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Cenzūra—Laisva ir Verstina. 
Mažiau Kalbėti, nes ir 

Sienos Turi Ausis.
Maršalas Timcšenko. 
Wendell Willkie Apeliuoja.

Rašo R. Mizara

Amerikos spaudai ir radi
jui yra paskirtas cenzorius. 
Jis išleido pareiškimą, nuro
dantį, kaip spauda ir radijo 
turi vengti skelbę tokias ži
nias, kurios padėtų priešui.

šitoje srityje, nurodoma, 
cenzūra turėtų būti daugiau 
laisvanoriška, o ne prievartiš- 
ka. Laikraščių redaktoriai ir 
radijo vedėjai turėtų vengti 
suteikti bent kokių žinių, nau
dingų mūsų krašto priešui. 
Nes priešas laukte laukia to
kių žinių.

Bet čia įeina ir visi žmones, 
o ne tik redaktoriai.

W
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SUBMARINAS NUSKANDINO 3 JAPONU LAIVUS ARTI TOKIO
e

Valdžia Padėsianti Laikinai 
Netekusiem Darbo

RAUDONOJI ARMIJA ŠTURMUOJA NACIUS 
CHARKOVO PRIEMIESČIUOSE

Karo metu kiekvienam ten
ka mažiau kalbėti ir mažiau 
žinoti. Priešų, penktakolonis- 
tų Amerikoje yra tiek ir tiek. 
Jie tik ir laukia žinių, kad 
galėjus jas perduot ten, “kur 
Teikia’’, i

Jeigu darbininkas dirba 
sigynimo pramonėje, jis 
mažiau privalo pasakoti 
tiems, kur jis dirba, ką jis d i r-, 
ba, kaip viskas fabrike atro
do.

Priešas veikia ne juokais. 
Jis veikia iš vidaus. Jis veikia 
mūsų jūros pakraščiuose, 
skandindamas mūsų 
Tat ir mums reikia būti 
riems ir apdairiems!

ap- 
juo 
ki-

laivus,.
bud-

Washington. — Praneša
ma, jog prez. Rooseveltas 
užgyrė planą paskirt bilio- 
ną dolerių paramai tu dar
bininkų, kurie laikinai ne
tenka darbo, kuomet fabri
kai pertvarkomi, kad tiktų 
gaminimui karo pabūklų.

Dėl tokių pertvarkymų 
vien tik automobilių pramo
nėje 400 tūkstančių darbi
ninkų per tam tikrą laiką 
liksią be darbo, o visoje ša
lyje dėl tos priežasties susi
darysią iki pustrečio milio- 
no laikinų bedarbių.

CIO unijų centras jau 
pernai gruodžio 13 d. pri-

yraMaršalas Timošenko
Ukrainos sūnus. Ir jis šiandien 
vadovauja milžiniškas armi
jas, kad juo greičiau išlaisvi
nus Krimą, Taganrogą, Char
kovą ir visą Ukrainą; kad juo 
greičiau 
govėdas.

Iš Ukrainos galima tikėtis 
greit gerų žinių.

Fašistų Submarinas 
Torpedavo Antrą Lai

vą Netoli New Yorko
išvijus iš ten nacių Washington. — Jungtinių 

Valstijų laivyno departmen- 
tas patvirtino, kad sausio 
15 d., už apie 100 mylių į 
rytus nuo New Yorko. bu
vo “apleistas skęstąs žibali
nis laivas ‘Coimbra’ ”, su
prantama, torpeduotas prie-

šeštadienio Niujorko “Ti- 
mese” karo apžvalgininkas, 
Mr. Hanson W. Baldwin, pa
žymi, kad maršalas Timošen- 
ko pasirodė vienu didžiausių šų submarino. Jis buvo vie- 
šitame kare generolų.

Na, o mokytasis 
menševikų ablavukas šį 
šąlą yra iškaneveikęs, 
dindamas nemokša!

nas iš Amerikos talkininkų 
Čikagos j iaįVų, 6,768 tonu įtalpos.

Kol kas nepaskelbta, kiek 
šio laivo jūrininkų išgelbė-

mar- 
išva-

auk- Amerikos laivyno denart- 
mentas įspėjo, kad vokiečiu 
submarinai sudaro vis di-

Wendell Willkie įteikė 
ščiausiajam Jungtinių Valstijų 
teismui apeliaciją dėl Šneider- 
mano pilietybės. Apeliacijoje dėsnį pavojų laivams Atlan- 
nurodoma visa šneidermano 
biografija ir jo bylos istorija. 
Adv. Willkie pažymi, kad, jei 
šneidermanui būtų atimta J. 
V. pilietybė dėlto, kad jis bu
vo komunistas, kai patapo pi
liečiu, tuomet visiems astuo
niems milijonams naturalizuo- 
tų J. V. piliečių būtų didelio 
pavojaus pilietybės netekti. 
Tuomet susidarytų dviejų kla
sių piliečiai. O tas užduotų di
delį smūgį visam mūsų kraš
to gyvenimui, mūsų demokra- (kėlė

to vandenvse arti Jungti
nių Valstijų.

Diena pirmiau naciu sub
marinas torpedavo žibalinį 

i lai va “Norness,” už 60 m v-
1 , c j

jlių nuo Long Islando, N. Y.

London. — Anglų orlai
viai vėl bombardavo vokie
čių laivyno stovyklas Bre
mene, Emdene ir kitur. Su- 

didelius gaisrus ir 
tinėms įstaigoms. I sprogimus.

Vasario mėnesį adv. Will-! 
kie stos aukščiausiame teisme 
argumentuoti šioje byloje. O 
paskui teismas darys savo 
sprendimą.

“Darbas” va

dieną, Cerro- 
priemiestyje) 

namuose,

Uruguajiečių 
Šo:

“Gruodžio 15 
je (Montevideo
savo gyvenamuose 
skustuvo pagalba atsiėmė sau 
gyvybę lietuvis Paulius Mar
kūnas, 40 metų amžiaus. Pa
liko žmoną ir 5 metų amž. 
sūnų. Markūnas dirbo Swifte 
ir jau geras laikas ugdė savy
je nusižudymo mintį, neretai 
paskęsdamas visiškam nusimi
nime ir to pasėkoje dar smar
kiau girtaudamas. Jis ir pir
miau buvo alkoholio mėgėjas, 
tačiau savižudystės priežastis 
glūdi skurdžiame, sunkiame jo 
šeimos gyvenime.

“Tas žmogus nepaprastai 
baisiai sau gyvybę sunaikino: 
pirma perpjovė vidurius, o 
paskiau gerklę.”

Bloga, bloga, kai 
imasi bent kokių

žmogus 
priemonių 

savo gyvybei pakirst, savo am
žiui sutrumpinti.

London. — Pranešimai iš 
Maskvos teigia, kad Sovie
tų kariuomenė veda įtūžu
sias kautynes, namas nuo 
namo, gatvė nuo gatvės, 
Charkovo priemiesčiuose, 
tiktai už 10 mylių nuo to 
didmiesčio, Doneco srityje, 
Ukrainoje.

Možaisko apylinkėje, 60 
mylių į vakarus nuo Mas
kvos, Sovietu orlaiviai nu- 
leido parašiutais didelį skai
čių savo kareiviu i vokiečiu 
užnugarę, ir sovietiniai pa- 
rašiutistai dar . labiau ap
sunkina naciams pasitrau
kimą iš Možaisko, stipriau
sios vokiečių pozicijos mas
kviškiame fronte.
Naujausiomis žiniomis, So

vietai beveik visai apsupa 
__ . . n 1 200,000 naciu Možaiske ir
Karimuose Darbuose apylinkėje. Paskutinėmis 

dienomis vokiečiai ištraukė 
kariuomenės iš 

ir bebėgant naciam,

ėmė rezoliuciją, ragindamas 
Jungtinių Valstijų valdžią 
ii’ kongresą tuo jaus veikti, 
kad užtikrintų atlyginimą 
darbininkams, kurie pra
randa darbą per paprastos 
pramonės pavertimą j kari
nę pramonę. Ta rezoliucija 
taipgi ragina atidaryti to
kiem darbininkam specia
lius, karui tarnaujančius 
darbus.

Yra unijų vadų, kurie 
kritikuoja ligšiolinius karo 
gamybos viršininkus, kurie 
net nesiskubinę pertvarkyt 
fabrikus kariniams dar
bams.

Prezid. Rooseveltas 
Reikalauja Lygybės

KRINKA SUOMIŲ - NA
CIŲ FRONTAS NUO LE

NINGRADO IKI LEDŲ 
JŪROS

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis “Izvies- 
tija” rašo, kad jau krinka 
suomių-vokiečių frontas 
nuo Leningrado iki pat 
šiaurinės lediniuotos jūros; 
sako, kad jie traukiasi at
gal ten visu 500 mylių fron
tu.

Sovietai pripažįsta, jog 
suomiai buvo kiek pasiva
rė pirmyn Karelijos tarp- 
vandenyje, į šiaurius nuo 
Leningrado, bet raudonar
miečiai sunaikino tokį dau
gį suomių kariuomenės, kad 
tie laikini suomių laimėji
mai dar labiau nusilpnino 
Suomijos jėgas.

Amerikiečiai Viso 
Sunaikino Jau 35 

Japonų Laivus
Didžios Japonu Jėgos Šturmuoja Amerikiečius Batan 

Pusiausalyje; Amerikiečiai, Manoma, Atlaiko Pozicijas.
Dabar japonai su daug 

kartų didesnėmis jėgomis 
Batan pusiausalyje, Luzon 
saloje, šturmuoja amerikie
čius ir filipiniečius, koman
duojamus generolo "MacAr- 
thuro. Amerikiečiai atkak
liai ginasi ir, kaip praneša
ma, atlaiko savo pozicijas. 
Mūšiai eina vis smarkyn.

Spėjama, kad generolas 
MacArthur gal turės per
kelt savo
smailgalį Batano ir Corregi- 
'dor salą, Manilos įlankoje,

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivynas praneša, 
kad jo submarinas nuskan
dino tris prekinius japonų 
laivus ties įlanka Tokio, Ja
ponijos sostineš. Tai iki 
šiol Amerikos laivyno jėgos 
viso sunaikino jau bent 35 
Japonijos laivus. Penkioli
ka iš tų laivu buvo kariniai, 
tarp jų vienas karo didlai- 
vis.

Praeitos savaites pabai
goj amerikiečiai nuskandi
no penkis stambius kareivi
nius ir prekinius japonų lai- ir ten apsupime vesti apsi- 
vus arčiau Filipinų. !gynimo kovą.

jėgas j pietinį

New York. — Prez. Roo- savo 
seveltas atsiuntė laišką CIO| en’ 111 raudonarmiečiaiNacionalei Marininkų Uni
jai, kuriame sako, kad netu
ri būt jokios diskriminaci
jos prieš jūrininkus del jų 
“rases-tautybės, tikybos ar 
spalvos.”

Prezidentas pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė stoja “už visų dalyva
vimą šalies gynimo darbuo
se”, ir vienintelis klausimas 
turėtų būt tik dėl to, “ar 
žmogus yra ištikimas šiai 
šaliai ir ar jis turi reikalin
gą profesinį ar technišką 
gabumą bei išsilavinimą.”

Istanbul. Turkija. — At- 
keleiviai iš Graikijos sako, 
kad anglų orlaiviai neseniai 
nuskandino du nacių 
marinus
plaukoj, Graikijoj.

sub-
Salamines prie-

Kuibišev. — Sovietai ap
supo dideles vokiečių jėgas 
į vakarus nuo Kalinino ir 
užėjo užnugarėn nacių ar
mijos.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 16. —Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Sovietinė kariuomenė vakariniame fronte užėmė 

keturias apgyventas vietas ir pagrobė du fašistų tan
kus šešias kanuoles, 13 trokų gazolino, 13 automobilių, 
kelis traktorius, dvi bevielinio telegrafo stotis ir daug 
kitų karinių reikmenų.

Kitoj fronto dalyje raudonarmiečiai, nugalėdami vo
kiečių pasipriešinimus, užėmė šešias apgyventas vietas, 
pagrobė tris tankus, 22 kanuoles, 16 kulkasvaidžių, 22 
apkasų patrankas, 63 automobilius, dvi bevielinio te
legrafo stotis ir daug kitų įrengimų.

Sovietiniai partizanai Krime užpuldinėjo besitrau
kiančius atgal vokiečius ir užmušė 120 jų rankinėmis 
granatomis ir kulkasvaidžių ugnim.

Nuo sausio 6 iki 15 d. sovietinė kariuomenė pagrobė 
nuo vokiečių sekamus pabūklus:

331 kanuolę, 50 tankų, 155 
minų mėtytuvus, ,747 automa
tiškus šautuvus, 4,644 papras
tus šautuvus,' 1,446 trokus, 
175 motorinius dviračius, 1,- 
039 paprastus dviračius, 21- 
ną troką su gazolinu, 20 trak
torių, 558 vežimus su reikme
nimis, vieną orlaivį ir septy
nis platforminius vagonus su

orlaiviais, išskirstytais dalimis.
32 bevielinio telegrafo sto

tis, vieną lauko kepyklą, 29 
lauko virtuves, 38 garvežius, 
231-ną vagoną, 59,000 kanuo- 
linių šovinių ir dar 25 vago
nus tokių . šovinių, 5,098 ran
kines granatas ir dar 22 dėžes 
granatų, 18,745 minų ir dar 
48 dėžes minų, 700 oro bom
bų, 1,882,000 kulkų ir tt.

Oro Nalaimėje Žuvo 
22 Žmonės

sovietine 
iš priešų

kelius jų lavonais.
Maskvos fronte 

kariuomenė atėmė 
dar kelis miestelius, tarp
kurių yra Lotošino ir ša- 
chovskaja.

Krimo pusiausalyje rau
donarmiečiai atakuoja vo
kiečius palei geležinkelį jau 
tik už 12 mylių nuo Simfe
ropolio, Krimo sostinės. An
glų karininkai teigia, kad 
Krimas neužilgo būsiąs at
vaduotas nuo nacių.

Las Vegas, Nevada. — Su
dužo į kalną didelis orlaivis 
Transcontinentalf ir West
ern kompanijos; su juom 
žuvo judamųjų paveikslų 
aktorė Carole Lombard, 7 
Amerikos orlaiviniai oficie
riai, 8 eiliniai armijos lakū
nai ir dar 6 civiliai asme
ns.

Duota Plačiausia Galia 
Nelsonui, Karinės 
Gamybos Galvai

4 Amerikinės Respubli
kos Nori Užtikrinimo iš 

Jungtinių Valstijų
Rio de Janeiro. — Ameri

kinių respublikų konferen- 
cijoj, užsieniniai ministerial 
'Argentinos, Chile, Para-

W. WILLKIE GINA PILIETINES 
KOMUNISTO TEISES

Washington. — Žymus 
advokatas Wendell L. Will
kie, buvęs republikonų kan
didatas į prezidentus, įteikė 
apeliaciją Auk ščiausiam 
Jungtinių Valstijų Teismui, 
kad atmestų sprendimą že
mesnio federalio teismo, ku
ris atšaūkė Amerikos pilie
tybę Williamo Schneider- 
mano, komunistų vado va
kariniame šios šalies pa
kraštyje.

