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me šiais metais laimėu karą ir 
amžinai sunaikinti ruląji, juo
dąjį ir visokį fašizmą

Galime tikėtis, <ad šiais 
metais visa Amerikos karinė 
jėga bus paleista dariau prieš 
žiaurųjį žmonijos prusą.

Skaitysime žinias iš karo 
frontų apie mūsų karžygiško
sios armijos mūšius i' laimėji
mus. Bot tikėkimės ir skau
džių žinių. Reikės mmažai ir 
aukų.

Viskam būkime pasivertę. 
O ypatingai būkime- pasirengę 
daugiau ir energingai! dar
buotis karo laimėjimui.

Pradedame šiuos metus su 
garbingais Raudonosios Armi
jos žygiais visuose frontuose 
prieš bendrąjį prieš;1. Tie di
deli žygiai ir laimėjimai pake
lia visų, ūpą, visus paakst na 
prie didesnio pasiryžimo, prie 
smarkesnių pastangų.

Nepamirškime ir kitų reila-

SUARDĖ SUOKALBĮ 
NUŽUDYT AMERIKOS 
ATSTOVĄ Š. AFRIKOJ

I

Alžyras. — Generolas H. 
Giraud, naujas aukštasis 
komisionierius šiaurinei ir 
Vakarinei Prancūzų Afri
kai, paskelbė, jog buvo su
darytas naujas sąmokslas 
ten nužudyt tūlus aukštus 
asmenis, tame skaičiuje 
Jungtinių Valstijų atstovą 
Robertą D. Murphy, taipgi, 
Jurbūt, ir patį gen. Girau- 
dą. Tapo areštuota 12 są
mokslininku.

Kai kurie jų esą Jungti-! 
nių Tautų pritarėjai, tūli; 
kiti — fašistu Ašies šaliniu- • v
kai, o keturi ir policiniu- ! 
kai.

Šie policininkai žinoję,' 
kai buvo daroma sąmokslas

Lietuvos Rašytojų
Sveikinimai Ame

rikos Lietuviams

Vien Stalingrado Srityje 
Sovietai Nukovė 95,000 
Fašistu ir Suėmė 72,000

lų. Lai šiais metais visos misų 
darbinink iškos org anizacijos 
sustiprės! Lai mūsų spauda 
pasieks naujus lietu\ j tūks
tančius.

Jau eina prie pabaidos 
“Laisvės” ir “Vilnios" vajai. 
Dar galima pasidarbuoti.

Lietuvių Darbininku Susivie
nijimo vajus tik prasideda. Di
delė visiems rugiapj 'įtė.
-Lietuvių Literatūribs Džiugi
os vajus turi būti pagyvintas.

Lietuvių Meno Sąjunga, mū- 
ų chorai, turi surasti būdus 

atpildymui tų jaunų jėgųi, ku
rios išėjo Dėdei Šamui tarnau
ti.

Tai vis mūsų darbai, tai vis 
mūsų greitosios pareigos.

“Laisvėje” tilpo daug pa
veikslų apie lietuvius kovoto
jus Raudonojoje Armijoje.

šitie lietuvių tautos sūnūs 
atlieka savo istorinę pareigą 
kovoje už žmonijos laisvę. 
Jais per amžius didžiuosis lie
tuvių tauta.

Bet nei katalikų, nei tauti
ninkų, nei menševikų spauda 
nė vienu žodeliu tų lietuvių 
tautos didvyrių nepasveikino. 
Ta spauda visai nė nekalba 
i.pie lietuviškus pulkus Raudo
rojoj Armijoj.

Ką gi tas pasako ? Tas pa
sako, kad tai spaudai labai ne
patinka, jog lietuviai dalyvau
ja tose armijose, kurios šian
dien muša mirtinuosius žmoni
jos priešus.

Berods Hartforde draugijos 
renka delegatus ir siunčia j 
<okią ten konferenciją kėli
mui pinigų dėl “Lietuvos Rau-’ 
.lonojo Kryžiaus.” Tame sąjū
dyje dalyvauja ir pažangiosios1 
jrganizacijos.

Labai gražu, kad lietuviai 
uri gerus norus ir bando 
endrai darbuotis. Bet svarbu

xokio darbo tikslas, čia jau kijos sostinės, 
eikia rimtai apsižiūrėti. . 

nužudyt pirmesnį aukštąjį I 
komisionieriu, francūzų ad- v 7 v

mirolą Darlaną; bet jie slė-Į 
pę tą suokalbį.

Gen. Giraud sakė: “Tarp 
areštuotų yra ir geriausių 
mano draugų.”

Du iš suimtųjų gerai pa- j 
tarnavo amerikiečiams ir 
anglams iškelt kariuomenę! 
į Šiaurine Prancūzu Afri
ka.

Dėl to buvo pastatyta ge
nerolui Giraudui klausimas, 
kam jis areštavo ir talkinin-1 
kų draugusNGiraud atsakė: į 
“Aš liepiau suimt tuos, ku- i 
rie neatsargiai elgėsi.”

Tokiais areštais gen. Gi-! 
raud sakosi norįs apvalyt ' 
Šiaurinę ir vakarinę Afri-1 
ką nuo betvarkę keliančių 
asmenų. Jis pareiškė, jog 
dabar areštuoti francūzai 
sąmokslininkai nebūsią mir
tim baudžiami. 

____

Anglai Smogė Kari- ! 
niams Naciu Laivams 
London. — Anglų laivy

nas per mūšį šiaurinėse jū
rose pavojingai sužalojo 
vieną vokiečių šarvuotlaivį 
ir nuskandino viena naikin
tuvą. *■ I

Nauji Sovietų Laimėji
mai prieš Nacius !

Maskva, saus. 1.—Sovie
tu kariuomenė atėmė iš vo
kiečių geležinkelio stotį Ob- 
livskają, 190 mylių į vakarus 
nuo Stalingrado ir užėmė! 
Prijutnoje miestą, 38 my-1 
lios į pietų vakarus nuo ‘ 
Elistos, sovietinės Kaimu-!

MASKVA, GRUODŽIO 28 d. PRESS-WIRELESS.
Siųsdami savo karščiausius Naujųjų Metų Sveikini

mus, mes linkime jums tolimesnio pasisekimo stipri
nant Amerikos lietuvių vienybę kovai prieš kruvinąjį 

^fašizmą.
šiuo metu, kai vyksta lemiami mūšiai dėl mūsų tau

tos ateities, dėl josios gyvybės, — visos lietuvių jėgos 
turi susivienyti aplink vienintelį tikslą — ko greičiau
sią fašizmo sunaikinimą.

A Mes, lietuviai rašytojai, užtikriname jus, mūsų bran
gūs broliai ir seserys, jog nesigailėsime jęgų, kad mū
sų balsas skambėtų kaip trimito šauksmas už visų lie
tuvių vienybę kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo iš hitle
rinės vergijos. f

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos rašytojai:
JUOZAS BALTUŠIS
PETRAS CVIRKA
LIUDAS GIRA
KOSTAS KORSAKAS
LIEPSNONIS-KUKANKA
EI MIEŽELAITIS
JONAS MARCINKEVIČIUS 
SALOMĖJA NERIS . ' 
ANTANAS VENCLOVA 
J. ŽIUGŽDA.

Dar pernai viešai buvo pa- 
>kelbta, kad naciai okupantai 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių 
likvidavo, uždarė. Mes niekur 
nematėme pranešimo, jog 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
turėtų kokius nors ryšius su 
kokiu nors Lietuvos Raudo
nuoju Kryžiumi.

Tai kokS tiksi as sumanyto- 
ų kelti pinigus, rinkti aukas, 
uosti parengimus Lietuvos 
audonajam Kryžiui, kuomet

Kryžių seniai naciai pa
augę ?

Amerikiečiai Sunaikino 
Valtis su Japonais

Washington. — Jungtinių 
Valstijų lakūnai nuskandi- 
no penkias dideles valtis su 
japonų kariais, mėginusiais 
išsikelt krantan už 120 my
lių nuo Guadalcanal, Salia- 
mono salyne.____________

Tie žmonės, kurie pradėjo 
tą sąjūdį, gal turi labai gra
žius, švarius troškimus. Jie no-

(Tąsa 5-tam puslapy])

Lietuvos Profesionalų ir 
Laikraštininkų Sveikini

mai Amerikos Lietuviams
MASKVA, Gruod. 29, 1942

Draugai Amerikos Lietuviai!
Su šiais Naujųjų Metų sveikinimais mes siunčiame, 

jums brolišką padėką už paramą, kurią jūs teikėte Ta
rybų Lietuvai didvyringoje, mirtinoje jos kovoje prieš 
rudąjį hitlerinį marą, kovoje sunkiausioje iš visų, ko
kias bet kada Lietuvai teko vesti.

Naujieji Metai atneša mums linksmų žinių. Skaudūs 
smūgiai yra kertami priešui arti Stalingrado, Dono 
upės Stepuose, centraliniame fronte, Afrikos dykumo
se. Bet priešas dar stiprus ir sunki kova tebestovi 
mums priešakyje. Todėl dėkime visas pastangas, įverž- 
kime visas savo jėgas kovai prieš niekšiškus hitlerinin
kus. Nė vienas lietuvis neturi teises nuošaliai stovėti, 
kada jo tautos likimas yra ant svarstyklių padėtas.

Priimkite broliškus mūsų sveikinimus ir nuoširdžiau
sius linkėjimus 1943 metams, pergalei prieš hitlerinin
kų gaujas!

GIRDZIJAUSKAS, profesorius
KRIŠČIŪNAS, Dotnuvos Akademijos prof., dekanas 
KVĖDARAS, miškininkas
LAURINAITIS, agronomas
MIKĖNAS, Sovietų Sąjungos šachmatų meistras
SIMANAS, sportininkas, Lietuvos bėgikų čampionas 
GAŠKA, Valstybės Leidyklos direktorius 
ZIMANAS, “Tiesos” redaktorius
ŠIMKUS, “Tarybų Lietuvos” redaktorius 
MIEŽELAITIS, “Komjaunimo. Tiesos” redaktorius 
ZINKUS, “Valstiečių Laikraščio” redaktorius._____

'LAISVĖS” VAJUS
A. Stripeika pasiryžo užimti pirmą vietą ir kaip ma

tyt bus sunku jį pralenkti. Jis prisiuntė keturis naujus 
skaitytojus ir pluoštą atnaujinimų. Bet kas pasidarė 
su mūsų draugėms Žukauskiene, Svinkūniene ir Mei- 
soniene? Nejaugi jos užleis Stripeikai pirmą vietą, 
kuomet taip gerai laikėsi.

Philadelphijos Vajininkai paaugo punktais su pa
galba drg. Lukuoševičiaus, jis prisiuntė atnaujinimą.

Baltimorės Vajininkai taipgi pakilo punktais. Talki
ninkas P. Paserskis prisiuntė naują skaitytoją.

J. Gavenavičius prisiuntė naują skaitytoją. Laukia- 
rhedaugiau žinių iš So. Bostono.

S. Kuzmickui daugiau punktų prisiskaito prie jo kre
dito su dviem atnaujintom prenumeratom..

v. T. Yokim prisiuntė keletą atnaujinimų. Jis gailisi, 
kad negalėjo daug pasidarbuoti šiamę vajuje, nes sto
ka laiko. Bet kaip su kitais draugais, kuriejgalėjo atei- 
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, gruod. ^1.—Spe-į divizijas, 7-tą ir 8-tą rumu-; 

cialis Sovietų pranešimas: įnų raitininkų ir 1-mą jų1 
“Sekamos yra šešių sa-j tankų divizijas ir 44-tą, 376- 

vaičių mūšių pasekmės Sta
lingrado Apygardose:

“Raudonoji Armija rugsė
jo mėn. 1942 m. sustabdė 
vokiečių fašistų kariuome
nę priešakyje Stalingrado. 
Karo eiga parodė, jog ant 
greitųjų buvo sudaryti 
strateginiai vokiečių planai 
— užimt Stalingradą, at- 
kirst vidurinę Sovietų Są
jungos dalį Europoje nuo 
Volgos upės ir nuo Uralu 
kalnų — ir jog tuose savo 
planuose vokiečiai neatsi
žvelgė į medžiagines Sovie
tų jėgas ir į atsarginę jų 
kariuomenę.

