protys yra parsivežtas iš Lie
tuvos. Caro laikais žmonės 
Lietuvoje buvo nekultūringi, 
buvome nemokšos, tad geriau
sias mūsų argumentas būdavo 
baslis bei jiena. Sučiupai, kir
tai “priešui” ir tegul sau vo
liojasi perskelta galva. Būda
vo net ištisi kaimai mušasi. 
Vargiai praeidavo toks tur
gus, kuriame nekiltų tikras 
kruvinas karas tarpe jaunų

vyrų. Smarkiausi vyrai būda
vo smarkiausi kariai.

Pasirodo, kad prie Smeto
nos režimo Lietuvoje jauni
mas taip pat neturėjo progos 
siekti aukštų gyvenimo idealų. 
Girtuoklystė buvo be galo iš
siplėtus jaunime. Persiėmimas 
jienomis ir basliais pasiliko 
mylimas' “sportas.”

Taigi ve, čionai atvykę iš 
Lietuvos jaunuoliai nespėjo 
persiimti nauja kultūra ir iš
mokti vartoti proto argumen
tus. Susipyko ir pradėjo kau
tis. Pasmerkimu jų elgesio, 
mano supratimu, jų neišmo
kinsi.

Tik tas, žinoma, labai ne
gražu, kad jie skandalijosi 
ant gatvės ir labai pažemino
lietuvių vardą amerikonų aky
se. Tas tai negerai. Visgi, 
man atrodo, jie turėjo turėti 
tiek proto, jog galėjo kur 
nors sklepan susimesti ir ten 
išbandyti savo spėkas.

Irgi Grinorius.

Nauja Graži Jaunuole Įvelta 
Į Matildos Skandalą

Kadangi prokuroras Galla
gher staiga sunesveikavo, tai 
teismas prieš Isaac Brown ta
po atidėtas nuo ketvirtadie
nio iki pirmadienio.

Tie tariami desperatiški 
Matildos LeBoyer laiškai pa
sirodė prokurorui tikras “pain 
in the neck.”

Iš kur Browno . advokatas 
gavo Matildos rankraštį, kuris 
teisme buvo lyginamas su pa
rašais ant minėtų laiškų ?

čion tapo įvelta kita jauna 
gražuolė, penelė Peggy Joan 
Gold, Matildos mokyklos ar
tima ir mylima draugė. Tai 
ji pridavė advokatui Kepple- 
riui Matildos mokyklos kortą, 
kur jinai yra pasirašius.

Valstybės prokuroras tuo
jau pareikalavo, kad panelė 
Gold būtų pašaukta teisme 
paliūdyti.

Jeigu jinai Browno advoka
tui pasitarnavo, gaudama ir 
teikdama Matildos kortą, tai 
ką ji žino daugiau apie šitą 
skandalą? Ar tik ne pagal tą 
parašą buvo padaryti Matil
dos parašai ant minėtų dviejų 
laiškų ?

Prokuroras Gallagher griež
tai tebesilaiko tos nuomonės, 
kad šitie laiškai yra suklastuo- 
ti su tikslu išgelbėti Browna. 
Jis vis dar mano, kad Matil
da yra geriausia, nekalčiausia 
mergiotė, auka suniekšėjusio 
vyro, kuris pasigavo ją į savo 
kilpas, kai jinai dėl užsipel- 
nijimo sau duonos nuėjo pas 
jį darbo jieškoti.

Juk tūkstančiai panašių 
mergaičių kasdien panašiai 
darbo j ieško ir gali patekti į 
panašias kilpas.

Rep.

Kunigas Neina iš Kalėjimo, 
Nes Bijo Savo Žmonių

Hyde Park randasi ne per 
toliausia nuo New Yorko. Ten 
gyvena ir prezidentas Roose- 
veltas. Ten yra metodistų ku
nigas vardu Ernest G. Glenn. 
Jis dabar tupi kalėjime ir at
sisako eiti laukan ant paran
kos. Jis bijo, kad žmonės gali 
jį pasičiupti ir išsmaluoti.