Žemesnysis, srities, teis
mas Californijoj 1936 m. 
atšaukė Schneidermano pi
lietybę todėl, kad jis jau 
buvo Komunistų Partijos 
narys, kuomet 1924 m. gavo 
pilietines popieras; o pasak 
to srities teismo, tai, girdi, 
Komunistų Partija “stojan
ti už valdžios nuvertimą per 

jp r ievartą;”/ todėl, esą, 
Schneiderman neteisingai 
išgavęs sau pilietybės popie
ras.

Willkie apeliacija Aukš
čiausiam Teismui užginči
ja, kad Schneidermanas 
bent kada būtų ką nors ra
ginęs prievarta nuverst šios 
šalies valdžią. Toj apeliaci
joj Willkie pareiškia, jog
žemesniojo teismo sprendi- mano byla, nuo to priklau- 
mas prieš Schneidermaną sys ir teisės aštuoniu milio- 
yra sauvališkas, priešingas nu naturalizuotų svetnrfri- 
Amerikos konstitucijai ir miu piliečių Jungtinėse jas, du puskarininkiai ir du fronte, begrįžtant jam na- 
laužo pilietines teises, ku-iValstijose. ,šiaip kariniai lakūnai. |mo gydytis.

Washington. —Prez. Roo
seveltas, paskyręs Donaldą 
M. Nelsoną galva naujosios 
Karo Gamybos Tarybos, da
vė jam pilną galią mobili- guay ir Peru statė klausi-
zuot Amerikos pramonę, mą: kiek Jungtinės Valsti- 
darbą ir valdiškas jėgas, jos užtikrintų ių apgynimą 
kad būtų kuo daugiausiai ir kiek duotų jom medžiagi- 

Aktorė Carole Lombard j ir kuo greičiausiai paga- (nes paramos už tai, kad jos 
darbavosi kaipo pardavine- minta 
toja Amerikos karinių bo- Nelson yra įgalintas ne tik tijos 
nu. užsakyt pabūklus įvairiuose Vokietija Jr Italija, kaip

fabrikuose, bet net paimt iš 1-1 T 
privačių ■ savininkų reika
lingus karui dalykus, didint 
ir finansuot karines dirbyk- 
las ir tt.

Nelsonas, kaipo karinės 
gamybos galva, yra atsako- 
mingas tiktai prez. Roose- 
veltui.

Kiti prez. Roosevelto pas
kirti naujosios Karinės Ga
mybos Tarybos nariai, kai
po patarėjai, yra šie: Wm. 
Knudsen; karo sekretorius 
Henry L. Stimson; laivyno 
sekretorius Frank Knox; 
federalių paskolų adminis
tratorius Jesse H. Jones; 
Sidney Hillman; kainų ad
ministratorius Leon Hen
derson; Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentas Henry A. 
Wallace ir specialis prezi
dento padėjėjas Harry L. 
Hopkins.

Donald M. Nelson iki šiol 
buvo vice-pirmininkas di
džios Sears-Roebuck krau-. 
tuvių kompanijos, kuri jam _
'mokėjo $70,421. algos per tarnkal-
metus. Menama, kad is val-L^

kariniu reikmenų, sutiktų sutraukyt diplomą-’ 
ryšius su Japonija.

kad Jungtinės Valstijom ra
gina visas respublikas Cen- 
tralinėje ir Pietinėje Ame-

rias jinai užtikrina.
Willkie sako:
“Ši byla visa nepaliečia 

klausimo, ar yra sveiki bei 
išmintingi principai komu
nizmo ir Amerikos Komu
nistų Partijos, ir ar ji turi 
teisę veikti kaipo tokia.

“Pamatinis klausimas čia 
yra, ar laisvosios mūsų įs
taigos turi būt palaikomos 
totalitariniais (fašistiniai- 
diktatoriškais) būdais ir ar 
turi būti išlaikytas vyriau
sias mūsų konstitucinio au
gimo pagrindas — laisvė 
politinės minties ir įsitikini
mų, su savaime suprantama 
laisve reikalaut permainų 
valdžioj, kol tas reikalavi
mas nesiūlo vartot jėgą ar 
prievartą.”

ši aneliaciia paliečia patį 
pilietybės principą — ar 
sveturgimiai, naturalizuoti 
piliečiai turi būt laikomi tik 
“antros klasės” piliečiais, 
kuriem salima būtu atimi- 
nėt politine nuomonių ir į- 
sitikimu laisve, ar visf pilie
čiai turi būti lygūs.

Kaip Aukščiausias Teis
mas išspręs šią Schneider-

Lewis Ragina CIO ir Fe
deraciją Apsivienyt

Washington. — John L. 
Lewis, pirmininkas CIO 
Jungtinės Mainierių Unijos, 
paragino laiškais Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninką Wm. Greena ir CIO 
unijų generalį pirmininką 
Philipą Murray panaujint 
derybas, kad apvienvtų 
Darbo Federaciją su CIO ir 
tuomi sustiprintu jėgas ko
vai prieš bendruosius Ame
rikos priešus — Japoniją, 
Vokietiją ir Italiją. Lewis 
sako, dabar yra daugiau ga
limybės apsivienyt 
dviem didžiom unijų 
nizacijom negu bet 
pirmiau.

tom 
orga- 
kada

Cairo, Egiptas. — Andai

nę. prie Libijos - Egipto 
rubežiaus, ir suėmė 5,500 
naciu ir italų kareivių ir 
of icier ių.

London. — Anglai entu
ziastiškai pasitiko ministerį 

Užmušta 8 Kariškiai I pirmininką Churchillį, par
skridusi is Amerikos.

Berlin. — Naciai nraneša,

džios jis gaus $10,000 meti-

Bombanešiui Sudužus,

Spokane, Wash. — Sudu-
žus Amerikos bombiniam.kad apopleksija užmušė jų 
orlaiviui, tapo užmušta trys feldmaršala gen. Reichenau, 
oficieriai, karinis gydyto- komandierių U k r a i n o s
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Sumner Welles’o Kalba Ameriki
nių Respublikų Konferencijoje
Nėra reikalo nei aiškinti, kad konfe

rencijoje, kuri tęsiasi Rio de Janeiro 
mieste, Brazilijoj, ir kur dalyvauja 21- 
nos amerikinių respublikų atstovai, vy
riausią, vadovaujamą vaidmenį vaidina 
Jungtinės Valstijos. Todėl kiekvienam 
buvo svarbu išgirsti Jungt. Valstijų at
stovo, Sumner Welles’o kalba. Toji kal
ba buvo pasakyta pereitą ketvirtadienį, 
tuojau, kai posėdis atsidarė. Ji davė to
ną visai konferencijai. Ji padėjo pagrin
dą konferencijos dalyvių diskusijoms.

Sumner Welles’o įžanginiai žodžiai bu
vo šie:

“Ameriką žmonės šiandien stovi prieš 
didžiausį pavojų, kokį kada jie yra suti
kę po to, kai patapo nepriklausomais.”

Šis vienas sakinys, faktinai, ir sudaro 
patį jo kalbos branduolį. Iš to išeidamas, 

•Mr. Welles paskui vystė toliau savo min
tį, kaip tas pavojus išaugo ir išbujojo. 
Jis padarė trumpą apžvalgą tų visų įvy
kių, kurie privedė pasaulį ir amerikines 
respublikas prie šio krizio, prie šitos ka
tastrofos. Jis nupiešė Amerikos santy
kius su Japonija, jų vystymąsi. Jis pa- 

/ rodė dviveidiškumą japonų ir vokiškų 
/ nacių gengsterių. kalbėdamas apie Hit

lerio užpuolimą ant Sovietų Sąjungos, 
i Mr. Welles pacitavo tą žinomą seną po

sakį: “Kurį dievai nori sunaikinti, tam 
pirmiausiai atima protą.”

Pasimojęs Sovietų Sąjungą sunaikinti 
ir josios žmonėms atimti laisvę, juos pa
vergti, sakė Mr. Welles, Hitleris jau pra
žudė daugiau, kaip vieną trečdalį savo 
oro jėgų, daugiau, kaip pusę savo tankų 
jėgų, daugiau, kaip 3,000,000 kareivių. 
Be to, Vokietijos žmonės dabar bus pa
matę, kokius falšyvus pažadus jiems da
rė šis “bjaurus šarlatanas,” Hitleris!

Nurodęs Hitlerio nepasisekimus Afri
koje ir Atlantike, Mr. Welles priėjo prie 
kito svarbaus dalyko — amerikinių res
publikų.

Nereikalaudamas, kad amerikinės res- 
£ \x /publikos paskelbtų Ašies valstybėms ka- 

"v rą (dešimts amerikinių respublikų jau 
f] yra kare), Mr. Welles ragino jas nu- 

-• traukti su Ašies valstybėmis visokius 
V diplomatinius ryšius.

Jis teisingai pastebėjo, kad Ašies vals
tybių diplomatai šiandien yra niekas 
daugiau, kaip šnipai. Jų tikslas sėti vi
sokius paskalus žmonėse, jų tikslas skie
pyti neapykantą tarp vienos amerikinės 
respublikos ir kitos, ir nepasitikėjimą. 
Jų tikslas šnipinėti apie laivų judėjimą, 
apie tvirtumas ir kitus svarbius daly
kus ir pranešdinėti savo valdžioms, pa
lengvinti joms vesti karą prieš demokra
tijas, prieš laisvę mylinčias tautas ir 
kraštus.i

Mr. Welles nurodė Jungtinių Valstijų 
karo gamybai pasimojimus ir visų de
mokratinių tautų pasiiyžimą priešą nu
galėti.

Kitais žodžiais, Jungtinių Valstijų at
stovas šitoje konferencijoje pastatė klau- 

isimą aiškiai ir atvirai: negalima šiandien 
sėdėti neutraliai, kai pasaulis dega, kai 
Amerika tapo užpulta. Reikia veikti ir 

Įveikti greit, atvirai pasisakant savo po
ziciją.

Galimas daiktas, kad. ši prakalba, šis 
nusistatymas daug paveiks ir į Argen
tinos valdovus, kurie dar vis nori sėdėti 
ant tvoros. Galimas daiktas, kad visa 
konferencija vieningai ir drąsiai pasisa
kys už sunaikinimą hitlerizmo, žmoni
jos pabaisos, kultūros ir civilizacijos ne- 
prieteliaus.

Reikia Dalykus Pataisyti!
Senato komisija, vadovaujama senato

riaus Harry Truman išdavė raportą iš 
savo tyrinėjimų. Ši komisija tyrinėjo, 
kaip veikiama mūsų krašto apsigynimo 
pramonėje. Komisija surado skandališ- 
kų dalykų. Ji būtent surado, kad dau
gelis karo reikmenų (pav. orlaivių) pa
gaminta prasčiau, negu turėtų būti. Ko
misija iškėlė aikštėn tą faktą, kad tie 
t. v. “vieno dolerio metams” vyrai, ku
riems buvo pavesta rūpintis kraštą ap
ginkluoti, savo pareigų tinkamai neatli
ko. Jie nesirūpino šiuo darbu. Jie pa
taikavo korporacijoms, kurios plėšėsi di
delius pelnus.

Visas dalykas, atrodo, nėjo, kaip turė
jo eiti. Tai skandalas, kuris turi būti 
tuojau pašalintas.

Naujai paskirtasis ginklų gamybos di
rektorius, Mr. Nelson, mes manome, tuo
jau turėtų išvalyti iš atsakomingų vie
tų visokią biurokratiją ir šalies apgyni
mui dirbančią pramonę turi pastatyti 
aukščiausiame laipsnyje.

Banditų Visur Fra
Sufanatizuotų žmonių, užkrėstų naciš

kais perais, pasirodo, yra ne tik pas 
mus, Jungtinėse Valstijose, bet ir kituo
se kraštuose. Pasiskaitykime uruguajie
čių “Darbe” (iš lapkr. 29 d., 1941 m.), 
kaip Montevideo miesto pro-naciški ele
mentai užpuolė lietuvį Leoną Kvedarą:

“Sekmadienį, lapkričio 23 dieną, Cer- 
roje, vienas Herreros sufanatizuotas ša
lininkas, tūlas Palacios, nesulaikydamas 
savo įniršimo prieš demokratus, šoko 
mušti ‘Diario Popular’ pardavėją, lietuvį 
Leoną Kvedarą, kuris tuo laiku garsino 
minėto dienraščio stambiausią antraštę 
prieš Uruguajaus fašistus. Kvedaras ga
vo kelis smūgius veidan, ko pasėkoje 
pradėjo veržtis kraujas iš burnos.

“Akyregyje to, kiti laikraščių pardavė
jai narsiai stojo ginti savo draugą, ir fa
šistas Palacios buvo priverstas pasislėp
ti herreristų kliube, calle Japon, tarp Viz
caya ir Rio de Janeiro.

“Įsimaišius policijai, buvo areštuoti 
Kvedaras ir fašistas agresorius. Policijos 
būstinėje subkomisaras pasirodė esąs 
penktakolonininkas ir nepaprastai žiau
riai pasielgė su mūsų tautiečiu.

“ 'Diario Popular’ šio įvykio žinią pa
talpino pirmam puslapyj didelėmis ant
raštėmis, šalę Kvedaro paveikslo.

“Visa kita demokratinė Montevidejaus 
spauda šį įvykį plačiai komentavo ir 
smerkė tokius herreristų žygius, kurie 
vyksta pasėkoje 'El Debate’ kiršinamų 
straipsnių.”

SLA Pildomosios Tarybos
Nominacijų Pasekmes

SLA organo “Tėvynės” 
trečiame numeryje, š. m., 
paskelbta SLA Pildomosios
Tarybos nominacijų pasek
mės. Nepilnais daviniais
(galutinos pasekmės bu-
siančios paskelbtos 4-me nu-
meryje), daugiausia balsų
esą gavę sekami kandida-
tai:
Į Prezidentus Balsų

F. J. Bagočius .... 2,878
W. Laukaitis ....... 1,608
B. F. Kubilius.......

Į Vjce-Prezidentus
257

J. K. Mažukna .... 2,595
V. Kerševičius ....
V. M. Chase- Čeką-

984

nauskas ............. 429
Į Sekretorius

M. J. Vinikas ....... . 3794
K. Jurgelionis .... 415
J. Miliauskas .......

Į Iždininkus
284

K. P. Gugis ......... 2,524
J. J. Bačiūnas....... 1,358
K. Pildei ...............

Į Iždo Globėjus
455

S. Mockus ............. 3,501
E. Mikužiute ....... 2,588
J. Brazauskas .... 1,355
W. E. Norkus....... 338
S. Kuržinskas....... 207
P. A. Jatul........... 182

Į Daktarus - Kvotėjus
S. Biežis ............... 3,982
J. Baltrušaitiene .. 266
J. Staneslow......... 118

rybos narių strategišką pa
dėtį ir intensyviai vestą 
kampaniją už savę, taipgi 
jų pakalikų kuopose veda
mą terorą prieš eilinius na-

nusistatymą SLA finansi
niais reikalais.

