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“Apsukome ratą ir atsidū
rėme ten, kur anksčiau buvo
me,” beviltingu balseliu dek
lamuoja tūlas p. Pelekuras 
smetoninėj “Vienybėje”. Jis 
ten aimanuoja apie savo “tau
tinę sriovę,” kuri tūno vietojo, 
jokio progreso nedarydama.

Sykį Vaišgantas-Tumas yra 
pasakęs ;/‘Jei žmogus pasišla- 
pina tai nesriovė. Sriovė teka, 
neša...” Tas Vaižganto pasa
kymas tinka ir “tautinės srię- 
vės” apibudinimui.

Kitaip yra su pažangiųjų 
Amerikos lietuvių sriove: Ji 
guvi, teka ir plauja brudą- 
fašizmą nuo mūs žemės veido.

Pranė Lapienė, 
juodąjį “prezidentą” Smetoną 
ir jo buvusį režimą Lietuvoje, 
savo špaltukėj (“V-je”) 
rina :

“Lietuvos valstiečiai (su
prask : prie Smetonos. — Pr. 
B—sys.) b|iivo daugiau paten
kinti, negu pirmiau...”

Sulyg p. Lapienės “galvo
sena,” išeina, kad Suvalkijos 
valstiečiai, kai jie smetoninės 
valdžios buvo šaudomi, “buvo 
daugiau patenkinti, negu pir
miau” !

Nemanau, ka(l p. 
būt galėjusi 
Garliavos valstiečių smetoniš
ku “patenkinimu”! O jeigu 
taip būtų buvę, tai šiandien 
mes jos “TOKIU BUDU” ne
skaitytume. . .

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

SAKO, JAPONAI
PULS SOVIETUS

Washington. — Čionaitiniai I 
diplomatai tvirtina, kad Jung
tinės Valstijos įspėjo Sovietu 
Sąjungą, jog po to, kai Japo
nijai pavyktų užkariauti sa
las Rytinės Holandų Indijos, 
tai japonai užpultu Sovietinį į

baltindama , Sibirą.
(Pranešimai iš Maskyos ro- 
, kad Sovietų Sibiras yra 

po- pilnai priruoštas atrpušt japo
nių užpuolimą.)

Anglai Stengiasi Pra
simuši iš Fašistą 

Apsupimo
Libija. — Anglai ištrau

kė daugumą savo kariuome
nės iš Bengazi, prieplaukos

Lapienė 
pasitenkinti anų ' 

miesto Libijoj; bet vokiečiai 
ir italai apsupo dalį anglų* 
kariuomenės. Anglai įnirtu
siai kaujasi, kad ištrūktų iš 
apsupimo.

pozici-

pasivadinęs 
Keleivyj”). 

visu o- 
seniai 
socia-

“Nušyieskim savo 
ją!”, šaukia, lyg tamsioj gi
rioj paklydęs, vienas IJSS gai
rių nustatytojas, 
save Sąjungiečiu

Pažangiajai lietuvių 
menei Amerikoje jau 
nėra paslaptis, kad tų 
lįstų” pozicija tamsi, juoda...

Ir Savo “nušvietime” tas 
pronacis Sąjungietis štai kaip 
nusišviečia: “ . . .socialistinėj 
mūsų spaudoj kaip tyčia bol
ševizmas šiandien yra aršiau
sia smerkiamas—gal daugiau 
smerkiamas negu jo brolis na
cizmas.”

Gerai, kad Sąjungietis pri
sipažįsta aršiausiai puoląs 
bolševizmą. Tas nušviečia, 
kad lietuviškų socialistų pozi
cija labai supuola su Hitlerio 
pozicija:
užpuolęs Sovietų Sąjungą tik 
tam, kad 
mą.

Kuomet Sov. Sąjungos Rau
donoji Armija ir visa liaudis 
žūt-būtingoie kovoje grumiasi 
su didžiausiu viso pasaulio 
priešu-fašizmu, tai lietuviškie
ji socialistai kaip tyčia aršiau
sia smerkia ir puola bolševiz
mą.

Kam iš tokios j*u 
nauda—žinote !. . .

nes ir' anas sakosi

sunaikinti bolševiz-

pozicijos

Michelso- 
(K-vy”)

Libija. — Dalis anglų-ar
mijos brigados arti Bengazi 
prasimušė iš fašistų .apsu
pimo.

Laukan Parazitai
Washingtono

f

1S

Roo- 
“pa-

Washington.—Prez. 
sevęltas pareiškė, kad 
razitai,” nereikalingi, nieko 
naudingo neveikiantieji žin- 
geidautojai turės išsikraus- 
tyt arba bus iškraustyti iš 
Washingtono, užleist kam
barius darbininkam ir tar
nautojam, kurie dirba šalies 
gynimui.

Anglai Suardė Japonam 
Tiltą į Singapore

U

“Socialistas” St. 
nas savo juodlapyj 
skelbia didelėmis raidėmis:

“BAISUS DOKUMENTAS 
APIE BOLŠEVIKŲ TERO-

Perskaitęs taip storą arit- 
galvį, pamaniau, kad tai bus 
naujai paleista sena dr. Pra
no AnceviČiaus goebbels’inė 
antis. Bet, ne... šį kartą 
“draugas” Michelsonas tą “ži
nią” gavo iš “latvių šaltinių.”

Pasirodo, kad ir 1 
yra Ancevičių, kurie 

< “žinias” lietuviškiems 
ciams.*

latviuose
i teikia
i pro-na-

v • • , •
žinia
’ ir p.

Tokio pat turinio ‘ 
• įtalpino savo “Amerikoj

Laučka, tik jau ne taip rėks- 
ningu antgalviu. Jis tai “ži
niai” užtupdė antraštę “Kaip 
Bolševikai Trėmė Sibiran.” 
Matomai, antgalvius tie ponai 
redaktoriai kiekvienas susitai
so pagal savo skonį, ‘‘šalti
niai,” suprantama, tie patys— 
goebelsiniai. Tekstas tos “ži
nios” abiejuose minėtuose laik
raščiuose žodis žodin vienodas, 
— nė sintaksinių skirtumėlių 
nėra. Tas verčia manyti, kad

Žymieji Lietuviai Liudija apie Nacių Žvė 
riškumus Lietuvoje; Sumuša Hitlerio 

Išmistus prieš Raudonąją Armiją
Lietuviai, Latviai ir Estonai Didvyriškai Kovoja prieš Vokiečius

Kuibišev, Sov. Sąjunga, saus. 24. — Lietuvos kaimai 
dabar raudonuoja krauju ir beveik neliko nė plytos ant 
plytos tose vietose, kurias fašistų kariuomenė palie
tė. Vokiečių nacių propaganda paskleidė melus ir iš- 
mislus apie tariamus Raudon. Armijos žiaurumus; jie 
paleido provakatoriškus paskalus, būk Raudonoji Ar
mija, laikinai pasitraukdama iš Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų, privertus ir civilius jų gyventojus išsi
kraustyti. Tai buvo tik vienas iš daugelio bandymų, 
kuriuos darė fašistai besistengdami savo žiaurumus 
primest Sovietams.

Vadovaujantieji Lietuvos vyrai ir moterys, kuriais 
didžiuojasi ta šalelė už jų nuopelnus menui ir mokslui, 
tie žmonės pasako tiesą, ką atnešė jų broliams ir se
serims vokiečiai, užimdami Baltijos respublikas:

ANGLAI APLEIDO 
MALAJU PUSSALĮ

Singapore. — Anglų ka
riuomenė, pasitraukdama 
iš Malajų pusiausalio į Sin
gapore tvirtumą, susprog
dino ilgą tiltą, kuris' jungė 
tą pūsiausalį su Singapore 
sala, ir tuomi žymiai su
trukdė japonus atakuojan
čius tą tvirtumą.

Daugiau Japonų Įsiver
žė į Holandų Indiją
Batavia. — Japonų laivai 

iškėlė galingas savo karines 
jėgas į Amboiną salą, kur ho- 
landai. turi didžią karinio lai
vyno ir orlaivyno stovyklą.

Ilolandai atkakliai kertasi 
su įsiveržėliais japonais.

Visam pasauliui žinoma, kad vokiečių fašistai įsiver
žėliai, niekšiškai iš pasalų užpuldami Sovietų Sąjungos 
tautas, tuoj pradėjo kruvinus žiaurumus pasieninėse 
srityse, taip pat ir Baltijos Tarybų Respublikose.

Tai vokiečiai fašistiniai grobikai plėšė ramius gyven
tojus ir žagė moteris. Tai jie į civilizuotą pasaulį įvedė 
daugmenišką žudymą nekaltų žmonių, pavadindami 
juos įkaitais; tai jie išliejo bejėgį savo kerštą ant Bal
tijos tautų, kad narsūs šių tautų sūnūs ir dukterys su 
partizaniškomis kulkomis pasitiko įsiveržėlius vokie
čius fašistus. Tai fašistiniai vokiečių žvėrys patį pir
mutinį karo rytą bombard, iš kanuolių ir iš oro vaikų 
Pionierių stovyklą prie Lietuvos rubežiaus,; sveikatvie- 
tėje Palangoje, kur daugiau kaip du .tūkstąnčiai vaikų 
tada turėjo atostogas (vakacijas). Tai vokiečiii fašis
tai barbarai bombardavo ir nuskandino ties Estonijos 
krantais ligonlaivį “Sibirą,” kuris gabeno sužeistus vy
rus, moteris ir vaikus, kraustomus iš Estonijos.

STATĖ MOTERIS IR KŪDIKIUS PRYŠAKYJE 
ATAKUOJANČIOS NACIŲ KARIUOMENĖS z >

Tai vokiečių fašistai arti Rygos, Vilniaus ir daugely
je kitų vietų kulkasvaidžiais šaudė ramius gyventojus, 
besitraukiančius iš karo veiksmų ruožto. Kas gi kitas, 
jei ne vokiečiai įsiveržėliai state moteris ir kūdikius 
pryšakyje savo atakuojančios kariuomenes?

PLĖŠIKŲ - ŽMOGŽUDŽIŲ NAUJOJI TVARKA
Vokiečiai fašistiniai pabaisos padarė įkurtuves savo 

“naujajai tvarkai” tuom, kad daugmeniškai šaudė 
žmones patriotus Vilniuje, Kaune, Tallinne, Daugavpi- 

\lyj, Rygoj, Tartu ir kituose Baltijos miestuose ir vieto-

Fašistą Šniukštai Stengiasi 
Išgaut Sekretus Per 
Oficierių Žmonas.

Norfolk, Na. — Fašisttj 
šnipai, kaip sužinota, tele- 
fonuoja žmonoms karinių 
Amerikos laivų oficierių, 
stengdamiesi sužinot var
dus laivų, kuriuose tarnau
ja jų vyrai.
tas “latvių šaltinis” yra lietu
viški; pro-nacių bendros re
dakcijos padaras ir, kaip an
glai sako, for press release, 
žinoma, tie “šaltiniai” siun
čia tas “žinias” tik saviškiams.

se, išplėšdami iš ramių gyventojų maistą, drabužius, 
žaliąsias medžiagas; išgabendami tūkstančius darbi
ninkų, inžinierių ir gydytojų iš Vilniaus, Kauno, Rygos, 
Liepojos ir Tallinno ir suvarydami juos į verstinus dar
bus Vokietijoje. Tai jie atėmė iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos valstiečių žemę, kurią Tarybų valdžia buvo 
jiem suteikus, ir pervedė tą žemę vokiečių baronams ir 
kolonizuoto jams.

Jau ne pirmą kartą lietuviai, estai ir latviai patiria 
jungą vokiečių okupantų. Štai koclėl tūkstančiai Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos piliečių laikinai apleido savo 
namus ir išvyko sykiu su Raudonąja Armija. Jie aplei
do! savo šalis, kad galėtų išvien su rusais ir kitomis So
vietų Sąjungos tautomis sėkmingiau kovot prieš vokie
čius grobikus, kurie laikinai pavergė tas šalis.

Vokiečių propaganda stengiasi apšmeižt Raudonąją 
Armiją akyse Baltijos kraštų žmonių ir akyse viso pa
saulio. Tatai nepavyks Hitleriui. Baltijos žmonės pa
žįsta Raudonąją Armiją. Jie žino, jog Raudonoji Ar
mija atnešė jiem teisę dirbt ramų kūiybos darbą ir pa
dėjo jiem būdavot naują stebėtiną tarybinį gyvenimą. 
Tarybų santvarkos metai Lietuvoj, Latvijoj ir Estoni- 
joj buvo dar negirdėtos pažangos metai tautinėje žmo
nių kultūroje. Tie metai matė atidarymą šimtų naujų 
mokyklų, Liaudies Universitetų ir knygynų-skaityklų.

Tūkstančiams jaunų vyrų ir moterų dar pirmą kartą 
pasidarė prieinami universitetai. Senieji teatrai papla- 
tino savo veiklą, atsidarė nauji teatrai; buvo sukurtos 
visos sąlygos vaisingam darbui rašytojų, artistų ir mu-

ĮSIVERŽĖLIAI STENGIASI VISAI PANAIKINT 
LIETUVYBĘ

Tai tokį gyvenimą sutrempė savo kanopomis žvėriš
kos Hitlerio gaujos, skandindamos tą gyvenimą krau
juose. Hitleriečiai stengiasi suvokietint tautas Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos. Jie naikina tautinę jų kultū
rą, tautinius paminklus, uždarinėja mokyklas ir uni
versitetus, įsakymais, uždraudžia tautinę gyventojų,

kalbą. Savo žiaurumams vokiečiai fašistai nežino nei 
galo nei krašto..

Bet laisvę mylinčios tautos Lietuvoj, Latvijoj ir Es- 
tonijoj žino, kad trumpas bus fašistų viešpatavimas.

NACIAI BUS LAUKAN IŠTRENKTI
Baltijos kraštų tautos yra įsitikinusios, jog Raudo

noji Armija, laikinai pasitraukusi iš Baltiko, ištaškys 
Hitlerio gaujas. Lietuviai, latviai ir estai vėl galės kur
ti sau naują gyvenimą šeimoje Sovietų Sąjungos lais
vųjų tautų.

LIETUVIAI RAUDONOJOJ ARMIJOJ
Trokšdami, kad juo greičiau būtų laimėta pergalė 

prieš Hitlerio govėdas, lietuviai, estai ir latviai eina į 
Raudonąją Armiją. Baltijos tautų sūnūs laiko sau 
šventa pareiga ir didžia garbe kovoti Raudonosios Ar
mijos eilėse prieš hitlerininkus. Tautiniai daliniai lietu
vių, latvių ir estų kariuomenės didvyriškai kovoja vi
suose frontuose prieš nacius kaipo savo gimtinių kraš
tų patriotai.

BALTUOS TAUTŲ DIDVYRIAI
Baltijos šalių tėvynainiai vis labiau ir labiąu smarki

ną savo partizanų karą prieš vokiečius įsiveržėlius; 
smogia kirčius vokiečiams užnugarėn; naikina vokie
čius okupantus.

Vokiečiai įsiveržėliai bando nukovot tų partizanų ju
dėjimą. Jie išleido patvarkymą, kuriame siūlo penkis 
tūkstančius rublių atlyginimo už nurodymą, kur parti- 
zahas gy vena, * prižadėdami ‘slaptybėje palaikyt šnipo 
vardą. Bet tokie nelemti hitleriečių bandymai yra nus- 
merkti ir jie nepavyks. Ne. Latviai, lietuviai ir estai 
neparduos savo laisvės ir nepriklausomybės už trisde
šimt judošpinigių. *

Didvyriškas Tallinno gynimas, kuriame veikliai ko
vojo Estonijos tėvynainių būriai kartu su Raudonąja 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Singapore. — Anglų ko
manda oficialiai pranešė šeš
tadienį, kad jie, atakuojami 
kur kas didesnių Japonijos jė
gų, apleido didžiulį Malajų 
pusiausalį ir susikraustė į ma
žą Singapore salą, už mylios 
į pietus nuo to pusiausalio.—t- 
Singapore sala yra sujungta 
cementiniu tiltu-vieškeliu su 
Malajų pusiausaliu.

Dabai- 100 iki 120 tūkstan
čių japonų kariuomenės, jų 
orlaiviai ir laivynas šturmuo
ja Singapore salą.