“Visai priešingas buvo 
strateginis Sovietų planas, 
kurį išdirbo Raudonosios 
Armijos vyriausioji koman
da — apsupt ir sumušt vo
kiečių kariuomenę ties Sta
lingradu. Šis planas buvo 
įvykdytas -1942 m. lapkričio 
ir gruodžio mėnesiuose.

“Pirmajame šios kovos 
laipsnyje Raudonoji Armija 
lapkričio 19 d. perėjo į 
ofensyvą į šiaurių vakarus 
ir pietų vakarus nuo Sta
lingrado ir Dono upės sri
tyje, ir kirto priešams ga
lingus smūgius.

“Sovietinei kariuomenei, 
veikiančiai į šiaurių vaka
rus ir pietų vakarus nuo 
Stalingrado buvo pavesta 
supliekt vokiečių kariuome
nę Stalingrado apylinkėse 
ir daromais iš šonų veiks
mais apsupt svarbiausiąją 
dalį priešų armijos ties 
miestu. Šis uždavinys ?buvo 
gabiai įvykdytas.

“Šiame ofensyve 
kariuomenė supliekė 
mas priešų divizijas: 
5-tą, 6-tą, 9-tą, 13-tą, 
ir 15-tą rumunų pėstininkų

mūsų 
seka-

Prasideda Pergalės 
Taksy Mokėjimas

Washington. — Nuo nau
jų Metų prasidėjo Pergalės 
Taksų mokėjimas, šie tak
sai bus 5 procentai algos bei 
kitokių įplaukų. Samdytojai 
juos tiesioginiai atskaitys 
iš mokamų darbinir^kam bei' 
tarnautojam algų.

Profesionalai ir kiti ne
samdomi asmenys turės pa
baigoj šių metų sumokėt 5 
procentus taksų nuo savo 
metinių pajamų į Pergalės 
Fondą.

Šių taksu dalife bus po ka
ro sugrąžinta jų mokėto
jams.

Kiti, reguliariai taksai 
prasidės nuo $50Q metinių 
algų bei .kitokių įplaukų pa
vieniams ir nuų $1,200 ve- 
dusiems. Čia bus mokama 
6 proc. taksų.

nuo Stalingrado Raudonoji 
Armija nužygiavo pirmyn 

170 iki 150 kilometrų ir iš- 
I laisvino 213 apgyventų vie

tų. *
“Sėkmingai pralauždama 

priešų linijas ir darydama 
ofensyvo žygius mūsų ka- 

j riuomenė apsupo sekamus 
i vokiečių armijos dalinius:” 

Čia specialis Sovietų 
i numeriais ir 

i vardais paduoda 21-ną visai 
apsuptą vokiečių ir rumu
nų divizijas. Kitame “Lais- * 
vės” numeryje visos jos bus 

nelaisvėn paminėtos ir išspaudinta li-

tą, 383-čią vokiečių pėsti
ninkų divizijas ir 22-rą jų 
tankų diviziją. (Kiti šio 
pranešimo vertimai anglų 
kalbon sako, kad tos fašis
tų divizijos “visiškai sunai
kintos.”) Be to, trys vokie- Penėsimas 
čių pėstininkų divizijos nu-i 
kentėjo sunkių nuostolių.

“Šiuose mūšiuose mūsų į 
kariuomenė sunaikino 95,- ■ 
000 vokiečių ir i______
paėmė 72,400.

“Mūsų kovotojai pagrobė 
milžinišką daugį priešų ka
rinių reikmenų, tame skai
čiuje 184 lėktuv., 1,792 tan
kus, 2,232 kanuoles, 7,306 
trokus, taipgi didelį skaičių

kusioji dalis šio plataus so
vietinio pranešimo. Jis, 
tarp kitko, pažymi, jog per 
ofensyvą vidurinėje Dono 
upės sriįyje raudonarmie
čiai užmušė 59,000 hitleri
ninkų kareivių ir oficierių 
ir nelaisvėn paėmė 60,050.

mortirų, kulkasvaidžių, au- šiame fronte Sovietų kovo- 
tomatiniį šautuvų, prieš- , tojai nužygiavo pirmyn 150 
tankinių, šautuvų, amunici- iki 200 kilometrų ir atėmė 
jos ir kitų karinių reikme- i§ vokiečių 1,246 apgyven
tų. tas vietas.

“Tuo pačiu laikotarpiu į Pfcr ofensyvus nuo gruod. 
mūsų kariuomenė sunaiki- j 12 d. Sovietai viso užmušė 
no 286 priešų lėktuvus, 5481175,000 nacių kareivių ir 
tankus, 934 kanuoles, 3,190 į oficierių ir paėmė nelaisvėn 
trokų ir didelius kiekius ki- 137,650. Be to, jie sunaiki- 
tų karinių reikmenų. no bei pagrobė milžiniškus

“Per ofensyvus . šiaurių daugius priešų ginklų, įren- 
vakarus ir pietų vakarus girnų ir reikmenų.

Amerikos Žvalgai Sukerta 
Japonus; Mūsų Lakūnai Nu
skandino 2 Japonų Laivus 

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, gruod. 30. — Laivyno departmento 

pranešimas 233:
Gruod. 27. — Mūsų armijos kariai ir marininkai Gua

dalcanal saloje užmušė 114 japonų per žvalgų susikir
timus su priešais. Tik du Jungtinių Valstijų kariai te
buvo nukauti tuose susikirtimuose.

Jungtinių Valstijų marininkai šūviais iš kanuolių 
ir mortirų sunaikino vieną japonų mortirą, vieną prie
šų kulkasvaidžių poziciją ir nukovė tarp 30 ir 40 japo
nų. Paskui mūsų marininkai, užtaisę spąstus japonams, 
užmušė dar 11 priešų. Du marininkai buvo nukauti ir 
vienas sužeistas.

Gruod. 29 d. Jungtinių Valstijų lėktuvai du kartu 
(Tąsa 5 puslapyje)

Raudonarmiečiai Atėmė dar 
Tuzinus Punktų is Nacių 
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gruodžio 31. — Vidunaktinis Sovietų pra

nešimas:
Į pietus nuo Stalingrado gruod. 30 d. mūsų kariuo

menė ir toliau plėtė savo ofensyvą ir užėmė apskričių 
centrus Remonte ir Troickoje, taip pat šias apgyven
tas vietas: Pogožka, Ternovaia, Ivanovka, Sirotski, 
Prudnikov, černišov, Valujevka, Ulan-Erge, Leninski 
ir geležinkelio stotį Semičnaja.

Stalingrado apylinkėje buvo sunaikinta 30 priešų 
transporto lėktuvų.

Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariuomenė, 
veikdama atakos grupėmis, užėmė 24 priešų fortukus 

(Tąsa 5 puslapyje)
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Pergalė Prie Kotelnikovo
Gruodžio 29 dieną didvyriška Raudo

noji Armija užėmė Kotelnikovo geležin
kelių svarbią stotį. Priešas buvo taip su
muštas, kad į Raudonosios Armijos ran
kas pateko 17 sveikų lėktuvų, traukinys 
prikrautas tankų, daug kitos karo me
džiagos ir belaisvių.

Kotelnikovo geležinkelių stotis yra apie 
100 mylių7 į pietvakarųs nuo Stalingra
do. Ji tarnavo hitlerininkams; kaipo ba
zė puolimui Stalingrado, o vėliau jų ar
mijai, besimušančiai, kad pralaužti Rau
donosios Armijos lanką ir paliuosuoti 
Hitlerio armiją, kuri yra apsupta prie 
Stalingrado, tarpe Volgos ir Dono upių.

Aišku, kokis smūgis Hitlerio jėgoms 
užduotas priELjKotelnikovo. Raudonosios 
Armijos laimėjimas ne vien sutvirtina 
apsupimo lanką, kuris laiko apsupęs hit
lerininkus prie Stalingrado, bet sudaro 
pavojų apsupti ir tas Hitlerio armijas, 
kurios norėjo išlaisvinti apsuptus prie 
Stalingrado, ir Hitlerio armijas, esan
čias Priekaukazijos pakalnėse.

Nuo Kotelnikovo Raudonoji Armija 
vysto savo puolimą trimis kryptimis: kai
riu sparnu linkui Torgovaja, kad pasto
jus kelią Hitlerio jėgoms, besitraukian
čioms iš Priekaukazijos; vidurinės jėgos 
eina pirmyn išilgai geležinkelio, linkui 
Zimovniki, Proletarskaja, Salsk ir Tiko- 
reck geležinkelio stočių, kur jos taip pat 
siekia uždaryti Hitlerio armiją Priekau- 
kazijoj ir vystyti savo veikimą prieš 
Rostovą iš ryt-pietų pusės. Trečia/jėga 
vysto veikimą į šiaur-vakarius, penyBi- 
rukov, kad susijungti su kitomis Raudo
nosios Armijos jėgomis, kurios maršuo- 
damos nuo Voronežo, iš šiaurių ant Ros
tovo, jau yra užėmę Tacinskaja geležin
kelio stotį.

Bendrai, Raudonoji Armija labai pa
sekmingai vysto savo veiksmus linkui 
Rostovo ir Charkovo, Doneco baseino ir 
Azovo jūros. Jeigu šie veiksmai bus sėk
mingai pravesti iki galo, tai Hitlerio Ar- 

vmiją patiks tokig. katastrofa, kokios dar 
jokia kita armija nesusilaukė. Bet nerei
kia laukti, kad Raudonoji Armija tą ga
lėtų labai greitai atlikti, nes ji prieš sa
ve turi apie milioną Hitlerio armijos, ku
rią tas banditas vis padrūtina pasinau
dodamas nebuvimu antro fronto prieš jį 
Europoje.

Uždarė Finų Fašistų Propagan
dos Centrų

New Yorke buvo įsteigtas Finliandi
jos fašistų propagandos centras, kuris 
vadinosi “Finnish Information Center.” 
Tos jų “informacijos” buvo nącių propa
ganda; jie siuntinėjo laikraščiams tą, ką 
sako banditų vadas generolas Manner
heim ir kiti. Jų “informacijos” buvo to- 

. kios, kaip lietuviškų pro-nacių Hitlerio 
apmokamo agento Prano Ancevičiaus 
buvo “informacijos,” arba jų “informa
cijos,” gaunamos iš slaptų lietuvių hit-

< lerininkų biurų.
Jungtinių Valstijų vyriausybe užda

rė tą melų ir priešo propagandos lizdą. 
Kiek laiko atgal mūsų vyriausybė išvi
jo Finliandijos konsulus, kurių buvo pil
nos visos prieplaukos ir pilni svarbūs 
karo gamybos centrai, kurie buvo 
“Ašies” šnipų lizdai. Sekamas žygis tu
rėtų būti išvijimas iš Washingtono Fin
liandijos atstovo Procope ir paskelbimas 
Finliandijai karo, nes ji yra Hitlerio 
dalininkė ir kartu su nacių razbainin- 
kais atsako už visas karo kriminalys- 
tes.