Bagočius, Jurgelionis ir 
Ko. atstovauja smetoniš
kiem pronaciam pataikau
jančių skalikų ir smoginin- 
kų trockistinę poziciją poli
tikoj ir lygiai nepasotinamą 
apetitą finansiniais klausi
mais. Ir vienų ir kitų už 
sugaištis pasiimamų dole
rių krūvos (priedams prie 
reguliarių algų), taipgi, 
abelnai žalinga Susivieniji
mui gaspadorystė privedė 
prie to, kad pusė miliono 
dolerių sudilo ir seniem na
riam turės būti pakeltos 
mokestys (tas jau turėjo 
būti padaryta pagal revizo
rių įsakymą, bet Pild. Ta
ryba laukia, kol praeis rin
kimai).

SLA narių didžiuma nei 
už vienus, nei už kitus iš 
esamų taryboje balsuoti ne
norėjo, apie kitus neturėjo 
informacijų — nežinojo, tad 
tylėjo.

SLA Eiliniai Nariai 
Gali Laimėti

Atsižvelgiant į pild. ta

rius, esamosios tarybos lai
mėjimai nominacijose yra 
menki. Už ką pasisakys no
minacijose tylėjusieji didelė 
didžiuma narių, priklausys 
nuo to, kas ir kaip pasiek
sime juos su tiesa apie SLA 
finansinius ir abelnus rei
kalus, taipgi apie pasaulinę 
padėtį.

SLA nariai dar galim lai
mėti. Viskas, ko mums rei
kia, tai įsitikinti, kad mū
sų pačių pareiga yra pa
keisti esamąją pild. tarybą 
tinkamesne ir norėti tam 
pasišventusiai padirbėti. S- 
LA nariai privalo permaty
ti ir įsitikinti, jog, sūkury
je visų svarbiausių kampa
nijų, pačia svarbiausia ir 
pirmutine mūsų užduotimi 
pasilieka pastatyti savo or
ganizaciją ant tvarkių ir 
saugių pamatų.

Kadangi gera pradžia 
tankiausia nusako sėkmin
gumą užbaigos, tad suges
tuoju, kad mes, eiliniai na
riai, tuojau pradėtume savo 
kampaniją pasiruošti galu
tiniems rinkimams.

E. N. — SLA Narys.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

> PASTABOS <

“Svoboda” ir Kun. J. Prunskis
Mes andai rašėme, kad federalinės vy

riausybės agentai neseniai padarė kratas 
ukrainiečių fašistų laikraščio “Svoboda” 
redakcijoje. “Svoboda” — aršus demo
kratijos neprietelius ir didelis pro-na- 
ciškos propagandos šaltinis.

Neseniai “Svoboda,” įprastu sau tonu, 
išspausdino straipsnių apie “bolševikų 
terorą” Ukrainoje. Pagalvokite, ne apie 
nacių terorą, kuris sunaikino šimtus 
tūkstančiu ukrainiečiu ir tūkstančius 
Ukrainos miestų, miestelių ir kaimų, bet 
apie bolševikų!

Ir tą brudą prisiųstas iš Berlyno kun. 
J. Prunskis dar labiau apdailino ir iš
spausdino jo redaguojamajame laikraš- 
tyje!

Koks drąsus, koks atviras tasai kuni
gėlis!

Teisingai “Vilnis” dėl to pastebėjo:
“Matote, p. Prunskiui pilvą skauda ne 

tik dėl Lietuvos. Jis nori ‘išlaisvinti’ ir 
ukrainus^ Neseniai jam pilvą skaudėjo 
ir dėl Baltarusijos.

“Tipai iš ‘Svobodos’ ir tipai a la Pruns
kis nerašo apie hitlerininkų terorą. Vi
same Prunskio straipsnyje nėra nei žo
džio apie kruvinas orgijas, kurias iškėlė 
Hitlerio gaujos Ukrainoj, Lietuvoj, Bal
tarusijoj.

“Visuose Amerikos laikraščiuose tilpo 
V. Molotovo pranešimas, įteiktas visų 
demokratinių valstybių atstovams apie 
sadistiškus, kanivoliškus hitlerinių besti
jų ‘žygius.’ Viename tik Kijevo mieste, 
Ukrainos sostinėje, naciai išžudė 52,000 
ukrainų ir žydų.

“Ponas Prunskis ir jo numylėta ‘Svo
boda’ to nemato.

“Kun. Prunskis nusimaskavo ir kata
likų visuomenės akyse.

“Ar ‘Draugo’ žmonės nemano,- kad jau 
laikas išprašyti laukan tokį besarmatį?”

Ką Mums ^Parodo SLA 
Nominacijos?

Peržvelgus skaičius balsų 
ir žinant nominacijose vei
kusius faktorius, metasi į 
akis tylus SLA protestas 
prieš esamąją pild. tarybą.

Kaipgi buvo vedamos 
SLA nominacijos?

Esamoji SLA Pild. Tary
ba negailėjo SLA turto sa
vęs reklamavimui, prisiden
gus neva SLA Gerovės Ko
mitetu. Kuopos ir nariai 
buvo užpilta lapeliais ir są
rašais. Negailėta kelionių 
ir posėdžių - posėdėlių ir 
sugaiščių “bendro fronto” 
strategijai išdirbti. Prie to, 
siunčiamuose į kuopas ofi
cialiuose nominacijų paskel
bimuose būna sudėta visų 
esamosios tarybos narių 
vardai. Nominacijose, pa
prastai, nariai nepažįsta, 
neatsimena narių, tad leng
viausia įrašyti ką tik girdė
tieji vardai.

O visgi ir tokiose auksi
nėse sąlygose už vyriausį 
administracijos kandidatą į 
prezidentus, Bagočių, gau
ta tik 2,878 balsai. Vyriau- 
sis adm. kandidatas į sekre
torius Vinikas gavo 3,794 
balsus.

Tiesa, eilinių narių vy
riausi kandidatai dar po 
mažiau turi balsų. Tačiau 
reikia atsiminti, kad ir vi
si kiti mažumų balsai skai
tosi protesto balsais prieš 
esamąj ą admin istracij ą. 
Kiek tokių balsų viso bus, 
nežinoma, kol nebus pa
skelbta galutinos pasekmės, 
tačiau, žinia, kad jų susida
rys nemažai.

Didelė didžiuma narių ty
lėjo, visai nepasireiškė no
minacijose. Dėlko?

Pažįstant padėtį SLA 
Centre ir kuopose, nesunku 
atrasti to priežastis. Eili
nis narys nemato skirtumo 
tarp Viniko ar Bagočiaus. 
Ir už tai negalima jo kaltin
ti. Šiandien nei su galin
giausiu mikroskopu neįžiū
rėtum, su jautriausiomis 
svarstyklėmis neatsvertum, 
kuris iš jų geresnis.

Vinikas, Bačiūnas, Moc
kus ir Ko. atstovauja smeto
niškai pronacišką tautinin-
kų poziciją politiniais klau
simais ir “lupk, kiek gali”

Rašo Proncė
Prieš kiek laiko Sovietų 

Sąjungos pasiuntinys Ame-
nkai, Maksimas Litvinovas, 

I pasakė neoficialę kalbą Na- 
'cionaliam Spaudos Kliubui, 
ir ten buvusiems žurnalis
tams patiko jo pasakytas 
“sausokas humoras.”

“Mes nė nereikalaujam,” 
pasakė Litvinovas, “sau jo
kių specialių teisių sumušti 
Hitlerį. Priešingai, mes su
tinkame, — dar gi labai 
mielai sutinkame, — kad ir 
mūs talkininkai į tai įsimai
šytų, mūs visai neatsiklau
sę.”

Lietuviški sociali štai 
džiaugiasi Anglijos premje
ro Churchill’o štai kokiu iš
sireiškimu, pasakytu savo 
parlamente, kai jis skelbė 
savo valdžios nusistatymą 
duoti Sovietų Sąjungai pa
ramą:

“Hitleris padarė Rusiją 
savo priešu, bet jis nepada
rė mus bolševizmo drau
gais.”

Tai neveidmainingas ka
pitalistinės valstybės prem
jero pasakymas. Ponas 
Churchill tą gerai supran
ta; jis neslepia net ir tą 
faktą, kad Hitlerio puoli
mas Sovietų Sąjungos nepa
darė jos (ir nepadarys!)

kapitalizmo draugu. Ta tie
sa suprantama ne tik vals
tybių vyrams, bet. ir šiaip 
jau inteligentiškam skaity
tojui. Tačiau tas nesupran
tama “socialistinės spau
dos” plepučiams, — Michel- 
sonui, Januškiui ir Ko. Jie 
rodo pirštu į dangų ir šau
kia: “Žiūrėkite, kaip mes 
pataikėme!”

Kapitalistinės valstybės 
(Anglija, Amerika ir kt.) 
susitarė .su socialistine vals
tybe (Sovietų Sąjunga) pa
daryti galą siaubiškajam 
fašizmui. Jos veikia visos 
bendrai prieš bendrą savo

sysis iki abu galą gaus.”
Gerai atsimename, kai 

“draugas” Michelsonas ir jo 
kolegos pirmiau džiūgavo ir 
skelbė savo džiaugsmą svie
tui, kad Hitlerio jėgos sa
vaitės kitos laiku pribaigs 
“Rusijos meškiną.” Gi da
bar jau Michelsonui “išro
do, kad jiedu tąsysis iki abu 
galą gaus.” Kaip matote, 
Michelsonas keičia savo “so
cialistines” gaires: jis jau 
“trokšta” ir Hitleriui galo. 
Tokis jo “troškimas” mums 
yra suprantamas. Užtikri
name, greitu laiku p. Mi
chelsonas “trokš” galo ir 
Hitlerio talkininkei Finlian- 
dijai, kurios jam vis dar te- 
begaila!

Kai kurie lietuviški laik
raščiai pranešė, kad sausio 
3—4 dd. Chicagoje susitve
ręs “Laisvos Lietuvos Ko
mitetas,” kuris statąs sau 
tikslu prisidėti “visomis iš
galėmis” prie demokratiš
kos Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo.

Tas komitetas atstovau
siąs Lietuvos piliečius užsie
niuose ir pats susidedąs “iš 
Lietuvos piliečių.”

ras Kuimcecas, esą, ben- 
cuaaurmaus “su. oanbaives 
V ai&ųy ui ų Koalicija, jiesKOS 
visų ziinermus lietuvių or
ganizacijų paramos ir pri
pažinimu is Sek te Depart
ment©.”

rne “svoriausių” Ameri
koje gyvenančių “-Lietuvos 
piliečių/' oe auejones, kai- 
Kunų dus pnsKaitomi "pre
zidentas" Antanas bmetona, 
Zose bmetoniene, Jadze Tu-

p riešą; jos gelbsti viena ki
tai ir linki pasisekimo, nes 
supranta, kad bile vienos 
nepasisekimas — nepasise
kimas visoms.

Dabar paklausykite, kaip 
“nušviečia” savo poziciją 
pleputis Michelsonas, ir ko
kio “pasisekimo” jis linki 
Amerikos - Anglijos talki
ninkei Sovietų Sąjungai.

Savo geltonlapio n r. 52- 
me (1941 m.) jis veblena:

“Hitleris nusitvėrė Rusi
jos meškiną už uodegos, ir 
dabar jau norėtų bėgti, bet 
bijosi paleisti uodegą, kad 
meškinas jį nepagriebtų. 
Todėl išrodo, kad jiedu tą-

beliene, kun. J. Rrunskis, 
“ministras" P. ZaueiKis ir 
eile kitų, atsisupusių laivais 
ar orlaiviais atvežtų, Ber
lyno palaimintų, subjektų.

Jeigu šitokios asmenybės 
bus galvinyje “Laisvos Lie
tuvos K-to,” tai naudos Lie
tuvai iš jo bus galima ti
kėtis tiek, kiek iš ožio pie
no. Jeigu kartais šios ša
lies Valstybės Departmen- 
tas tam tikrais sumetimais 
ir duotų jiems “laisnius,” 
bet Amerikos lietuvių sank
cijos jie niekad nesusilauks.

Šių laikų Pilotams ran
kas nusiplauti nėra jau taip 
lengva...

Hawaju moterys, Raudonojo Kryžiaus liuosnorės paruošia bandažus sužeistie
siems Honolulu mieste.
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Vladimiras I. Leninas
šiu motą sausio mėn. 21 į /Jo Gyvenimas ir Veikla) darbininkai turį vėsti 

d. sukaks lygiai 18-ka me-!
tą, kai mirė Leninas. Ne 
vienam skaitytojui bus svar
bu susipažinti su to didžio
jo žmogaus svarbesniais gy
venimo bruožais. Tam tiks
lui mes čia talpiname apie 
Lenino gyvenimą ir mirtį 
straipsnį. — “L.” Red.

1. Kūdikyste ir jaunystė
Didysis žmonijos genijus 

Vladimiras Iljičas Leninas 
(Uljanovas) gimė 1870 m. 
balandžio 22 d. Simbirske 
(dabar — Uljandvske). Jo 
tėvas — Uja Nikolajevičius 
buvo mokytojas, o paskiau 
Simbirsko gubernijos liau
dies mokyklų direktorius.

Jau vaikystės metais Le
ninas pasižymėjo išimtinais 
gabumais. Jis daug skaitė, 
puikiai mokėsi gimnazijoje 
if baigė ją 1887 m. aukso 
medaliu.

Tuo laiku Uljanovų šeimą 
prislėgė sunkus sielvartas: 
caro valdžia suėmė ir nužu
dė vyresnįjį Vladimiro Ilji- 
čio brolį Aleksandrą — Pe
terburgo universiteto stu
dentą — už dalyvavimą pa
sikėsinime prieš carą. Jau 
ir prieš tai jaunojo Lenino 
galvoje brendo mintys, kad 
reikia kovoti su caro visa- 
valdyste, 
žmones, 
mirties bausme 
jaunuolio Lenino siekimus 
tapti revoliucionieriumi, ko
voti su nepakenčiama caro 
Rusijos tvarka už darbo 
žmonių laisvę ir laimę. Ke
lio į tai Leninas ieškojo ir 
jį surado revoliuciniame 
Markso ir Engelso moksle,

tik ekonominę kovą su šei
mininkais — dėl atlyginimo 
už darbą padidinimo, dėl 
darbo sąlygų pagerinimo ir 
panašiai.

Leninas idėjiškai sugrio
vė “ekonomizmą” — ta 
oportunizmo filosofiją — 
savo įžymioje knygoje “Kas 
daryti ” Joje Leninas ge
nialiai nužymėjo ideologi- 

|nius marksistinės partijos 
pagrindus. Gili to V. I. Le
nino kūrinio charakteristi
ka yra “VKP (b) istorijos 
trumpajame kurse.”

Emigracijos metais, susi
rašinėjimo keliu, tarp Leni
no ir Stalino užsimezgė už 
akių pažintis, kuri vėliau 
virto tvirta draugyste. Tuo 
laiku Stalinas vadovavo le-‘ 
niniškai — iskrinėms orga
nizacijoms U ž kaukazėje. 
Lenino ir Stalino gyveni
mas ir veikla glaudžiai su
siliejo kovoje už revoliuci
jos reikalą.