Singapore tai antra po Gib
raltaro stipriausia Anglijos 
tvirtuma. Anglai yra išleidę 
per 400 milionų dolerių įren
gimams Singapore tvirtumos. 
Ji buvo puikiai ginkluota iŠ 
jūrų pusės, bet ne iš sausu
mos pusės. Dabar anglai Sin

gapore apgulti iš visų šonų.

Vokiečiai Nuvyti 115 
Mylią į Vakarus nuo 

Taganrogo
Maskva, vas. 1. — Rau

donoji Armija atėmė iš vo
kiečių Berestovają, 115 my
lių į vakarus nuo Taganror 
go, stovinčio prie Azovo Jū
ros. Berestovaja yra už 30 
mylių į vakarus nuo Mari- 
upolio uosto'.

Sovietų kariuomenė Uk
rainos fronte atėmė iš vo
kiečių dar 200 miestelių ir 

į kaimų ir pralaužė nacių 
apsigynimo linijas; užmušė 

i 3,000 fašistų.
Gen. MacArthur Niekina A„ei, ™-

Japonu Atsišaukimą, diias kad raudo.n-
Sovietai Šiltai Sveikino 

Prez. Rooseveltą Jo 
Sukaktyje 60 m.

Maskva. —Sukaktyje pre
zidento Roosevelto 60 metų 
amžiaus, “Izviestija,” ofi- 
cialis laikraštis Sovietų vy
riausybės, linkėjo Roosevel- 
tui kuo geriausios kloties.

Straipsnyje apie Ęoose- 
velto gyvenimą “Izviestija” 
rašė, kad prezidentas “turi 
tokią aukštą įtaką svarbiau
siai todėl, kad jis savo veik
loje vadovavosi ir vadovau
jasi puikiausiomis tradicijo
mis (padavimais) ameriki
nės demokratijos, tradicijo
mis Washingtono ir Lincol- 
no.” ,

“Izviestija” vadina Roo
seveltą žymiausiu valsty
bės vyru’ naujovinėje Ame
rikoje ir sako, kad jis “su 
pasitenkinimu gali žvelgti 
į savo praeities gyvenimo 
kelia.” v

London. — Anglijos kara
lius Jurgis ir ministeris 
pirmininkas Churchill pa
siuntė šiltus sveikinimus 
prezidentui Roose veltui jo 
60 metų amžiaus sukaktyje.

(Kitos demokratinės ša
lys taipgi nuoširdžiai svei
kino prez. Rooseveltą tąja 
proga.)

Kad Amer. Pasiduotų
arm iečiai Ukrainoje pasie
kė punktus už 25 mylių nuo 
svarbaus pramonės centro 
Dniepropetrovsko.

Grįžta gyventojai į išlai
svintas nuo vokiečių vietas 
Doneco srityje, ir iš naujo 
atsidarė 16 kasyklų, kur 
dabar iškasama po 1,200 
tonų anglies per dieną.

Washington. — Japonų 
v y riausias komandierius 
Luzon saloje išleido atsišau
kimą į amerikiečių koman- 
dierių generolą MacArthu- 
rą, kad jis su savo kariuo
mene Bataan pusiausalyje 
ir Corregidor saloje pasi
duotų japonam. Nes, girdi, 
kitaip tai japonai tikrai su
naikinsią ten amerikiečius. 
Japonų lakūnai primėtė la
pelių su tuom atsišaukimu 
į amerikiečių linijas.

Generolas MacArthur 
nieko neatsakė į tą priešų 
atsišaukimą ir juo geriau 
priruošė amerikiečius ir fi- 
lipiniečius atmušt būsimus juoS“" atgal;
!!™.Uf,..^l!inlaVlmUS 1S Ja" Padare priešam didelių nuo- 

...... . stoliu i orlaiviai taipgi nelaiįvę.

Japonai Vėl Gavo Kai- 
lin nuo Amerikiečių
Washington. — Ameri

kiečių ir filipiniečių ka
riuomenė, komanduojama 

I generolo MacArthuro, Ba- 
ini1 taan pusiausalyje šauniai 

atmušė naujas japonų ata-

ponų puses.
Japonų < 

primetė lapelių, kur šaukia! 
filipiniečius kareivius pasi
duot “tuojau ir kurt naujus

čiam” ir, girdi^, tik “jų nau
dai”. Antroje šio lapelio pu
sėje išspaudinta japonų at
sišaukimas į generolą Mac- 
Arthurą pasiduoti.

KĄ SAKO NACIAI
Berlin.

bia, kad jie, italai, rumunai 
ir slovakai atmušę rusus 
vienoje dalyje

stelių ir paėmė japonų į

Hitleriečiai Bijo ir 
Gąsdina Kitus

Berlifo. — Nacių valdžia 
atsišaukė į užkariautas tau
tas, kad jų sūnūs eitų į vo-- 
kiečių armiją. Naciai gąs
dina jas tuom, “kas atsitik- 

l tų joms,” jeigu Sovietai 
Naciai skel-Į įveiktų Vokietiją.

Batavia.—Verda mūšiai 
sovietinio tarp įsibrovusių japonų ir 

fronto; padarę daug nuos- besiginančių holandų salo- 
i ir je Amboiųoje, kur buvo

Kanados Uostas. — Iš
gelbėta 33 žmonės nuo lai
vo, kurį dar nuskandino fa- _____
šistų submąrinas artimuose sunaikinę 19 sovietinių tan- svarbi holandų laivyno sto- 
Amerikai vandenyse. Ikų.

tolių raudonarmiečiam

| vykia.
; *



i

Antras puslapis LAISVĖ

JAISY®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sunday 
Established April 5, 1911

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasilinas
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year —........... $6.00
United States, six months--------$3.25
Brooklyn, N. Y., per year--------$6.50
Brooklyn, N. Y., six months----- $3.50
Foreign countries, per year -------$8.00
Foreign countries, six months _— $4.00 
Canada and Brazil, per year -----  $6.00
Canada and Brazil, six months — $3.25

galas bus labai priartintas.
Į Sovietų Sąjungos karo frontą, kaipo 

vyriausį mūsų frontą, reikia- žiūrėti re
alistiniai. Kaip didelis perkainavimas 
Raudonosios Armijos laimėjimų, taip.ir 
bandymas juos ignoruoti, kas reiškia
si pas kai kuriuos, kuriems tie laimėji
mai nelabai malonūs, lygiai yra žalingas.

Raudonosios Armijos laimėjimai yra 
kartu Amerikos, Anglijos, Chinijos ir vi
sų pavergtų tautų laimėjimai. Kiekvie
nas Raudonosios Armijos laimėjimas iš
gelbėja tūkstančius Amerikos jaunų vy
rų gyvasčių. Ir jeigu dabartiniu laiku 
anti-hitleriškos jėgos galėtų iš kitos pu
sės užduoti Hitleriui ir jo talkininkams 
smūgį, tai galėtume jau įžiūrėti ir karo 
pabaigą. Deja, to dar nėra. Gal pava
sariui susidarys tos galimybės.

"Naujiehas” Smaugia 
Naciški Griekai

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

Act of March 3, 1879.

Braška Hitlerio Frontas
Kada Raudonoji Armija pradėjo vary

ti Hitlerio razbaininkų gaujas iš Sovie
tų Sąjungos, tai Hitleris ir jo komanda 
sakė, būk jie patys traukias “ištiesinda
mi liniją” ir pasitraukdami į “žiemos 
pozicijas.”

Dabar kiekvienas gali matyti, kad tai 
buvo, gal būt, tūkstantis ir pirmas eili
nis Hitlerio melas. Hitlerio gaujos ne sa
vo valia traukiasi, bet Raudonoji Armi
ja grūda jas atgal.

Kas dėl linijos “tiesumo,” tai kiekvie
nas gali matyti, kad Raudonoji Armija 
taip sukraipė, sulankstė tą liniją, kad ji 
panaši tikrai į hitlerišką susikraipiusią 
barškančią gyvatę. Raudonoji Armija 
įmušus penkis didelius įlenkimus ir tuo 
sudarė net šešis spąstinius Hitlerio armi
jai kišenius.

Vienas iš tų kišenių sudarytas Azovo 
pajūryj, kur tarpe Dniepro upės ir Azo
vo Jūros Hitlerio armija bus uždaryta, 
kaip tik Raudonoji Armija pasieks 
Dnieprą ties Dniepropetrovsku ir Zapo- 
rožija. Antras aklas kišenius tuo pat 
kartu susidaro Krime, nes jau, tik vie- 

* f nas geležinkelio kelias per Zaporožiją 
ten naciams beliko. Trečias kišenius 
susidaro Kharkovo srityje. Ketvirtas — 
Kursko, Oriolo ir Briansko srityje. Penk
tas — Viazmos-Smolensko srityje ir šeš
tas — Leningrado linkmėj.

Dabartiniu laiku Raudonoji Armija 
eina penkiomis linijomis, būtent: nuo 
Slaviansko, per Lozevają ant Dnieprope- 
trovsko, kad uždaryti į du pirmuosius 
kišenius Hitlerio jėgas. Antrą puolimą 
Veda tarpe Kharkovo ir Kursko, linkui 
Kijevo; trečią nuo Tūlos linkui Brians
ko, Roslavlio ir Smolensko, kad kairiuo
ju sparnu uždaryti nacius Kursko ir 
Oriolo srityj ir dešiniuoju užtverti pasi
traukimą jiems iš Viazmos linkmės. Ket
virtą smūgį varo nuo Kalinino per Za- 
padnaja Dvina ant Velikyje Lūki, Dvins- 
ko ir Rygos, kad kairiuoju sparnu pasto
ti naciams pasitraukimą nuo Viazmos ir 
Smolensko, o dešiniuoju sparnu jau pa
ėmė Kholmą ir švarbų geležinkelių maz
gą Dno stotyj, kad galutinai nukirsti 
Hitlerio jėgas Leningrado srityj ir jas 
ten sunaikinti.

Tokia yra padėtis Sovietų Sąjungos ir 
nacių karo fronte pabaigoj sausio mė
nesio. Greta- to pagelbiniai Raudonosios 
Armijos veiksmai vystosi Krime ir šiau
rėje prieš fašistus finus.

Reikia pasakyti, kad Stalino - Kharko
vo - Orio! - Briansko - Viazmos ir Nov
gorodo linija sudarė labai naudingą Hit
lerio jėgoms apsigynimo liniją. Tie mies
tai sujungti gelželinkeliais. Jie davė 
Hitlerio jėgoms šiltus namus, linkui jų 
vedė nuo Bessarabijos, Lenkijos ir Lie
tuvos daug geležinkelių linijų. Bet Rau
donoji Armija sulaužė geležinkelių lini- 

• jas, sukapojo Xą liniją ir, aišku, kad Hit
lerio gaujos bus atmestos ant Odessos - 
Kijevo - Gomelio - Oršos - Pskovo ar 
Oršos - Vitebsko - Dvinsko ir Rygos li
nijų. Hitleris desperatiškai laikosi ant 
dabartinės pozicijos, bet Raudonosios 
Armijos žygiai kasdien blogesnėn padė- 
tin pastato Vokietijos ir jos barbariškų 
talkininkų jėgas. >

Būtų peranksti manyti, kad jau Hitle
rio ir jo talkininkų jėgos galutinai su
muštos. Jos dar galingos. Bet joms už
duotas mirtinas smūgis. Ir jeigu Rau
donajai Armijai pavyks uždaryti Hitle
rio jėgas visuose virš atžymėtuose kiše- 
niuose, sunaikinti jas ten, tai Hitlerio

Išlaisvins Lietuvius
Iš Kuibiševo, laikinosios Sovietų Są

jungos sostinės, Inter-Continental News 
žinių agentūra perdavė faktus, kaip bu
deliškai naciai kankina Pabaltijos tautas, 
jų tarpe ir mūsų tėvus, brolius, seseris 
ir gimines, lietuvius. Tas patsai pareiš
kimas užtikrinančiai sako:

“Pabaltijos liaudis yra įsitikinus, kad 
Raudonoji Armija, kuri laikinai pasi
traukė iš Pabaltijos, sumuš Hitlerio or
das. Lietuviai, estai ir latviai vėl galės 
statyti savo laimingą naują gyvenimą 
Sovietų Sąjungos laisvų tautų šeimoje.”

Ir minėtas rašytojų atsišaukimas iš
kelia viešumon tas didvyriškas kovas, 
kurias veda lietuviai, latviai ir estai 
prieš barbariškas hitlerizmo jėgas..

Šis atsišaukimas telpa mūsų dienraš- 
tyj ir kiekvienas skaitytojas kviečiamas 
atydžiai jį perskaityti. Mes esame tik
ri, kad Lietuvos liaudis bus išlaisvinta iš 
po Hitlerio govėdų ir tų elementų, kurie 
parsidavę Hitleriui smaugia mūsų gi
mines.

“Naujienų 
gauna ramumo todėl, 
jis dešimtis tonų paskleidė 
Hitlerio p r o p a g a ndos. 
“Naujienos” savo griekus 
bando suversti ant “Lais
vės,” “Vilnies,” Literatū
ros Draugijos ir visų lietu
vių pažangių organizacijų.

“Naujienos” tauškia, būk 
visuose minėtų įstaigų lei
diniuose nuo tl939 iki vidu
rio 1941 metų yra “pastebi
ma hitlerizmo raugo.” Tai 
žinoma yra bjaurus melas! 
Melas, kuriam “Naujienos” 
ir persispausdinę “Kelei
viai” ne,turi faktų.

Mūsų dienraščiai visas 
laikas visų griežtumu kovo
jo prieš hitlerizmą. Kas or
ganizavo lietuvius, rinko 
aukas, drabužius laike Ispa
nijos kovų? Mes! “Naujie
nos,” “Keleivis” net atsišau
kimus tais klausimais nedė
jo-

Kas visas laikas, dar pirm 
karo pradžiooš, kėlė viešu- 

dienraštis ne- mes visu griežttmu prieš 
kad’ tai stojome, mes reikalavo

me, kad Amerika, Angli

mon, nurodė, kad pasauliui prie karo. Šiandien kiekvie-
gręsia baisus karas ir už 
tą karą atsakomingi bus 
Vokietijos naciai, Italijos 
fašistai, Japonijos imperia
listai? Mes! ,Mes visas lai
kas tą pavojų nurodėme, 
mes šaukėme žmones kovon 
prieš karą. Mes rėmėm So- Slovakija, tai šiandien karo 
vietų Sąjungos iškeltus nebūtų. O kas už tai kal- 
obalsius, kad visos karo ne- tas? Tik jau ne Sovietų Są-

Raudonojo Kryžiaus Kampanija 
Už 50 Milionų Dolerių

Raudonasis Kryžius veda kampaniją 
sukėlimui $50,000,000 aukomis jo veiklai. 
Vien New Yorko mieste yra siekiarpa su
kelti $7,330;000 aukų. į A \ ■-

Didžiulio karo sąlygose Raudonasis 
Kryžius turi prieš savę milžiniškas pa
reigas. Jis stengiasi sukelti reikmenų 
aprūpinimui ne vien Jungt.. Valstijų su
žeistų karių, pagalbai civilių, bet jis tei
kia pagalbą ir kitur pasaulyj, kur tik ji 
reikalinga. Visi piliečiai prašomi nuo
širdžiai atsiliepti aukomis.

Greta finansinės kampanijos, Raudo
nasis Kryžius veda ir kraujo ėmimo 
kampaniją, kad kraujo rezervai būtų di
deli ir jis būtų duodamas tiems, kam 
bus reikalingas gyvasties išgelbėjimui. 
Jau nemažai lietuvių davė ir pasižadėjo 
duoti kraujo.

Visur Karas — Mūsų Karas
Hitleriški elementai ir lietuvių tarpe 

vis bando laikytis linijos, būk Sovietų 
Sąjungos karas, tai nėra mūsų karas. 
Tai, žinoma, yra hitlerininkų tikslas, kad 
susilpninti bendras anti-hitleriškas jėgas. 
Tie elementai dar taip neseniai spausdi
no Hitlerio apmokamo agento Prano An- 
cevičiaus melus ir hitlerišką propagandą. 
Dar jie taip neseniai persispausdindavo 
iš Hitlerio laikraščių straipsnius ir hitle- 

. rininkų radio kalbas. Todėl jie ir dabar 
veda hitlerininkų kampaniją, nukreiptą 
prieš Sovietų Sąjungą, tą stipriausią A- 
merikos, Anglijos ir Chinijos talkininkę, 
kuri laiko sunkiausį demokratijos frontą.