Po šio žygio, kuris neišvengiamai pri
sidės prie karo laimėjimo,' nes bus su- 

'‘Inažlnta priešo propaganda, mūsų šalies

. ............... .. ......................... ............................ ..... ......... ......... ..........m----------- 

vyriausybė privalėtų pakratinėti ir ki
tų tautų pro-nacių lizdus ir jų spaudą, 
jų tarpe ir lietuvius hitlerininkus, kurie 
susisukę savo lizdus apie “Naujienas,” 
“Keleivį,” “Draugą” ir panašią spaudą.

"Times” Apie Sovie 
t ąe Frontą

Pavojingas Laukimas
Raudonoji Armija pradėjo didvyrišką 

ofensyvą iš Stalingrado srities, kada ji 
apsupo ir užtvėrė visus kelius 300,000 
Hitlerio armijai pasitraukimui. Tas 
ofensyvas išsiplėtė į naują ofensyvą Rže- 
vo srityje, į ofensyvą linkui Rostovo, kur 
sudaromos sąlygos sunaikinti visą milio
ną hitlerininkų.

Nuo šio ofensyvo pradžios Raudonoji 
Armija jau sunaikino apie 250,000 hit
lerininkų, skaitant užmuštus, sužeistus 
ir suimtus, ir tūkstančius tankų, lėktu
vų, kanuolių bei kalnus kitų ginklų. Rau
donoji Armija nesulaikomai einat pir
myn ir tuo neša pergalę visoms Jungti
nėms Tautoms, laisvę visoms paverg
toms tautoms!

Sovietų partizanai didvyriškai kauna
si už savo laisvę. Jugoslavijos partiza
nai nugali ne vien Hitlerio ir Musoli
nio gaujas, bet ir naminio priešo* gene
rolo Michailovičio visokias1 skerspaines. 
Lenkijos partizanai verčia nuo bėgių Hit
lerio traukinius, naikina priešus ir sako, 
kad jeigu ilgiau ten viešpataus Hitleris, 
tai visa Lenkija bus paversta į baisų ka
pinyną. Lenkijos moterys rašo laišką 
premjerui generolui Sikorskiui, kur, 
tarp kitko, stato klausimus:

“Kodėl tyla? Ąr jau lenkai, anglai ir 
amerikiečiai neturi lėktuvų, bombų? 
Kodėl jūs nekertate priešui smūgio taip, 
kad mes jo aidus girdėtume, kad mes ži
notume, jog pagalba ateina, kad atmo- 
nijimo valanda artėja?”

Taip stato klausimą Lenkijos moterys 
savo valdžios premjerui užsieny j. Taip 
stato klausimą Norvegijos, Belgijos, 
Francijos, Holandijos, Graikijos ir kitų 
pavergtų šalių žmonės. Jie girdi Raudo
nosios Armijos pergalių aidus. Jie džiau
giasi, bet jie klausia, kur yra Anglija ir 
Amerika?

Antras frontas yra neišvengiamas. Be 
jo mes karą laimėti negalime. Pasakos, 
kad Tunisijoj “atsidarė antras frontas,” 
tai' netiesa. Kovos Šiaurinėje. Afrikoje 
yra tik dalis mūsų kovų. Kovos už mūsų, 
pergalę turi apimti Francijos, Belgijos, 
Holandijos, Norvegijos, Italijos ir Vo
kietijos laukus. Ir šios kovos padėtų Tu
nisijoj kovoms.

Tie žmonės, kurie raminosi Darlano 
žygiais, kuris į Jungtinių Tautų pusę 
“perėjo” tik tada, kada Amerikos armi
ja jau kovas laimėjo. Tie, kurie naujų 
“Darlanų” laukia Italijoj, Vokietijoj, 
kurie skleidžia pasakas apie budelio 
Mannerheimo “taikos planus,” tiksliai 
trukdo antro fronto atidarymą prieš 
barbariškas Hitlerio jėgas ir tuo jam 
padeda.

Kas bijo antro fronto? Kas jo nenori? 
Pirmiausiai Hitleris, Mussolinis, Goe- 
ringas, Goebbelis ir kita hitlerininkų ir 
fašistų razbaininkų gauja! Kas jiems 
padeda, kas trukdo antrd fronto atida
rymo reikalus, kas prieš jį agituoja? Tie 
elementai, kurie arba yra Hitlerio ir 
Mussolinio agentai, arba daugiau perga
lės bijosi išvien su Sovietų Sąjunga, ne
gu pralaimėjimo!

Pasakos apie tai, būk Amerika nėra 
karui pasiruošus, būk nėra užtektinai 
jėgų, yra liaudies apgavystė. Mūsų pre
zidento žodžiai apie musų šalies ginkluo
tu jėgU skaičių, apie mūsų industrijos 
karo gamybą, apie entuziastišką liau
dies karo laimėjimo rėmimą, liaudies 
pirkimas pergalės bonusų ir pagaliau 
Amerikos armijos veikimas Afrikoj į ši
pulius tas pasakas sudaužė!

Jau 1942 metai pasibaigė. Įžengėm į 
1943 metus. Šie metai turi būti mūsų 
pergalių metai. Greičiau bus sumuštas 
Hitleris, Mussolinis, daugiau išgelbėsime 
gyvų žmonių iš jų vergijos, mažiau jie 
suspės nužudyti senelių, moterų ir vai
kų! Greičiau juos sumušime, mažiau ka
ras kainuos pinigų. Greičiau nugalėsi
me šią hitlerišką ir fašistinę pavietrę, 
greičiau ^koncentruosime savo jėgas 
prieš Japonijos samurajus!

Būtų savęs apgavystė ir saužudystė 
laukti, kad Amerikos ir Anglijos demo
kratijos reikalus išgelbėtų tik Sovietų 
Sąjungos liaudis, jos Raudonoji Armi
ja, Chinijos liaudis ir pavergtų šalių 
žmonių kova.

Raudonoji Armija veda pergalingą 
ofensyvą, ji atlieka savo pareigas, kaip 
sakė Juozas Stalinas. Chinijos liaudis

New York “Times” nėra 
tas laikraštis, kuris nuošir
džiai remtų Sovietų kovas, 
kuris prie kiekvienos pro
gos ne j ieškotų būdų, kaip 
pažeminti tos šalies tvarką. 
Ypatingai tuo pasižymi mi
nėto dienraščio redakciniai 
straipsniai ir karinio “spe
cialisto” W. Baldwin išva
dos. Ir nieko kito negalima 
nuo jo laukti, nes tai stam
bių turčių reikalų atstovas. 
Ir todėl žingeidu paduoti iš 
jo tūlas ištraukas apie So
vietų Sąjungos frontą, jo 
svarbą, pateiktas sekmadie
nio laidoj, kaip jis į tai 
žiūri. “Times” rašo:

“Nuo birželio, 1941, kada 
jis (Hitleris) įsakė savo me
chanizuotoms jėgoms kirsti 
smūgį pirmai komunistinei 
valstybei, jis yra užėmęs 
per pusę miliono ketvirtai- 
niškų mylių Sovietų žemės. 
Jis? neteko apie keturis mi
lionus kareivių ir neišaiš
kintas mases lėktuvų, tan
kų ir kanuolių. Bet jis ne
pajėgė atsiekti savo būti
nų tikslų, paimti: Maskvą, 
Leningradą ir Stalingradą, 
Volgą, Kaspijos Jūras ir 
Kaukazą. Jis negalėjo su
naikinti Raudonąją Armi
ją, pirm jis susilaukė kitų 
frontų.

“Raudonoji Armija, taip 
daug kartų sunaikinta na
cių propagandoj, pereitą 
savaitę kirto skaudų smūgį 
Hitlerio karo mašinai, taip 
giliai įlindusiai į Rusiją. So
vietai pradėjo ofensyvą po 
vasaros, ir rudens pasitrau
kimų ir vysto sėkmingai... 
Jr rusų ofensyvas rimtai 
grūmoja priešui. Rusija 
priverčia , H.itlerį laikyti 
milžiniškas jo jėgas Rusijos 
fronte ant 2,000 mylių il
gio nuo Murmansko iki 
Mozdoko. J

Rusija laikosi prieš 2m) 
divizijų

“Yra prileidžiama, kad nuo 
62% iki 64% Hitlerio jėgų 
arba apie 220 jo divizijų iš 
340 ar 350 divizijų yra Rusi
jos fronte. Prie to Vokieti
ja prieš Rusiją dar turi 22 
divizijas savo pakalikių, 
kaip tai — Rumunijos 15 
divizijų, Italijos 2 divizijas, 
Vengrijos 5 divizijas, ir se 
ka Finliandijos, Bulgarijos 
ir Ispanijos divizijos. Šių 
divizijų jėgos yra nuo 3,- 
500,000 iki 5,000,000 vyrų 
armija. Ir štai kodėl Hitle
ris sako, kad “karas bus iš
spręstas rytuose”, ir štai 
kodėl Rusijos frontas ir pa
silieka pirmos »reikšmės 
frontas Jungtinių Tautų 
pastangoms, kuris suteikia 
progą paruošti antrą, trečią 
ir kitus frontus.

“Raudonoji Armija veda 
tris ofensyvus Pietų Rusi
joj, būtent Dono alkūnėj, 
Stalingrado ir Kaukazo sri
tyse. Ofensyvą tikslas yra: 
(1) Sumažinti Stalingradui 
pavojų; (2) Atmesti Hitle
rio jėgas, grūmojančias 
Kaukazo aliejaus šalti
niams Groznyj ir Baku ir ’ 
(3) Išmesti vokiečių jėgas 
iš visos žemutinės Dono sri
ties.... .

Dono Alkūnėj
“Maskvos pranešimai tre- spausta iš abiejų pusių ir į

čią ofensyvą vadina “Vi
daus Dono Srityj.” Toji Do
no sritis, tai yra tarpe Vo
ronežo ir Stalingrado mies
tų, kur Donas turi apie 400 
mylių ilgio. Čionai Hitlerio 
jėgos saulei kepinant, vasa
ros laiku veržėsi linkui Vo
ronežo ir Dono alkūnėj lin
kui Stalingrado. (Čia “T.” 
priveda Dono srities apibu 
dinimą iš M. Šolokovo vei
kalo vasaros laiku ir toliau 
rašo.)