II suvažiavime (1903 me
tais) buvo įkurta Rusijos 
socialdemokratinė darbinin
kų partija (RSDRP).

Per įcentrinių partijos į- 
staigų rinkimus daugumas 
suvažiavimo dalyvių perėjo 
Lenino pusėn, o prisitaikė
liai, ėję už buržuaziją prieš 
Leniną, liko mažumoje. Nuo 
to laiko Lenino šalininkus 
pradėjo vadinti bolševikais, 
o jų priešininkus — menše
vikais.
5. Lenino kova su marksiz

mo išdavikais
Menševikai savo skaldan

čiais veiksmais kliudė sėk
mingam proletariato parti
jos darbui. Triuškindamas 
menševikus, Leninas po II 
suvažiavimo parašė kny-j 
gą “Žingsnis pirmyn, du 
žingsniai atgal.” Joje jis 
pirmas darbininkų išdavi
mo judėjimo istorijoje su
kūrė mokslą apie partiją, 
kaip vadovaujančią proleta
riato organizaciją, be ku
rios negalima laimėti kovo
je dėl proletariato diktatū
ros. Knyga “Žingsnis pir
myn du žingsniai atgal” de
maskavo menševikų skal- 
dančiąją ir ardančiąja veik
lą. Ta knyga padėjo orga
nizacinius bolševikų parti
jos pamatus. -

Leninas n e gailestingai 
demaskavo ir griovė men
ševikus ir niekšiškiausiąjį 
jų — Trockį, kuris darbi
ninkams teigė netikėjimą 
darbininkų klasės jėgomis, 
buvo priešingas darbininkų 
ir valstiečių sąjungai ir rei
kalą vedė link revoliucijos 
išardymo.

Kai 1905 m. Rusijoje pra
sidėjo revoliucija, Leninas 
vairavo visą bolševikų dar
bą, nurodinėdamas, kaip 
reikia vadovauti masėms 
revoliucijoje.

1905 metų liepos mėnesy
je išėjo Lenino knyga “So
cialdemokratijos dvi takti
kos demokratinėje revoliu
cijoje.” Šiame istoriniame 
veikale didis proletariato 
vadas padėjo taktinius bol
ševikų partijos pagrindus, 
tai yra kovos metodus už 
darbo klasę ir jos avangar
dą. Leniniškos taktikos pa- 

Leninui ir jo šalininkams, galba 1917 metais Tarybų 
kiaurai demaskavo tikrąjį tada “iskrininkais” save va- Sąjungos darbininkų klasė 
narodnikų, kaip netikrų 
“liaudies draugų” veidą, iš 
tikrųjų einančių prieš liau
dį (narodnikai, tariamai va
dinę save “socialistais,” at
kakliai priešinosi Rusijoje 
marksizmo skleidimui, kliu
dė darbininkų klasę orga
nizuoti).

Dvidešimt keturių metų 
Leninas nurodė, kad Rusi-

jos darbininkų klasė yra 
pašaukta suvaidinti vado
vaujamąjį vaidmenį kovoje 
prieš carizmo ir kapitaliz
mo tvarką, kad šiems už
daviniams atsiekti darbo 
klasė turi organizuoti savo 
revoliucinę partiją. Leni
nas toje knygoje pirmą kar
tą iškėlė mintį dėl sukūrimo 
revoliucinės darbininkų ir 
valstiečių sąjungos.
3. Kalėjimas, Ištrėmimas į 

Užsienį
1895 metais Leninas su

jungė Peterburge visus 
marksistinius darbi ninku 
ratelius i “Kovos dėl darbi
ninkų klasės išlaisvinimo 
sąjungą.” ši “Sąjunga” bu
vo revoliucinės proletarų 
partijos Rusijoje užuomaz-

Tačiau 1895 m. gruodžio 
mėn. caro žvalgyba suėmė 
Vladimirą Iljičą ir po 14

SovietŲ partizanai raiteliai gauna instrukcijas, kur ir kaip užpulti ir sunaikinti ne
prietelių—fašistus užpuolikus.

slėgusią darbo
Brolio pasmerki-

pagreitino

jaunystėje.
2. Revoliucines veiklos pra

džia
1887 m. Išminas pradėjo 

mokytis Kazanės universi
tete, bet jau pirmaisiais me
tais už dalyvavimą studen
tų judėjime jį suėmė ir iš
siuntė į Kokuškino kaimą, 
pakazanėje. Jis ten išbuvo 
metus ir grįžęs j Kazanę, 
pradėjo nagrinėti Markso 
veikalus ir įėjo į nelegalų 
revoliucinį ratelį. Vėliau jis, 
kartu su šeima, persikėlė į 
Samarą ir ten įkūrė mark
sistinį ratelį. Gyvendamas 
čia kaime, čia mieste, Leni
nas bendravo su revoliuci
niu jaunimu, su darbinin
kais ir valstiečiais. Jis at
sidėjęs nagrinėjo revoliuci
nio judėjimo istoriją, dar
bininkų ir valstiečių gyveni
mą. Jau tada dar visai jau
nas Leninas visus stebino 
giliu marksizmo žinojimu.

Tuo metu Leninas namie 
mokėsi visų universiteto 
kurso dalykų ir 1891 m. Pe
terburgo universitete išlai
kė egzaminus iš viso jurdi-
nio fakulteto kurso. i ,, .

1893 m. Leninas apsigyve-j . . . x. .
no Peterburge ir iš karto daugumas marksistinių. ra- 
užemė žymią vietą Peter- tolių ir socialdemokratinių 
burgo marksistiniu ratelių i°rganizacijų Rusijoje dar 
dalyvių tarpe. Pažangūs nebuvo tarpusavyje susie- 
darbininkai, su kuriais VIa- tos.
dimiras Iljičas ‘rateliuose! I^enino vadovaujama “Iš
dirbo, karštai pamilo jį. |kra” paruošė daugumos to-

1894 m. Leninas parašė kių organizacijų Rusijoje 
savo genialią knygą “Kas susiglaudimą ir subūrė jas 
tie ‘liaudies draugai’ ir kaip apie save, paruošė II parti- 
jie kovoja prieš socialdemo- jos suvažiavimą, kuris įvy- 
kratus?” Šioje knygoje, po- ko 1903 m. Londone, 
grindyje išleistoje, Leninas

V. I. Leninas 
mėnesių kalinimo kalėjime 
1897 m. išsiuntė jį į tolimą 
Sibiro šušensko miestelį, 
Minusinsko apskrityje. Į iš
trėmimą pas jį atvyko ir 
Nadežda Konst antinova 
Krupskaja — jo žmona, 
artimiausias draugas ir pa
dėjėjas revoliuciniame dar
be.

Kalėjime ir ištrėmime bū
damas Leninas nenutraukia 
revoliucinio darbo. Jis rašė 
knygas, straipsnius, atsišau
kimus, svarstė ir išdirbo 
proletarų partijos organi
zavimo planą. 1899 m. išė* 
jo įžymi Lenino knyga “Ka
pitalizmo išsivystymas Ru
sijoje.”

Grįžęs iš ištrėmimo, 1900 
m. Leninas išvyko į užsie
nį, į emigraciją, kur jis į- 
steigė pirmąjį bendrarusinį 
revoliucinių marksistų laik
raštį — “Ikrą.” Laikraštis 
būdavo spausdinamas plo
name popieriuje ir slaptai 
siunčiamas į Rusiją darbi
ninkų rateliams, socialde
mokratinėms o r g a nizaci- 
joms.

4. Leninas Organizuoja 
Partiją

“Iskros” išleidimo

dinusiems, teko kurti parti-’nugalėjo buržuaziją, 
ją kovojant su eserais ir 
“ekonomistais.” Eserai (so-^dovauti darbininkų klasės 
cialistai — revoliucionie-1 kovai revoliucijoje, 1905 m. 
riai) buvo tipinga smulkiai lapkričio men. Leninas grį- 
buržuazinė partija, nieko žo į Rusiją. Netrukus bolše- 
bendra su socializmu netu- vikų konferencijoje, Tąmer- 
rinti. “Ekonomistais” vadi- forse (Suomijoje) Leninas 
nosi kai kurie socialdemo- pirmą kartą susitiko su 
kratai, laikę, kad politika Stalinu.
— ne darbininkų reikalas,! Po pirmosios Rusijos rė

Kad galėtų tiesiogiai va-

voliucijos pralaimėjimo Le
ninas buvo priverstas 1907 
metais vėl kraustytis į už
sienį. Ką tik užšalusiu Suo
mių įlankos ledu, rizikuoda
mas savo gyvybe, jis pasie
kė artimiausią salą, kur 
sėdo į laivą ir išvyko. E'mi- 
gracijoje Leninas gyveno 
daugiau kaip devynerius 
metus. Tačiau gyvendamas 
toli nuo gimtinės Leninas 
ir toliau tebevadovavo mū
sų šalies darbininkų revo
liucinei kovai.

Sunkiais stolypiniškosios 
reakcijos metais, kai pradė
jo reikštis darbininkų judė
jimo silpnėjimas, kai inteli
gentai iš partijos bėgo, o 
menševikai bandė partiją 
likviduoti, Leninas nepails
damas rinko partijos jėgas 
kovai su likvidatoriais, su 
visų pavidalų opurtunistais.

Leninas demaskavo mark
sizmo teorijos srityje persi- 
metėlius, nutraukė kaukes 
tiems, kurie žodžiais veid
mainiavo už Markso teori
ją, o darbais griovė mark
sizmą. 1909 metais iš spau
dos išėjo genialus Lenino 
veikalas “Materializmas ir 
empiriokriticizmas” —' di
džiausias marksistinių —le- 
ninistinių idėjų lobynas. 
Šioje knygoje Leninas ap
gynė ir toliau išvystė 
marksistinės partijos teo
retinius dėsnius, filosofinį 
Markso ir Engelso mokslą

Idovavo 
darbams, 
donosios 
'pilietiniame karo.

Lenino vadovaujami dar
bininkai ir valstiečiai likvi
davo dvarininkų klasę, su
triuškino buržuaziją, suda
vė žiaurų smūgį buožijai.

Kovai su darbo klasės 
priešais Leninas 1919 me
tais sukūrė pasaulinį darbi
ninkų judėjimo kovos štabą 
— Komunistų Internaciona
lą — ir vadovavo jo pir
miems kongresams, kuriuo
se buvo kaldinami idėjiniai ' 
ir organizaciniai Kominter- 
no pamatai.

Baigęs pilietinį karą Le
nino vadovaujamas Tarybų 
kraštas perėjo į taikos dar
bą, pradėjo atstatinėti karo 
sugriautą liaudies ūkį. 8-tas 
Ivisarusijos Tarybų suvažia
vimas 1920 m. gruodžio 
mėn. priėmė leniniškąjį 
krašto elektrifikacijos pla
ną. Leninas nurodo naujos 
ekonominės politikos (nep) 
kelius, patikrinusius socia
lizmo įkūrimą mūsų krašte.

Ne kartą trockininkai, 
bucharininkai ir kiti išdavi
kai, vėliau demaskuoti kaip 
užsienio žvalgybų agentai, 
bandė išjudinti bolševikų 
partijos vienybę ir privers
ti ją pasukti iš leniniškojo 
kelio. Kiekvieną kartą Le
nino vadovaujama bolševi- 

iliucijoje. II-sis Visarusijos’kų partija sudavė skaudžius 
Tarybų suvažiavimas su‘smūgius šiai klasinio priešo 
entuziazmu priėmė Lenino agentūrai savo eilėse. Leni- 
parašytus istorinius . dek- no siūlymu, partija 1921 m.

10-tame suvažiavime priė
mė rezoliuciją dėl partijos 
vienybės — geležinį bolše
vikų partijos eilių vienybės 
apsaugos įstatymą.

9. Lenino Liga ir Mirtis
Lenino sužeidimas per 

------ x--------v_. __ 1918 m. pasikėsinimą ir ne- 
riausybė pasiekė taikos at- pertraukiamai įtemptas 
sikvėpimą, reikalingą Tary- darbas pakirto jo sveikatą, 
bu respublikai sustinrinti — Pradedant 1922 m. Leninas 
buvo pasirašyta taika su 
Vokietija ir sutriuškinti 
trockistiniai — buchariuiš- 
kieji karo provokatoriai.

Tvirta ranka Leninas kū
rė tarybinę valstybę, su- 
gniuždydamas nuverstųjų 
klasių—buržuazijos ir dva
rininkų pasipriešinimą.

Liaudies priešai kėsinosi 
į Lenino gyvybę. 1918 m. 
rugpjūčio 30 d. esere — te
roriste sunkiai sužeidė Le
niną. Šis niekšingas pasikė
sinimas, kaip vėliau paaiš
kėjo, buvo organizuotas 
Trockini ir Bucharinui pa
dedant.

Leninas netrukus nuo su
žeidimo pasveiko ir vėl grį
žo prie jaunos Tarybų res
publikos vairo.

Sunkiausiose bado ir su
irutės sąlygose Leninas va
dovavo darbininkų ir vals
tiečiu kovoms su užsienio 

baltagvar- 
už Tarybų 
krašto ne

dą, o spalio 10 d. bolševikų 
partijos CK, išklausęs Leni
no pranešimą, priėmė jo re
zoliuciją dėl ginkluoto suki
limo.

Lapkričio 6 d. (pagal se
nąjį kalendorių — spalio 24 
d.) CK davė ženklą sukili
mui.

Persirengęs Leninas at
vyko į Smolnį ir pats ėmė 
vadovauti sukilimui. Kartu 
su V. I. Leninu Spalio so
cialistinės revoliucijos per
galę organizavo jo ištiki
mas kovabendris J. V. Sta
linas.

Po Lenino vėliava darbo 
Didžiojoje

Pat pirmosiomis imperia
listinio karo dienomis Le
ninas pradėjo burti jėgas 
naujam III internacionalui 
įkurti.

Karo metais Leninas pa
rašė eilę klasinių kūrinių, 
kuriuose išdėstė bolševikų 
pažiūras karo, taikos ir re
voliucijos klausimais. Pažy
mėtina knyga “Imperializ
mas, kaip aukščiausioji ka
pitalizmo stadija,” yra kaip 
Markso “Kapitalo” tęsinys. 
Giliai išstudijavęs imperia
lizmo duomenis, Leninas pa-1 
teikė naują dėsnį — kad 
socializmas gali nugalėti 
vienoje, visai atskiroje ša
lyje ir kad socializmas ne-:klasė laimėjo 
gali kartu nugalėti visose Spalio socialistinėje revo 
šalyse.
7. Lenino atvykimas į Ru

siją 1917 metais
Nuvertus 1917 m. vasario retus apie taiką ir apie že

mėn. carą, Leninas grįžo į mę ir sukūrė pirmą pasau- 
Rusiją: Balandžio 16 d. jis 
atvyko į Petrogradą. Čia 
jis buvo entuziastingai dar
bo masių sutiktas, masių, 
nes jos jame matė savo va
dą. Sekančią dieną bolševi- 

} kų susirinkime Leninas pas
kelbė garsiąsias Balandžio 
tezes, kuriose išdėstė genia
lų partijos kovos plana pe
rėjimui nuo' buržuazinės- 
demokratinės revoliucijos į 
socialistinę 
kėlęs obalsj “Jokios 
mos Laikinajai

• bei!”

lyje darbininkų — valstie
čių vyriausybę — Liaudies 
Komisarų Tarybą su Leni
nu priešakyje.