Aną kartą prezidentas Rooseveltas sa
kė, kad rusų laimėjimai yra kartu ir mū
sų laimėjimai. Dabar karo laivyno se
kretorius ponas Knox pareiškė:

“Karas Ramiajame Vandenyne, Mala- 
juje, Rusijoje ir Libijoj — tai yra vienas 
karas, viena kova už pasaulio valdymą. 
Hitleris išperėjo tą suokalbį ir priešas 
vienas, totalitarinis, visur matomas. Hit
leris norėtų, kad mes mestume visas au
gančias jėgas į Ramųjį Vandenyną, kad 
sulaikytume paramą Anglijai ir Rusijai. 
Bet tai tas, ko mes nemanome daryti. 
Mes nepasiduosime į Hitlerio spąstus.”

Taip, mūsų priešas visur bendras ir jį 
reikia ten mušti, kur jam labiausiai 
skauda. Sovietų Sąjungos frontas yra 
vyriausias kol kas frontas. Jo išlaimė- 
jimas, reikš mūsų išlaimėjimą ir Libijoj, 
ir Ramiajame Vandenyne. Raudonoji 
Armija veda sėkmingą ofensyvą, bet tas 
jai daug atsieina ginklais ir amunicija, 
kurios papildymui reikia gauti ir iš Ame
rikos.

norinčios valstybės apsi
jungtų kovon prieš agreso
rius.

Kas kėlė protestus, or
ganizavo prakalbas, mases, 
kada hitlerininkai puolė 
Austriją? Mes! Kas kėlė 
viešumon, kad Daladier ir 
Chamberlainas tarės su Mu- 
ssoliniu ir Hitleriu Muniche 
pardavimui Čechoslovakijos, 
kada ten neįleido nei čekų, 
nei Sovietų Sąjungos atsto
vų? Mes tą darėme! “Nau
jienos” trynė rankas, skelbė 
svietui melus, būk Daladier 
ir Chamberlain siekia tai
kos ir tą taiką Europai da
vė Muniche!

Kas kritikavo Lenkijos ir 
Rumunijos ponus, kurie 
gaidiškai skiauteres statė, 
bijodami, kad jų pavergti 
ukrainiečiai, baltrusiai, mol
davai ir lietuviai pareika
laus laisvės, jeigu bus įleis
ta Raudonoji Armija tų 
kraštų apgynimui nuo hitle
rizmo? Mes tą darėme! 
“Naujienos ir čia rėmė 
Chamberlainą ir Daladierą, 
Lenkijos Bekus ir Rumuni
jos Antorieskus.

Kada Japonijos imperia
listai įsiveržė į Mandžuriją, 

Iš kairės. į dešinę: William Chevalier, Albert Ramond ir Reid Robinson, CIO 
vadas, nesenai per radijo NBC bendrai diskusavo, kaip pagreitinti karo reik
menų gamybą. y

ja ir kitus valstybės laiky
tųsi DevyniųSutarties. 
“Naujienos” ir čia tik try
nė rankas ir manė, kad iš 
Mandžurijos Japonija už
puls Sovietų Sibirą.

Kada Franci j a sulaužė 
bendro apsigynimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga, ir pasi
rašė 25-kių metų nekariavi- 
mo sutartį su Hitleriu, mes 
sakėme, kad tai reiškia pra
žūtis Francijai, kad tai 
reiškia pradžią baisaus ka
ro! “Naujienos” užgyrė 
Franci jos Daladierių tą 
žioplą poziciją. Jos dabar 
nuolatos tauškia apie So
vietų Sąjungos ir Vokietijos 
nepuolimo sutartį, bet tyli, 
kaip vandens prisiurbę, apie 
Franci jos 25-ių metų neka- 
riavimo sutartį ir tyli apie 
Chamberlaino “amžiną tai
ką su Vokietiją.”

O visi tie dalykai vedė 

nam yra aišku, kad jeigu 
Anglija, Franci j a ir Jung. 
Valstijos būtų parėmę So
vietų Sąjungos “kolektyvį 
saugumą,” tada, kada Hit
leris ir Mussolinis puolė Is
paniją, kad mėsinėjo čecho- 

junga.
“Naujienos” plūstasi ir 

niekina Sovietų Sąjungą, 
kam ji 1939 metais pasirašė 
nepuolimo sutartį su nacių 
Vokietija, bet kodėl jos nie
ko nesako prieš Franci ją, 
kuri buvo 25-ių metų sutar
tį pasirašius, kuri su Sovie
tų Sąjunga apsigynimo su
tartį sugriovė? Kodėl jos 
nemato to, kad 1939 metais 
Lenkijos, Franci jos ir Ang
lijos valdžios ne taikos no
rėjo, bet viską darė, kad 
Vokietijos ir jos talkininkių 
jėgas pasukus prieš Sovie
tų Sąjungą? Kodėl jos 
spangos ir nemato to fakto, 
kurį mato daugelis ameri
kiečių,' kad 1939 m. Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos ne
puolimo sutartis suteikė 
Sovietų Sąjungai pusantrų 
metų progą prisirengti ir 
galų gale Amerikai, Angli
jai ir pavergtoms tautoms 
padėti laimėti šį karą prieš 
barbarišką hitlerizmą?

Bet “Naujienos” nori kal
bėti apie paskutinius įvy
kius. Gerai. Kas agitavo už 
aukas tarpe Amerikos lie
tuvių, kad surinktus pini
gus siųsti smetonininkams- 

hitlerininkams į Berlyną? 
Žinoma, kad tai darė “Nau
jienos” !

Kas gaudavo radiogra
mas ir kablegramas nuo 
Hitlerio apmokamo agento 
Prano Ancevičiaus? “Nau
jienos” ir “Draugas,” o 
persispausdindavo visi kle
rikalų, socialistų ir smeto- 
nininkų laikraščiai.

Kas talpino Hitlerio pro
pagandą, pavadinta Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus 
“žinias” apie “tremtinius”? 
“Naujienos”!

Kas persispausdino Hit
lerio propagandą, straips
nius ir per radio sakytas 
kalbas Kaune? “Naujienos.”

Kas spausdino hitleriškus 
laiškus, kuriuose gyrė Hit
lerio režimą Liet uvoj ? 
“Naujienos,” “A m e rika,” 
“Vienybė” ir “Keleivis.”

Kas garbino lietuvius hit- 
lerinintaįs, kurie padėjo 
Hitleriui pavergti Lietuvos 
liaudį? “Naujienos.”

Kas skaldo Amerikos pi
liečius lietuvius dabartiniu 
laiku? “Naujienos” tą atlie
ka, jos net bylinėtis siūlo 
smetonininkams, kad išpro- 
vot jiems “valdžią.” Veltui!

Ir šimtus panašių hitle
riškų žygių atliko “Naujie
nos.” Dabar jas smaugia ta 
hitleriška našta, jos dūks
ta ir piktai spjaudosi. Nie
kas “Naujienų” hitlerišką 
veidą nepaslėps. Prano An
cevičiaus hitleriškos radio
gramos ir kablegramos am
žinai įstrigo į jų veidą, kaip 
nacių svastika.

“Naujienos” ir jų pakly
dęs “Keleivis” baisų skan
dalą kelia prieš mus, kad 
mes šio karo pradžioj turė
jome kitas pažvalgas, negu 
ponai iš “Naujienų.” Jų 
tikslas buvo remti Daladie- 
rius, nes jie Franci ją skai
tė “galingiausia pasaulyje 
demokratijos Valstybe.” Mes 
sakėme, kad Franci ją ėda 
nacizmas iš vidaus ir tos de
mokratijos ten jau seniai 
nebeliko.

Šio karo pradžioj milio-

Karo Laiko Taisyklės Laiškams į Užsienį
Cenzūros Direktorius Paaiški

na Apie Siuntimą Laiškų 
Reguliaria susinėsimas paš

tu sų priešų ir priešų' užimto
mis šalimis dabar yra nelega- 
lis ir nebus leidžiamas, sako 
Cenzūros Direktoriaus prane
šimas.

Dvi išimtys bus pavėlintos. 
Bus galima siųsti (1) trumpus 
asmeninius pranešimus per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių ir 
(2) laiškus karo belaisviams.

Siunčiant laiškus į svetimas 
šalis, ne priešų ar priešų oku
puotose šalyse, Cenzūros Di
rektorius nustato kelias tai
sykles korespondentams, kad

Firmadienis, Vasario 2, 1942
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Teisėjas Owen J. Roberts 
vadas komisijos ištyrimui 
Pearl Harboro nelaimės.

na i Amerikos žmonių turė
jo kitas pažvalgas, negu da
bar. Kongresmanai, senato
riai, laikraštininkai ir diplo
matai nematė reikalo, kad 
Amerika stotų karan. Pat
sai prezidentas Rooseveltas 
nuo karo pradžios daug kar
tų keitė savo nusistatymą. 
Pasikeitė sąlygos, pasikeitė 
ir pažvalgos. Šiandien visa 
Amerikos liaudis vieninga 
karo laimėjimui. Bet nepa
sikeis tie, kurie nešioja kak
toj svastiką už Prano Ance
vičiaus hitlerišką propagan
dą. D. M. Š.

t.
Wake Up, Americans!

dh Wake up, Amerl- 
cans!

Make America’s 
answer roar out

Jr over the world.
Every citizen must 

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 

f 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.

palengvinus cenzūros darbą:
1) Laiško siuntėjo vardas ir 

adresas turi būti ant vo
ko (konverto) ir laiško 
viduje.

2) Jeigu galima, visi laiškai 
turi būti anglų kalboje, ir 
laiško turinys aiškus ir 
trumpas. Nevartokite su
trumpinimų, jokių nesu
prantamų ženklų, pravar
džiavimų kokių, vieton 
dirbtuvių, firmų, asmenų 
ir panašiai.

3) Jeigu anglų kalba nevarto
jama, reikia pažymėti 
vartojamą kalbą ant kon
verto.

4) Negalima rašyti jokių in
formacijų apie apsigyni- 

s mo reikalus, siuntinius 
arba orą.

5) Biznio firmos ir dirbtuvės, ♦
kurios gamina karo pa
būklus, arba atlieka kitą 
valdžios darbą, negali 
minėti ta fakta laiškuose.

(j) Firmos ir asmenys negali 
tarpininkauti gavime ar 
išsiuntime laiškų.

Tik armijos narys, siųsda-/ 
mas laišką į užsienį, negali 
paduoti vardą jo apsistojimo 
vietos, jo stovyklos arba sto
ties, ir tokiu būdu, jis turi pa
duoti jo vienutės pašto nume
rį, su žodžiais “in care of 
New York Postmaster” arba 
“in care ' of San Francisco 
Postmaster.” Arba toks armi
jos narys gali paduoti vardą 
draugo ar giminės Su v. Vals
tijose, kurio priežiūroj galima 
atsakymą pasiųsti.

Cenzūros Direktorius įrodo, 
kad neprisilaikomas šių tai
syklių tik trukdys persiuntimą 
korespondencijų.

F.L.LS.—Common CdUncil.
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. Čia yra pabaiga raporto, kuris tilpo “Laisvės” lai
doje gruodžio mėn., 2(Z d., 1941 m.

Liet. Komiteto Pagelbai Sovietų Sąjungai 
Finansinis Raportas

Nuo Spalių iki Gruodžio mėnesių, 1041.

Suma pažymėta paskutiniame raporte' ....... $1,277.49
John Šimėnas, Bellemore, L. 1.......................... 5.00
Marijona Kulikauskaitė, Grand Rapids, Mich. 10.00 
V. Karlonas, Maspeth, N. Y................................. 3.00
Mrs. Bačianskienė, Philadelphia, Pa.................. 2.00
Nuo “Vilnies” ofiso, Chicago, Illinois .............133.80
Per J. Zabatko ($3.00) ir J. Stukan ($5.00),

Easton, Pa.......................................................... 8.00
Ant. ir Vin. Globičiai, po $2, Wilkes-Barre, Pa. 4.00 
L. D. S. 77 kuopa, Denver, Colorado ................  25.00
Per J. Navalinskienę ir K. Vaičekauskienę,

Binghamton, N. Y. (vardai tilpo) ............  22.30
Per P. Janiūną, Bayonne, N. J.:

Po $5: J. Skiparis, M. Maziliauskienė, J. 
Stanelis. Po $1.00: A. Trimirka ir Sam’s 
Sweet Shop. Viso ..................................... 17.00

J. Benaitis, Flushing, L. 1.................................... 1.00
Per A. Garnį, LDS 6 kp., Binghamton, N. Y. 10.00 
Chas. Ruck, Staten Island, N. Y.......................  45.00
Antanas Zazas, So. Ashburnham, Mass.............. 1.00
Geo. Navickas, Brooklyn, N. Y............................. 1.00
B. Baleišis, Bronx, N. Y.........................................( 2.00
L. D. S. 1 kuopa, Brooklyn, N. Y....................... 5.00
Nuo Lietuvių Med. Kom. Bostone, per M.

Kasel (vardai tilpo) ....................................539.00
Petronė Laurukevičienė, Brooklyn, N. Y............ 1.00
Per P. Šlajus, Chester, Pa. (Smash Hitler)..... 5.00
Per N. Belunas, Detroit, Mich, (vardai, tilpo)....296.00 
Jonas Valentis ir jo motina Frances Valentie

nė, Brooklyn, N. Y. .................................... 2.00
Per U. Šimoliunienę, ALDLD 20 kp., Bingham

ton, N. Y............................................................ 10.00
Brooklyn© Moterų Ap.šv. Kl., per J. Augutienę. 8.13 
Per “Vilnies” ofisą, Chicago, Ill............................. 73.10
Per J. Ramanauską, Minersville, Pa:

ALDLD 14 kp., $15.00 ir Moterų Apšvic-

John P. Paleckas, Pittsburgh, Pa...................... 4.00
Per S. Paulenką, Lowell, Mass.:

J. ir U. Daugirdai, $7.00. F. Kaladinskas, 
$6.00. Po $1: J. Gicevičienė, N. Augliūtė, 
S. Paulenka, J. Blažonis, J. Palubinskas, 
B. DrauČiūnas ir S- Čižiūnas. Po 50c: Juš
ka, A. Drazdauskas ir S. Budrevičienė.
Smulkių surinkta $5.00 ;..................... Viso 26.50

Ch. Gužauskas, Rochester, N. Y.......................... 2.00
A. Pakarklis, Athol, Mass..................................... 2.00
A. Balčiūnas, Montreal, Canada ...................... 5.00
P. Jočionis, Dearborn, Mich...........................   5.00
Per K. B. Karosienę, Oakland, Calif.:

ALDLD 198 kp., $24.00. Po $5.00: J. K.
Chaplik, J. ir K. Jankauskai, J. ir K.. Ka
rosai. M. Rade, $1.00...................... .*..... Viso 40.00

Per M. Palevich, Herrin, Ill. (vardai tilpo) ..... 67.20
LDS 66 kp., Hudson, Mass. (Per A. Tamošiūną) 10.00 
Per ‘Vilnies” ofisą, Chicago, Ill............................. 93.00
Geri draugai (per J. K. Navalinskienę) Bing

hamton, N. Y........ ........................................... 5.00
P. Zeikus, Windsor, Conn...................................... 2.00
J. ir P. Norkai, Pittsburgh, Pa............................. 10.00
Krūmas, Stoughton, Mass...................................... 1.25
T. Repšys, Brooklyn, N. Y...................................... 2.00
Nuo Liet. Med. Kom. Bostone, per M. Kasel.....548.00
U. Sinkevičienė, Brooklyn. N. Y.......................... 2.00
M. Šapalienė, Tacoma, Wash................................ 5.00
W. Deksnys, Stamford, Conn.............................  19.00
Z. Koval, Jamaica, N. Y..................................... 1.00
Joe Keblitis, Verona, Pa............................................. 50
Natalija Nagulevičiūtė, New York City, N. Y. 2.00 
Mike Žiedelis, Brooklyn, N. Y............................. 5.00
Inžinierius A. P. Gabrėnas, Trenton, N. J........ 5.00
C. Stasis, Sellersville, Pa....................................... 5.00
L.D.S. 135 kp., (per O. Vertelienę), Linden, N.J. 5.00
V. Kelmelis, Torrington, Conn............................. 2.00
Am. Lietuvių Moterų Kliubas, Cleveland, 0...... 50.00
Antanas Pociaučius, Cleveland, Ohio ................ 3.00
Per "Laisvės” koncertą, lapkr. 9, 1941, Brook-

lyne, vardai tilpo ........................................... 279.92
P. M. S. 4 Aps., Waterbury, Conn., per P. Boką 27.72 
Geo. Beržinis, Hartford, Conn............................... 1.00
J. Gerulis, Newark, N. J....................................... 1.00
J. Ališauskienė, Newark, N. J............................ 1.00
Per A. J. Smith, Philadelphia, Pa.:

Per prakalbas $138.00 (išimta išlaidos)— 
$119.84. Philadelphijos organizacijos $100. 
ALDLD 6 Apskr. $25.........................  Viso 244.84

Liet. Sūnų ir Dukterų Paš. Drg., Grand Ra
pids, Mich......... ................................................. 25.00

Per M. Walley (Valiulionienę), Ft. Lauderdale,
Fla. (vardai tilpo) ......................................... 25.00

Per "Vilnies” ofisą, Chicago, Ill........................  53.00
J. Kazlauskas, Hartford, Conn, (vardai tilpo).... 42.68
Anna Vaznytė, Brooklyn, N. Y.......................... 1.00
L.D.S. 168 kp., Kearny, N. J. (per F. Shimkus) 5.00 
Per J. Degutį, Brooklyn, N. Y.:

Po $1: Bronius Menderis ir Martinas Ber
notą............................................................ Viso 2.00

Ona ir Jonas Galminai, Dearborn, Mich, (per
N. Belunienę) ................................................. 10.00

Per P. J. Martin, Pittsburgh, Pa.:
A. Grigaitis, $2; G. Lekavičia $1.50; smul
kių $1..............  Viso 4.50

A. J. Liužinas, Johnson City, N. Y..................... 1.00
T. Bilinskienė, Bayonne, N. J., (per P. Janiūną) 1.00 
Liet. Ame. Piliečių Kl., Gardner, Mass, (per

A. Glebavičius) ............................................. 20.00
Per A. Bimbą, (ALDLD 25 kp. masiniam susi

rinkime, Baltimore, Md., lapkr. 18 (Tarp 
dalyvių aukavo Jurgis Ilgūnas, $25) . 80.00

K. Mockus, Brooklyn, N. Y....................................1.00
P. S„ Brooklyn, N. Y............................................ 1.00
A. Pakter, Grand Rapids, Mich........................... 2.00
Per U. Šimoliunienę, Binghamton, N. Y. (var

dai tilpo):
ALDLD Apskr. konf. $37.50. Aukos, $52.50.

Viso 90.00
Per D. M. šolomską, prakalbose Easton, Pa.: 

Po $1: J. Drillingis, O. Urbienė, K. Orman, 
V. Unikas, B. Sleger, Juozas Meškauškas,
M. Švegždienė, K. Judickas, S. Audienis,
L. Tilvikas, Draugas, M. Urba. Maurice 
Farion, 65c. Po 50c: E. Farion, S. Sharkis, 
S. Kulaitis, P. Pranavičius, Stripeika, B. 
Makutienė, H. Kudirkienė, J. Stančius, 
V. Kauliu.^ K. Bakanauskas, Draugė. 
Po 25c: V. Danielius, F. Juknas, O? Sla- 
pikienė, F. Jokaitis, M. Meison, V. J. Stan
kus, L. Jonikienė......................................Viso 20.60

Mr. X, New York City, N. Y.........................    10.00
Nuo Liet. Med. Kom. Bostone, per M. Kasei 270.50 
Per V. Kazlauskienę (Connecticut apylinkėj) ....89.51 
A. Sagates, Amsterdam, N. Y. (per J. A.

Shunskis) ...........   2.00
ALDLD 55 kp., (per F. Vaitkus), Ridgewood,

N. Y.....................................................................  2.00
J. Bendoraitis, Herrin, Ill............................. 3.00
Per J. Ramanauską, Minersville, Pa. (tilpo) 10.00
Liet. Moterų Progr. KL, per U. YurkeviČienę,

Detroit, Mich..................................................... 40.86
Liet. Moterų Apšvietos Kl., per K. Petrikienę, 

Brooklyn, N. Y.........................................  25.00
Per D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. (blanka): 

Po $5: J. K. Mažukna ir Antanas Grigai
tis. Stonis Peksnis, $2.00. Po $1: John 
Baur ir Leon Levonora. Po 50c: Stapcin- 
ckas, Natalie Martins, Joseph Vasiliaus

kas, J. Zenevičia, Sam Silver, Anton Ko-
zanska ir D. P. Lekavičius..................... Viso 18.00

Per P. Beeis, Great Neck, N. Y.:
J. Norbutaitis $1.00 ir J. Bartkus 55c/Viso 1.55

LDS 117 kp., Auburn, Ill. (per M. Rupslau-
kienę) ............................. ?................................. 5.00

Per J. Matačiūną ir J. Bimbą, W. Klimas,
Branchville, N. J..........................,.................. 4.00

Per J. Baltutis, Milwaukee, Wis. (blanka):
Po 50c: Josef Hodorowski ir John Szewe- 
zyk. Helen Gawysiak, 25c. Charles Czako- 
wicz, 15c..................................................... Viso 1.40

Per M. Padgalskas, Rumford, Me....... ................ 38.30
Per A. Druseikienę, Chicago, Ill. (blanka):

Marquette 146 kp. $3.00. Po $1: K. Zinaus- 
, kas, S. Urbonas, J. Pausktis, A. Grigas,

I. Pilveli*/ E. Arlanskis. P. Druseika, 50c.
B. Gelg /af, 30c. Po 25c.: A. Rainienė ir
K. St ,Us............................................... Viso 10.30

Per P. B /as, Waterbury, Conn......................... 32.40
Per Ig. 1 /Vaną, Los Angeles, Calif, (blanka):

LDS 35 kp. $10.00. Po $5: Stanley 
Smith,, Drg. X, Petras ir Ona Mikaliunas. 
Po $1: P. Zanns, Charley Levišauskis, A. 
Menkaitė, M. Menkuvienė, J. Russ, W. 
Virbickas, C. & U. Dainai, S. J. Wcslai, 
Rimkienė, S. O. Smitai, J. Pocunas, M. 
Groff, Jokimas, Vera Schultz, Petrovičiai. 
Po 50c: Ant. Russ, Petrulis, Narjauskas, 
Aptulkikas, Mrs. U. Davis, Mrs. P. Ri
chards, J. Smulkštis, Jekimas, R. L. Van., 
Y. Babičius, Mickunas. Po 25c: A. Leva- 
nas„ Joe Balandis, Drg. X, Stanley West, 
A. Smulkstienė, Mrs. A. Smith, John Pu- 
cinas, Frank Tupikaitis, Fred P. Hogue, 
G. Kvietkauskas, Joe Bakshas, J. G. Chap
man...........................................................  Viso 49.50

Per Aj Klimas,- Hartford, Conn, (per LDS Va
karienę, lapkr. 23 d.): K. Aksamitas, $10. 
P. Giraitis, $5. Po $1: A. Taloretis, J. R. 
Vaitkus, K. Lukas, A. Dagilis, D. Remen- 
čienė, E. Gesleraitė, A. Klimas, J. V. Va
siliauskai, J. Bernotas, J. Beržinis, K. Vil
kas, J. Mačiulionis, V. Staugaitis, F. Ra
manauskas, M. Raulinaičiai, Z. R. Yuska, 
Andrius Cekas, S. Brovleski, 55c. Po 50c.:
J. AibaviČius, A. Zekas, P. Norbutas, M.
Barkus, M. Bernotienė. Po 25c: V. Zai
kauskas, K. Mičiuta, M. Staugaitienė, M. 
Degulienė, P. Raulinaitis, J. Mickunas, M. 
Ramaskienė, M. Kazlauskienė, A. Lingic- 
nė, J. Černauskas, K. Kiškiūnas, J. Šir- 
vidas, P. Čelkanis, P. Krikščius, J. Bar
kauskas, V. Puida........................... ..... Viso 40.00

O. Karloniūtė (Mrs. Henwood) ( Tuckahoe, N. Y. 1.00
John Smalenskas, Baltimore, Md....................... 100.00
Pete Anusvitn, Newark, N. J. (per d. Rusiacką) 3.00 
J. Rusiackas, Brooklyn, N. Y............. .'................... 1.00
Sietyno Choras, Newark, N, J. (per K. Žu

kauskienę) .............................................. 10.00
Drg. Z., New Jersey (per K. Petrikienę) ..........   5.00
Felix Shumen, Farmington, Me.......................... 1.00
Per S. Paulenką ir J. Blažonis, Lowell, Mass.

(blanka): Nuo Liet. Piliečių Kl. parengi
mo, $65.45. Simon Kraučiūnas, $2. Po $1:
J. Samauskas, J. Kazlauskas, Harry Hea

dley, M. Savikas, Justin G. Mickols. Po
50c: And. Gonskis, N. K. Tapjion, B. Mi
kulis, A. Boumil, E. Reneson. J. Danas, 
25c...............  ...........................   Viso 75.20

Per J. Urboną, Pittsburgh, Pa. (blanka): 
ALDLD 33 kp., $10. Po $1: J. Urbonas, 
A. Žvirblis, K. Shinkunas, M. Budnikas, 
50c............    Viso 13.50

Per J. Barris, Dedham, Mass, (blanka):
Joe Leponis, $6. Po $5: John Barris, Mary 
Barris. Po $2: M. Matukas, D. Marčiulai- 
tis, S. Stupenko, Anna Stupenko.........  Viso 24.00

J. S., Amsterdam, N. Y. (per J. Shunskis) 10.00
B. Shlaves, New York City, N. Y..................... 1.19
K. Mockus, Brooklyn, N. Y....................   1.00
Frank Račkus, New York City, N. Y. ........... 2.00
Per J. K. Stalioraitis, Chicago, Ill. (blanka):

Po $1: Joe Pudžiunas, John Jurgilas. Po 
50c: Geo. Stiklius, Chas, Nobaras, F. 
Shaffer, Henry Klopman. Po 25c: Frank » 
Valaitis, S. Borisy, M. Mekšienė. J. K. Sta
lioraitis........................   Viso 5.00

Per A. Miller ir A. Trapkus, Moline, III. (blan
ka): LDS 132 kp. $10. John Molchanoff, 
$5. K. Yuska, $2. Po $1: A. Moticius, A. 
Miller, L. Miškinis, A. Trapkus, L. Samo- 
levice, M. Junaitis, J. Zumaras, F. Vit
kauskas, John B. Julius, Joseph Kazlauski,
K. Rasgaitis, Adam Drobushevich, D. Co
heres, Mrs. M. Monvid, Alphonse Orloff, 
Charles Gasperovich, Joe Zivinsky. Po 50c: 
S. Laurik, A. Zelnic, F. Walter, L. Mogin, 
A. S. Trapkus, S. Zelnio, C. S. Trapkus, J. 
Mary Julius, B. Dawchinski. A. Galvin,
25c............................................................ Viso 38.75

Per J. K. Navalinskienę, Binghamton, N. Y. 26.00
P. A. Mikolajunų, Binghamton, N. Y.............. 1.00
Wm. Udzilla, Plymouth, Pa................   4.00
Frank Obrekas, Catawissa, Pa........... ............  2.00
J. Navickas, Shenandoah, Pa.............................. 1.00
J. Kampauskas, Chester, Pa................................ 1.00
Per Martin Bakunas, Sharon, Pa.:

LDS 170 kp. $5. Amelia Miglinienė, $1. 
Po 50c: Martin Bakunas, Apolonija Zu- 
kienė, Elizabeth Margas........................ Viso 7.50

Per Helen Kairienę, Pittsburgh, Pa. (blanka):’ 
P. L. M. Kliubas, $5. Jonas Vaiksmis, $2. 
Po 50c: Alena Kairiūtė, A. Martin. Po 25c: 
J. Urbon, A. Kazevienė, M. Chesnienė, O. 
Jocienė, T. Kezmer, Joseph Roman, Paul 
Backulis, J. Kazlauskas, S. Ormanienė.

Bevardis, 20c............................................... Viso 10.45
Per O. Visotskienę, Wilson, Conn, (blanka):

J. Žemaitis, $1. Po 25c: Anna Visotski, 
M. Ramoškienė, M. Lukštienė, F. Bocis, 
M. Krikščius, M. Pilkey, J. Margaitiš, J.
Pilky, J. Šervidas........ ............................ Viso 3.25

Anna Rasczik, Alliance, Ohio ..........:................... 2.00
K. Stelmokienė (per Onutę), Newark, N. J. 2.00 
Per S. Kirslis, Bridgewater, Mass.:

Po $1: Zmudinas, Peslis, Katilis, Krance, 
Skerstonas, Kazeliunas, Kirslis. Po 50c: 
Petrauskas, Tamulevičius. Po 25c: Kąlve- 
lienė, Valentienė, Yurkstienė, Mazuknienė.

• - Viso 9.00
J. Velička, Jamaica, N. Y.................................. 2.00
Nuo ALDLD 49 kp. parengimo gruod. 14 d.,

Waterbury, Conn........... ................................ 50.00
Nuo LDS 43 kp. parengimo (West Frankfort),

Herrin, Ill....... ........ '...........................  61.00
Antanas Balauskas, Torrington, Conn.................. 4.00
S. Makoveckaš, Hartford, Conn............................. 2.00
Per V. Sherbinienę ir P. Paulauskienę, Pitts

burgh, Pa. (blanka):: Dr. Kabakeris, $8. 
Po $1: Mike Gust, Mrs. Brenner, Mr. 
Koon,, A. Barškulis, M. Jankauskienė, J.
Eleniėnė, J. Balphus, Stanley Orda, John 
P. Palečkis. Po 50c: Joe Markūnas, J. 
Petraitis, P. Usonis.............................  Viso 13.50

Per B. Besky, Shenandoah, Pa. (blanka):
Po $1: P. Kvalkauskas, Mrs. Kvalkauskie- 
nė. Po 50c: K. Naravas, S. Kuzmickas, V. 
Maurukas, B. Bujauskas, F. Azauskas, J. 
Kavaliauskas, A. Kuzmickas................ Viso 5.50

Nemistokim Rėmę Kovą Prieš 
Banditišką Fašizmą

Baisus banditiškas priešas 
civilizacijos ir demokratijos, o 
podraug ir visos kultūringos 
žmonijos yra fašizmas. Fašiz
mas yra išdava monopolinio 
kapitalizmo — tąsa grobikų 
imperialistų, kurio ir pirmiau 
per kruvintas karus grobdavo 
svetimus kraštus, plėšdavo jų 
turtą ir pavergdavo visiškoj 
vergijoj užgrobtų kraštų pilie
čius. Tik, žinoma, pirmesni ka
rai nebūdavo tokie baisūs, to
kie žiaurūs ir nuostolingi, pa

lyginus su siaubūniško Hitle
rį z mo dūkimu.

Fašizmas, tai šlykščiausias, 
siaubūniškas žvėris, kuris vis
ką mina ir naikina po savo 
kruvinom kojom, imasi šlykš
čiausių priemonių, kad tik 
kaip daugiausia pridarius ža
los ramybės trokštančiam pa
sauliui, bile tik tuomi atsie
kus savo beprotiškų užmačių.

Idijotiškas Hitleris su savo 
banditiškais p a g elbininkais, 
ką nesunaikina ginklais—bai

siausiomis kariškomis mašino
mis,—tai ten ryžtasi baisių li
gų perais (tifu) užkrėsti oku
puotų kraštų žmones, ir tuomi 
supūdyti visą Europą, ar-net 
ir visą pasaulį.

Reiškia, nacių idėja yra to
kia: jei negaliu valdyti aš, tai 
lai viskas prasmenga bei su
pūna. Tai tautiško socializmo 
supratimas. Tokio šovinistinio 
supratimo prisilaiko ir mūsiš
kiai “socialistai” iš “Kelei
vio,” Naujienų” ir “Naujosios 
Gadynės.” žinoma, tas mums 
visai nenaujiena. Tą mes žino
jome, kaip tik mūsiškiai “so
cialistai,” vadovybėje Grigai
čių ir Michelsonų, pradėjo 
sekti nacių vyri ausį agentą

PASIRUOŠĘS!