“Viešpatavo pusniai ir 
žemai plaukė debesiai, kada 
vidury gruodžio Raudonoji 
Armija pradėjo ofensyvą. 
Su gruodžio 16 diena kiek 
parsiblaivė. Šaltis stovėjo 
13 laipsnių žemiau nulio. 
Rusų tankai ir pėstininkai 
puolė pirmyn.Iki Kalėdų va
karo, kaip Maskva praneša, 
rusų armija nužygiavo 100 
mylių pirmyn ir sunaikino 
80,000 vokiečių ir jų tal
kininkų. Ji suėmė didžius 
daugius ginklų... Raudonoji 
Armija šioj srityj yra 130 
mylių nuo Rostovo ant Do
no ir 150 mylių nuo Char* 
kovo, ;

“Jos žygis linkui Rostovo 
sudaro pavojų Hitlerio ar
mijai. Jeigu rusai galės pa
siekti Rostovą, tai jie nu-( 
kirs 1,000,000 “ašięs” ka
reivių susisiekimą, kurie y- 
ra Pietų (Rusijoj. Žinoma; 
rusai nedaro jokių iliuzijų, 
jie žino ir pabrėžia, kad 
priešas yra galingas. ,

Stalingradas ir Rusų 
Reples

“Rusų kontr-atakos Vol
gos Verdu no srityj prasidė
jo lapkričio 19 dieną ir po 
pradinių pasisekimų susiti
ko su žiauriu priešo atspa
rumu. Rusai veda nuolati
nį ir neatlaidų priešo nai
kinimą ir jo cementinių ap
sigynimų ardymo darbą, 
nugali visokias prieštanki
nes ir kitokias kliūtis. Unit
ed Press korespondentas 
Mr. Henry Shapiro kalbė
josi su Sovietų generolu- 
leitenantu Vasilium Ivano- 
vičiu Štpkovu, kuris yra. 
vyriausias Sovietų koman- 
dierius Stalingrado apgyni
me. Generolas sakė:

“Vyriausias požymis Sta
lingrado kovų, tai kovos ar
timoj atstoj. Ir aš neturiu 
mintyj tokias kovas, kokias

kurios reikmenų papildy- kia^d atgal, o Raudonoji Ar
mas nuolatos mažėja. mįa! lipa jiems ant kulnų. T

“Kaukazo srityj, tai yra šis vokiečių pasitraukimas 
jo pakalnėse, Raudonoji: iš Priekaukazijos gal būti 
Armija taip pat eina pir- yja reikalingas sutvirtini 
myn ir tas gal turės įtaką! ją jėgas Dono alkūnėj arba 
ir į kovų pasekmes toliau įipiie Stalingrado.” 
šiaurius. Vokiečiai pereitą ; Taip apibūdino karo fron- 
rudenį pasiuntė pirmąsias tu padėtį Sovietų Sąjungoj 
savo eiles ant 350 mylių į dienraštis “Times”, kuris 
pirmyn už Rostovo išilgai ; neturi jokio noro bent kiek 
gelžkelį linkui Kaspijos Jū- perdėti Sovietų Sąjungos 
ros, kur jie siekė nukirsti, fronto svarbą ir apie tas 
talkininkų teikiamos pagel-[ milžiniškas kovas, kokias 
bos kelią ir paimti žibalo atlieka mūsų karo išlaimė- 
šaltinius, kurie pagamina jimui didvyriška Raudonoji 
80% Rusijos aliejaus ga- Armija vadovystėj Juozo 
mybos. Dabar pakalnėse, Stalino :r jos maršalų. 
Nalčiko srityj jie jau trau-1 . Vai. Sūnus.

Laisvės” Bendrovės 
Sėrininku Suvažia-

vimas
Sausio 31 d. f”

1943 m., įvyks “Laisvės
Bendrovės dalininkų meti- v«x
nis suvažiavimas. Labai ipiašome visų dienraščiui 
svarbu dalininkams (šeri-j “Laisvei’’ gero velijančių 
ninkams) dalyvauti šiame žmonių rūpintis gavimu 
suvažiavime. . naujų ‘ skaitytojų. Pernai

Taipgi labai svarbu, kad'veik kasdien gavom po vie- 
suvažiavimas gautų daug i ną kitą naują skaitytoją, 
pasveikinimų su dovanomis Trip pa; pasidarbuokim ir 
dienraščiui “Laisvei”.

Sausio mėnesį įvyks visų 
organizacijų susirinkimai. 
Viena, organizacijos, kurios 
yra “Laisvės” Bendrovės 
dalininkės, turi išrinkti sa
vo atstovą į suvažiavimą, o 
antra, reikia pasveikint nuo 
organizacijos suvažiavimą ■ 
ir reikįa suteikti “Laisvei”!

dovaną „lW u-l |.A|SV0JI SAKYKLA

(Jan. 31),’tas turėtų duoti, dienraš- 
apie $2,000.

Svarbiausias dalykas, tai

šiemet.
Kurie dar nesate “Lais

vės” bendrovės dalininkais 
(šėrininkais), tuojau pri- 
siuskite $10.00 ir patapkite 
dienraščio “Laisvės” leidė
jas iki sekančio suvažiavi- 

' mo.
P. Buknys.

Netik organizacijos, bet 
ir individualai privalo svei
kinti savo dienraštį ir pri
valo jam paaukuoti nesku- 
paujant.

Pereitais metais mūsų 
dienraštis puikiai išsilaikė 
finansiniai, nes gavo gra
žios paramos aukomįs iri 
per ištisus metus, veikrkas-l 
dieną, gavome po vieną - ki- kalas kaip studijuoti, taip ir 
tą naują skaitytoją. O va-j kritikuotrATik, žinoma, viešai, 
jus šiemet arti dvigubai ge- Perskaitei, radai ką neteisin- 
resnis už pereitus metus. tuojau parašyk savo kriti- 
Todėl dienraštis “Laisvė” i kiV JcguI jaikrašč^ skaityto- 
gerai atsilaikė prieš kylan
čias kainas. Atsilaikė dėka | 
platintojams ir aukotojams.!

Tačiau savo dienraščio at
eitį turim permatyti iš ank
sto. Sekančiais mefeis bus 
sunkiau su parengimais. 
Gazolino ir tajerų trūkumas 

3* i

BAYONNE, N. J. KORES
PONDENCIJOS KRITIKAMS 

IR PROSECUTOR 
i ....-----

Tfilas liukas atgal “Laisvėj’ 
tilpo aprašymas apie velioi 
drg. J. Rutkauską ir jo šernu 

jnis. čionais nekartosiu, kas bu- 
i vo rašyta, tik noriu suminė- 

paramos aukomįs iriti korespondencijos kritikus.
Natūralu ir yra būtinas fei-

^Tik, žinoma, viešai. 
Perskaitei, radai ką neteisin- 

tuojau parašyk savo kriti- 
.. Tegul laikraščio skaityto- 

!jai žino ir korespondentas bus 
jums dėkingas.

Bet tokia kritika, kokia kai 
kurie bayonniečiai užsiima, tai 
jau ne kritika, bet praktikavi
mas būti košes kukoriais.

Gerbkunieji, taip elgdamie
si, darote klaidą.

Kritikai, o ypatingai tie, ku
rie mėginate būti jieškotojais 

i teisybės—prosecutoriais, štai
. . ...... , ka aš nuo jūsų reikalauju: Ne-

I nybą, tas n gi -atsilieps ant, ian(ixiokite patamsiais ir re- 
| parengimų. Gi medžiagos | bgginėkite užkampiais, bet 

“Laisvę,” prirotĮv- 
30 dienų nuo paįi- 

Laisvėj” šito prašo
ką minimoj koresponden-

mes atlikdavome karo aka-1 susiaurins piknikus. Daug 
demijoj, kur priešai susi- ijaunjmo išėjo į militarę tar
kuodavo ir vėl issiskirdavo. I o o 111
Čionai mes mušėmės iki ’ ' -
vieni kitų sunaikinimo. Su-| įe Spaustuvės ir popiera 
prantama, mes turėjome; limas daikt kad dJrlkite bėgyje 
išsidirbti naujus kovos bu--pabrangs. Todč] turime iš rodylhog' 
dus- ybkjeciai dėjo, viltį į- j anksko rūpintis, kad musų mo, 1..
veikti musų dvasinį .atspa- ; dįeni.a§tis finansiniai nėSU- eijoj Velionio Draugas sume- 
rumą nepertraukiančiomis lkluptu havo, tai aš atiduosiu “Laisvei”
tankų, lėktuvų ir pėstininkų i v _ j Popieros Fondą 5 dolerius. O
ątakomis. Bet rusai gali j 'Pirmas žygis šių metųljeį neprirodysite, tai jūfų 
įveikti bile vokiečius, net ir dienraščio “Laisves” sustip-1penkine j “Laisvės” fondą. O 
pačius labiausiai fanatiškus, i rinimui finansiniai yra su-i jei pasiskūpėsite atsilygint, 

bankietas. tai galimas daiktas, kad pri
reikia sieis dar sykį parašyti į “Lai: 

ę” ir nurodyti, kas skolinga 
penkinę Popieros Foi

ir
. Pi’oga
'stambokai paaukoti “Lais
vei”. Ypač tie “Laisvės” pa- 

ityj nesi- ! triotai, kurie toliau gyvena 
ir nedalyvaus suvažiavime,

kas liečia nusistatymą. Mū-į važiavimas 
sų kareiviai turėjo tik vie- i Suvažavimo 
na idėją — nesitraukti!

“Dabar Rau 
ja Stalingrado 
gina,- bet jau eina pirmyn 
Apie 300,000 “Ašies” jėgų, ! privalo žinoti, kad suvažia- 
liekanos tos armijos, kuri i vimas lauks iš jų pasveiki- ; 
atmaršavo prie Stalingrado nimų ir “Laisvė” lauks fi-

Armi esate

Velionio Drauga

rugpjūčio mėnesį, yra su- nansinės paramos.
Suvažiavimas ir bankie-

kaunasi kraujais paplūdusi. Partizanai 
kovoja Jugoslavijos ir Sovietų Sąjungos 
laukuose. Pavergtų kraštų žmonės lau
kia mūsų veikimo. Išmušė Amerikai ir 
Anglijai veikimo valanda.

Rommelio Bėgimas—“Pergalė”
Hitlerininkai be bjauraus melo negali 

žengti nei ’ jžingsnio. Anglijos ir Ameri-
I

NACIAI PRARADĘ 4 
MIL. KARIUOMENĖS 
RYTINIAME FRONTE 
London. — Anglai karo 

žinovai skaičiuoja, kad vo 
kiečiai iki šiol sovietiniame 
fronte prarado 4 milionus 
kariu — užmuštų, sunkiai 
sužeistų ir nelaisvėn paim
tu.

kos jėgos veja Rommelį linkui Tripolio. 
Tas Hitlerio “lapė” buvo sumuštas Egip
te ir Libijoj, bet Hitlerio radio ir spau
da Vokietijos žmones apgaudinėja pa
sakodama, kad jo “pasitraukimas, tai 
yra didžiausia karų istorijoj pergalė,” 
tai “vienas iš didžiausių strateginių pa
sitraukimų.” Gerai, kuo daugiau bus to-[sumušė vokiečių žvalgus 
kių “strateginių pasitraukimų,” 
greičiau hitlerizmui ateiš galas.

Cairo. — Anglų žvalgr

tuo 180 mylių nuo Tripolio, 
bijo j.



Kompozitoriaus Banaičio Žodis Lietuvos 
Žmonėms ir Pasaulio Lietuviams

Neangliškieji Laikraščiai Pasisakė Dėl De-& 
šimties Geriausių 1942 M. Gamintų Eilmų

Baltimore, Md.
Iš Mūsų Veikimo

žemiau telpa kompozitoriaus Banaičio j 
kalba, sakyta 1942 m., gruodžio 6 d., Mas
kvoje, kur įvyko Antroji Lietuviu Tau
tos Atstovu Konferencija. Toji kalba bi^- 
vo transliuojama per radiją; ją, be abe
jo, girdėjo ir daugelis okupuotosios Lie
tuvos žmonių. — "Laisvės” lied.

Broliai ir seserys lietuviai! Kultūros 
ir Meno srityje darbuotojai!

Vokiškojo maro nuniokiota Vakarų 
Lietuva, kapai lietuvių, kritusių aukomis 
nuo vokiškojo teroro pirmojo pasaulinio 

'karo metu, slopinimas lietuviškosios dva
sios Klaipėdos krašte — viskas tas skel
bia neginčijamą tiesą: ilgaamžis lietuvių 
priešas yra vokiškasis grobikiškas žvė
ris.