Lenino vadovaujama bol
ševikų partija ir tarybų vy-

k rašto apsaugos
organizavo Rau-

revoliuciją, iš- 
para- 

vyriausy- 
Pasinaudodami tuo 

Lenino vadovaujami bol- planu bolševikai išvystė ka-
ševikai 1912 m. sausio mėn. rinį pasiruošimą socialisti- 
sušaukė Prahos konferenci- nei revoliucijai, 
ją, kurioje iš partijos išva-1 ■----
rė menševikus ir galutinai Laikinoji"'buržuazini

1917 metais liepos mėn.
.. i vy

riausybe davė įsakymą su- 
limti Leniną ir atiduoti jį 

6. Lenino veikla pasaulinio teismui. Pasiutusiai nekes- 
damos Lenino, buržuazija 
ir jos menševistinė — eše
rinė agentūra nusprendė 
nužudyti jį.

Menševikai ir eserai, kar
tu su Trockiu, Kamenevu, 
Rykovu reikalavo, kad Le
ninas'atvyktų į teismą, tai 
yra, tikrai mirčiai į ran
kas.

Draugas Stalinas dėjo 
pastangas, kad Leninas pa
sislėptų. Leninas išvyko iš 
Petrogrado ir gyveno neto
li suomių sienos palapinėje, 
o vėliau Helsinkyje. Iš po
grindžio Leninas tęsė vado
vavimą partijai. Tomis die
nomis jis rašė partijos CK 
laiškus, eilę straipsnių bol
ševikų laikraščiams, o taip 
pat parašė ir puikiąją kny
gą “Valstybė ir revoliucija,” 
kurioje toliau išvystė Mark
so ir Engelso mokslą apie

susiformavo kaip savaran
kiška partija.

karo metu
Naujo darbininkų judėji

mo Rusijoje pradžioje ir 
pradėjus eiti bolševikiškam 
laikraščiui “Pravda,” Leni
nas 1912 m. liepos mėn. iš 
Paryžiaus persikėlė į Kro
kuvą, arčiau prie rusų sie
nos, kad galėtų tiesioginiai 
visam partijos darbui mūsų 
krašte vadovauti.

Kai prasidėjo imperialis
tinis karas, Vladimiras Ilji- 
čas buvo austrų, policijos 
suimtas ir išlaikytas kalė
jime 11 dienų, o paskiau jis 
išvyko į Šveicariją, kur gy
veno iki 1917 metu vasario 
revoliucijos.

Leninas demaskavo II in
ternacionalo vadų išdavimą, 
kurie imperialistinio karo 
pradžioje įstojo buržuazijos 
tarnybon, karo šalininkais 
tapo. Jis taip pat aikštėn 
kėlė pasislėpusius social-iš- proletariato diktatūrą, 
davikus — vadinamuosius 
centristus — Kautski, Troc
kį ir kitus marksizmo išda
vikus, gynusius imperialis
tinės buržuazijos interesus.

Leninas kovojo su bundi- 
ninkais — vadinamo “Žydų 
darbininkų sąjungos” Bun- 
do nariais — iv su pepesais 
— lenkų socialistų partijos 
nariais, parsidavusiais bur
žuazijai.

8. Leninas — Spalio revo
liucijos organizatorius ir 

Tarybų Valstybės vadovas
1917 m. rugsėjo mėn. Le

ninas, turėdamas galvoje 
didelį bolševikų įtakos ma
sėse augimą, nurodė, kad 
sukilimas prieš buržuazinę 
Laikinąją vyriausybę pri
brendo. Spalio 7 d. Leninas 
nelegaliai grįžo į Petrogra

interventais ir
diečių pulkais 
valdžią ir mūsų 
priklausomybę.

Ranka rankon su savo ko
vos draugu Stalinu Vladi
miras Iljičas tiesiogiai vą-

priverstas buvo vis dažniau 
ir dažniau pertraukti savo 
darbą dėl ligos. 1922 m. lap
kričio 20 d. Leninas kalbė
jo Maskvos tarybos plenu
me. Tai buvo jo paskutinė 
kalba.

1922 m. gale Leninas sun
kiai susirgo. Tačiau ir sirg
damas jis nenutraukė darbo 
revoliucijos labui, kuriai jis 
atidavė visas savo jėgas, vi
są savo gyvenimą. Jau sun
kiai sirgdamas Leninas pa
rašė eilę svarbiausių straip
snių, kuriuose susumavo 
partijos darbą ir nužymėjo 
socializmo įkūrimo planą 
mūsų krašte.

Kokia sunki bebūtų bu
vusi Lenino liga, bet milijo
nų žmonių širdyse negęso 
viltis, kad jis pasveiks. Bet 
1924 m. sausio 21 d. Vladi
miro Iljičo sveikata staigiai 
pablogėjo ii’ 6 vai., 50 mi
nučių vakarą jis mirė.

TSRS ir viso pasaulio 
darbo žmonės su giliausiu 
liūdesiu palydėjo į kapus 
Leniną — savo tėvą ir mo
kytoją, geriausią draugą ir 
gynėją. L.

Raudonosios Armijos kariai- didvyriai, kovoja su nepriete
liais naciškais užpuolikais.
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Lietuvos Vyriausybes Reikalu

(Tąsa)
—Taip, kiekvienoj strateginėj vietoj, 

kiekviename karo fabrike, laivų budavo- 
jimo fabrike, kiekvienoj svarbioj vald
žios įstaigoje, mes turime po vieną arba 
daugiau nacių šnipų. Taip, negali pa
statyti naują karo laivą, pasigaminti or
laivį, kanuolę arba kitokį ginklą, kurio 
planai nepasiektų mus. Tai pusėtinai ge
rai, bet to naciams dar negana. Mes tu
rime gauti ne po vieną planą, bet po 
kelis to paties dalyko. Mes žinome, kad 
šnipai apgaudinėja savo viršininkus ir 
todėl reikia iš kelių šaltinių gauti tų 
pačių dalykų dokumentus, kad tuo bū
du būtų galima juos sulyginti ir turėti 
tikrus.

—Aš jau gavau žinią nuo von Bonino, 
kad jis susitarė su panele Katrina ati
daryti Washingtone pirmos klasės užei
gą. Aš pilnai sutinku ir užgiriu tą pla
ną. Kaip tik sugrįšite atgal į Ameriką, 
tai imkitės šio plano pravedimui gyve
nimam

—Taip, mes pasiųsime naujus šnipų 
viršininkus į Buffalo ir Bristol, kur bu- 
davoja karo orlaivius, į Philadelphijos 
prieplauką, taip pat į karo laivyno prie
plaukas San Diego, San Francisco ir ki
tas. New Yorke, Seattlėj ir Newport 
News ir Bostone dalykai yra gerai. Mes 
turime gerą susisiekimą ir su Montrea- 
lu, Kanadoj, kur nacių partijos agentai 
dirba. Daktaras turės ten pasiųsti dar 
vieną instruktorių.

— Bet, ponas kapitone, — tarė Katri
na, — aš asmeniškai nenoriu persikelti 
gyventi į Washingtona,-aš noriu gyventi 
su daktaru viename mieste. — Ir Katri
na nei kiek nesivaržydama apsikabino ir 
daktarą pabučiavo.

—O ja, o ja, — smagiai pradėjo Pfei
ffer. — Ir daktaras to nenori, ir mes ne
norime. Juk Washingtonas yra tik 200 
mylių nuo New Yorko. Jums nebus rei
kalo ten nė gyventi. Gyvens kiti, jūs tik 
karts nuo karto nuvažiuosite ir tą užei
gą prižiūrėsite, kad jūsų parinkti žmo
nės tinkamai vestų.

Rykšte Prieš Nacių Agentus
Įvykęs New Yorke teismas prieš na

cių šnipus iškėlė viešumon, kad jie ben
drai veikė su Italijos ir Japonijos šni
pais. Tame teisme buvo iškelta, kad tū
las nacių šnipas Erichau eilę dokumentų 
smuikoje pristatė ant nacių laivo “Euro
pa,” New Yorko prieplaukoj. Smuikas 
taip buvo įtaisytas, kad paspaudus tam 
tikrą sagą, jis atsidarydavo.

Tas teismas iškėlė, kad ant “Europa,” 
“Bremen,” “Hansa,” ir kitų nacių laivų 
būdavo atvažiuoja ne vien šnipai, kurie 
apeina mūsų šalies emigrantų įstaigas, 
bet atvažiuodavo net nacių šnipų leite
nantai, kaip tai, Karl Schlueter, po San- 
derso vardu veikęs kaizerinių šnipų va
das Nickolai ir kiti. Jeigu tai buvo ne
perdėta, tai, pasak liudininkų, tie šnipai 
jautėsi, kaip namie. Jie automobiliais va
žinėjo nuo vieno į kitą miestą, palaikė 
ryšius su nacių agentais, o paskui grįž
davo ant laivų ir plaukė atgal. Papras
tai, Amerikos vyriausybė pasitikėdavo 
laivų kapitonams, jų moralui, kad jie ne
laužys tarptautinės jūrininkystės pagar
bos. Bet naciai su nieku nesiskaitė.

Vokietijos imperializmas nuo seniai 
kreipė daug atydos į šnipavimą. Taip 
1871 metais Prūsijos kare prieš Franci- 
ją, laike mūšių prie Sedano, kur buvo 
sunaikinta Franci jos Armija, prūsai bu
vo iš kalno pasiuntę į tą sritį tūkstan
čius šnipų. Sedano srity j buvo 34,000 
prūsų šnipų. Jų tarpe buvo visokių ir 
visokiausių. Sakoma, kad 3,000 raštinin
kų tik dirbo šnipų pranešimus, skirsty
dami ir grupuodami. Tas jau parodo, 
kaip nuo seniai Vokietijos imperialistai 
daug atydos kreipia į šnipavimą, kaip 
jie nesiskaito su jokiomis tarptautinė
mis sutartimis ir kitų pagarba.

UNew Yorke laike nacių teismo buvo 
iškelta, kad jų vadai iš Berlyno reikala
vo šnipauti šiais klausimais:

(1) Sužinoti, kokius signalus naudoja 
Amerikos orlaiviai, karo laivai ir kanuo- 
lių batarėjos.

(2) Gauti žinias, kaip galingos tvirtu
mos ir galinga Amerikos armija Atlan
to Vandenyno pakraštyje.

(3) Kiek yra kanuolių Panamos Kana
lo apsaugojimui.

(4) Suteikti žinias apie Jungt. Valsti
jų Atlanto Vandenyno karo laivyną.

(5) Sužinoti vardus komandierių ir

vadovaujančių Jungt. Valstijų, oficierių 
rytiniame krašte.

(6) Išgauti slaptingas karines Ameri
kos knygas.

(7) Gauti Jungt. Valstijų katalogą vi
sų išleistų karinių veikalų.

(8) Gauti slapti planai karo orlaivių, 
karo laivų ir tvirtumų.

(9) Vardus tų Jungt. Valstijų koman
dierių armijoj ir laivyne, kurie norėtų 
susirišti su “Sanders,” tai yra, Vokieti
jos šnipais.

(10) .Gauti mobilizacijos ir Atlanto 
Vandenyno pakraščių apgynimo planus.

(11) Gauti planus priešorlaivinių ka
nuolių ir jų sugrupavimą Atlanto Vande
nyno pakraštyje.

(12) Kainas Amerikos laivyno ir ar
mijos laikraščių ir žurnalų.

(13) Sužinoti planus orlaivių vežikų ir 
kitu Amerikos karo laivų.

(14) Pristatyti informacijas apie tvir
tumą Monmouth, N. J.

(15) Gauti 50 pasportų blankų, kad 
pasiuntus Hitlerio šnipus į Sovietų Są
jungą.

(16) Gauti planus ir žinias, ką Sovie
tai perkasi Amerikoj apsigynimo reika
lams.

(17) Prisiųsti vardus vokiečių, kurie 
tarnauja ant karo laivų, dirba karo ar
senaluose ir kitose karo svarbiose vie
tose.

Tas pats teismas parode, kad nacių 
šnipai steigdavo užeigas, valgyklas ar
timai orlaivių laukų, karinių bazių, val
diškų įstaigų, stengėsi jas užlaikyti pir
mos rūšies, kad į jas patraukus jūrei
vius, lakūnus, kareivius, valdiškose įstai
gose dirbančius žmones. Tose užeigose 
ir valgyklose veikė daug nacių šnipų, 
ypatingai gražių merginų, kurių buvo 
pareiga išgauti žinias, liečiančias mūsų 
šalies apsigynimą.

Tame teisme buvo iškelta, kad nacių 
šnipai, veikdami prieš Amerikos liaudį, 
tuo pat kartu veikė ir prieš kitas šalis. 
Čechoslovakija dar buvo laisva ir pusėti
nai stipri valstybė. Ten gyveno Gustavo 
Rumrich brolis. Nacių šnipai pasiuntė 
pas tą vyrą Jannie Kofmaniūtę, kuri dir
bo ant nacių laivo “Europa,” kaipo plau
kų garbiniuotoja, ir šnipų vadą Karlą 
Schlueterį. Tie nacių šnipai prižadėjo 
Gustavui Rumrich, Čechoslovakijoj, mo
kėti į metus $1,000 už šalies išdavystę. 
Prikalbino jį įstoti į Čechoslovakijos Ko
munistų Partiją, kad jis daugiau žinotų 
apie darbininkų veikimą ir pasiruoštų 
būti permestu į Sovietų Sąjungą, kur jų 
šnipams labai nesisekė.

Jannie Kofmaniūtė ir Schlueteris at
vežė Amerikoj gyvenančiam Gustavui 
Rumrčiui nuo jo brolio sekamo turinio 
laišką:

“Broli! Pas mane buvo atsilankius 
Jannie ir Karl Schlueter, kurie perdavė 
jūsų laišką ir linkėjimus... Ačiū, kad 
jūs man suradote su $1,000 alga darbą 
į metus!... Aš įstosiu į Komunistų Par
tiją, kaip jūs rašote ir seksiu cechų ko
munistų veikimą. Paskui važiuosiu į So
vietų Sąjungą ir ten atliksiu man skirtą 
darbą. Aš dar vis moku anglų kalbą ir 
ji labai bus reikalinga, kaip “ameriko
nui.” Tavo Gust.