LDS 23 kp., Buffalo, N. Y. (per Adeline Smelt
zer) ..............................    10.00

Per K. Žukauskienę, Newark, N. J. (blanka):
Po $1: A. Kvedaras, Mr. Schilling, Walter 
Skestaitis, Jr., Mrs. Bindokiene, B. Kalvai
tis, Walter Skestaitis, Sr. Po 50c: Geo. Ja
mison, P. Casper, John Stoškus, Harry Do- 
ril, Stanley Mikionis. Po 25c: Vincas Ži
linskas, Juozas Gerulis, Al Baziliauskas, 
Joe Paukštaitis, P. Packevičius, Felix Do- 
nulis, Charles Kairukštis, Geo. Žukauskas, 
ę. Anuskis, Mrs. Janush, Mrs. Viniks, 
20c.......................................................L... Viso 11.20

Per K. Naravas, Shenandoah, Pa. (blanka):
M. Obraitis, $5. J. Dereškevičius, $1.25. 
Po $1: M. Račkauskas, A. Janinas, K. 
Motuzą, F. Simanskas, S. Ulbinskas, A. 
Kazokas, V. Maurukas, J. Kučinskas, K. 
Naravas, P. Kvalkauskas. F. čižauskas, 
50c. Po 25c.: V. Uscela, J. Slavickas, J. 
Paųliukonis, M. Vailionis, B. Bujauskas,
A. Kvalkauskienė, A. Žemaitis. ...i.......Viso 18.50

Agota Bloznelis, Catskill, N. Y............................. 5.00
Morta Burkauskienė, Elizabeth, N. J.............. 10.00
Tony Yakavičius, Roundup, Mont....................... :. 2.00
P. Kukelis, Waterbury, Conn............................... 1.00
Nuo ALDLD 13 kp. vakarėlio, Easton, Pa.

(Per S. Tarvydaitę) ....................   47.64
Nuo LDS 37 kp. ir Moterų Laisvės Draugir

jos parengimo, aukų surinkta $41.10, pelno 
nuo parengimo $128.05....................... Viso 169.15

Per Lucy Rauduvę, W. Pittston, Pa. (blanka): 
Leo Dress Factory, $8. Po $1: Veronica 
Botyrius, S. Diskauskas, Walter Rutcos- 
ky, Margaret Pacenka, Sylvester Sliakai- 
tis, P. Radišauskienė, Mary Pacenka. 
Po 25c: Mary Waskun, Mrs. P. Walca- 
vage.................................................... Viso 15.50

Per A. P. Dambrauską, Haverhill, Mass, (blan
ka): Bankieto pelnas $78.67. ALDLD 85 
kp., $50. V. ir A. Račkauskai, $25. Lais
vės Choras, $20. P. ir M. Yocumskai, $11.
A. P. Dambrauskas, $11. A. Beržilionis,, 
$10. S. Benkus, $10. B. Baublis, $10. Smul
kių surinkta, $7. Po $5: M. ir M. Meš
kiniai, F. J. Repšys (Milford), S. ir O. Pil- 
suckiai, A. J.. Navickas, J. Masevičius, V. 
Kancevičius, J. ir L. Saulenai, J. Kibildis. 
Po $2: J. ir E. Kvedarąvičiai, P. ir A. Ga
liniai, W. J. Čiulada, A. Večkys, P. Pečiu- 
konis, $1.25. Po $1: Ig. Klimauskas, J. 
Skliutas, A. Velčiauskas, J. Kancevičius, 
A. Vilkauskaitė, A. Subačius, E. Radzevi
čienė, M. Kazlauskienė, Ig. Aidikonis, V. 
Vilkauskas, B. Gumauskas, J. Bložionis, 
A. Butėnas, P. Ivanauskas, M. Davidonis, 
A. Račkauskas, O. Ačienė, J. Šilauskas, 
G. Kalaus, K. Melnik, P. Kuzminčiuk, A. 
Majauskas, J. Karpavičienė. Po 50c: S. 
Penkauskas, F. Greško, C. Kujutis, J. 
Stančikas, J. Gecevičius, A. Kazlauskas, 
J., Ringelis. Smulkiais 20c.............. Viso 307.87

(Šie pinigai sukelti per ALDLD 85 kp.
Bankietą, lapkr. 22 d.)

Per M. Baltrusis, Seattle, Wash, (vardai tilpo) 18.40 
S. J. Antanaitis, Lewiston, Me ..... ................ 1.00

Per Olgą Fergis, Philadelphia, Pa:
Frank Yosponis, ,$5. Po $1: Jonas Jankaus
kas, John F. Sharkey, Ona Bartasienė, Ve
ronika Fergis, Helen Gedvilienė........ Viso 10.00

Per C. Gradeskas, .Methuen, Mass, (blanka):
A. Chuladienė, $1. Radio Food Corp. 85c.
C. Gradeskas,' 50c. Po 25ci B. Clayman, 
N. J. Arsaro, A. Leveille, Findieses Farms, 
K. Suslavičius, M. Muraskas, Chester Ja- 
noski, 20th Century Bakery, H. L. Orm- 
stein, Edward J. Endzke, Heffron Aval, 
Puritan Cake, Lampross, Friend, Silver 
Lane Pickle Co., A. Nodn, C. Sanford Cu
dahy. Po 10c: S. Solan, A. M. Sullivan 
(Salada Tea Co.), Shaheen, Mel o Ripe 
Furs Co............................................   Viso 7.00

Nuo velionės K. Viltrakiūtės (Talandzevičie- 
nės), Great Neck, N. Y....................... 50.00

Per S. Penkauską, Lawrence, Mass, (vardai 
tilpo) ...... ................................................. 18.00

Per M. Rudžionis, Elizabeth, N. J. (blanka): 
Po $5: K. Winciukas, K. Pulkaunikas. B. 
Baskauskas, $3. Po $1: J. Urban, John 
Ambrasas, Stanley Ambrasas, G. Katilius,
B. Baranauskas, Peter Saiksinas, M. Saf- 
fran & Son, S. Keturvitis, George Pasilia- 
vich, V. Skrupško, E. Počiunas, A. Počiu- 
nas, L. Paulauskas. Po 50c: Anna Kapus- 
taitis, J. Strassman & Son, Peter Sawicki, 
Max Auger, J. Kurek, L. Kazmow, R. J. 
Skūra, A. Saulėnas, F. Savage, W. Rudzio- 
nis, K. Pociūnas, Charles Simon, Stanley 
Liutkus, John Kazlowski, Steve Demitchik,
A. Pakrosky........................................... Viso 34.25

Per F. Siaulis, Elizabeth, N. J. (blanka):..
Dominick Krūtis, $5. F. Siaulis, $8. Po $1: 
Mary Wiscius, Mr. & Mrs. E. Sutter, 
James Curtis, John Zaleckas, John Pūtis,
C. Saiman. J. Kentrus, 25c.................  Viso 14.25

Įplaukė $6,262.45
Liet. Komiteto Išlaidos:

Pašto ženkleliai ...................... $3.24
Vokai ..........   3.54
Bankai už "Check Book”...... 3.50

Viso ..........  $10.28

$6,252.17
Centraliniam Komitetui pasiųsta .................  6,052.17

Ižde lieka ...........................................................  $200.00

Špalių mėnesyje raporte buvo pažymėta, kad pi
nigų sukelta $4,766.45. Šiame raporte, $6,262.45. 
Viso, $11,028.90.

Nekurtos pavardės gal neteisingai pažymėta, bet 
kuomet neaiškiai parašyta ant blankų, tai bandėm 
kaip galima aiškiau išskaityti. Šiam raportui einant 
į spaudą;, įplaukė daugiau pinigų, kurie bus paskelb
ti prie pirmos progos. Tariame širdingai visiems ačiū 
už gausias aukas ir už kooperaciją.

Lietuvių. Komitetas Pagelbai Sovietų Sąjungai,
46 Ten Eyck Street,

Brooklyn, N. Y.
L. Kavaliauskaitė, Ižd.

Trockį, kuomet pastarasis už 
bjaurius darbus, tik naciams 
naudingus, liko išdrėbtas lauk 
iš darbo žmonių tėvynės, kur 
buvo rengiami pamatai tikra
jam socializmui. Juk tai Troc
kis buvo, kuris tikrino, kad 
vienoje šalyje negalima vyk
dyti tarptautinį socializmą. 
Taip, L. Trockio tikslas buvo 
vykdyti tautiškąjį socializmą, 
vien rusišką (žinoma, kitokios 
rūšies jis negalėjo), bet labai 

Igiminingą vokiškam - hitleriš
kam nacizmui.

Tam jis ir agentavo.
Dabar visiem aišku, koks 

žiaurus tas Hitlerio išperėtas 
tautiškas “socializmas”; kiek 
jis nekaltų žmonių išžudė — 
sadistiška; žudė — ir kiek 
kraujo praliejo. O tą liaudį, 
kuri narsiai kovoja prieš tą 
banditišką nacizmą ir kartu 
vaduoja iš didžiausios nelai
mės visą pasaulį, — tą hero
jišką liaudį šiandien lietuviš
ki nacistai šmeižia ir bjauroja 
kaip tik įmanydami.

- Tai dar negirdėtas visoj is
torijoj žiaurumas, prieš kurį 
turėtų visas sveiku protu pa
saulis sukilti kaip vienas ir, 
apsijungęs, ką nors daryti — 
veikti, kad tą fašistinį siaubū
nišką slibiną kuo greičiausia 
sutrėškus.

štai, ką rašo ponas James 
E. Brown, žinių padavėjas iš 
Europos. Jis rašo iš Londojio 
per “Lowell Sun” sausio 9 d., 
1942 m., paduodamas ką pa
tyrė vienas žymus ir autorite
tingas daktaras, Leslie Haden 
Guest viename pasikalbėjime 
su “International News Ser
vice” vedėjais ir atsakomin- 
gais žinių rinkėjais.

Daktaras L. Haden Guest 
sako:

“iš prieinamiausių šaltinių 
patirta, kad 1144,1 e r i s ir jo 
aukščiausioji karinė komanda 
į plačiai pasiskleidusią epide
miją tifą (dėmėtąją šiltinę) 
vokiečių armijoj, žiūri su pa
sitenkinimu. Jie teigia nors ti- 
fas apgulė ir jų armiją, ir liga 
plečiasi visuose sektoriuose; 
net gi nežiūrint to, kaip liūd
nas pasekmes neša ta liga j 
visą Europą,—betgi vienatinis 
tikslas yra tam, kad užkrėst 
užimtuose kraštuose visus ci
vilius žmones, nuo kurių vė
liau užsikrės Sovietų Raudo
noji Armija, nesulaikomai žy- 
žiuojanti pirmyn.”

Toliaus Dr. L. H. Guest sa-
ko (čia paduodu nevertęs į 
lietuvių kalbą — J. M. K.): 
“The German high command 
with #typical Teutonic ruth
lessness is abandoning its 
typhus stricken troops during 
the retreat to the west.

“T he move is two-fold. 
First, the Germans are aban
doning these troops because 
they are not worth transport 
space in their hurried retreat 
to the rear. Second, they hope 
these trops will infect civi
lians and thus pass on the di
sease to the advancing Ru
ssian troops .. (Mano pa
braukta,—J. M. K'.)

Dar toliau daktaras teigia, 
jog ir Sovietų armija yra 
žmonės ir galėtų užsikrėsti tą
ja baisia epidemiška liga—ti
fu. Tačiaus daktaras Guest
daleidžia, kad Raudonoji Ar- • 
mija yra nesulyginant geriau 
pavalgydinta, geriau apreng
ta, geriau medikaliai ir vi
sapusiai aprūpinta ir geriau 
užlaikoma, tai ji bus daug at
sparesnė ir pajėgesnė atsilai
kyti prieš tą baisią ligą.

Dar biskį paties daktaro žo
džių : “The advancing Russian K 
troops also are vulnerable to 
the disease, but with their su
perior nursing organization 
they are more capable of pro
viding a m e 1 iorizing treat
ment.”

šitaip žiūri sužvėrėję na
ciai į besiplečiančią baisią epi
demiją, kuriąja jie užkrėtė 
visą Europą. Jie nebepaiso su
sirgusių savo kareivių, visai
nemano vežti juos namon gy
dymui, tik vėlina, kad nuo jų 
.užsikrėstų civiliai gyventojai’
okupuotuose kraštuose, kad 
vėliau ir Raudonoji Armija 
užsikrėstų, kurios naciai jokiu

(Tąsa ant 4-to pusi.)



Ketvirtas puslapis ’

Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 24

(Tąsa)
—Nieko nežinau, aš jokių karinių pa

slapčių neperdaviau Kąrlui Schlueteriui, 
—gynėsi ir daktaras. I

Kada Jungt. Valstijų valdžios slapti 
žmonės užklupo ant nacių šnipų pėdų, tai 
jie patys nustebo, kaip labai plačiai na
ciai veikė.

—Tai kam tu davei Hoffmanniutei ir 
Schlueteriui žinias apie žydus?

—Dabar aš žinau, kad jie šnipai, bet 
tada nieko nežinojau.

—Kam buvo užantrašuota tavo me
džiaga apie žydus ?

—Daktarui Paul Joseph Goebbels, na
cių propagandos ministeriui.

—Melas, tavo dokumentai buvo siun
čiami kapitonui Pfeiffer, nacių šnipų vir
šininkui.

—Aš tokių dalykų nesuprantu, paga
liau, kas man svarbu, kam eina ta me
džiaga, bet ji yra prieš žydus.

—“Žydai,” “žydai,” “žydai!” Nema
nyk, kad tau, nacių agente, taip mus ap
gauti! Mes gerai suprantame, ant kiek 
tu esi kietas Hitlerio bernas! — tarė 
valdžios žmogus.

Nacių šnipai Teismo Suole
Tuo laikotarpiu, kada šis nacių šnipų 

lizdas veikė New Yorko apylinkėj, tai di
džiulės vokiečių organizacijos — German 
American Bund vadu buvo Fritz Kuhn, 
jo pagalbininku Wilhelm Boening.

Boening gyveno New Yorke. Jis skai
tėsi vienas iš nacių “fuehrer” — vadas, 
tai 5 penkių pėdų ir 10 colių vyras, rie
bus, apie 210 svarų. Tai jo vadovybėj 
2,000 nacių smogininkų uniformuotų ir 
net ginkluotų paradavo Madison Square 
milžiniškoj svetainėj ir New Yorko gat
vėmis. Tai jie saliutavo atkišę ranką, 
šaukdami:

—Heil Hitler!
Tai jie viską darė, kad susilpninus 

Jungt. Valstijų karo jėgas ir pagelbė
jus Vokietijos naciams, karo agreso
riams, pulti kitas šalis. Tai Boening vie
šai nacių susirinkime gyrėsi, kad jis ge
rai žino Jungt. Valstijų apsigynimo jė
gas ir turi planus visų tvirtumų, įskai
tant net Filipinų salas. Tai jis palaikė 
artimiausius ryšius su nacių šnipais: 
Wilhelm Lonkowski, Otto H. Voss, Karl 
F. Herrmann, Fritz Rossberg, Jenni 
Hoffmann, Karl Schlueter. Tai jis Hin- ; 
denburg kavinėj įteikė nacių šnipų slapt- 
raštį gražuolei merginai Eleanorai Bo- 
eljm.

Wilhelm Boening, gimęs Vokietijoj, 
Delmerhurste. Jis vedęs, turi 4 vaikus 
ir dirbo už mechaniką E. Ermold Co., 
652 Hudson St., New Yorke. Jis sakėsi, 
kad į nacių organizaciją įstojo tuo laiku 
kada Hitleris įsigalėjo Vokietijoj. Jis vei
kė išvien su Rossbergu., Rossbergas ko
va 30 d. dingo, matyti, pabėgo į Vokie
tiją

Gruodžio mėnesį, 1937 metais, naciai 
laikė susirinkimą. Grand Central Palace, 
Yorkvillėj. Boening gyrėsi savo kari
niais išsilavinimais ir demonstravo su 
smogininkais. John B. Unkel, nacių va
das iš New Rochelle miestelio, kuris pir
miau tarnavo Jungtinių Valstijų armi
joj, gyrėsi, kad jis puikiai žino Ameri
kos apsigynimo tvirtumas ir nupiešė, 
kaip yra pastatyta tvirtumos Philadel
phia miesto apgynimui. Boeningas, kaip 
kokis komandierius, dėstė Panamos Ka
nalo tvirtumas, įvardino kanuolių kie
kį, jų dydį ir kaip toli jos siekia.