Kunigas Glenn yra kaltina
mas bandyme išžaginti mer
gaitę tik 10 metų.

1935 metais šito kunigo 
duktė tik 9 metų buvo užpul
ta, išžaginta ir nužudyta. Jau
nuolis, kuris tą baisią krimi- 
nalystę papildė, buvo suimtas, 
nuteistas ir sudegintas elekt
ros kedėje.

Mitingas Išlaisvinimui 
Earl Browderio

Šį pirmadienį, gruodžio 8 
d. vakare, įvyksta masinis mi
tingas, kurį saukia žymūs se
ni amerikiečiai išlaisvinimui 
Earl Browderio. Mitingas 
įvyks Cooper Union salėje, 
kampas Third Ave. ir 8th St. 
Bus gerų kalbėtojų ir dainuos 
radijo dainininkas Buri įves.

PAJIEŠK0J1MAI
Pajieškau darbininko prie namų 

prižiūrėjimo (Janitor), senyvo žmo
gaus. Pageidaujama, kad biskutj su
prastų apie tą darbą. Atsišaukite 
laišku: Vincent Klibinskas, 108 
Vemon St., Hartford, Conn.

(288-290)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė už 

prieinamą kainą. Kreipkitės po ant
rašu: 25 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
arba telefonuokite Evergreen 4-6844.

Parsiduoda Bar ir Grill, laisniai 
yra tiktai dėl vyno ir alaus. Prie
žastis pardavimo — bloga sveikata. 
Kreipkitės pas savininką po 1428 
DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(286-288)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai, garu 

šildomi, pertaisytas namas pagal 
naujausią madą. Renda $40.00 j mė
nesį. Tiktai pusė bloko nuo High
land Parko ir 5 blokai nuo Cleve
land arba Van Siclin St., stočių, 
Jamaica Linijos traukiniu. Dėlei 
daugiau informacijų, kreipkitės po: 
220 Sunnyside Ave., Brooklyn, N. Y.

(288-290)

Penktadienį, gruodžio 5 d., 
atsibuvo ALPK priešmetinis 
susirinkimas. Jis buvo šauktas 
per atvirutes, tai buvo pusė
tinai skaitlingas.

Šiame susirinkime buvo ren
kama pusė valdybos ir svars
toma eilė svarbių klausimų. 
Prie šio susirinkimo socialis
tai ir tautininkai rengėsi visu 
šturmu. Jau per kelis “Ke
leivio” numerius Jonas grasi
no visam antihitleriškam pa
sauliui, kad pažangiuosius nu
šluos nuo žemės kamuolio, 
kad išmėtys juos iš valdybų ir 
tt. Rūstybė Joną ir jo pase
kėjus apėmė todėl, kad Broo- 
klyne lapkričio 30 dieną buvo 
sušaukta konferencija, kuri 
nutiesė planus, kaip sėkmin
giau remti prezidento Roose- 
vąlto politiką kovoje prieš 
hitlerizmą, kad sumušus tą 
svieto pabaisą, išgelbėjus vi
sas pavergtas tautas ir taute
les, jų tarpe Lietuvą, kad ap
gynus Ameriką, neprileid
žiant fašizmo prie jos kraštų. 
Taigi, jie mobilizavo visą sa
vo vaiską ir ruošėsi atmesti 
raportą, neįleisti nei vieno į 
valdybą, kuris vienaip ar ki
taip kovoja prieše hitlerizmą.

Pirmiausiai buvo renkamas 
pašalpinio skyriaus pirminin
kas. Apsiėmė kandidatuoti 
K. Kreivėnas, kuris ir pir
miau buvo ir prieš kurį ne
gražią kampaniją vedė Bui
vydas ir jo pasekėjai. Nuo so
cialistų ir jų, kompanijos kan
didatu buvo “patsai” Jonas 
Buivydas, čia buvo išbandy
mas, ar Kliubas eis su Roose- 
velto politika prieš hitlerizmą, 
ar laikinai pateks į vadovybę 
tų, kurie Amerikoj palaiko 
hitlerizmą. Balsavimai paro
dė, kad kliubas eina su mūsų 
šalies pažangiąja politika. K. 
Kreivėnas gavo 58 balsus, o 
J. Buivydas 46.