Bėgyje 17-kos okupacijos mėnesių vi
sa Lietuva paversta į koncentracijos sto- 
vykią. ' _ i

Toji Lietuvos žmonių dalis, kuri, kovo
dama prieš nelabąjį priešą, pasitraukė į į 
didžiosios Tarybų Sąjungos gilumą, vis į 
tebelaiko savo rankose kovingąją Tarybų 
Lietuvos vėliava. *-

Daugelis Lietuvos sūnų apsivilko per- , 
galingo raudonarmiečio uniforma ir da- į 
bar kovoja už mūsų tėvynės laisvę. Tie, ■ 
ką pasiliko užfrontėje, gamina pergalei j 
ginklus. Kultūros darbuotojai, artistai | 
ir rašytojai, atiduoda savo visą žinoji
mą ir talentą kovai prieš nelabuosius 
Lietuvos kultūros priešus. Čia kuriama i 
lietuviška poezija, kupina meilės tėvy- ; 
nei Lietuvai ir didžiausios pagiežos ne- ! 
apkenčiamajam priešui. Čia mūsų kraš
to rašytojai kelia aikštėn bjaurius vo-. 
kiečių darbus, atliktus pirmosios okupa- 
pacijos metu ir didvyriškus lietuvių žy
gius dabartiniame kare už laisvę. Čia 
lietuvių dainos dainuojamos ir nauji pie
šiniai kuriami.

Tarybinės Lietuvos respublikos valsty
binė leidykla šiuo metu ypačiai veikli,—- 
nuo karo pradžios ji išleido virš du mi- ; 
lijonus kopijų visokių leidinių. Be kit
ko išleista rinkinys lietuvių poetų svar
besnių kūrinių, pavadintas “Gyvoji Lie
tuva” trumpų novelių knyga “Partiza- 
,-nas Daura,” “Žalgirio Lietuva” (Liūdo 
Giros), Salomėjos Neries “Keršijanti 
Ranka,” Cvirkos “Aš Atkeršysiu” Jono 
Marcinkevičiaus trumpų apysakaičių 
rinkinys, ir daug kitokių lietuviškų lei
dinių tapo išleista Tarybų Sąjungoje.

Lietuviškoji muzika tebegyvuoja. Vei
kią vyrų ir mišrieji chorai, Simfonijos 
o’ kestras, Džiazo orkestras, Tautinių So

tų Ensemblis, dramos grupė, solistai 
visi tebeveikia ir dirba savo srityse, 
etuvių muzikos koncertai, lietuviški 
linininkai ir jų dainuojamosios dainos 
ilima girdėti fronte lietuviškuose Ravi
mosios Armijos pulkuose, užfrontėje, 
r gyvena lietuviai ir koncertų salėse, 
eksandra Staškevičių te, pagerbtoji
etuvos respublikos artistė, ir solistas

U.S.A, negrai kariai kur nors Libijoj (Afrikoje).

Marijošius plačiai pagarsėjo dainuodami 
lietuviškąsias liaudies dainas.

Laikinai okupuotoji Lietuva, prispaus
ta vokiškojo bato, kasdien gali klausytis 
lietuviško radijo programo, duodamo iš 
Maskvos. Lietuva girdi tiesą apie did-" 
vyrišką kovą, vedamą Raudonosios Ar
mijos prieš šlykštųjį žmonijos priešą 
Hitlerį, apie broliškąjį žmonių bendra
darbiavimą ir entuziastingą darbą, dir
bamą pergalei, apie bendruosius Anglų- 
Sovietų-Amerikiečių koalicijos veiksmus 
sunaikinimui hitleriškojo kalėjimo, į ku
rį naciai turi subrukę Europe's tautas, 
šiuose teisinguose žodžiuose, perduoda
muose iš Maskvos radijo bangomis, Lie
tuva girdi šaukimą į laisvę.

Lietuviai stoja į kovą su šautuvu ran
koje ir lietuviška daina širdyje už nau
jąjį Žalgirį, už naująją Lietuvos ateitį, 
už išlaisvinimą savo gimtojo krašto.

Laiminga bus toji diena, kai lietuviai, 
kovoja savo pavergtoje tėvynėje, susi
jungs su savo broliais, kovojančiais Rau
donosios Armijos eilėse, ir iškels tarybi
nės Lietuvos vėliavą ant savo gimtosios 
žemės, nutręštos jųjų krauju!

Kom pozi tor i us Pana i tis.

Chicaga ir Mūsų 
Teatras

Chicaga, lyg* kokia užburta pilis, jos 
vardas ant kiekvieno lietuvio lūpų. Mū
sų visos sriovės ir bepartyviai žmonės 
surado čia antrą tėvynę. Tai pasaulinis 
lietuvių metropolis. Chicaga lietuvių 
kultūros “Mekka,” lietuviai ne tūkstan
čiais, bet šimtais tūkstančių skaitomi.

Chicagos lietuvių praeities istorija 
graži ir ateitis skaisti. .<Ten lietuvybės 
“Vezuvijaus vulkanas” niekada negęsta!

žemiau ištisai perspausdinu teatrališ
ką istorinį “dokumentą,” įsitikinęs, kad 
daugeliui lietuvių tas nežinoma. Tai 50 
metų apžvalga. Tas savaime teikia dide
lį žingeidumą. Antra, tada, kas tik iš po 
Jono Šlupo plunksnos išėjo, buvo drau
džiama skaityti, ėjo kova tarpe dr. J. 
Šliupo ir lietuvių ‘kunigų (bažnyčios). 
Tada mūsų kunigai suspėjo pagimdyti 
“šliuptarnius” ir “farmazonus,” ir tokis 
rimtas leidinys, .kaip “Apszvieta,” turėjo 
sunkią “kelionę” pasiekti anų dienų lie
tuvius. O šiandien tas leidinys yra rete
nybė.

Malonus teatrališko meno mėgėjau- 
menininke, čia ta apžvalga seka:

KRITIKA IR BIBLIJOGRAPHIJA
Drama “Koma- po GrunwaldaS Paraszita 
1892 m. Chicago. Spausta kasztu K. Sa~ 

ivicko 1892. Chicago, Illinois, 1.42
“Ant 4 d. birzio 1892 m. lietuviai Chi-

(Tąsa ant 4-to puslapio)

“Laisvė” Dalyvauja Balsavime
1942 m. gruodžio 29 dieną, Brevoort 

viešbutyje, New Yorko mieste, įvyko apie 
25-kių neangliškų laikraščių, leidžiamų 
šiame mieste, redaktorių sueigėlė. Jai su
šaukti daugiausiai darbavosi Mr. Sig
mund Gottlober, direktorius “American 
Foreign Language Press” ir “Film Dai
ly” laikraštuko leidėjas ir redaktorius.

Sueigėlės tikslas': susipažinti ir išgirs
ti balsavimų pasekmes — balsavimų, ku
riais buvo pasisakyta už dešimts ge
riausių^ filmų, •’rodytų Jungtinėse Valsti
jose 1942 metais. Be to, ryžtamasi įsteig
ti pastovią savo rūšies redaktorių grupę 
arba ratelį, pavadintą Foreign Lan
guage Film Critics Circle. Manoma, jog 
karts iš karto gerai būtų, jei neangliš
kų jų laikraščių redaktoriai susirinktų 
dažniau ir pasitartų dėl tokios svarbios 
pramonės, kaip filmų pramonė.

Netikėtai šioje sueigėlėje .dalyvavo ir 
New Yorko miesto majoras, Fiorėllo La 
Guardia. Jis pasakė gražią kalbą, palies
damas karo reikalus, politinius reikalus 
ir visokius reikalus, susijusius su plačių
jų masių gyvenimu. Mr. La Guardia 
pagyrė pradėtąjį žygį, pareikšdamas, jog 
seniai reikėjo neangliškiesiems laikraš
čiams eiti prie bendresnio darbo tam tik
rais klausimais. Dabartinis momentas 
kaip tik reikalingas glaudžios vienybės 
karui laimėti. Gerb. majoras smerkė 
tuos redaktorius ir tuos politikierius, 
kurie, užuot dirbę konstruktyvį darbą, 
t. y., užuot rėmę karines pastangas, ple
pa ir plepa apie tai, kokios jie santvar
kos nori Europoje paliktuose kraštuose, 
iš kurių jie paeina. Šis,pareiškimas — 
smūgis lietuviškiems prb-naciškiems re
daktoriams, nors jų paminėtoje sueigė- 
lėje ir nebuvo. f .

Buvo atstovai ir nuo filmų korporaci
jų. Vienas jų pabrėžė filmų rolę mūsų 
moderniškajame gyvenime. Spauda, fil
mą ir radijas šiandien yra veik nedalomi 
dalykai. Jie kits-kitą papildo ir be jų 
(be bent vieno jų) gyvenimas rodosi bū
tų neįmanomas. Filmos vaidina milžiniš
ką vaidmenį ir karo pastangoms stiprin
ti, žmonių moralui palaikyti, jam pakelti. 
Pavyzdžiui jis paėmė tris didžiausias 
Jungtinių Tautų valstybes: Ameriką, 
Tarybų Sąjungą ir Angliją. Didžiausio 
krizio metu kiekvienoje šitų šalių filmą 
niekad nebuvo užmiršta ir nebus. Filmą 
daugiausiai naudojama užfrontėje, bet 
be filmos, be to įkvėpimo, kurį filmą per
duoda žmonėms, nebūtų pasekmingų 
veiksmų frontuose.

Dėl to buvo raginti redaktoriai, kad jie 
juo daugiau dėmesio savo atstovauja
muose laikraščiuose kreiptų į filmą. 
Spauda turi būti tasai koštuvas, per ku
rį geros filmos atskiriamos nuo blogų.

Baigiant sueigėlę, buvo perskaityti 
balsavimų rezultatai. Sekamos dešimts 
filmų gavo pripažinimą kaipo 1942 me
tais geriausios filmos:

Filmos pavadinimas Gamintojai Paduota balsy
1. Mrs. Miniver MGM 14

.2. How Green Was Twentieth Cen
My Valley tury Fox 11

Q O. Pied Piper Twentieth Cen
tury Fox 11

4. Wake Island Paramount 10
5. Tales of Man Twentieth Cen

6.
hattan

Pride of the
tury Fox 9

7.
Yankees

Moscow Strikes
GoldWyh-RKO 8

Back Artkino 7
8. Talk of the Town Columbia 5
9. Suspicion RKO 5

10. Gold Rush United Artists^ 5

Dar keletas kitų filmų gavo balsų, bet 
jos neįeina į dešimtį.

Tenka pažymėti, kad paminėtieji bal
savimai įvyko prieš porą savaičių. Po to, 
pasirodė dar keletas naujų filmų. Todėl 
angliškosios spaudos kritikai, kurie bal
savo tik šiomis dienomis,, pasisakė už se
kamas kaipo geriausias dvi 1942 metais 

rodytas Amerikoje filmas: “In Which 
We Serve” .ir “Moscow Strikes Back.”

Su 1943 metais mes privalome dau
giau dėmėtis rodomomis filmomis ir apie 
jas nuodugniau, esmingiau rašyti “Lais
vėje,” kad padėti judžių lankytojams at
skirti “grūdus nuo pelų.” R. M.

Mano Sodyba
Mintimis aš skridau ten, kur vaikštinė- 

( jau, 
Kuomet žiedų eibės skleidė aromatą... 
Ten, kur savo sielą viltimis penėjau, 
Kur sėmiau troškimų ir jausmo gyvatą. 
Tada, kai jaunystė mano veidą puošė, 
O takai idėjų—man ateitį ruošė.
Ten, kur gražios liepos kerojo prie tako, 
Ten, kur klevai buinūs lingavo, šlamė- 

jo...
Tarsi kalba savo dar ir dabar sako
Ir praeitį kelia, kuri nugarmėjo, 
Palikus tuštumą ir skaudžią ir nykią, 
Ir buvusius vaizdus, ką seniai pranykę.
Vai, eičiau, aš eičiau ten, kur džiaugs

mas kilo, 
Ten, kur mačiau švintant gyvenimo ry

tą. .. 
Ten, kur gaudė eglės ir kur garsai šilo, 
Tarsi man gaivina jausmą numarytą: 
Tarsi rožes teikia raudonas ir baltas, 
Nors aplinkui vėjas ir rūstus ir šaltas...