5 -----
Boening turėjo tiesą, nes jis turėjo 

tvirtumų planą. Jis jį gavo per daugelį 
savo pagalbinių šnipų. Vienas iš jo 
agentų buvo Rossberg.'Su Rossbergu jis 
susipažino Frantz Siegel karčiamoje, 
YorkviHėje.

—Mes turime dirbti, kad padėjus sa- 
’ vo faderlandui, — sakė jis Rossbergui.

Jis į šnipų veiklą įtraukė ir visą eilę 
kitų naciškai nusiteikusių vokiečių. Jis 
įtraukė ir Unkelį, kuris- gimęs Linz 
mieste, arti Rheino, Vokietijoj, 1886 me
tais. Unkel į Ameriką atvažiavo 1910 
metais. Jis tarnavo šios šalies artileri-, 
joj, stovėjo Slocum tvirtumoje, o paskui 
Panamos Kanalo apsaugoje. Paskui pa
bėgo iš ai*mijos, buvo sugautas ir nu
teistas 18 mėnesių į kalėjimą. Bet 1917 
metais jis vėl įstojo į armiją ir pateko 
į Slocum tvirtumą, saugojančią New 
Yorką, o vėliau į tvirtumą, kuri saugoja 
sostinę Washingtoną. Po to išstojo iš 
armijos, apsivedė ir apie 10 metų tarna
vo už vežėją pas turtingą panelę.

Vokietijos šnipai, priešakyje su kapi- 
tonu-leitenantu Pfeiffer Bremene, žino
jo smulkmenas Jungt. Valstijų karo lai
vų, net kiekviena naują pataisymą. Pfei
ffer net kritikavo, kad jie prastai pa
statyti, kad yra “saužudystes loviai,” o 
ne karo laivai.

Tuo kartu Jungt. Valstijos pradėjo bu- 
davoti keturias flotiles naujų naikintojų, 
kurie turės po 1,500 tonų įtalpos ir 52,- 
000 arklių jėgų, kad išvysčius didelę 
spartą.

—Tai geri karo laivai, — užgyrė Pfei
ffer.

Už išvogimą šių karo laivų planų buvo 
išmokėta $300, kaip pasirodė vėliau New 
Yorke nacių teisme. Nacių šnipų depart- 
mentas nesigailėjo pinigų. Naciai visaip 
skriaudė Vokietijos žmonės, kad tik dau
giau pinigų sukėlus ir gausiai mokėjo sa
vo kariniams agentams. Pasirodo, kad 
1933 metais, tik vienai šnipų grupei jie 
išmokėjo $30,000! Ir ta grupė buvo Lon- 
kowskio, kuri veikė Long Islande, New 
Yorko priemiesčiuose šnipinėdama orlai
vius Mitchell ir Roosevelt orlaivių lau
kuose. Lonkowskis gaudavo reguliariai 
po $500 mėnesinės algos ir dar ekstra 
už kiekvieną didesnį šnipo žygį.

Daktaras Griebi ir Lonkowskis ne vien 
šnipąvo karo žinias, bet jie organizavo 
ir šmugeliavimą iš Vokietijos savo žmo
nių į Jungtines Valstijas, tai yra, nele- 
gališką jų įvažiavimą. Jie vežė žmones 
į New Yorko, Newport News, Seattle, 
Montreal ir kitas prieplaukas. Jiems tar
navo Vokietijos prekybos ir keliauninkų 
laivai. Jie sudarė savo slaptą kelią, ku- 
riuomi reguliariai važiavo vokiečiai šni
pai į Jungtines Valstijas ir iš čia į Vo
kietiją, apeidami šio krašto valdžią. Jie 
sudarė išdirbystę falšyvų dokumentų, 
kuriais aprūpino savo keliauninkus.

-------------------

Būtų klaida manyti, kad nacių žinomi 
šnipai vien susiraukę, pikti, tik ir mąstė 
apie savo purviną požeminį darbą. O ne, 
jie gyveno, kaip vidutinės klasės žmonės. 
Jie visi turėjo gerus automobilius, veik 
visi nuosavus namus, daugelis iš jų įsigi
jo vasarnamius. Jie ruošdavo balius, kon
certus ir pares. Jie masiniai suvažiuo
davo į nacių piknikus, kuriuos ruošė sa
vo valdomose kempėse, ten turėjo pra
kalbas, koncertines programas, šokius, 
dainavo ir bėgiojo. Jiems nebuvo rūpes
čio, veik visi turėjo gan vidutinius dar
bus, vieni kitus į juos įtraukė, o greta 
to, gaudavo įplaukas už šnipišką veiklą 
iš Vokietijos.

Jie ruošė maskaradų balius, rėdėsi į 
įvairius europinius drabužius. Daktaras 
Griebi ir jo my limb j i Katrina veik nuo
latos rengėsi į rusų tautos drabužius, 
nors tuo kartu neapkentė rusų tautą ir 
labiausiai jos revoliucines tradicijas ir 
idėjas.

Gegužės 11 dieną, 1937 metais, labai 
anksti rytą suskambėjo telefonas fe
derates valdžios raštinėj.

—Heilo! — tarė policininkas.
—Heilo, čia kalba Katrina. Greitai 

prisiųskite pas mane savo žmogųz.. 
du... penkis! z

—Kas atsitiko ?
—Baisu! Daktaras Ignotas Griebi din

go! Jį pavogė. Jis bus paimtas ant vo
kiečių laivo! Oh, kaip aš bijau, jie už
muš jį! — tratėjo nuogąstingas balsas.

—Gerai, mes tuojaus būsime!
(Bus daugiau)
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Nenustokim Rėmę Kovą 
Prieš Bandit. Fašizmą
(Tąsa nuo 3-čio puslapio) 

būdu nebegali sulaikyti hero
jiškoj pirmynžangoj.

Kažin, ką dabar mano lie
tuviškų nacių “generolai”: 
Grigaitis su Michelsonu, apie 
savo “pusbrolio” Adolf ūko ar
miją, kuri be ligų perų jokiu 
būdu negali sulaikyti Raudo
nosios Armijos, kurios šautu
vai “apivarais p a r a i š ioti” ? 
Kaip matome, tai ir tifo perai 
labiau bijo raudonarmiečių, 
negu fašistinių banditų.

Kaip matome minėto dakta
ro pareiškime, kad raudonar
miečiai geriau aprūpinti, tai 
jiems įr pavojus mažesnis grę- 
sia. Tad, draugai demokrati
jos šalininkai ir gynėjai, ne- 
nuleiskime rankų, nesustoki
me rėmę žūtbūtinę kovą prieš 
banditišką fašizmą: remkime. 
Raudonąją Armiją medika
mentais, šiltais svederiais, ko
jinėmis ir pirštinėmis; remki
me Amerikos Raudonąjį Kry
žių kuom galėdami; gelbėki
me savo valdžiai gintis nuo 
barbarų užpuolikų iš Pacifiko 
Vandenyno pusės!

Lietuviai, a p s i junkim visi 
kaip vienas, kad nebeliktų nei 
vieno, kuris sektų lietuvnacių 
“generolus,” kurie visaip plūs
ta ir niekina Sovietų Sąjungą, 
—geriausią talkininkę Jungti
nių Valstijų šioje sunkioje ko
voje prieš hitlerizmą.

“Keleivis,” “N a u j i e nos,” 
“Darbininkas,” “Naujoji Ga
dynė,” “Vienybė,” “Draugas,” 
“Amerikos Lietuvis” ir kita 
tokia spauda daug gelbsti hit- 
lerizmui, meluodama, smeiž- 
dama ir bjauriai atakuodama 
Sovietų vadus, Raudonąją Ar
miją ir josios aukštai iškilu
sią. vadovybę.

Dabartiniam laike tie juod- 
lapiai išlengvo ir atsargiai 
pradeda mainyti savo kailį. 
Mat, šioje šalyje irgi kitokia 
dabar atmosfera, tai ir Hitle
rio “poručikai” ją užuodė, 
pradeda.nosį sukt pavėjui. Ta
čiau vistiek jie dar drūčiai at
siduoda fašistiniu - hitlerišku 
raugu.

Laikas jau visiems susipras
ti (kurie netiksliai tarnauja 
Hitleriui, o tik suvedžioti yra) 
ir palikti “Adolfukus” vienus; 
tegul jie sau “gudravoja” . . . 
Doresniems žmonėms reikia 
jungtis į demokratijos gynimo 
frontą,—į frontą, kuriam va
dovauja šios šalies preziden
tas F. D. Roose veltas, Raudo
nosios Armijos aukščiausias 
vadas J. V. Stalinas, Anglijos 
premjeras m misteris Winston 
Churchill ir kiti demokratinio 
fronto gynėjai ir kovotojai 
prieš hitlerizmą!

J. M. Karsonas.

uTbe Quickest, Surest Way
YOU Can Help Win This

Defense BONDS—STAMPS 
Now! 

'I

Springfield, III
Apie Viską

Sausio 17 d. buvo surengtos 
L.D.S. 29-tos kuopos prakal-i 
bos draugui A. Bimbai, “Lais
vės” redaktoriui. Mat, drg. A. 
Bimba važiuoja miestas nuo 
miesto maršruto reikalu. Tai 
ir mus atlankė, ir pasakė gerą 
kalbą kas link fašizmo dabar
tiniu laiku, kuris siaučia po 
visus'-' kraštus, pavergdamas 
žmoniją su prievarta šautuvo 
ir durtuvo. Bet tiems fašistų 
bestijoms ateis galas. Ameri
ka, So v. Sąjunga, Anglija ir 
Chinija vienybėn drūtai susi
dėjo ir savo galingais gink
lais sukriušins tą baisybių 
slibiną fašizmą.

Pas mus esti gadynė “pa
lių”; veik kas subatvakaris, 
tai vienoj bei kitoj pusėj mie
sto taip ir siaučia, bėgioja, 
renka pinigus ir kviečia da
vėjus ateit pagerbt, pavalgyt 
ir tt. Nekatriems rengėjams 
tų “parių” ir nusiseką: lieka 
už tą vargą keli doleriai. O 
kitiems nieko nelieka, tik var
das “parės,” pasilinksminimas 
savo privatiškam gyvenime.

- •- -:- - :-
po Naujų Metų turėjom 

šaltą orą per kokią savaitę

Viena iš 100,000 cigaretų dė
žučių, kurias pasiuntė Suknia- 
siuvių 22 lokalo nariai Rau
donajai Armijai su pasveikini
mu sėkmingoj kovoj prieš hit
lerizmą. K

laiko, šaltis dasiekė 9 laips
nius žemiaus zero. O dabar, 
iki sausio 25 dienos, labai tu
rėjom palankų orą,—saulėtą, 
nešaltą ir be sniego. '

Anglies kasyklos dirba 
šiuom kartu pilną laiką. Kam 
darbas sekasi, o gera sveika
ta tarnauja, uždirba gerai ir 
ant gero pragyvenimo, ir dar. 
liekti dėl ateities.

Viršiniai fabrikai dirba ge
rai, kurie turi kariškus bei 
kitokius užsakymus, šiuom 
kartu, tuose fabrikuose dar
bininkus labai prižiūri, kad 
kas kokio nors sabotažo 
nepadarytų. Dabar turi* kož- 
nas bei vienas darbo žmogus 
stovėt savo vietoj. Ne taip, 
kaip seniaus, galėdavo valkio
tis po visą fabriką ir kitus 
skyrius. Dabar to nėra. Jei 
kas nešasi kokį ryšulėlį savo 
drabužius persimainyt, sargai 
tuč tuojaus peržiūri, ką turi; 
valgių blėkinėles atidaro ir 
peržiūri atėjusių į darbą. Kai 
kam tas nepatinka, girdi, per 
daug didelė disciplina. O pa
laidai viskas vilktųsi, šiuom 
laiku reikalinga kaip kur ir 
ta disciplina.

A. Čekanauskas.

Lowell, Mass.
Ką Mūsų Draugės Moterys 

Veikia?
Mūsų draugės lowellietes, 

kaip ir kitų miestų draugės 
darbuojasi daug įvairiuose rei
kaluose. Ar tai būt kokie pa
rengimai, ar aukų rinkimai, 
ar šiaip kokių tikietų parda
vinėjimai— jos visada darbe. 
Jeigu tik joms sveikata ir 
aplinkybės leidžia, tai jos per
eiginiai darbuojasi dar dau
giau negu mes vyrai.

Ir čia nėra jokis perdėtas 
išgyrimas, kaipo moterų dar
buotojų, bet tik dalinas prisi
minimas jųjų atliktų darbų. 
Gal kiek lengviau toms drau
gėms, kurios gyvena miestuo
se, kur yra daug darbščių 
draugių, bet žinau, kad didelis 
vargas, kur randasi tik kelios 
—trys, ar keturios draugės 
darbštesnės ir nešančios visą 
darbą ant savo pečių įvai
riuose parengimuose - bafikie- 
tuose, vakarienėse ir tam pa
našiai.

Dabar mūsų draugės užsi
ėmė mezgimu svederių rau
donarmiečiams. Jos šeštadie
nių vakarais ir sekmadieniais 
ateina į kliubą apsišarvavę ka
muoliais, virbalais ir mezgi
niais. Jos kalba ir diskusuoja 
karo padėtį, kovotojų žygius 
ir skubiai mezga, kad greičiau 
savo mezginiais sušildyti rau
donarmiečių krūtines. Gi drau
gai aukoja po dolerį ir po 
daugiau į vilnų fondą, kad 
mezgėjos nepritruktų siūlų.

Bet dar ne visos įsitraukė į 
šį be galo svarbų mezgimo 
darbą. Reikėtų visoms drau
gėms tuomi susiinteresuoti ir, 
katrom tik sveikata bei sąly
gos leidžia, prisidėti prie ben
dro mezgimo. Juk tai dalis tų 
didelių kovų už išgelbėjimą 
pasaulio nuo bestijiško fašiz
mo.

štai žinios paduoda, kad 
kartu su raudonarmiečiais ben
dram fronte 50,000 lietuvių 
jaunuolių narsiai kovoja prieš 

kruvinąjį fašizmą besigru
miant link Lietuvos rubežių.

Jiems irgi reikia šiltų dra
bužių geresnei ištvermei.

Girdėjau, kad mūsų drau
gės žada surengti gražų mez
gėjų vakarą-parengimą Vilnų 
fondo naudai. Aš manau; kad 
tokis vakaras turėtų nepa
prastą pasisekimą—ne tik ge
ru pelnu, bet ir naujų mezgė
jų daug rastųsi.

Mezgėjų Draugas.

Easton, Pa.
Mirė Juozas Skirutis

Sausio 24 d. buvo palaido
tas į parapijos kapines Juozas 
Skirutis, 51 metų. Iš Lietuvos 
buvo kilęs Lopaičių kaimo, 
Tverų parapijos. Paliko nuliū
dime žmoną, dvi dukteris • ir 
žentą.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė!

Nauji Piliečiai
Sausio 27 d. teisėjas F. P. 

McCluskey aprūpino tiktai 24 
ateivius pilietiškom popierom. 
Iš lietuvių gavo Auna Juknis.

Kas trys mėnesiai teisma- 
butyj būdavo išduodama dėl 
dviejų-trijų šimtų ateivių pi
lietiškos popieros. Daugiausiai 
gaudavo italai. Bet dabar ita
lam ir vokiečiam, ir tų šalių 
žmonėm, kurios kariauja su

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais

WATERBURY, CONN.' ______ 1
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA !;

CASINO GARDEN
; WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH

Savininkai Į'

į 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 į.
J USF* Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams
; Specialiai prisiruošę priimti svečius

1 - j- j-* j—j-' -f-j* _r*~j~~ -f" -j~ j* 1

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 PARES
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

. Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
I P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.
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U.S. Valstijom,—pilietinių po- 
pierų neduoda.