Renkamas kliubo lyderis. 
Lyderiu buvo jaunas ir gabus 
lietuvis advokatas Vižlanskas 
(Wezlen). Prieš jį kandidatu 
pastatė advokatą Andziulaitį 
(Anseli). Buivydas, Stilsonas, 
Stanaitis ir jų pasekėjai prieš 
Vižlanską nusistatė todėl, 
kad jis buvo pirmininku anti- 
hitleriškos konferencijos Broo- 
klyne. Advokatas Andžiulai- 
tis veikiausiai nesuprato, ko
dėl jį stato tie žmonės prieš 
Vižlanską. Kitokiose sąlygose 
Andziulaitis būtų gavęs ne
mažai balsų, bet dabar visi 
pažangūs kliubiečiai suprato, 
kad Buivydas ir jo grupė Viž
lanską nori “nubausti”, kaip 
jie rašė savo “Keleivyj”. Ad
vokatas Vižlanskas vėl išrink
tas kliubo lyderiu 65 balsais. 
Andžiulaitis gavo 22 balsus.

Į finansų sekretorių išrink
tas A. Čepulis, kuris senai 
nuoširdžiai sekretoriauja. 
Knygų tvarkytojum išrinktas 
Zubavičius, taip pat senai 
kliubui tarnaująs. Į kasiėrįus 
kandidatavo du — Vilčinskas 
ir Nikis Pakalniškis. Abu ga
būs žmonės. Vilčinskas gavo 
54 balsus, o Pakalniškis 52. 
Maršalka išrinktas Ambrozai-

remti prezidento Roosevelto 
politiką, kad sumišus hitle
rizmą ' priėmus toj dvasioj 
rezoliuciją, pasiuntus pasvei- 
kininio telegramas Roosevel- 
tui ir New Yorko miesto ma- b 
jorui LaGuardijai, kuris yra 
Civilio Apsigynimo pirminin
kas; užuojautos rezoliuciją tė
vams Antano Stankaus ir An
tano Kalantos į Worcester), 
kurie žuvo su Amerikos karo 
laivu “Reuben James” nuo na
cių submarino. Konferencija 
nutarus veikti išvien su įvai
riais Amerikos priešhitleriš- 
kais komitetais, kad padėjus 
sumušti hitlerizmą, apginti 
Ameriką nuo tos pabaisos ir 
išlaisvinus Lietuvos liaudį.

Rodosi, kas tokiai konfe
rencijai gali būti priešingas? 
Bet vos raportai baigėsi, kaip 
tuojau J. Buivydas sušuko: 
“Atmesti raportą!” Bet “na
bagas” nesuprato, kad darbi
ninkai geriau supranta Ame
rikai pavojų, negau toki tros- 
kistiniai Buivydai, Stilsonai ir 
Tiškai. Kliubo nariai gerau 
supranta, ką šandien reiškia 
hitlerizmas. Raportas 62 bal
sais priimtas prieš 11 balsų. 
Reiškia, kliūbiečiai puikiai 
supranta dabartinio momento 
svarbą kovoj už teisingą Roo
sevelto politiką.

Reikia pastebėti p. Stanai
čiui, kuris kiekvienu kartu 
kalbėdamas niekina žydus, 
nors kliube nei vieno žydų 
tautybės asmens nėra. šiuo 
kartu aptariant kliubui dak
tarą Stanaitis labai negražiai 
atsiliepė apie jauną daktarą 
Stalionį, sakydamas, kad jei
gu kliubas pasirinktų tokį 
daktarą, tai visi nariai turėtų 
atisidurti kapuose. Taip kal
bėti negražu, ypatingai apie 
jaunus profesionalus.