•” t” •
Ten, kur ėjo takas—dabar tik griovynai. 
Iš klevų ir liepų vien tik stuobriai liko, 
Gamtos vaizdą darko daubos ir revynai. 
Užklupti siaubūnų, vargdieniai sukliko 
Jų būtis nugrimzdo į baisią klampynę, 

>Kai nacių oktopai juos Smaugia supynę.
Vai, jaučiu tą audrą šėlstančią, žudingą 
Ir matau kankynių kokie keliai platūs... 
Viėsulos, ką stelbia rytojų būdingą, 
Kritusių lavonų tieji kalnai statūs.
Viskas tas gražumą su purvais sumai-

< 4 šo—
Tai mano sodybą tokios gėlės kaišo...

A. Dagilis.

t Tada Meilę Patino
7 Širdis

Ar atmeni tą vakarą puikų, 
Kada saulė, kaip auksinė leidos 
Ir žėrėjo, kaip ugnis?
Tada meilę pažino širdis.
Ar atmeni tą vakarą puikų, 
Kada širdis džiaugės mylima; 
Mylima, kaip aš ir tu viena. 
Kada mėnulis švietė ramus, 
O siela audė laimės^sapnus, 
Vėjelis dvelkė tykus, 
Žavėdamas jausmus.
Bet mūs brangūs prižadai 
Dingo, kaip sapnai
Ir paliko tik saldi ta atmintis, 
Kad meilėj tavo man skendo širdis— 

Tik atmintis.
Rumboniškis.

Eisiu, Skubėsiu
Eisiu, skubėsiu pas mergužėlę, 
Savo širdelės ramintojęlę.
Ir jai pranešiu naują žinelę,
Kad jau laiškelį gavau į karą.

Ją nuraminsiu, kad neliūdėtų, 
Manęs bernelio nebegailėtų. 
Aš iš karužio kada sugrįšiu, 
Laisvės gėlelę dėl jos parnešiu.

Mano mergelės veidai raudoni, 
Gražios akelės,—bučiuot maloni. 
Kai ji dainuoja gražią dainelę, 
Širdį ramina ir dvasią kelia.

Vai, eisiu, eisiu, pas ją skubėsiu, 
Nenusiminsiu, nebeliūdėsiu.
Savo žinelę jai pasakysiu,— 
Kareivio rūbais apsirėdysiu.

B. P. Pilėnas.

Jau berods treti metai, kaip 
mūsų mieste yra rengiama va
karienė Lyros Choro ir vieti
nės Literatūros Draugijos 25- 
tos kuopos pastangomis. Rei
kia pasakyti, jog šiais metais, 
turėta daug menkesnių pasek
mių iš šio parengimo. Prie to 
daug prisidėjo oro nepalanku
mas, nes smarkiai lijo.

Nors daug dirbta, bet ir 
draugų-gių aukota, kad pada-* 
rių šį parengimą sėkmingu. 
Aukavusieji: V. JekevyČia au
kavo vištą, F. Deltuvienė—viš
tą, S. Vitkuvienė—keiksą, O. 
Deltuvienė — irgi keiksą, S. 
Bartašienė taipgi keiksą, E. 
Balsienė—keiksą, kavą ir cuk
rų, O. Juškauskienė—Bandu
kių, Mrs. R. Biotze—$1.50, O. 
Žemaitienė—“potato salad” ir 
barščius.

Visiems aukavusiems, varde 
komisijos, didelis ačiū.

Vakarienė atsibuvo lapkr. į 
2(į d., Lietuvių Svetainėje.

“ • * • ” •

Gruodžio 14 d. Lietuvių Li
teratūros Draugijos 25 kuopos 
įvyko metinis susirinkimas: 
Narių atsilankė didelė grupė. 
Veikiausia sutraukė gavimas 
naujos, įdomios knygos “Ame
rikos Demokratijos Steigėjai.” 
Bet daug 16as nebuvo tarta. 
Drg. A. žemaitis, vajininkas, 
pranešė, jog gauta* vajaus lai
ku 6 nauji skaitytojai, ne visi 
metiniai. Drg. P. Paserskis 
gavo lj' metinį ir 2 pusmeti- « 
nius. j

Drg. K. Mikolaitis, kaip 
narys komisijos rinkimui dra
panų į Sovietų Sąjungą siųsti, 
darbuojasi palei išgalę. Sune- 
šimui drapanų stotis randasi 
jo kambariuose, 739 W. Lex
ington St. Jeigu kas turite tin
kamų šiltų drapanų, žinokite 
kur jų vieta, jeigu tik nuo jū
sų atliekamos esti.

Gauta 2 nariai—K. Strauss 
ir jo žmona, į mūsų kuopą.

Karžygiškai kovojančiai So
vietų Sąjungos liaudžiai jos 7 
25 metų sukaktį paminėti pa
aukota iš iždo 5 dol., o šie na
riai bei narės aukojo po vieną 
dolerį: K. Mikolaitis, A. že
maitis, P. Kupris, I. Balsiūtė, 
P. Paserskis, J. Pivariūnienė, 
S. Meškys, J. Stanys, V. Stan
kevičius, O. KuČiauskaitė. IŠ 
viso 15 dolerių.

Valdyba sekantiems metams 
apart draugo J. Stanio,
kuris atsisakė iš iždinin-^
ko vietos, išrinkta ta pati: or
ganizatorius A. žemaitis, pro
tokolų sekr. O. KuČiauskaitė, 
finansų sekr. I. Balsiūtė, iždi
ninkas S. Meškys. Knygius tas 
pats sekantiems metams J. 
Balsys; “Laisvės” agentu irgi 
tas pats draugas A. žemaitis. 
Korespondentais išrinkta O. 
KuČiauskaitė ir A. žemaitis.

Tikiu, draugai ir draugės 
nepatingės tiek pat skaičiumi 
atsilankyti ir į sekantį kuopos 
susirinkimą, kuris įvyks 11 d. 
sausio, 1943 m., Lietuvių Sve
tainėje.

Kuopos Korespondentė.

Prancūzų kariniai šautu
vai yra skirtingo kalibro, 
negu anglų ir amerikiečių. 
Tai kitas keblumas. Gal, to- i 
dėl, reikės amerikiniais šau
tuvais perginkluot francū- 

x žus šiaurinėje ir Vakari
nėj Afrikoje, kaip išsireiš
kė prezidentas.

London. — Skaičiuojaųia, 
jog visos talkininkų armijos * 
dabar turi 15 milionų karių.



Ketvirtas Puslapfe__________________ ■

Meno Skyriaus Dalis
CHICAGA IR MŪSŲ TEATRAS

(Tąsa nuo 3 puslapio)
»4 i.:

cagoje renge tėatra. Vieni’sziaip sznę- 
kejo, kiti kitaip; vieni gyrė,-kiti peik©, o 
buvo ir tokiu kurie kėike,. kaip Va; ku- 
ningpalaikis J. Kolesinskas, kurs isz Pit- 
tsono iszvytas del visokiu bjauribiu .gąyb 
prieglauda tarp lietuviu Chicagoje, isz 
ambonos draudė žmones nu ėjimo ant 
perstatymo, o jei neklausys tegul “perkū
nas ant vietos kozna trenkia.” Bet teat
ras ivykb per pastangus keliu mitriu lie
tuviu, ipatingai J. Griniaus,, ir effektas 
buvo toks, jog tie, kurie zaunomis užsi
ėmė namie sėdėjo, labai gailestavo, kada 
po visam nugirdo apie pasekme Lietuvos 
darbininku. • Tai yra antras Amerikoje 
bandymas pastatydinant) scenos lietuvisz- 
ka tvarini.

“Dabar kas link perstatytosios dramos, 
kurios antraszas tape augszcziaus padė
tas. Per visa drama traukiasi imtynes 
lietuviu su kryžeiviais bei krikszczionisz- 
kuju tikėjimu. Pirmoje veikmeje pama
tome popeziu ant scenos, kur pavelyja 
rinkti kareivius visame sviete del naiki
nimo lietuviu ;< pamatome Didiji kryžioku 
mistra, svajojanti apie busiantiji laimi
ki; girdime misijoneriu pamokslininkau- 
jant, kad žmones svetur segtusi kryžių 
del kares uz tikėjimą. Antroji veikme 
perstato zvalga kryžeiviu, patekusi i lie
tuviu rankas, buriant raganai; kaip Vy
tautas paleidžia zvalga, iszszaukes jame 
jausmus, pmoniszkumo ir gailistes; kita 
vėl scena perstato . kryžeiviu kuninga, 
garsinanti Kristaus .-žodi, pasitycziojima 
lietuviu isz nukankintojo per žydus krik-, 
szczioniu dievo, ir kryve, iszaiszkihahti. . 
baisybes krikszėzioniu pasiremiaht ąht 
trijų žodžiu; kontribucija, ekzekucija ir 
licitacija; gabaus kryve Kryvaicziu pats 
stiprina dvase lietuviu. Treczioje veik
meje žvalgas, sugrizes, Mistrui kryžioku 
apsako, ka lietuvoje regejes, bet uz isz- 
davima tulu paslapcziu lietuviams paten
ka ant torturu. Ketvirtoje veikmeje ran
dame namini gyvenimą narsuno senojo 
Liūto, kurs jaunumenei pasakoja apie 
praeiti Lietuvos; bet ant susėdo toje va
landoje antpulus kryžeiviams, visi supule 
iszmusza bepleszianczius kryzninkus; be
sigerint pergale, kryvulninkas atnesza 
kryvule nu Vytauto, kad rytoj vįsi trauk
tu i Didkuningaikszczio abaza, kariauti 
kryžioku. Galiaus penktoji veikme per
stato musza pas Grunvalda. Vytautas su 
savo didvyreis« ruosziasi i kova, atitrau
kia Jagaila su bukais ir czekais, Vytautui 
vadovysta tape pavesta, prasideda musza, 
perstatyta daugiausiai gyvuse abrozuse. 
Po kovai garbe atiduda uz pergale Vy
tautui, kaip sztai isz Ziamaitijos pasiun
tinys ateina, jog kardnesziai isz Rygos 
uzpule ziamaiczius, ir Vytautui traukiant 
i nauja kare, vaidylute dainuoja “daina 
vaidelotkos,” paraszyta Agles.

“Isz tos trumpos peržvalgos iturio koz- 
nas matys, jog del lietuviu tokia drama 
gali turėti vertybe nemaža. Bet isz dail- 
dariszkos puses daug kas yra užmetama. 
Jau nesznekant apie tai, kad treczioji 
veikme yra be proporcijos trumpa, tai 
pavieniu scenų apdirbimas daugiur yra

suvis raiszds ir; lųszas, budai "pavieniu 
žmogystų. yra pasidraikė, skysti, neapva- 
Sioti, tankiai" ' nionolibgai ir kalbos esti 
per ilgi ir nubodus;* kitur vel! daineles 
nėra atspaustos, . o tik nurodytos, ■ kaip 
va; Netekau mocziutes-nei motyneles, ar
ba Tegul giria szlamszcžia, uzia ir tt. 
Dviejuse-gi daigtuse (s.-7 ir 36) dar se
niai priesz Grunvaldiszke kova vietą mu- 
szos yra vardu menama, lyg kad pirm 
laiko kas butu galejes žinoti, kokioje vie
toje musza įvyks. Kitur (s. 16) vėl ra
gana szneka apie«“nakti szv. Jono”, lyg 
kad stabmeldžiai lietuviai ta nakti tumi 
vardu butu szauke.”