Nauja Laisvietė
Vakare darbą užbaigęs einu 

sau gatve be tikslo, pats neži
nau kur. . . Judžius visus jau 
mačiau, eit į užeigą—nėra no
ro ką nors gert, o ir “pokas” 
ten nelabai malonus man, 
kaip alkoholiaus nevartojan
čiam, į lovą gult, per anksti...

Ir taip “žioplinėjant” suma
niau užsukt čia pat, už ker
čios pas savo seną pažįstamą 
draugę Oną Vaurienę.

Kalbėjome, juokavome ir 
plepėjome apie viso svieto 
“marnastis.”

Prabėgus valandai laiko, 
Vaurienė ir sako: “še tau, 
Stankau, penkinę ir užrašyk 
man darbininkišką tą jūsų ga- 
zietą, kuri vadinasi ‘Laisvė’; 
užrašyk ant metų”.

“Na, ne,” sakau, “drauge, 
‘Laisvės’ dlenraStis kaštuoja 
šeši doleriai metams, nes 
‘Laisvės’ gasp^idorius sakė, 
kad popiera ir kita spaudos 
medžiaga pabrango, tai ir 
‘Laisvės’ prenumerata pusdo- 
leriu pabrango.”

“O. K.”, sako draugė Vau
rienė, “te tau šešius ir.. . ša- 
rap.”

Taip tai netikėtai buvo gau
ta skaitytoja dėl “Laisvės.”

V. J. Stankus.

701 Grand St.
BROOKLYN, N. Y.
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Žymieji Lietuviai Liudija apie Naciu 
Žvėriškumus Lietuvoje; Sumuša Hit

lerio Išmistus prieš Raudonąją Armiją
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Armija ir Raudonuoju Laivynu, yra šaunus ir garbin
gas lapas istorijoj Tarybų Sąjungos tautų. Lietuvos ir 
Latvijos darbo žmonės kietai priešinosi vokiečiams įsi
veržėliams.

Daug buvo Baltiko sūnų tarp šio tėvyniško karo did
vyrių. Latvių pulko komisaras Ulpe su savo pulku su
pliekė vokiečių armijos dalinį ir mirė kautynėse didvy
rio mirčia. Estas Mori Arnold tapo pagerbtas vardu- 
titulu Sovietų Sąjungos Didvyrio; lietuvis Šimėnas yra 
narsus vadas partizanų būrio. Estas lakūnas Engei 
Pussep du kartu buvo vyriausybės apdovanotas garbės 
ženklais. Latvys Bogomolovas didvyriškai susprogdino 
tiltą su vokiečių tankais ant jo. Yra tuzinai ir šimtai 
kitų Baltijos didvyrių, kurie, nesigailėdami savo kraujo 
ar gyvybės, neatlaidžiai naikina tą brudą — vokiečių 
fašistus.

TAI PAREIŠKIMAS ŽYMIŲJŲ LIETUVOS 
VISUOMENININKŲ, ARTISTŲ, n 
MOKSLININKŲ IR RAŠYTOJŲ

Ųetys petin su visomis Sovietų Sąjungos tautomis, 
Baltijos kraštų tautos deda visas pastangas, kad grei
čiau priartintų tą dieną, kada Raudonoji Armija visiš
kai ištaškys Hitlerio gaujas ir nuties kelią į naują 
laisvą gyvenimą, ramiam kūrybos darbui visų tautų, 
kurias Hitleris laikinai pavergė.

Laivų Statymo Programa
Washingtone S u v i e nytų 

Valstijų Marininkystės Komi
sija pranešė, kad ji jau pradė
jo žygius pildyti milžinišką 
laivų statymo p r o g r a m ą iš 
8,000,000 tonų 1942 m. ir 10,- 
000,000 tonų 1943 m., ką rei
kalavo prezidentas Roosevel- 
tas jo kalboje kongresui, sau
sio 6 d. Kontraktai jau išduo
ti pastatymui kitų 632 laivų, 
kurių pastatymas kaštuos $1,- 
150,000,000, buvo pranešta.

“Visi laivai bus užbaigti

vyko į San Francisco. Suėjo 
gražus būrelis draugų-gių.

Iš pasikalbėjimo teko suži
noti, kad gauta keletas naujų 
“Laisvei” skaitytojų ir par
duota vienas kitas “Laisvės” 
Šeras.

Draugas Bimba atsisveikin
damas pasakė, kad jis labai 
patenkintas Los Angeles lie
tuvių svetingumu ir jų pasi
darbavimu dėl dienraščio 
“Laisvės”.

Šį pareiškimą su parodymais vokiečių fašistų žiauru
mų Lietuvoje ir kitose Baltijos respublikose pasirašė 
eilė žymiųjų Lietuvos piliečių. Jų vardai yra Garbės 
Sąrašas kiekvienam lietuviui amerikiečiui, kuris pri
jaučiu kovai už pirmyneigą ir supranta, ką yra per
gyvenęs kiekvienas iš žemiau pasirašiusių. Jų gyveni
mas yra testamentas, kuris įrodo, kad Lietuvos dvasia 
tebėra ne tiktai gyva, bet ir nenugalima:

(Pasirašo)
Baltušis - Juozėnas, rašytojas.
Juozas Banaitis, muzikos kompozitorius.
Justas Paleckis.
Petras Cvirka, rašytojas.
Liudas Gira, poetas.
Vytautas Girdzijauskas, Vilniaus Universi

teto profesorius.
Jonas Kriščiūnas, profesorius-dekanas Dot

nuvos Lauko Ūkio Akademijos.
Jonas Marcinkevičius, rašytojas ir laikraš

tininkas.
Salomėja Nėris, poetė.
Povilas Pakarklis, Vilniaus Universiteto

. profesorius.
Aleksandra Staskevičiūtė, Lietuvos Valsty

bės Operos dainininkė.
Jonas Šimkus, rašytojas.

Gi mes, losangeliečiai, labai 
užsiganėdinom d. Bimbos at
silankymu. Tai nuoseklus, 
rimtas ir gero nusiteikimo 
draugas.—Mes jam linkime 
gero pasisekimo kelionėje, ir 
trokštame vėl jį kada nors pa
matyti Los Angeles saulėtam 
mieste!

R-ka.

Sustojusios Širdies 
Atgaivinimas

prieš pabaigą 1943 m.’,’ pa
reiškė Marininkystės Komisi- 
jonierius Howard L. Vickery. 
“Tas reiškia, kad Amerikos 
laivų statymo dirbtuvės pasta
tys 1,900 laivų sekančiais dve
jais metais. Tai milžiniškiau- 
sios laivų statymo pastangos 
visoj istorijoj. Šie nauji laivai 
duos Suv. Valstijoms iš viso 
18,500,000 tonų naujų mari
ninkystės konstrukcijų.

“Komisijos originalis planas 
pastatyti 574 laivus iš 6,000,- 
000 tonų šiemet užsibaigė pa
statymu 850 laivų iš 8,000,000 
tonų. 1943 m. bus gaminama 
1,000 laivų iš 10,000,000 tonų.

“Marininkystės Komisija ga
li pildyti prezidento padidin
tą ląivų statymo programą tik 
todėl, kad “Liberty” modelis 
buvo sumodernizuotas ir pri
taikintas masinei gamybai.

“Pereitą vasarą, komisija 
įsteigė savo ‘Procurement Sky
rių’ nupirkimui reikalingų 
reikmenų ir šis skyrius iš ank
sto pirko mašinerijas ir įran
kius ir šiandien jis turi rei
kalaujamus reikmenis po kon
traktu ir gamyboje.

“Pagal j mūsų ‘spread the 
work’ plano, išdirbėjai per vi
są kraštą nupirko 6Š,000 
daiktų. Laivų statymo darbas 
renka šituos daiktus (dalis) į 
užbaigtus laivus.

“Mes žinome, kad fiziškai 
yra galimas daiktas išpildyti i 
prezidento reikalavimą dėi 
8,000,000 tonų laivų 1942 m., 
jeigu tik medžiaga bus pris
tatyta, kada ji būtinai reika-

linga, ir jeigu darbininkai pa
siryžę dės petį prie rato. Ori
ginale statymo programa rei
kalavo penkių dienų savaitę 
iš 8 valandų į dieną. Padidin
ta laivų statymo programa iš 
8,000,000 tonų galimas daik
tas dirbant ‘aplink laikrodį*, 
ir tik su darbo kooperacija.

“Mums reikės trečią dalį 
1 daugiau žmonių negu dabar 
samdoma laivų statymo -dirb
tuvėse—numatoma apie 850,- 
000 — metų pabaigoje.

“Išvystydama šią programą, 
Marininkystės Komisija pasi
ryžus inkorporuoti du nauju 
modeliu, kurie jau gaminami 
per ilgą laiką, įvykdyti Suv. 
Valstijų 
stangas, 
rencijos 
ritėtais
lykais, jau per ilgą 
siasi.”

Admirolas Land, 
mas apie kapitono
pranešimą, paaiškindamas pre
zidento 
dienos 
kad ši 
visiems
joj žinoma, — faktai yra kul
kos.”
F. L. I. S.—Common Council.

visiškas pergalės pa- 
Tyrinėjimai ir konfe- 
su atitinkamais auto- 
sąryšyje su šiais da- 

laiką tę-

kalbėda-
Vickery

kalba' iš sausio 6-tos 
sakė: “Aš norėčiau, 
programos dalis būtif 
Vokietijoj ir Japoni-

F. W. Siūdins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.
• Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Los Angeles, Calif
Sėkmingos A. Bimbos Prakal
bos. $50 “Laisvės” S-mo Pa
sveikinimui. Malonus Išleistu
vių Vakarėlis

Sausio 25 d., International 
Institute, įvyko masinis lietu
vių Susirinkimas, sušauktas 
Los Angeles lietuvių organiza
cijų bendro komiteto. Tikslas 
šio susirinkimo,—kaip sėkmin
giau prisirengti ir gelbėti mūs 
šaliai (AJV) apsiginti nuo fa
šistinių užpuolikų.

Susirinkimą atidarė d. M. 
Pūkis, pranešdamas, kad bus 
sudainuotas Amerikos himnas, 
vadovaujant d. A. Levanienei.

Dainavimas išėjo labai gra
žiai.

Pirmuoju kalbėtojum buvo 
iš valdžios iždyno užkviestas 
žmogus, Mr. Leonard, kuris

Kai gydytojai , daro ligo
niui operaciją, pasitaiko, 
kad jo širdis nustoja pla
kus. Gydytojai tuoja^s puo
lasi širdį gaivint.

Operacijos darytojai iki 
šiol darbuodavosi širdies 
gaivinimui per 5 iki 10 mi
nučių. O jeigu ji dar neat- 
gydavo, tuomet gydytojai 
ir palikdavo žmogų kaipo 
mirusį.

Bet paskutiniai patyrimai 
rodo, jog daugelis tokių šir
džių dar būtų buvę galima 
sužadint iš naujo tvaksėti, 
jeigu gydytojai būtų ilgiau 
pasidarbavę. Taip antai, 
daktarai Herbert D. Adams 
ir Leo V. Hand neseniai at
gaivino vieno žmogaus šir
dį už 20 minučių po to, kai 
ji visiškai apsistojo laike 
operacijos.

Kokiu būdu ta širdis buvo 
atšaukta vėl gyventi, tatai 
jiedu aprašo vėliausiame 
numeryje Amerikos Gydy
tojų Susivienijimo Žurnalo.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622
er

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-717!)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

• mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62-ros kuopos susirinkimas 

jvyks vasario (Feb.) *5, 1942, po nr. 
376 W. Broadway, So. Boston, 8-tą 
valandą vakare. Visi nariai būtinai 
turite atsilankyti šiame susirinkime, 
nes bus nominacijos j Centro Val
dybą ir tas labai svarbus darbas tu
ri būt atliktas šiame susirinkime.

J. Shukls.
(27-28) /

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks vasario 5 d., 8-tą v. 
vakare, 
svarbių 
vaukit.

29 Endicott Str. Yra daug 
dalykų. Visi draugai ęlaly-

Sekr. J. M. Lukas.
(27-28)

MONTELLO, MASS.
Greitas pigus pardavimas 

nes Ir Grt>sernės. Geroj vietoj, neto
li Taut. Namo, apgyventa lietuviais. 
Daroma geras biznis. Priežastis par
davimo — šeimynos susirgimas. Ra
šykite ar atvažiuokite pasižiūrėti. 
•—Frank Pūkelis, 59 Vine St., Mon
tello, Mass. ’ (26-2?^Š)

Buccr

kalbėtojum,—ne- 
visų laukiamu, —

Antanas Bimba, 
redaktorius. Jis—iš

aiškino apie Amerikos Apsi
gynimo Bonus,—kaip juos įsi
gyti, kokią jie turi svarbą ir 
vertę mūs šalies gyvenime.. 
Dalykus aiškino puikiai; į 
klausimus atsakinėjo aiškiai.

Išdalinus aplikacijas susi
rinkusiems, kad jie pasireikš
tų, kas už kiek pirks Apsigy
nimo Bonų, gauti rezultatai, 
kad virš šimtas čionai susirin
kusių pasižadėjo bei pasira
šė išpirkti Aps. Bonų už 
$l(\pOO. Buvo ir tokių, kurie 
pirkt net už $1,000.

Taigi, galima pasidžiaugti, 
kad Los Angeles lietuviai iš 
tikros širdies remia savo šalies 
valdžią šio karo laiku.

Antruoju 
kantriai 
buvo d. 
“Laisvės”
toli atvažiavęs svečias ir drau
gas. Jis mums pasakė tokią 
prakalbą, kokios Los Angele- 
s’e labai reikėjo! Ir ne agita
cija, ne; ne jaudinimai, bet 
tikri, gryni faktai!

Ir žingeidu, ir juoko buvo, 
kai d. A. Bimba skaitė iš
traukas iš laikraščių, turavo- 
jančių Hitleriui, kaip tai: 
“Keleivio”, “Draugo”, “Nau
jienų”, “Vienybės” ir kitų. 
Klausovams net gaila pasida
rė, pamislijus, kaip yra nelai^ 
mingi minėtų laikraščių skai
tytojai, kurie už savo sunkiai 
uždirbtus pinigus turi skait^ 
ti tuose 
šlykščius 
tęs! Tai

Aukų 
suvažiavimui 
rinkta $50 (aukavusių vardai 
-pavardės tilps vėliau).

Antradienio vakare, sausio 
27 d., susirinkome pas mūs 
gerus draugus J. M. Pupius, 
kad pasišnekučiuoti ir atsi
sveikinti su d. A. Bimba, nes 

’’jis anksti—trečiadienio-—ryte

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų 

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c, 
guliatorius 60c.; 
šo Arbata 60c.; 
60c.; Peršalimo 
85c.; Trejankos, 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo 
kimo 
Ligos 
nėlių

; Moterų mėn. re- 
Kosulio ir Kokliu- 

Kraujo Valytojas 
ir Kataro Arbata 
stambių ir gerų

neva laikraščiuose 
melus ir veidmainys- 
savęs pažeminimas... 
“Laisvės” • dalinihkų 

pasveikinti su-

žolės 85c.; Arbata dėl sumen- 
diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Arbata 60c.; Inkstų ir Akme- 
Arbata 60c.

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

prastu apdaru .................... $ .60
Ta pati knyga, Celuloido gra

žiu apdaru ............................
Vainikėlis, maža maldų knygelė 
Kantičkos, visokių giesmių 

knygele ...............................
Katekizmai ir Ministrantūra ....
Gydyklos nuo Baimės Mirties, 

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

veikslais ...............................
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos 
Mikaldos Pranašavimai .............
Istorija Seno ir Naujo Testa

mento, su paveikslais .......
Sveikata Ligoniams, knygelė, 

aprašo visokias žolės, kokios 
kam tinkamos ....................

Karvės, jų nauda ir kaip pada
ryti

1.60
.50

1.75
.25

.50

.10

.10

.15
:i5
.50

1.60

gerus sūrius .................

M. ŽUKAITIS 
334 Dean St. 

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
C Iš senų 

n a ujus 
BL lūs ir 

sudarau 
&K* rikoniškais.

kalui esant ir BE padidinu t o k'i o 
■B' dydžio, kokio pa- 
HF' geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju 
~ įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLcnmore 5-6191

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P, BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

X, 
I®

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110

New Britain, Conn.
Pamatykite Sovietų Judį

Capital Teatre, prie West 
Main St., per du vakarus — 3 
ir 4 dienomis vasario,—bus 
rodomas puikus Sovietų judis 
“Viena Diena Sovietų Rusi
joje,” ir kitas — “Nykščius 
Aukštyn.” Prie to, bus ir dau
giau pamarginimų.