Tame pat teisme buvo iškelta, kad Vo
kietijos, Italijos, Japonijos ambasados, 
konsulatai yra šnipų lizdai, kad agreso
rių šalių šnipai tariasi ambasadų ir kon
sulų namuose. Juos visus labai interesa
vo tas, kad Jungtinės Valstijos, vadovys
tėje prezidento Roosevelto- stiprino or- 
laivyną, armi ją, ir būdavo j o daug naujų 
karo laivų« ; į ' ! 1

(Bus daugiau)

(Feljetonas)
tart, tegu jie sau tūnoja savo 
globotojų užpečkiuose, ir ne- 
kaišioja savo nosyčių, kur ne
reikia. Mūsų gi bendram fron
tui, vietoj sukti galvas apie 
kokias valdžias, reikia rūpin
tis, kur bėgs mūsų numylėti 
Ancevičiai, Škirpos, Merkeliai, 
Raštikiui ir visa govėda hitle
rinių gončių! Iš visko matyt, 
kad bėgimo valanda visai ne
toli. O čia jie taip gerai pasi
darbavę, kad, jeigu ir į pek
lą nubėgtų, tai ir tenai jų ne
priimtų. Baisus tai dalykas, 
jeigu mūsų tenaitiniai vien
minčiai, neturėdami kur pa
bėgti, patektų žmonių teismui 
už savo kruvinus darbus! Tai 
mes čionai dasikeiktume iki 
beprotystės . . .

Geriausiai būtų, kada Hitle
ris karsis, kad pakviestų ir vi
sus savo tarnus tą patį pada
ryti !

anglių leidosi ant ten besiran
dančių darbininkų. Jie nespė
jo pasitraukti ir tur būt nebu
vo kur pasitraukti, ir taip juos 
stačius užpylė anglimis net 
trim pėdomis virš jų galvų. 
Kol apie tą sužinota ir kol ki-. 
ti pribuvo atkasti ir juos iš
gelbėti, praėjo gerokas laikas. 
Jau buvo manyta, kad jų ir 
gyvų neberas—tokiu sunkumu 
užpilti aklai. Bet vėliau labai 
nusistebėta, kad jie nebuvo 
net sužeisti labai. Kuomet juos 
ištraukė, tuojau nuvežė ligoni
nėn, po daktaro apžiūrėjimui, 
apvalymui ir po aplopinimui 
tūlų subraižinimų, jiedu jautė
si neblogai.

Dabar klausimas buvo, kaip 
tie žmonės neužduso, kuomet 
virš jų galvų 3 pėdos anglių 
užsipylė. Daktaras sako: nors 
tiems žmonėms teko išbūti il
gą laiką palaidotais, tačiaus 

šmočiukai, 
tai nesusi- 
per daug 
prasimušti

Worcester, Mass

S- Paulius.

$943 Sovietams Paramos Vie
nu Vakaru. Mr. Kybą “Persi- 
krikštino”. Pajieškomas Inž. 
Simokaitis. W o r c e steriečiai 
Siunčia Į “Laisvės” Dalininkų 
Suvažiavimą Su J. Bakšiu Glė
bį $$$. “Keleivio” Puslapiai 
Susimaišė. Jeigu Norite Žinoti 

Tiesa—Skaitykite “Laisvę” 
Ir “Vilnį”.

Worcesterio lietuvių visuo
menė gausiai atsiliepė dėl me- 
dikalės pagelbos Sovietų Są
jungos Raudonosios Armijos 
sužeistiem kovotojam. Tik vie
no vakaro vakarienės pelnas 
ir aukos davė—$943.90. Tai 
buvo didelis atsiliepimas.

Tai dar ne viskas, tik pra
džia; dar daugelis klausinėja: 
“Kada bus medikalės pagel
bos parengimas?”

Wake Up, Americans!
Wake up, Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Pastaruoju laiku labai karš
tai pradėta rūpintis Lietuvos 
vyriausybės organizavimu. Tai 
labai girtinas pasireiškimas! 
Juo labiau, kad mūsų fašisti
nėje kempėje, norinčių būti 
valdininkais knibždėte knibž
da. Ir kasgi galėtų nenorėti to
kios garbės ir patogumų, ko
kius turi fašistinių šalių valdi
ninkai ? Paėmus už pavyzdį, 
kad ir keiktos neprakeiktos at
minties smetonininkų valdymą 
Lietuvoje. Jau nekalbant apie 
aukštus valdininkus, tai yra 
paėmus kad ir paprasčiausią 
žvalgybininką,—ir tas jausda
vosi tikru karalium. Pauliui la
bai niešti liežuvį pasiteirauti 
pas jumis, gerbiami ponai, ar 
šitie jūsų troškimai yra atsie
kiami? žinoma, jeigu toki su
manymai reikštųsi kur nors 
prie baro, tai niekam iš to nei 
juoko nebūtų.—Visai kas ki|a, 
kuomet šie pageidavimai
plaukia iš vyriausių generolų 
raštinių. “Draugas” ra4o: 
“Kai kurios tautos, išgavusios 
savo preliminarinėms vyriau
sybėms pripažinimą Londone 
ir Vašingtone, pajėgė suorga
nizuoti kariuomenes ir kariau
ja drauge su saptarvininkais 
prieš tautų pavergėjus; mes gi 
iš viso neturime vyriausybės, 
kuri rūpintųsi sau išgauti pri
pažinimą ir darytų tolimesnius 
žingsnius . . .”

Taigi, taigi ponai generolai, 
kitų tautų kariuomenės ka
riauja santarvininkų pusėj’e 
prieš tautų pavergėjus, hitle
rininkus, o mūsų “kariuome
nė” kariavo, be abejo dar ir 
dabar vienas-kitas (jei dar ne
gavo užmušti) kariauja hitle
rininkų pusėje prieš santarvi
ninkus! O gi mūsų čionaitinis 
bendrasis frontas — ar neka
riaujame? Ko iš galvos neišsi- 
kraustėm bekariaudami prieš 
santarvininkus liežuviais, 
rie jau atsiplūšojo, ] 
lio botagas! Jeigu dar pridė- 
sim mūsų bendradarbių, kovas 
prieš santarvininkus iš Berly
no, tai tokių faktų šviesoje 
Londonas ir Vašingtonas pri
pažins mum pirmenybę prieš 
visas kitas tautas. Pasiskubin
kite kuo greičiausia organi
zuoti taip labai reikalingą vy
riausybę, gerbiami ponai), kad 
nepasivčlinti, pasak “Drau
go!”

Matau reik alo praminti 
jums, gerbiami ponai, kad ci- 
bukų apieravojimo gadynė 
jau praėjo, ir mum pasiliko 
tik maloni atmintis; kaip čia, 
rodosi, seniai buvo taip labai 
unarava kariauti prieš Sovie
tų Sąjungą, o dabar, žiūrėkit, 
nors ir dantimis grieždamas, 
turi prikąst liežuvį ... O ne, 
tai, žiūrėk, dar ir bėdos pra
simanysi. šitoji staigi atmaina 
visus mūsų planus pakrikdė.

Sakote, Lietuvos vyriausybę 
reik organizuoti iš pabėgėlių, 
kaip kitos tautos daro, bet gi 
mūs pabėgėliai taip skiriasi 
nuo kitų tautų pabėgėlių, kaip 
žulikai nuo teisingų žmonių. 
Matote, kitų, tautų pabėgėliai 
bėgo nuo hitlerinės pavietrės, 
o mūsų gi pabėgėliai pabėgo 
nuo sa\k) žmonių pas savo 
draugą Hitlerį, kuris juos la
bai maloniai pavaišinęs, sutei
kė visas reikalingas instrukci
jas ir eksportavo į kitas šalis 
hitlerinę propagandą skleisti, 
ką mūsų pabėgėliai, su savo 
globotojų parama, visai tin
kamai atlieka!

Jūsų Paulių biskį juokas 
ima, gerbiami ponai, kad :mū7 
sų bendram fronte tiek daug 
mokslo vyrų, tiek daug teisių 
žinovų, o nei vienas nepasa
kote pabėgėliams, kad tokios 
rūšies pabėgėliai, kurie pabė
ga pas priešus, visose šalyse, 
be jokios išimties, hustoja pi
lietinių teisių ir, jeigu juos ka
da sučiumpa, tai teisia kaip 
šalies išdavikus! Jūs gi tą ge
rai žinodami, tuos pasigailėji
mo vertus bei nesčėslyvus su
tvėrimus, brukate į valdžią, 
kurios niekas niekur nereika
lauja. Nenorint blogo mūsų 
pabėgėliams, reikia jiems pa-

Baltimore, Md
L.L.D. Naujus Metus 

Pradedant
šių metų sausio 12 d. įvy

ko susirinkimas su nauja val
dyba, kurią sudaro organiza
torius J. Balsys. Protokolų 
sekr. O. Kučiauskaitė, finansų 
sekr. 1. Balsiūtė ir iždininkas 
J. Stanys.

Priimti planai ateities dar
bams. Draugiškai priimtas už- 
kvietimas delegatų iš L. D. S. 
48 kp. ir rusų grupės surengi* 
mui koncerto-baliaus kovo 1 
d., Lietuvių Svetainėje, 853 
Hollins St., kurio pelnas bus 
skiriamas Raudonajam Kry
žiui, Sovietų medikalei pagel- 
bai ir (dalis) organizacijoms, 
surengusioms šį parengimą.

Be to, su šio mėnesio 16 d. 
Little Theatre (523 N. Howard 

ku-'St.) pradėta rodyti Sovietų 
kaip bude-'Sąjungos judis “Wings of Vic

tory.” Visas pelnas skiriamas 
dėl Russian War Relief Fund. 
Judis bus rodomas ištisą sa
vaitę.

Centro 
skaitytas

Taipgi 
užginant 
tracijos vedamą 
vidujinę politiką, 
dant, kiek galint 
pirkti šalies Saugumo Bonų. 
Rezoliucija pasiųsta Washing
ton, D. C.

Kad dienraštis “Laisvė” ir 
toliau galėtų gyvuoti, jos labui 
bus rengiamas piknikas. Iš
rinkta komisija. Laikas ir vie
ta bus paskelbta vėliau.

Šiems visiems darbams at
likti reikalinga gera ir tvirta 
sveikata: todėl nutarta apie 
sveikatą sužinoti iš mūsų dak
taro J. J. Kaškiaučiaus žiny
bos, pakviečiant jį su paskai
ta. Apie tolimesnę eigą, ko
misija praneš vėliau.

Kad pagelbėjus mūsų dar
bams, draugas K. Milinauskas 
įstojo į mūsų kuopą.

Literatūros platinimui apsiė
mė A. žemaitis — “Laisvės” 
agentu, J. Balsys, knygium.

O. Kučiauskaitė, Kp. Kor.
Nuo “L.” Redakcijos. — Šį 

rašinėlį aplaikėme sausio 15 
-tos popietyje, kai rytojaus 
(16 d.) laida jau buvo spaus
dinama. Dėl pavėlavimo, jūsų 
tekste teko kai kas pakeisti.

------------------ <

Lowell, Mass.
Sausio 12 d., Camp Devens 

kareiviui stovykloje, anglių 
sandėlyje, kur dirbo du civili 
darbininkai, vienas iš jų buvo 
Lowellio gyventojas Joseph 
Falardeau, o kitas Ayer gy
ventojas Jacob Sharkey, jiedu 
radosi duobėje, kur mašinomis 
-piltuvais visuomet prisipilda
vo ta duobė anglimis.

Kuomet mašininis piltuvas 
geroj tvarkoj, tai anglis pilda
vosi nepersmarkiai ir tie dar
bininkai spėdavo jas sudoro
ti tvarkiai, bet tą pirmadienio 
rytą tas piltuvas sugedo (sa
koma dėl didelio šalčio) ir vi
su smarkumu keliolika tonų

kad ir nedideli 
bet kietų anglių, 
plojo, nesusiglaudė 
ir todėl leido orui
ir davė galimybę toj nelaimėj 
patekusiems kvėpuoti.

Reiškia, buvo gyvi palaido
ti, bet dėl to perdaug nenu
kentėjo.

Kas jiems blogiausia buvę, 
tai tas, kad jie nei mažiausio 
trupučiuko negalėjo pasiju
dinti ir nežinojo, kokis liki
mas juos patiks. Rėkt irgi ne
galėję. J. M. Katonas.

Ar žinote, kad Worcesterio 
“Amerikos Lietuvio” redakto
rius Kybą ir jo pusininkai ren
giasi persikrikštyti iš nacizmo 
į demokratijos mylėtojus? Jie 
per ilgą laiką sirgo nacizmo 
liga. Bet dabar, kuomet Dėdė 
Samas pradėjo nacių penktos 
kolonos ponam išrašyt recep
tus, tai ir “mūsiškieji” fašistu
kai pradėjo naturališkai sveik
ti. Dabar jie kaltina Jadvygą,

(Tąsa 5-me pusi.)
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sekretoriaus laiškas 
ir likosi priimtas.
priimta rezoliucija, 
mūs šalies adminis-

užsieninę ir 
ir pasiža- 

daugiau,

im

Religijiniy daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais

EASY CREDIT ... No Extra Cost

'ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn.

Restauracija ir Visokie Gėrimai 
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas 

Šokiai ir Floor Show 
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
ir1 Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams 

Specialiai prisiruošę priimti svečius
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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.

Telefonus 4-8779.
P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.
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Penktas puslapis

Šioferis.
WrtWirW^

Brooklyn, N. Y.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Atsiminkit, kad 
pasaulinių žinių

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

Padėkavonės 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

F. W. Shalins 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1080

Pirmadienis, Sausio 19, 1942 Ettisve
talpinti!

WORCESTER, MASS

'XIVbaisus Ky-
J. GARŠVA R

Graborius-Undertaker i |
AIDOTUVIŲ DIREKTORIUS®

PITTSBURGH, PA. T

link

$

74.00

Kur dingo inžinierius Simo-5,535.36

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA

VILNIES50

12

KALENDORIUS
1942 METAMS

KAINA 25 CENTAI

0

Dr. J. J. Kaskiaučias

i

Clement Vokietaitis
<<««!»,«»«»)1M

1113 Mt. Vernon St

.z

Viso ] 
Pinigai 
Pinigai 
Pinigai 

vusį : 
Pinigai 
United

Bonds

5,660.00
3,400.00

164.55
231.84

Kybą pralaimėjo, kai jis pa
sakė kliubo nariams, kad Hit-

NOTARY
PUBLIC

Varpo 
Keptuvo 

yra 
unijinė

4,965.78
92.19 
7.00

pinigy bankoj ........ :
pas gaspadorių .... 
pas kasierių .........
pas J. Lubon, bu~ 
gaspadorių ..............
Jaunuolių Skyriuje 
States Defense

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

Philadelphia, Pa.
Telefonus I’opJar 4110

Telephone
STagg 2-5043

per 
pa-

Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

bet
sa
liu-

išrinko J. 
šėrininkų

C
1

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

bo consumed on tho

ROSEN
Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
kad ji atvežusi iš Berlyno Ky- 
bai ligą.

i š m e sti
Kliubo 
nariai 
Na, o

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

LAIDOTUVIŲ
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
/VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

p r i e plauko j,

užsispyrė 
“Laisvę” iš 
kad Kliubo 
pasiskaityti.

M?

Viso pinigiška verte ......$
KITAS TURTAS

Žemė (3 lotai) .................. 8
Stubos (3) ir garadžius ....

» 99

Y

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

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLeiuriore 5-6191
WWIRRNIMNNW^

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Viso narių ....................................  62
LDS 142 kuopos Knygų Per

žiūrėjimo Komisija:
Alice Mažeika.
John Sadnikas.
Lillian Mažeika.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MICHAEL MILLER & JOSEPH BERGON 

(Michael's Food Center)
161 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1510 has been issued to the undersigned ! 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
272 Tompkins Ave., 
County of Kings, tg. 
premises.