“Prie to 'viso raszyba ir spauda yra 
baisiai kliautingos; nėra tos eileles, kur 
klaida virtynemis nebutu. Nežinia, del- 
ko autorius dramos nepasirūpino apie pa- 
virszutiniszka apdirbima savo veikalo, 
kurs butu igyjes daug didesne verte.”

“Irįkas potam visam galėjo žiūrovus 
tos dramos, kuriai tinka gangreit var
das “kovos lietuviu su kryžeiviais,” o ne 
“kovos po Grunvalda,” taip labai pa
traukti? O tai gaivumas ir atmainingu- 
mas scenerijos, tevyniszka mislis, visur 
matoma, visus pagaunanti, tūlos puikios 
mislys palyginant krikszczionybe su lie
tuviu pagonybe, galiaus viltis, jog Lie
tuva pergales savus kryzninkus, kas ga
lėtu pritikti ir prie mus dienu ilgaskver
niu . .. Sztai tame tvylo priežastis taip 
didelio pasisekimo szitos dramos ant sce
nos.”

(Iš “Apszvieta” 1892 m., pusi. 154 
ir 155.)

Tą apžvalgą paduodu originalėje for
moje, nieko nekeisdamas.

Prie to visko, kas pasakyta aukščiau, 
matome: pirma, drama, “Koya po Grun- 
yąldu,” buvę sulošta Chicagoje (Chica
go, III.) 4 d. birželio 1892 m. Antra, pa
ties apžvalgininko žodžiais, “tai yra an
tras Amerikoje bandymas pastatyti ant 

(mano pa-scenos lieĄUviszka tvarini.” 
braukta).

Chicagos teatrų mylėtojai, palydėda
mi pirmąją pusę amžiaus, parašytu 
straipsniu apie Chicagos lietuviškus te
atrus, jų lošėjus, praskleistų tą trumpą 
miglotą praeitį mūsų teatrų, tuomi bū
tų padaryta daug reiškiantis įkyrius kul
tūros istorijai.

Vieną dalyką apžvalgoje pastebėjom: 
didelį skūpumą pažymėjime lošėjų pa
vardžių. ' I

Šiandien mūsų didmiesčių teatralinės 
grupės, statydamos scenoje vęikalą, pa
daro lošėjų-aktorių atvaizdus, aprašo jų 
nuopelnus lietuvių teatrui. Pageidauja
ma, kad ir provincija dėl to pasisakytų.

Būtų gerai dabar, kai pradėjome an
trą pusę amžiaus mūsų teatrų vaidini
mo, kad padarytume iniciatyvą su vei
kalų perstatymu, kad pagamintume kad 
ir mažą to* vakaro programą, skiriant 
puslapį ar daugiau aprašymui to miesto 
lietuvių teatro istorijos. Tuomi padary
tume gerą kryptį Amerikos Lietuvių Is
torijai. | _

Taipgi remkime “Laisvę,”' jos “Lite
ratūra ir Menas” skyrių ir stengkimės 
prigulėti prie Lietuvių Meno Sąjungos. 
Tai bus didelis pliusas meno pažangoje.

P. A. Jatul

parašytu

UET. LITER. DRAUGIJOS CENTRO 
KOMITETO REIKALAI SU KUOPOMIS

o

Štai jau ir nauji metai, 1943. 
jget daug reikalų pasiliko, ku
rie turėjo būti atlikti iki 1942 
metų pabaigos. Pavyzdžiui, dar 
daug yra narių, kurie LLD 
Centro Komiteto prašymo neiš
pildė, neužsimokėjo savo duok
lių už 1942 metus. Tai blogas 
dalykas, kad mūsų organizaci
joj tokis atsilikimas yra. Turė
tume tą duoklių nemokėjimą 
arbą užvilkimą per visą metą 
prašalinti. Kaip galima tas pa
daryti ?

Kurie nariai dar nėra mokė
ję, tuč-tuojau turėtų užsimokėti 
už 1942 ir 1943 metus. Kuopos 
turi tuojau pradėt kolektuoti 
duokles iš narių su pradžia 
1943 m. .Taip, kad per vieną 
bertainį metų' (3 mėnesius) tu
rėtų būti visi nariai pilnai už- 

t į,LLD Centrą savo

Ar tas galima padaryti? Sa
kysiu, galima. Pavyzdžiui, mes 
priklausome pašalpos ir ap- 
draudos draugystėj. Mes žino
me, kad jeigu nemokėsime per 
3 mėnesius, tai būsirpe suspen
duoti nuo pašalpos, gavimo, o 
jeigu užvilksime 6 mėnesius, 
būsime išbraukti iš draugystės.

Tai čia, draugai, apsistoję 
valandėlę pagalvokime. Kaip 
mūsų Lietuviiį Literatūros 
Draugija laisvai leidžia. Nariai 
per metus nemoka ir skaitomi 
nariais ir gauna visą leidžiamą 
Draugijos literatūrą. Turėtume 
patys save prisiversti laiku 
duokles mokėti, kaip mokame į 
pašalpinę draugystę.

Talka (Vajus) Už. Gavimą 
Naujų Narių

Pas mūsų progresyvę srovę 
daug jaunimo priklauso. Mes 
tuo didžiuojamės. Yra nemažas 
skaičius Brooklyne lietuvių 
jaunuolių, gimusių čia, bet Lie
tuvoj užaugintų. Yra ir tokių, 
kurie yra. gimę ir augę Lietu
voj. Tie jaunuoliai buvo auklė
jami toj dvasioj, kad ką pro- 
gresyvė srovė subudavojo, tas 
viskas negera, komunistiška. 
Todėl kažin kaip tas jaunimas 
žiūri ir į LLD, kaipo į komu
nistei organizaciją.

Tą faktą reikia pasakyti, 
kad LLD durys atdaros visokių 
pažvalgų žmonėms. Kurie myli 
apšvietą, gali būti Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariais. 
Myli knygas skaityti ir jos lei
džiamą organą “Šviesą,” gali

būti nariu, niekas tavęs neper
sekios už tavo pažiūras.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja yra legalė, kaip ir pašalpos 
ar apdraudos brganizacijos.

Kuopos valstijoje, miestuose 
.ir miesteliuose turi čarterius, 
arba, kitaip sakant, leidimus 
viešai veikti, kaipo apšvietos 
organizacija.

Dar reikia priminti, kad Ka
nados valdžia LLD pripažino, 
kaipo apšvietos draugiją, įlei
džia laisvai knygas ir nereikia 
lipyti karo taksų štampas. Tai 
aukščiau minėtam jaunimui 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
durys atdaros. Stokite į ją! 
Metinė mokestis tik $1.50.

LLD jau yra išleidus 49 lei
dinius Tai gražus knygynėlis, 
susikuopęs pas narius, kurie 
priklauso nuo pradžios jos įsi
kūrimo. LLD yra lietuvių tau
tos universitetas, gyvenantiems 
Amerikoj.

Vėliausia knygą “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai.’’ Para
šyta 13 autorių. Ta knyga su
pažindina su Amerikos istori
jos tuo laikotarpiu, kuriame ši 
šalis skyrėsi nuo Anglijos ka
rališkos priespaudos. Tai yra 
tų kovotojiį biografijos, ką jie 
veikė paliuosavimui Amerikos 
nuo Anglijos despotizmo. Taip
gi aprašymas svetimų šalių ge
nerolų, kurie gelbęjo Amerikos 
liaudžiai. Telpa Paskelbimas

Nuolatinis Miami Beach, Floridoj, Kalėdų Diedukas 
(Santa Claus), Joe Summers, dirba fabrike, gaminan
čiame anti-lėktuvines kanuoles. Tačiau jis surado pro
gos ir per pereitas Kalėdas parodyti “savo” barzdą. 
Su juo stovi gražuolės.

Philadelphia, Pa.
Smetonacių Veidmainystė ir 
Suklaidinto Tautiečio Apsivy
limas iš Atsibuvusios Smeto

nos Misijos Philadelphijoje

“Laisvėje” jau buvo rašyta 
apie įvykusią Smetonos misiją 
Philadelphijoj, lapkričio 29 d. 
Dabar “Laisvės” skaitytojai 
turėtiį susipažinti su smetona
cių reklamos elgesiu, šimta
procentinių smetonininkų šia
me didmiestyje randasi tik 
sekanti gaivalai: K. Zadeiko 
(žadeikis), kuris lietuviškai 
labai prastai kalba, K. žemai
tis ir Juozas Gustis, kurį Clii- 
cagos nusišpisavęs “pranašas,” 
pavadintų negramatnu. Tai 
šie trys erštai, neturėdami jo
kios įtakos vietos lietuvių or
ganizacijose, pasinaudojo ne
va gražiu obalsiu: remti Rau
donąjį Kryžių — suklaidino 
būrelį politiniai silpnai nusi
manančių lietuvių, kuriuos 
įtraukę, darban surengimui 
Smetonai prakalbų ir banketo.

Kaip Smetonaciai Apvylė 
Gerus Lietuvius

Kada jie sušaukė pirmą su
sirinkimą, į jį atėjo apie du 
desėtkai lietuvių, kuriame nu
sitarė rengt Smetonai prakal
bas ir banketą tikslu kuo dau
giausiai sukelti. Raudonajam 
Kryžiui aukų, o banketo pel
nas padengs rengimo išlaidas. 
Jei tačiau banketo pelnas ne
padengs išlaidų, tai rengėjai 
jas padengs iš savo kišenių. O 
kadangi geram tikslui prakal
bos rengiamos, tai Muzikalė 
Namo Bendrovė svetainę davė 
už dyką. Bet paskutiniam su
sirinkime (kurių laikė tik ke
turis) iš raportų paaiškėjo, 
kad pasidarys didelės išlaidos, 
tad J. Tvaranavičius davė su
manymą daryt antrą kolektą 
lėšų padengimui ir štai kaip 
smetonaciai nusim a s k a v o. 
Smetonininkai priešinosi ant
rai kolektai. Jie sako: “Mes 
negarsinome, kad surinktus 
visus pinigus turėsime atiduo
ti Raudonajam Kryžiui. Mes 
garsinome, kad tik pelnas eis 
Raudonajam Kryžiui.” Taip ir 
pasiliko.

Bet kada įvyko prakalbos, 
kuriose surinko Raudonajam 
Kryžiui $537.66, Smetonos 
klapčiukas Karpius atsišaukė į 
publiką dar aukų kokiems ten 
Lietuvos reikalams (žinoma, 
Smetonai). Jie išdalino kon- 
vertukus ir prašė ateit ant 
estrados pasveikinti Smetoną

nors su penkine. Na, jiems pa
vyko iškaulinti apie $40. Gi 
vėliau bankete Karpius ir Gus
tis pabaigė, sukelti iki $135.

■ Šeštadienis, Sausio 2,

Scranton, Pa. Cicero, III

Nepriklausomybės, Konstituci
ja, kokia ji buvo originaliai 
priimta. Pataisymai, kurie bu
vo pridedami prie konstitucv 
jos.

Ta knyga reikalinga kiekvie
nam lietuviui ir lietuvei, gyve
nančiam Jungtinėse Valstijose.

Nariai gauna kasmet vieną 
knygą ir 4 numerius žurnalo 
“šviesa.”