Tarpe kitų dalykų buvo dis- 
kusuojama, ar turi kliubas 
rengti pikniką 1942 metais, 
ar ne, nes pelno mažai lieka. 
Po diskusijų 53 balsais prieš 
16 nutarta rengti. Visi nariai 
turės 'pasimokėti už bilietą ar 
jie bus piknike ar ne. Išrink
ta tam reikalui ir komisija. 
Keista tas, kad šį klausimą 
diskusuojant žmonės iš “Vie
nybės” ir “Naujosios Gady
nės” logerių stojo prieš pikni
ko rengimą. Kodėl tada jie 
patys pirmieji neatsisako nuo 
piknikų ?

Reiškia, pastarieji du kliu
bo susirinkimai buvo gana 
karšti. Pirmesniame susirinki
me socialistai buvo išdėstę ant 
kiekvienos kėdės savo “mani
festo” lapelius prieš Brookly- 
no antihitlerišką konferenciją. 
Renkant delegatus buvo karš
tų ginčų, šiame susirinkime 
buvo taip pat karštų ginčų.

Mano nuomone, kliubo na
riai turėtų daugiau apsijungti 
gerovei pačios organizacijos 
ir mūsų šalies. Nesvarbu, kaip 
jie mąsto Lietuvos klausimais 
arba kitais, bet Amerikoj rei
kia visomis jėgomis remti 
Roosevelto priešhitlerišką po
litiką. Jeigu taip nusistatytų

Praeitame Aido Choro su
sirinkime buvo nutarta su
rengti Naujų Metų pasitikimo 
balių, kuris įvyks trečiadienį, 
gruodžio 31 d., “Laisvės” 
svetainėje, 427 Lorimer St., 
St., Brooklyn, N. Y.

Kurie dar neturite planų, 
kur sutikti Naujus Metus ir 
linksmai atsisveikinti su se
naisiais metais, tai esate už- 
kviečiami dalyvauti kartu su 
aidiečiais choristais pasitiki
me Naujųjų Metų.

Aido Choras, daugumoje, 
susideda iš jaunuolių, ir kur 
jaunuoliai linksminasi, ten vi
siems būna linksma, malonu. 
Taigi, nors laikai nėra sma
gūs, bet užmirškime valandė
lei savo rūpesčius ir linksmai 
su aidiečiais pasitikime Nau
jus Metus. O ateinantieji 
metai, gal būt atneš su savi
mi ir linksmesnius laikus.

Po Repeticijų — Šokiai
Taipgi tame pačiame Aido 

Choro susirinkime buvo nu
tarta po kiekvienų choro re
peticijų (pamokų) turėti šo
kius. Taigi jaunimas, kuris 
myli pasišokti, yra užkviečia- 
mas atsilankyti į “Laisvės” 
svetainę, 427 Lorimer St., 
kiekvieno penktadienio vaka
rais, susipažinti su aidiečiais, 
pasišokti ir, jei myli meną ir
damas, įsirašyti į chorą.

Aido Choro Koresp.

Iš Kur Buvo Pakilusios 
Tos Nepaprastos 

Ūkanos?
Ketvirtadienis buvo New 

Yorke nepaprasta diena. Iš 
ryto buvo tokios tirštos ūka
nos, jog žmogus buvo sun
ku gatvėje matyti. Vidurdie
nį buvo prasiblaivę, bet apie 
4 vai. po pietų ir vėl užėjo ne
paprastai tirštos ūkanos. New 
Yorkas tokį orą buvo labai se
niai matęs.

Iš kur tos ūkanos pakilo? 
Kas jas pagimdė? Oro eksper
tai išaiškina. Jie sako: Neti
kėtai du debesys—vienas iš 
vakarų, kitas iš A tl anti k o— 
susidūrė, susikibo ir “pasibu

čiavo.” Kova buvo gana ilga, 
kol jie besikaudami taip pa
vargo, jog net sušlapo ir pa
virto į didelį lietų. Už tai 
penktadienio ryte gražiai, 
smarkiai lijo.

Ar dabar aišku?

Brolio Nušovėja už 
Geležinių Grotų

Dar vis tebetvirtina Edith 
Reichert, kad jinai visai ge- 

, rai ir labai teisingai pasielgė, 
nušaudama savo beprotį bro- 

ilį Kings Park ligoninėje. Ji 
'dabar randasi kalėjime už ge- 
j ležinių grotų. Kaltinama pir- 
! m o laipsnio žmogžudystėje. 
, Teismas įvyks tik už kokių 
'trijų mėnesių.