HARRY 
272 TompkirrH Ave.,

LDS 142 Kuopos Finansinis 
Raportas už 1941 Metus

Įeigų per 1941 m. buvo ....$12,815.23
Išeigų ......................................  10,557.72

Pelno dėl 1941 m............... $ 2,257.51
Bankoj čekių skyrius ......$ 1,488.39
Bankoj taupinių skyrius .... 3,477.39

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

pasidarbuoti, kad įrodyti, jog kaitis? Jis labai būtų reika- 
mūsų jaunimas 142 kuopoje, liūgas pavažinėti su prakalbų 
Esplene, gali būt gražiu pa
vyzdžiu kitų vietų kuopoms.

Alice Mažeika.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Viso ..............................  $ 9,060.00

Aktyvių narių Suaugusių
Skyriuj .........................

Aktyvių narių Jaunuolių
Skyriuj .........................

Ašies” Diplomatai 
Šnipai

Dar prieš Pirmąjį Pašau- buvo žvalgų vadais ir cen- 
linį Karą jau pasižymėjo trais. Daugiausiai sulindo 
Vokietijos, Austrijos, Japo- šnipų į Šveicariją, kuri bu- 
nijos ir Italijos diplomatai vo apsupta kariaujančių ša- 
užsienyj šnipavimu. Japoni- lių. 
jos ir Vokietijos atstovybių --------
ir konsulų rūmai nuolatos Laike Rusijos - Japonijos 
buvo šnipų centrai. Vienas karo, 1904 — 1905 metais, 
iš didžiausių skandalų bu- Austrija dėjo visas pastan- 
vo, kaip Jungt. Valstijos gas patirti apie Rusijos ar- 
sugavo Vokietijos atstovo miją, tai yra armiją būsi- 
ir jo pagelbininko von Pa- mo priešo. Rusijoj veikė _ v . _____
peno planus piovokacijos austrų šnipų grupės vado-jęg Japonų laivynas vėl ir 
keliu iššaukti Meksikos ka- vystėj pulkininko Makso apsilpusį Rusijos laivyną 
rą prieš Jungtines Valsti- von Bačani, kapitono gra- bombardavo _ .L.
jas. Tada Amerikos valdžia fo Scheptickio ir už 10,000 kuris neturėjo1 jėgų1 išeiti

laivais. Japonijos konsulas 
ir jo pagalbininkas, kuris 
buvo karo laivyno oficie- 
rius, nuo anglų laivo persė
do ant japonų karo laivo ir 
admirolui Togo perdavė 
prieplaukos planą, kuriame 
jų buvo aiškiausiai suženk
linta, kur ir koki stovi rusų 
karo laivai.

Po to japonų karo laivai 
priplaukė prie Port Arturo 
ir viską gerai žinodami už
puolė Rusijos karo laivus, leris paims Leningradą ir Mas- i 
Keli dideli rusų laivai nu
kentėjo ir tas suteikė Japo
nijos karo laivynui pirme
nybę. Sekantį rytą atplau-

maršrutu ir paaiškinti, kaip 
Hitleris bėga nuo Maskvos: ar 
pagal planą, ar visai be pla
no? Juk inžinierius Simokaitis 
mokytas žmogus,—galėtų iš-, 
virožyti. Tai gal tuomet ir Ky
bą suprastų daugiau.

išvijo tuos kaizerio šnipus. 
Hitlerio ir Mussolinio diplo
matai dar energingiau vei
kė ir už kaizerinius šnipus.

Austrijos karo atašė Ed-.la^sv^ jr aPŽiūrineti Rusi- 
uard Klepš per 25 metus iš-;J0S suimtus ginklus.^ Ten 
buvo Peterburge, nuo 1875. <a.rcJ, specialistų ir šnipų 
iki 1900 metu ir visa laiką piaesakyj stovėjo majoras 
užsiėmė šnipavimu. ____
Austrijoj buvo suprasta, 
kad jai neišvengti karo su 
Rusija, tai kaip jos buvęs 
žvalgų vadas Maks Ronge 
rašo, visi Austrijos konsu
lai, gyvenanti Rusijoj jau 
“nuo 1882 
šnipavimu. 
energingai, 
jų, būtent 
nui Buriamai Von Raen, ku
ris vėliau buvo Austro-Ven
grijos užsienio ministeriu, 
prisiėjo padaryti pastabą, 
kad jis kiek sulaiką savo 
veiklą.” 1885 metais Austri
ja sudarė specialį šnipų 
biurą, kurio buvo pareiga 
šnipinėti Rusijoj.

Tas patsai Maks Ronge 
sako, kad Belgrade, Serbi
joj, Austro- Vengrijos šni
pas, narys generalio štabo 
majoras Eugenius Gordlič- 
ka buvo tiek įsimeilinęs 
prie Serbijos karaliaus Pe
tro, kad karalius laikė jį 
už geriausį draugą; kada 
nef? patsai austrų konsulas 
Radovan išdavė Gordličką 
šnipavime, tai karalius ne
patikėjo. Jis sako, kad vei
klūs Austrijos žvalgai buvo 
jos konsulai: Julius Pisko, 
būdamas Janinoj, Uskube ir 
Salonikuose; Getror de Ro
za Nish mieste; Alfredas 
von Rappoport Pruzrene ir 
konsulo pagalbininkas A- 
dolph von Zambaur Usku
be, taip pat visa eilė kon
sulų Rusijoj, Juodkalnijoj, 
Bulgarijoj ir kitur.

Taip Austrijos šnipai 
prieš Rusiją turėjo savo 
centrus Švedijoj, Turkijoj, 
Rumunijoj ir kitur.

Prieš pat Pirmą Pasauli
nį Karą Austrijos konsulas 
Švedijoj, pulkim Schtraub 
ir jo pagelbininkas oficie- 
rius Priebriano šnipavo 
prieš Rusiją ir siuntinėjo 
šnipus. Jo buvo pareiga 
sekti Rusijos karo prisiren
gimus Peterburgo karo ra
jone. Pietų Rusijoj, Odesos 
karo rajoną sekė Rande iš 
Bucharesto, R u m u n ijos. 
Vienok čia prieš jį veikė 
Rusijos žvalgų štabas su 
pulkininku Semenovu prie
šakyj ir Rande skundėsi 
nepasisekimais. O karo me
tu, tai visi Vokietijos ir 
Austrijos, Turkijos ir Bul
garijos konsulai, kurie tik 
buvo ^neutrališkose šalyse 

Pranešimai Iš Kitur
NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kuopa stato scenoje vei
kalą “Atvažiavo su Kraičiu“. Dvie
jų veiksmų komedija; parašė Senas 
Vincas. Bus perstatyta sekmadienį 
Sausio-Jan. 25 d., Lietuvių saloje, 
243 Front St. Lošimas prasidės 3 
vai. po pietų. Po vaidinimo bus šo
kiai įžanga 40c, įskaitant taksus. 
Komedija yra labai juokinga, todėl 
kviečiame vietos ir iš apylinkės lie
tuvius ir lietuvaites būti šiame pa
rengime. Nes turėsite malonaus pa- 
sitenfcįnicao. —• Kotwio. (17-19)

rublių nupirko? rusų įžvalgų! 
planus. Šnipaiį.dirbo ir Ja
ponijoj, kur jie turėjo pro
gą šnipinėti tarpe rusų be

jūras ir japonus nuvyti.
D. M. š.

metų užsiėmė 
Jie veikė taip 
kad vienam iš 
konsului Stefa-

v Kada Adolbert Dani von Hiarma- 
ta ir leitenantas Erwing 
Franc. 1906 metais Juozas 
Pilsudskis, vėliau buvęs 
garsus Lenkijoj diktatorius, 
pasisiūlė šnipinėti Rusijoj 
Austrijos naudai ir mielai 
buvo priimtas.

Japoniją net speciales in
strukcijas turi savo amba
sadoriams, konsulams ir 
karo atašėms prie atstovų, 
kur, tarpe kitko, sako:

“Spaudos praneštai duo
da atašei idėją dėl paruoši
mo plano šnipų veiklai... 
Agentai praplatina žinias, 
pagilina, papildo, pristato 
laiku, patikrina ir pataiso 
spaudos pranešimus.”

Japonija ypatingai daug 
deda vilties karą laimėti su 
pagalba savo šnipų. Jai tas 
sekėsi praeityje. Kada ji 
ruošėsi karan prieš Rusiją, 
tai Japonija turėjo didelį 
savo šnipų tinklą ne vien 
Mandžurijoj, Sibire, Rusi
joj, bet ir Turkijoj, Persi
joj, Bulgarijoj, Serbijoj ir 
Kaukaze, kurie iš visų pu
sių rinko žinias. Turkijoj 
buvo užmuštas rusų konsu
las Rostovski, kuriuo įvykiu 
labai interesavosi Japonijos 
konsulas iš Odesos. Kada 
Rusijos Juodųjų Jūrų karo 
laivynas išplaukė į Turki
ją, tai jis rinko žinias per 
savo agentus ir kelis kartus 
į dieną šifruotu telegramų 
siuntė į Japoniją.

Rusija turėjo galingą ka
ro laivyną Port Artūre. Ja
ponija nusprendė iš pasalų 
užpulti jį naktį be karo pa
skelbimo ir taip sumušti. Iš 
Chefu Chinų prieplaukos 
išvažiavo į Port Artūrą, 
anglų prekybos -laivu Japo
nijos konsulas sausio 26, 
1904 metais. Jis apžiūrėjo, 
kur stovi rusų karo laivai. 
Paskui anglų laivas išplau
kė į jūras, 180 mylių nuo 
Port Arturo anglų laivas 
susitiko su Japonijos karo

kvą. Jau tuomet kliubo eili
niai nariai aiškiau numatė, 
kaip fašistuojantis redaktorius 
Kybą. Tas pats redaktorius 
buvo išleidęs pranešimą, kad 
jis duosiąs dykai laivakortes 
visiems, kurie tik nori “Stali
no rojų matyt.”

Taigi, jeigu dar tokia jūsų 
įstaiga randasi, aš sutikčiau 
važiuoti! Bet, jeigu jau su- 
bankrūtavot, tai aš duodu 
tamstai tokias pat išlygas: Va
žiuok ne pas Staliną, ale pas 
Hitlerį, į Berlyną.

Dar ir kitas buvo praneši
mas: Kybą skelbė turėsiąs 
“nuvalyt Endicott St.”, nes 
jam “per daug Stalino agentų 
priviso.”

Aš- tankiai aplankau Endi
cott, o nemačiau nei vieno Sta
lino agento.—Sniego tai yra 
daug—būtų gerai, kad Kybą 
jį nuvalytum! Juk tam dar
bui sveikas turi daugiau “pa
šaukimo”, negu laikraštį re
daguoti !

P. S. Iš virš paduotos apy
skaitos matome, kad LDS 142 
kuopa puikiai stovi finansi
niai. Tam, suprantama, buvo 
reikalinga visos kuopos narių 
kooperacija, intensyvus dar
bas ir rūpestingumas. Tas mū
sų kuopoje buvo, ką pasidi
džiuodami galime pasakyti. Ir 
todėl mes augame kaip turtu, 
taip ir narių skaičiumi. Mes 
manome ir šiemet, 1942 me
tais, su tokiu pat pasiryžimu

Dabar Kybą mano, kad vo
kiečiai Sovietus jau užkariavo 
ir skubinasi bėgti namo apsi- 
šildymui. . .

Kybą 
dienraštį 
knygyno, 
negautų
mūsų “Laisvės” vajininkas J. 
Bakšys tartum to ir laukė: 
per šį vajų gavo apie 20 nau
jų skaitytojų, kurių didžiuma 
kliubo nariai. Tai 
bai smūgis!

L.D.L.D. kuopa
Bakšį į “Laisvės’ 
suvažiavimą kaip delegatą; ir 
kaip girdėjau, jis surinko 
vieną vakarą virš $50 su 
sveikinimais.

Kada Hitleris maršavo 
Maskvos, tai visi paveikslai ir 
karo žinios “Keleivyj” tilpo 
ant pirmo puslapio, bet kuo
met Hitleris, neatsiekęs tikslo, 
“maršuoja” atgal link Berly
no,—tai “Keleivio” karo “ži
nios” talpinamos paskutiniam 
puslapyje —vietinėse žiniose. 
Mat, dabar Raudonosios Ar
mijos peilis eina “kaip per 
sviestą.” O tai Michelsonui 
“nekošer” ant pirmo puslapio

Prirengė L. JONIKAS

Duodame nuolaidų platintojams

Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Tankiai aplankau net toli
mas Worcesterio apylinkes ir 
visur ten mūs draugai ir drau
gės darbuojasi dėl medikalės 
pagelbos Sovietams su įsitiki
nimu, kad Raudonoji Armija 
nusuks Hitlerio razbaininkam 
sprandą, ir greitoj ateityje 
Lietuvos liaudis bus paliuosuo- 
ta iš po Hitlerio jungo.

Nors lietuviški fašistai 
džiaugėsi ir “betino”, kad 
Hitleris “sunaikins komuniz
mą ir Raudonąją Armiją,” 
jų visus džiaugsmus, kaip 
koma, margis ant uodegos 
sinešė.

Tai baisus smūgis Hitlerio 
bičiuliams. . .

Skaitykit “Laisvę” ir “Vil
nį”; nes tik tie darbininkiški 
laikraščiai paduoda teisingas 
žinias. Jeigu kuris dar neturi
te savo stuboje “Laisvės” ar
ba “Vilnies”, tai užsirašykit 
pas worcesterietj “Laisvės” 
vajininką drg. J. Bakšį. Aš ti
kiu, kad jis kiekvienam pa
tarnaus be jokio atlyginimo. 
Kurie norite nusipirkti “Lais
vę” pavienį numerį, tai visuo-

■ met galite rasti M. Katkaus- 
kienės drapanų krautuvėj, ant 
Milbury St.
“Laisvė” yra 
laikraštis.

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

IlfAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWWAWAWAWAIIIjl^

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduoj^nus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Parėm Yra Skaniausi

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
I UNION LABEL

y

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų «*ugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duoną. Taipgi kepama ręliai ir bandukės. Pui
kiausias 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 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Aut jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

THE BAKERS*



LAISVEteitas puslapis

NewYorko^MifoZiiiios
Tarpe Lietuvių Naujas Lietuvių Am. Piliečių

Kliubo Gaspadorius

A lėk o Velič-

BUY

Senas Narys.

X

kliubas 
išrinktų

Sausio 10-tą, Maspethe, 
situokė Pranė Jočiūtė su 
Wezwick.

su-
NI.

reko- 
nauju 
Juozą

ir apsižiūrėjus, 
netenka dalyvauti 

ruošiamame baliuje 
o pati būdama 

organi-
su m anyto j a 
padovanojo 

gražius savo mažai narių. Kliubo 
skyriaus pirmininkas 
Velička trumpai, bet 
nupiešė praeitį, apie buvusius

Atletu Kliubas nusitarė 
pasipirkti Apsigynimo Bond- 
sų bent už šimtinę, o jei są
lygos leis, tai ir už daugiau.