šie du vakarai ruošiami su
sitarus bendrai su Britanijos 
Karo šelpimo Draugija ir 
Amerikos Rusų-Slovėnų Medi
kamentų Komitetu.

“Laisvės” skaitytojai! Pasi
naudokite šia proga—pamaty
site gerų judžių ir paremsite 
šalis, kurios kerta smūgius fa
šizmui, 
s-

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 382% 
Pulaski St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JACOB BESTERMANY
382% Pulaski St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gįyen that License 'No. 
C 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Frost St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HILLMAN BEER DISTRIBUTORS, INC. 
216 Frost St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 369 has been issued to the undersigned 
to sell beer,, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
134 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prerlUses.

- A MARCY BOTTLING CO.. INC.
134 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. J. J. Kaškiaucius
Telefonas: HUrtiboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
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

LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEID AT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER .

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—IIAvcmcycr 8-1158

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų natnus ir įdės tinkamą “burner” 
arba Visą garo arba karSto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAIVIUS.

Telefonas EVergrecn 8-7047. Lie. No. L1030

AWAWAWAU

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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Šeštas* puslapis Pirmadienis, Vasario 2, 1942

NewWto^8ė0zfcT2i Irtos
Surinkęs Medikalei 

Pagalbai Auką
Drg. Stanley, brooklynietis, 

rodė rasytę nuo rusų medi ka
lės, pagalbos, sumoje $8.15, ir 
prašė pranešti, kad jis aukas 
pridavė komitetui. Jis pats 
nuo savęs tam tikslui aukojo 
$25.00.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
Apskritys Pasižadėjo Veikti

Už Pergalę ant Fašizmo

“Laisvės” Iškilmių 
Svečiai

Policistas Pasišovė
Eidamas tarnybon, f kurią 

jis buvo neseniai sugrąžintas 
po departmentinio teismo, po
licistas Charles Miller sušukęs 
“Negaliu ilgiau pakęsti” ir pa
leidęs į save šūvį iš tarnybi
nio revolverio. Su juo kartu 
ėjęs policistas O’Connell nuve
žė jį šv. Vincento ligoninėn.

Miller buvo įkaitintas ir 
teistas dėl pašovimo negrės 
neaiškiose aplinkybėse. Bet 
policijos teismo buvo išteisin
tas. Gyveno su žmona ir dviem 
vaikais St. Albans, Queens.

Pereitą trečiadienį nutrūko 
buvęs “pavasaris”—per virš 
porą savaičių tęsęsis nepapras
tai šiltas oras, dėl kurio tūli 
drąsuoliai jau maudėsi, pete
liškės skraidė ir 
tose žolė buvo 
liuotj. Gerokai 
sniegas laikosi.

saulėtose vie- 
pradėjus ža- 

pasnigo ir

Majoras La Guardia sutiko 
būti pirmininku komiteto ruo
šimui nemokamų koncertų.

Rezoliucija
ALDLD kuopų atsto- 

ALDLD 2-ro 
suvažiavimą, 
d., 1942 m., 
419 Lorimer 

varde

M es, 
vai, susirinkę į 
Apskričio metinį 
įvykusį sausio 11 
“Laisvės” salėje,
St., Brooklyn, N. 
600 narių, pažadame mūs or
ganizacijos paramą mūsų ša
lies prezidento Roosevelto ir 
valdžios visiems žygiams, da
romiems pergalei ant fašisti
nės Ašies, užpuolusios Ameri
ką ir kitus taiką mylinčius 
žmones.

Mes raginame visus mūs 
organizacijos narius ir drau
gus rinkti ir aukoti pinigus

Registracija Vakarinės
Mokyklos Klasėms

Pilietybei prisirengti, taipgi 
pramokti anglų kalbos pra
diniams, vidutiniai pramoku
siems ir norintiems Minkščiau 
mokintis yra įsteigtos vakari
nės klasės mokyklos 148-tos 
patalpose, 185 Ellery St., ne
toli Tompkins Ave., Brookly
ne. Mokinimas nieko nekai
nuoja.

Naujam terminui registraci
ja prasideda vasario 2-ros

Jie bus šeštadienių popiečiais ’ vakaro 7:30 (ši vakarą).
didžiajame New Yorko kny
gyne ir sekmadienių popie
čiais Metropolitan Muziejuje.

Atkasant rynas prie 89-17 
161st St., Jamaica, tapo 
griūti 3 darbininkai, bet 
vyko juos išgelbėti.

ap- 
pa-

Kainų Administracija sušau
kė New Yorko pirklių pasita
rimą nustatyti alumino, vario, 
švino, zinko, nikelio ir tūlų ki
tų metalų kainoms.

priešrėmimui kariaujančių 
fašizmą. Pirkti Jungtinių Val
stijų apsigynimo bondsus. Sto
ti į ginkluotas jėgas ir civili
nių apsigynimą. Aukoti savo 
kraują. Pasišventusiai dirbti 
gamyboje karinių reikmenų 
Amerikai, Sovietų Sąjungai, 
Ahglijai ir Chinijai.

Mes pasitikime, kad 
bendromis pastangomis 
sunaikintas fašizmas ir
steigta pasauliui taika-pastovi 
taika, užtikrinanti pasauliui 
demokratiją, laisvę ir gerbū- 
vingą žmonijai gyvenimą.

A. Skairus, konf. pirm.
A. A. Lideikienė, sekr.

visų 
bus 
at-

Majoras “Pinball” Mašino
mis tošį Pavadino Raketų
Majoras LaGuardia pasmer

kė “pinball” mašinų operato
rius, kaipo palaikytojus 23 
milionų dolerių per metus ra- 
keto, išviliojančio iš vaikų pie
tų užkandžiams tėvų įduotus 
nikelius-dešimtukus.

Kaip 
matyta, 
pradėjo 
“Laisvės 
rininkai, 
darbiai, 
lyvauti 
metiniame suvažiavime, su
šauktame vasario (Feb.) 1- 
mą, Grand Paradise Ballroom, 
ir po suvažiavimo vakare su
ruoštam bankiete toj pat sa
lėje.

Pirmutinės pribuvo Ona 
Girnienė ir Elena žukienė iš 
Binghamton, N. Y.

—Turbūt dar su vakarykš
čiomis akimis, per naktį va-, 
žiavote ?—paklausėme.

—Ne visai per naktį, išva
žiavome ryte.

•-t-Kuną valandą ?—paklau
sėme, 'žinant, kad iš ten 
kas gabalas kelio.

—B iškiš po dvyliktos 
čia,—atsakė viešnios.

Pereitą penktadienį

ir buvo iš anksto nu
jau šeštadienio 

rinktis
” iškilmių 

vajininkai, 
rėmėjai, 
“Laisvės

suvažiavime, 
vasario

rytą 
dienraščio 
svečiai-šė- 

bendra-
atvykę da- 

dalininkų.

gero-

nak-

Už pardavimą $5.95 vertės 
batų už $14 du’Carnegie Boo- 
tery, 152 W. 57th St., N, Y., 
tarnautojai nuteisti’ kalėti. 
l:

p

&
■SI
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Aliejinio pečiaus eksplozi
jai padegus 5 aukštų namą, 
140 Fulton St., N. Y., 1 žmo
gus žuvo, kitas pavojingai ap
degė.

Jo pasmerkimą iššaukė tų 
mašinų savininkų, Savoy Ven
ding Co., Inc., užvesta byla 
prieš tų mašinų konfiskavimą, 
kuris pradėtas per miesto po
liciją. Majoras sakė, 
ji firma veikia kaipo 
ga “kriminališkiems 
tams.”

Majoras pareiškė,
daug sveikiau visuomenei, jei 
tos mašinos bus sukonfiskuo- 
tos ir jose esamas metalas 
vartotas kąro reikmenims 
minti.

jau 
buvo atvykus ir apsistojus pas 
b r o o k lyniečius Navalinskus 
binghamtonietė J. K. Navalin- 
skienė. Taigi iš gana tolimo 
ir nedidelio Binghamtono iš 
anksto jau turėjome tris žy-‘ 
mias viešnias, dienraščio pa
triotes ir tenykščių organiza
cijų veikėjas.

Netrukus pasirodė dar dvie
jų valstijų pirmieji atstovai— 
J.' Grybas, plačiai žinomas 
Mass, valstijos lietuvių veikė-

kad to-
priedan-
elemen-, jas iš Norwood, Mass., ir V.

kad bus

su-
ga-

<

Krasnitskas ir M. Ciplijaus
kas, veikėjai iš Waterbury, 
Conn.

Dar nespėjus nei pasisveikin- 
įeina visu 

lais- 
Kuz-

Mokytojų Kolegija, N. Y., 
įsteigė vieniem metam draugi
ją studijuoti ir taisyti kalen
dorių.. '

ti su pirmesniais, 
būriu Shenandoah, 
viečiai—dainininkas St. 
mickas, E. Motuzienė, B. Bu-
jauskienė, K. ir A. Naravai, 
visi žinomi darbuotojai “Lais
vės” reikalais, o taip pat ir 
savo kolonijos organizacijose.

LAISVES BAZARAS
Prie Laisves Bazaro gali ir privalo prisidėti 

visi jos patrijotai iš visos Amerikos.

BAZARAS BUS 4 DIENAS
Vasario-Feb. 20,21,22, ir 23 Dienomis

Iš visos Amerikos laukiame dovanų bazarui, ypač reikia piniginių dovanų, 
nes daug daiktų reikės dasipirkti

BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16 Manhattan Avenue, vienas blokas nuo Broadway Brooklyn, N. YVienas blokas nuo Broadway

Kas vakarą gros šauni orkestrą; kas vakarą šokiai; kas 
\vakarą graži muzikale programa.

Įžanga: Feb. 20-15c, Feb. 21 -20c, Feb. 22-20c, ir Feb. 23-15c
Įskaityta ir taksai į pažymėtas kainas """.'.yr... ...... zzzz:

Visa didžiojo New Yorko apylinkė dalyvaus šiame bazare. Bus puiki pro 
ga įsigijimui gerų daiktų visai žemom kainom.

j*.

Kas vakarą bus gaminami skanūs valgiai 
ir bus visokią gėrimą
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Prie Stanley Teatro, 7th Avė. ir 42nd St., New Yor
ke, kur rodoma paskilbusioji Sovietų filmą “Mergina 

. Iš Leningrado” tokių linijų šiuo tarpu nematyti, ka
dangi jau rodoma 7-ta savaite. Tačiau gale savaites 
ir kai kada vakarais pritrūksta sėdynių, teatras būna 
perpildytas.

Tūli irgi nemigę, dirbę vaka
rinį šiftą. Toki yra laisviečiai 
—kada eina savo dienraščio 
ar abelnai pažangiojo judėji
mo reikalai, savo pasilsį jie 
atideda kitam kartui.

Iš Hudson, Mass., atvyko 
vajininkas J. Yaskevičius ir 
Ona Reikauskienė. •

Kaimyniškąją New Jersey 
pirmasis atraportavo P. Janiū
nas, atvykęs šeštadienio rytą 
organizaciniais reikalais. New 
Jersey, sake jis, visada būna 
gerai atstovauta “Laisvės” su- 
važiavime-bankiete, kitaip ne
gali būti ir šiemet.

. Iš Montello-Brockton, Mass., 
atvyko K. Beniulis.

Iš Hartford, Conn., pribuvo 
veikėjas A. Klimas.

Iš Baltimore, Md., veikėjai 
P. Paserskis ir Meškys.

Visi veikėjai atvyko vežini 
savo dienraščiui sveikinimų, 
kiti iiį prenumeratų, treti ir 
įvairioms kitoms įstaigoms au
kų, bet apie tai bus atžymėta 
vėliau, 
se.

atatinkamuose skyrių o-

Broadway ir Gates Av. 
viduramžis vyras be
vaikščiojant, matomai, 

nieko

Prie 
rastas 
tiksliai 
praradęs atmintį, nes
negalėjo nuo jo išklausti. Nu
vežė į Kings County ligoni
nę.

Parku Komisionierius Moses 
sako, kad dėl karo padėties 
pasilinksminimas Ročka ways 
ir kitose pajūrio vietose nebus 
nutrauktas.

Brooklyno Muziejuje išsta
tyta parodon 19-to šimtmečio 
ir šių dienų artistų piešiniai. 
Tęsis iki kovo 1-mos.

Wm. Flynn, 26 m., Bronx 
prisipažinęs nuošvęs Claude 
Phelps laike apiplėšimo kar- 
čiamos, 1748 Park Ave., N. Y.

Geo. II. Spohrer, Jackson 
Heights, įkaitintas praktikavi
me optometrijos be leidimo.

Polytechnikos Institutas, 
Brooklyne, turi 3,600 studen
tų. Iš jų tik 700 eina dieno
mis, o kiti lanko vakarines 
klases. i

Polytechnikos Institutas pla
nuoja įvesti vasarines sesijas

PARDAVIMAI
Parsiduoda patogus gyvenimui vie

nos ir dviejų šeimų, namai. Kaina 
$4990. Įmokėjimo nereikia. Išmoka
ma po $50 j mėnesj. Kreipkitės: 
8520 — 87th St., Woodhaven, L. I., 
N. Y. (26-27)

RANDAVOJIMAI
Išsirandavoja tinkamas vienam 

vyrui fornišiuotas kambarys, garu 
apšildomas, Williamsburgh sekcijo
je. Arti gerų restauracijų ir patogi 
traukiniais komunikacija. Kreipki
tės: P. B., 364 So. 1st St.,' Apt. 29, 
Brooklyn, N. Y. (25-27)

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.: ŠTagg 2-3842

V. Bacevičiaus Koncertai ■
W.N.Y.C. ir W.E.A.F

Vasario mėn. 3 d. įvyks Vy
tauto Bacevičiaus piano kon
certas radio stoty j W.N.Y.C. 
(City Hali) nuo 6 iki 6:25 
P. M., o vasario mėn. 6. d. 
Bacevičius koncertuos radio 
stotyj W.E.A.F. (N.B.C.) nuo 
12:30 iki 12:45.

W.N.Y.C. Bacevičius kon
certuos ketvirtą kartą, o 
W.E.A.F.—antrą.
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Jaunuolis Išgelbėjo 
Vyrą nuo Mirties

Joseph Dunwald, 17 metų 
jaunuolis, dalį laiko dirbąs 
pas!u, vežinas firmos kostume- 
riui siunčiamą rašomąją maši
nėlę, stovėjo IRT subvės stoty
je prie 4th Avė. ir 23rd St. 
Staiga apie viduramžis vyras 
Joseph Lennon, pašto sargas, 
matomai, kokių skausmų su
imtas, krito ant bėgių, o čia 
jau girdisi traukinys.

Pastatęs mašinėlę, Dunwald 
šoko paskui ir, žiūrovams 
spiegiant, suspėjo nukritusi 
patraukti nuo bėgių į siaurą 
tarpą tarp platformos ir bė
gių, o pats iššoko viršun. 
Dviem karam praėjus tą vietą 
ir traukiniui sustojus, sargybi
nis ir motormanas ištraukė iš 
Dunwaldo nurodytos vietos 
Lennon, mažai sužeistą trauki
nio, tik susitrenkusį ir biskį 
sužalotą krintant.

Karo rizikos apdraudų kom
panijos pakėlė mokesčius nuo 
$4 iki $7.50 per $100 vertės 
prekių, dabar vežamų per Pa
namą ir Ramųjį Vandenyną.

Miestas įvedė įstatymą su
laikyti nelaisniuotą pirkliavi- 
mą gatvėse, o pedlerius var- 
tojančios kompanijos užvedė 
bylą ir sulaikė įstatymą.

MATEUS AS SIMONAVIČIUS
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.

426 South 5th St.
Blokas nuo ITewes St. elevelterif) stoties

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

<0

<0

<0

<■ > <0

<0

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį! <0

<0

<0

<0

<0

štai 
arfresas.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

Skersai nuo Republic Teatro 

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN“Laisvės” Name

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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