MIRĖ
Anna Gedravičius, 49 m. 

amžiaus. Gyveno po 205 El- 
dert St., Brooklyne. Mirė 
gruodžio 5 d., Brooklyn State 
Hospital. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 9 d., Šv. Jono kapi
nėse. Kūnas pašarvotas na
muose. Velionė paliko nuliūdi
me vyrą William, sūnų Albi
ną ir brolį Antaną Rusecką. 
Laidotuvių pareigomis rūpina
si graborius J. Garšva.

Dabar Turės Sudegi 
Elektros Kedėje

Džiurė rado kaltu Frank 
Davino, 26 metų amžiaus, pir
mo laipsnio žmogžudystėje. 
Teisiamas buvo Kings County 
korte. Kaltinamas buvo už
mušime ugniagesio Thomas 
Hitter 1938 metų spalių 31 d. 
Dabar prieš Davino stovi elek
tros kedėje mirtis.

Pereitą ketvirtadienį St. Ge
orge puošniam hotelyje rasti 
negyvi saržentas Wendell 
Diamond; 31 metų ir jo žmo
na Hazel, 33 m. Policija ra
do žmonos rankoje dar tebe
rūkstantį revolverį. Spėja, kad 
ji pirma nudėjo savo vyrą, 
o paskui sau suvarė kulipką. 
Abudu rasti lovoje.

visi kliubo nariai, tai būtų ir 
susirinkimai malonesni, ir kliu
bui sveikiau, ir mūsų, šalies 
reikalams geriau. Atminkite, 
kliubiečiai, kad kuo daugiau 
šalyj pasiskirstymo, tuo dau
giau ją silpniname, tuo ge
riau Hitleriui ir jo šalinin
kams. Geriausiai bus kliutyui, 
jeigu nariai neklausys tų, ku
rie kursto prieš Roosevelto po
litiką.

Senas Kliubo Narys.

PRANEŠIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. ir ALDLD 24 kp. su
sirinkimai įvyks trečiadienį, gruod
žio 10 d., 7:30 v. v. Liet. Nepri- 
gulmingo Kliubo Name, 269 Front 
St. Nariai būkite laiku, reikės iš
rinkti delegatus į būsiančias apskri
čių konferencijas ir valdybas sekan
tiems metams. Kom.

(288-290)

* BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Unijos 54-to skyriaus 

priešmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio 10 d., 7:30 vai. v. 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliube, 
280 Union Avė. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus daug dalykų ap
svarstyti ir valdybos rinkimas.

Ch. Nečlunskas.
(288-290)

tis, į Merkevičiaus vietą, ku
ris jau ilgokai serga.

Boardirektorių pirmininku 
išrinktas Alex Velička, o biz
nio sekretorium tas patsai 
Vaitukaitis. Išrinkta trys boar- 
direktoriai — A. Balčiūnas, 
Stanaitis ir Žukauskas.

Daktaru paliktas dr. J. Va
lukas. Drapanų, padėjėju Ma
siulis. Į knygų peržiūrėjimo 
komisiją išrinkta: Lelešius, 
Linkus ir Pakalniškis.

Po ligonių komisijų rapor
tų buvo delegatų raportas iš 
atsibuvusios a n t i h i tleriškos 
konferencijos. Raportavo D. 
M. šolomskas, papildė V. Mi- 
chelsonas ir kiti delegatai. 
Raporte buvo pažymėta, kad 
konferencija buvo sekminga- 
didelė ir vieninga. Ji nutarus

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

Jie

Padėkavones Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Apart kitko didelis pasirinkimas religinių daiktų, 
nešiojimui ir laikvmui namuose

................ i i i i ' i' m . i ,................

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

ATDARA NUO ANKSTI

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai Ir kepta paršiena.•
GASPADORIŠKAI NUVIRTI

KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.
RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

i

PRISTATOME I NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

S ta/ 
adresas«

459 Grand St 
^Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL Ev. 4-8898