Sugrįžus 
kad jai 
mezgėjų 
sausio 17-tą,
mezgėja (ir pirmoji • 
z uoto mezgimo 
tarp lietuvių), 
mezgėjų baliui
rankų darbo pagalvėm užval
kalus ir $1 pinigais.

Susirinkimas buvo trum
pas, bet taip sakant, “to the 
point.”

ir nejučiomis, tarsi
Juo mažiau kam 

pažinti iš moksliško

Ona Čepulienė pirmą šių 
metų savaitę praleido viešnio
se pas savo ir mūs gerus drau
gus Romandus, Clevelande. 
Ten matėsi ir su daugeliu ki
tų veikėjų susirinkimuose, 
taipgi draugių suruoštose jai 
išleistuvėse.

Pereitą penktadienį įvyko 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo narių nepaprastas su
sirinkimas. Jame buvo renka
mas Kliubo manadžerius. 
Kaip žinia, mirus senam ma
nadžeriui, Jurgiui Karpui, 
Kliubas oficialiai neturėjo 
manadžeriaus, — neoficialiai 
tas pareigas ėjo Juozas Zaka
rauskas, paskirtas Kliubo di
rektorių tarybos. «

šiame mitinge dalyvavo ne- 
biznio 

Alekas 
ryškiai

manadžerius. Ir Velička, di
rektorių tarybos vardu 
mendavo, kad 
manadžeriumi 
Zakarauską.

Susirinkimas
kos rekomendaciją priėmė ir 
vienbalsiai Juozą Zakarauską 
manadžeriumi išrinko.

Naujam manadžeriui tenka 
palinkėti geriausios kloties 
vesti biznio reikalus!

Tolimi Svečiai
Pereitą šeštadienį 1 

“Laisvėje” Dr. M. D. Palevi- 
čius iš Detroit, Mich., Anta
nas Vasaris iš Montello, Mass., 
Stasys Kuzmickas iš Shenan
doah, Pa., Dr. J. J. Kaškiau- 
čius iš Newark, ir J. Bimba 
iš Paterson, N. J.

Svečiai buvo atsilankę į 
I DS Centro Valdybos posė
džius, visi yra Centro Valdy
bos nariai.

Pirkite Apsigynimo Bonus

l/S,

DEFENCE
B O

Jurgis Klimas pereitą šeš
tadienį ir sekmadienį buvo nu
vykęs į New Haven ir Bridge
port, Conn., rodyti judžius.

Jaunavedžiai Aldona (Pau
lauskaitė) ir Ed. Petrėnai bu
vo išvykę porai 
d aus mėnesio.

New Yorko CIO Tarvba •/ 
Prašė Išlaisvint Browderj

Grožis Architektūroj
Architektūra yra viena iš 

tų meno šakų, kuri gal la
biau už kitas paliečia mūsų 
gyvenimą, turi stiprią veikmę 
į mus, tačiau tas dedasi kaž
kaip lyg 
netiksliai, 
tenka ją 
atžvilgio.

Apie architektūros reikšmę, 
jos pobūdį seniau ir dabar aiš
kins Vytautas Bacevičius savo 
paskaitoje šio
vakarą, sausio 22-rą, 
salėje. Ruoškitės ją 
Rengia ir kviečia visus.

LMS Kultūros Komisija.

Pirmadienis/ Sausio 19, 1942
------------ ....... -

Išėjo Militariškon
Tarnybon

Du broliai česnikai, abudu 
Lietuvių Darbininkų 50-tos 
kuopos nariai, So. Brooklyne, 
įstojo į Dėdės Šamo Armiją— 
Stasys į laivyną, o Edvardas 
į mechanikų korpusą. Laimin
gos kloties!

G. Klimas.

'Žavi gą Koncertą
Vasario 14-tą pastaraisiais 

laikais visi tankiai mini ir vi
si jai rengiasi. O tai yra dėl
to, jog tą dieną įvyks ketu
rių broliškų pabaltės tautų 
Kultūrinės Tarybos bendras 
žavingas koncertas, dalyvau
jant visų parinktiniausioms 
dainos, muzikos ir plastikos 
grupėms ir solistams.

Iš lietuvių, kiek sužinota, 
tikrai dainuos Aido Chloras ir 
Biruta Ramoškaitė, o poKon- 
certo būsimiems šokiams grieš 
Geo. Kazakevičiaus orkestrą. 
Bilietai jau dabar parduodami 
Laisvės raštinėj ir per organi
zacijų veikėjus. Kaina tik 55c.

ketvirtadienio 
Laisves 
išgirsti.

Browderiui laisvės. Prieš porą 
savaičių įvykęs Jungtinės Kri
kščionių Tarybos už Demokra
tiją metinis mitingas, 
vaująs 12-ką didžiulių 
toniškų organizacijų, 
priėmė rezoliuciją.

Tarybos organizacijų 
ninkuos randasi tokių 
dvasiškių, kaip
Francis J. McConnell, vysku
pas Edward L. Parsons, kun. 
John Paul Jones, kun. Dale 
DeWitt. W. 13. Spofford yra 
minėtos tarybos sekretoriumi.

Didžiojo New Yorko In
dustrinių Unijų Taryba savo 
reguliariame mitinge pereito 
ketvirtadienio vakarą priėmė 
rezoliuciją, kurioje prašė pre
zidento Roosevelto išlaisvinti 
Browderj, Komunistų Partijos 
general į sekretorių.

Posėdyj dalyvavo virš 400 
unijų delegatų, atstovaujančių 
virš 500,000 narių turinčias 
unijas. i

Rezoliucija, pasiūlyta per 
Howard McKenzie, Naciona- 
lės Jūrininkų Unijos vice-pre- 
zidentą, pareiškia:

“Didžiojo New Yorko In
dustrinių Unijų Taryba, susi
dedanti iš delegatų su skirtin
gomis politiškomis pažvalgo- 
mis, ragina Jungtinių Valstijų 
prezidentą einant pildomojo 
viršininko galia atleisti Mr. 
Earl Browderiui.”

Taryboje tuo klausimu pasi
sakyta jau po to, kada dauge
lyje prie jos prisidėjusių uni
jų tas klausimas buvo svars
tyta ir panašios rezoliucijos 
priimtos. Rezoliucija priimta 
vieningai, už ją pasisakant ir 
tiems, kurie su Browderiu ne

nutinka. Įnešdamas tą rezoliu- 
1 ciją McKenzie nepaliko abe- 

laiku Jon*lh kaip kiekvienas unijis- 
v . tas i ja privalo atsinešti. Jis sei-, , A sake:

“Kiekvienas inteligentiškas 
asmuo pripažins, jog įkalini
mas Earl Browderio 
nėra už pasporto 
peržengimą.

“Hitleris pradėjo 
su tokia ataka, 
visų vieningumo 
Mums reikalingas 

kamba-' Priešfašistas. Anglijos valdžia 
pradėti pripažino išlaisvindama 
paskir- Malajaus komunistus ir pa- 

1 dėdama juos į apsigynimo ta
rybą.

“Browderiui turi būti atlei
sta. šaliai reikalinga kiekvie
nas geras 
Browderis 
yra.”

McKenzie 
palydėjęs audringas aplodis- 
mentas geriausia parodė, kaip 
New Yorko CIO unijistai jau
čiasi tuo klausimu. Toks pat 
vieningas, stiprus atsiliepimas 
pasigirdo tarybos prezidentui 
Joseph Curran paleidus tą re
zoliuciją balsavimui.

savaičių me-

atsto- 
protes- 
taipgi

virši- 
žymių 

vyskupas

CIO ir AFL Tariasi 
Apvienyt Veikimą

Karo rėmimo veiklai koor
dinuoti tarp unijų išrinkta pa
stovus komitetas iš devynių 
narių. Taipgi numatyta veikti 
sekamais klausimais:

Prieš pakėlimą važiuotės fė
ro.

t.rolės įstatymą, kaip jis ori
ginaliai buvo pasiūlytas šalies 
prezidento Roosevelto.

Prašė prezidento išlaisvinti 
Browderj. Ir numatyta eilė ki
tu veiksniu, v c

Garsinkitės savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”!

Raginti majorą atšaukti 6 g 
dienų darbo savaitę miesto 'g 
darbininkams kaipo dabar ne- g 
reikalingą ir dėlto silpninau-' ■£ 
čia apsigynimo dvasią. pj 

Ragino narius remti tarybi-'f

įLe VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

LIETUVIŠKA
i 
isausio 18-ta 

į Hartford,
Petrikienė 

iškviesta
, kur jai surengta pra

kalbos su šauniomis priimtu
vėmis po prakalbų.

buvo
Conn

D. M. šolomskas sausio 18- 
tą sakė prakalbas Civilinių 
Apsigynimo klausimu tarp
tautinėse prakalbose Great 
Neck’e.

Jauna, gabi Amerikos lie
tuvaitė Eleonora Vitkus, daili
ninko V. Vitkaus duktė, moki
na Fordham Universitete. Jau
nų lietuvių dabar rasi šimtuo- ' 
se svarbių pareigų.

K. Gagas, daug darbavęsis 
Williamsburgo Lietuvių Dem. j 
Kliubo suorganizavime ir iš
auklėjime, pastaruoju 1 
pasitraukė iš L. D. Kliubo 
mininko pareigų.

virš 
vis ■

Elena šuipytė jau bene 
pusmetis kaip sirginėja, 
dar pilnon sveikaton sugrįžti 
negali.

tikrovėje 
taisyklių

suaugu-Lietuvės moterys 
sios ir jaunuolės, apie 30 jų, 
susirašė Pirmosios Pagalbos 
klasei, gavo mokykloj 
rį ir yra pasiruošusios 
pamokas, kaip tik bus 
tas instruktorius.

kaip tik 
Mums reikia 

šiandieną. 
. kiekvienas

ž. R.

LAISVES
BAZARAS

Artinasi “Laisvės” Baza- 
ras. Laukiame dovanų.
Tikimės šiemet daugiau 

ir stambesnių dovanų, ne
gu kitais metais.
šiemet Labiau Reika

linga Dienraščiui
Parama

Viskam brangstant, 
dienraščiui darosi sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagelba.

priešfašistas ir 
tikriausia tokiu

pasakytą kalbą

Ne vieni tik darbininkai 
taip jaučiasi, nors darbininkų 
unijos ir kitos organizacijos 
sudaro branduolį prašančių

BAZARAS BUS

Vasario-February

Central Palace Salėje 
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės nuo 

45 iki 50 m. amžiaus, be vaikų, gali 
būti našlė ar gyvanašlė, turi būti 
nepikta, linksmo būdo, laisvų pažiū
rų. Mylinčios linksmą šeimynišką 
gyvenimą malonėkite atsišaukti že
miau paduotu antrašu. Taipgi pri- 
siųskite savo paveikslą. Apie save 
paaiškinsiu per laiškus.

F. M., 51 Park Tr., Bridgeport, 
Conn. (13-15)

Reikalingas pagelbininkas prie 
džianitoriaus darbo. Gera alga ir 
lengvos darbo sąlygos. Kreipkitės: 
2765 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

(14-16)

Aktorė Garbės Viešnia
Apsigynimo Mitinge

užsiėmi- 
kad apsilankyti įvairiose 

vietose akstinti apsigy- 
pastangas. Aktorė bū- 
garbės viešnia brookly- 

1 Tėvų-Mokytojų Sąjun- 
ruošiamame apsigynimo 

masiniame
vakarą,

atstovams. Siekiama 
unijas vieningam 
bent pačiais svar-

Pereitą šeštadienį, Miesto 
Salėje, sušaukta CIO ir AFL 
centralinių tarybų atstovų pa
sitarimas, jame dalyvaujant ir 
valdžios 
suartinti 
veikimui
blausiais klausimais, kurių pir
miausiu ir vyriausiu yra rėmi
mas valdžios karo pastangų*.

žinia apie būsimą tokį pasi
tarimą sutikta džiaugsmingai 
New York o Industrinių Unijų 
Tarybos posėdyje pereito 
virtadienio vakarą. CIO 
jos

ninko Isaacs bilių ištyrimui 
pieno brangumo priežasčių.

Ragino veikti 'už kainų kon-

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

S
j

i
i

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

vakarą.
seniai to siekė.

ket- 
uni-

Dorothy Lamour, judžių 
žvaigždė, pasiėmus 6 savaites 
liuoslaikio nuo savo 
mo,
šalies 
nimo 
sianti 
niečių 
gos 1 . .
reikalais masiniame mitinge artimiausio 
šio antradienio vakarą, John j lai h’ įsteigta atatinkami ko- 
Marshall Junior High School Riitetai. 
patalpose. ~

CIO Nusistatė Savo
Veiklos Programą

Posėdyj numatyta pi 
laikotarpio veik-

anas

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

JOSEPH ZE1DAT, Sav.
Ill Grand St., Brooklyn

[ Tel. STagg 2-0783 1
[ NIGHT—HAvemeyer 8-1158 j

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvė,” Name BROOKLYN

Grieščiau Saugos Vaikų 
Sveikata

Išvengimui plitimo ligų, mo
kytojams įsakyta klasėse kas-1 
dien pravesti vaikų sveikatos 
patikrinimą. Iš po ligos grįž
tanti mokyklon vaikai -turės 
pirma nueiti pas gydytoją 
sveikatos egzaminui.

CIO Ragina Vienytis 
Prieš Kėlimą Fėro

Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų Taryba savo re
guliariame mitinge priėmė re
zoliuciją, kurioje atsišaukia į 
visas CIO ir AFL unijas, taip-| 
gi Geležinkeliečių Brolijas ir 
kitas organizacijas bendrai 
veikti atmušimui kėlimo va
žiuotės fėro.

“Komiteto iš Penkiolikos” 
akstinamas judėjimas kelti fė- 
rą iki 71/2 centų perkant bi
lietus ir iki 10 centų vienam 
atskiram fėrui šiame unijų va
dų susirinkime buvo pavadin
tas “laužymu principo takšno
ti sulyg galimybės mokėti ir 
smūgiu nacionaliam moralui 
karo laike.”

CIO atsišaukė į visas unijas 
ir į “visas susiedijų, religines, 
politines ir pilietines organiza
cijas” jungtis vieningai kovai 
prieš fėro kėlimą. Unijistai sa
ko, jog tas komitetas “didžiu
moj susideda iš bankierių, 
stambių nuosavybių savininkų 
ir kitų biznio interesų.”

Komitetui vadovauja Paul 
Windels, buvęs negarbingai 
ragangaudiškume paskilbusio 
ir jau panaikinto Rapp-Cou- 
dert komiteto patarėju.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

i

i

Lietuvių Kuro Kompanija t į
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS | į ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam. Boiler)

<t>

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus l>e jokio mokesčio. 1

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario I February
Tuojau įsigykite^ bilietus, 

nes jau labai trumpas 
laikas .

ĮŽANGA 

$1.50 
Asmeniui

“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankietas prasidės 6-tą valandą vakare.

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c. 

Įskaitant federalčs valdžios taksus

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

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

MATEU ŠAS SIMON AVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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