Tai naudokitės proga, lietu
viai!

LLD Centro Komiteto narys 
Jurgis Kuraitis.

Na, Kiek Gavo Raudonasis 
Kryžius ir Kokios Išlaidos 

Smetonacių ?
Kaip Smetona su Karpium 

atvyko iš Clevelando, tai jie
du apsistojo Bellevue Strat
ford viešbutyj — milijonierių 
viešbutyje, kuris kainavo $50. 
Tame viešbutyje baliavojo 
smetonaciai ir padarė bilą 
$135, iš kurių nedatekliaus 
buvo $11. Juos padengė iš 
Raudonojo Kryžiaus surinktų 
pinigų. Reporteriai (vietinių 
laikraščių) ir detektyvai už
puolė kamantinėti Smetoną ir 
smetonacius pronacizme, o 
kad sušvelnyti teikiamus smū
gius, jie pasišaukė prie svaiga
lų baro ir nupirko po stiklelį- 
kitą degtinės, už kurią irgi 
užmokėta bila iš Raudonojo 
Kryžiaus surinktų pinigų. Po- 
licistams išdalino dovanų virš 
$20. Juozas Gustis už tūkstan
tį prakalboms lapelių, už 250 
banketo tikietų ir už keliasde
šimtis atviručių paėmė $25. 
Džikui už radijo garsinimus 
užmokėta $35. Vienam miesto 
politikierių! dovana $10. Kiek 
už kelionės lėšas Smetonai - 
Karpiui išmokėta, mano pasa
kotojas, apsivylęs tautinin
kas, nebeatsimena. Raudona
jam Kryžiui liko aukų tik 
$400.14. Reiškia, iš Raudona
jam Kryžiui surinktų pinigų 
save besivadinanti “gerais tė
vynainiais” smetonininkai iš
eikvojo $135.52!

Reporteris norėtų žinoti, 
kaip jaučiasi kunigas Bagdo
nas, kuris, rodos, Raudonajam 
Kryžiui aukojo $20 ? Kaip 
jaučiasi J. Buinevičius, kuris, 
pats mažai uždirbdamas, au
kojo Raudonajam Kryžiui 
$15? Kaip jaučiasi ta moteriš
kė, kuri aukojo Raudonajam 
Kryžiui $25 ? Buvo ir daugiau 
davusiiį stambiiį aukų..

Pagalinus reporteris norėtų 
žinoti, kaip jaučiasi Muzika- 
lės Namo Bendrovės viršinin
kai : pirmininkas Jonas Griga- 
navičius, raštininkas Ivanaus- 
kas-Dailida ir ižd. Povilonis, 
davusieji svetainę už dyką?

Mūsų jaunimai gyvenimo 
žiedai, išblaškyti po visą pla
tų pasaulį kariauja už mūsų 
visų laisvę, už geresnį ir* lai
mingesnį gyvenimą, kurie per
neša neapsakomas karo lau
kuose sunkenybes, kančias ir 
jau veikiausiai jų nemažai 
randasi didžiųjų vandenynų 
dugne, paskendusių su laivais, 
gi kiti gal jau svetimose že
mėse yra palaidoti, daug gal 
randasi sužeistų, tarp kurių 
randasi gal ir lietuvių jaunuo
lių! Kas jais rūpinasi? Raudo
nasis Amerikos Kryžius.

Todėl, gerieji lietuviai, at* 
jausdami ir suprasdami svar
bą Raudonojo Kryžiaus parei
gų, taip gausiai ir aukojo. O 
čia štai atsirado sufašistėję 
s m e t o naciai lietuviai, nu
skriaudė gal ne vieną sužeistą 
amerikietį karį, sueikvodami 
Raudonojo Kryžiaus suauko-

ALDLD 39 k p. subruzdo 
vėl veikti. Susirinkime, laiky
tame gruodžio 13 d., apkalbė
jo labai svarbius dalykus. Iš 
svarbiausių bus, tur būt, tas, 
kad nutarė rengt vakaruškas 
sausio 31 d., o pelną padalinti 
ant trijų dalių: Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, Sovietui 
medikalei pagelbai ir kuopos 
reikalams. „

Vakaruškos bus nepapras
tos, nes gaspadinės sutiko pa
gamini gerą vakarienę, pačios 
suaukodamos maisto reikme
nis. Ir tapo išrinkta komisija, 
kuri pereis per žmones (geros 
širdies) ir gaus įvairių daly
kų, kurie bus duodami prie 
įžangos (door prize) tikieto. 
Apart to, manoma sudaryt ir 
gražią koncertinę programą.) 
(Kas pildys programą, bus 
paminėta vėliau.)

Susirinkime nedalyvavo vi
si nariai. Mat, tą dieną buvo 
blogas oras, o draugas J. Kli- 
kūnas, kuris susirinkimus visa-į 
dos. lanko, dabar sunkiai ser-| 
ga. Bet man jį aplankius iri 
paaiškinus apie rengiamas va-į 
karuškas, jis labai pritarė ir Į 
pažadėjo stambią auką. Būt 
gerai, kad galintieji atlankytų! 
idėjos draugą. Jis gydosi, pa-! 
kol kas, namie po num. 1608' 
N. Main Avė.
' Apart draugo Klikūno, ir 
daugiau turim pasižadėjusių 
su aukomis, kaip tai, Provi-Į 
deuce Baking Go. prižadėjo 
duonos iškepti ir kiek tik jūs 
suvalgysi!. Taip sakė Liepa ir! 
Kruchas, o M. Kačinckienė, . vkuri vis pas mus gaspadiniau- 
ja prižadėjo iškept gardų! 
keksą. I

Tai-tik pradžia darbo, kaip! 
šiuos žodžius skaitysim, tai, i 
be abejonės, jau bus viskas! 
pilnai sutvarkyta ir prirengta.

Taigi nepamirškit sausio- 31 
d. vakaruškos. Bus Mcškūno

LDS 109 kp. priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 
1 d. Narių turėjo dalyvauti 
daugiau, bet didžiuma kuopos 
narių turi užsimokėję mėne
sines duokles visiems metams, 
tai nemato reikalo dalyvauti 
susirinkimuose. Tai labai klai
dingai daro, nes kuopos reika
lus turime visi lygiai svarstyti 
ir pildyti. Rengimo komisija 
pranešė, • kad rengiasi prie 
Naujų Metų bankieto su ska
nia kalakutų vakariene.

Kitas bendras Ciceroje pa
rengimas, kuriame mūsų kuo
pa turėjo vadovybę, įvyko 
gruodžio 1.3 d. Buvo sulošta 
komedija “Atvažiavo su Krai
čiu”. Pavyko gerai, publika 
turėjo skanaus juoko. Tikimės 
pelno.

Plačiai buvo apkalbėtas va
jaus klausimas, bet dėl stokos 
laiko priešmetiniam susirinki
me, atidėta sekančiam susirin
kimui išrinkti vajininkus.

Buvo apkalbėta kuopos val
dybos alga sekantiem metam. 
Nekuriems iš valdybos pakel
ta, nes jų darbai reikalauja 
daugiau patyrimo. Kuopos 
pirmininko darbas labai atsa- 
komingas, bet kaip tai per ne
apsižiūrėjimą, paliktas po se
novei. Mano nuomone, pakėli
mas algos buvo imta svarstyti 
labai paviršutiniai, gal būt ir 
buvo čia klaida.

Valdyba sekantiem metam: 
kuopos pirm. 1. Stulgaitis, vi- 
ce-pirm. S. Kvederienė, finan
sų sek r. C. Stanevičienė, nuta
rimų rašt. 11. Strumilienė, iž
do globėja Della Links, iždi
ninkas W. Strumila, maršalka 
K. Rudaitis, korespondentė 
II. Strumilienė, daktaras kvo
tėjas Dr. Palutsis.

Linkime kuopos valdybai 
sekantiems metams geros klo
ties.

svetainėj, 134 W. Market St. 
Įžanga tikį 50c.

Tamošiaus Draugas.

tus pinigus degtinės stikleliam 
ir savo viešbučio išlaidu neda
tekliaus padengimui.

Ateityje nepasiseks Phila- 
delphijos lietuvius ’ apvilti 
tiems trims fašistpalaikiams, 
kurie padarė skriaudos ir sar
matos lietuvių visuomenei.

Rep.

H. Strumilienė, Kp. Koresp.

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin- , 

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. į 
Knygutes kaina yra 35c; tai mažas investmentas, kuris ! 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite t 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, < 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

CHARLES J. ROMAN *
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4 ' f 

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną I 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Raudonarmiečiai Atėmė dar 
. Tuzinus Punktų iš Nacių

(Tąsa nuo 1 pusi.)
ir išmušė vokiečius iš kelių blokų namų šalia vieno fab
riko.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado raudonarmiečiai už
ėmė vieną aukštumą, turinčią didelės taktikin.-karinės 
svarbos. Hitlerininkai darė kelias kontr-atakas, mėgin
dami atgriebt prarastą poziciją, bet visos jų kontr-ata- 
kos buvo atmuštos su dideliais priešams nuostoliais.

Apie batalionas vokiečių pėstininkų liko sunaikintas 
ir keturi tankai išmušti iš veikimo..

Du vokiečių pėstininkų pulkai buvo supliekti, beimant 
raudonarmiečiams Kotelnikovą. Sovietų kariuomenė, 
toliau žygiuodama pirmyn, užmušė 1,500 priešų karei
vių ir oficierių. Nušauta žemyn 28 vokiečių orlaiviai 
per kautynes ore ir ugnim iš mūsų priešlėktuvinių ka- 
nuolių.

"LAISVĖS”' i

L AI S VE Penktas 'Puslapis

VAJUS KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
ti jam pagalbon? New Britaine galima gauti naujų 
skaitytojų, tik reikia pasiryžimo.

Jau vajus prie pabaigos — nepamirškite draugai, kad 
sausio 5 d. vajus oficialiai pasibaigia, todėl bandykite 
prisiųsti laiškus prieš tą datą arba išsiųskite laiškus tą 
pačią dieną.

Širdingai ačiuojame visiems už puikų pasidarbavimą.
Dovanų ruožtč šiandien yra:

A. Stripeiką, Elizabeth, N. J.........................  4055
Philadelphijos Va j minkai ..............   3615
K. Žukauskienė, Newark, N. J. .............   3430
Svįnkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 3073 
J. Bakšys, Worcester, Mass..................................  2728
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. . 2052 
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.................................1724
P. Beeis, Great Neck, N. Y..........................  1636
S. Puidokas, Rumford, Me.......................     1453
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn...................    1428

ri padėti Lietuvos žmonelėms.
Mes visi norime jiems padė

ti. Bet faktas yra, kad jokios 
medžiaginės pagelbos Lietuvos 
žmonėms dabar negalima su
teikti, kol ten viešpatauja 
barbariški naciai.

Šiuo tarpu remkime Ameri7 
kos Raudonąjį Kryžių. Padė
kime sunaikinti fašizmą. Tai 
vienintelė ir geriausia parama 
Lietuvos žmonėms. \

Baltimorietis Nadas Raste-
nis yra išvertęs anglų kalbon 
Baranausko “Anykščių šilelį.” 
Dabar jis verčiąs anglų kalbon 
Duonelaičio “Metus.”

Darbas gražus, tikrai kultū
ringas. Nadas Rastenis yra iš
rinktas į Marylando valstijos

formation Centrą.” Tai buvo 
fašistų propagandos lizdas. 
Gerai, kad nors dabar valdžia

seimelį. Kokios politikos jis tatai pastebėjo.
ten laikysis, ateitis parodys.

Už išvertimą anglų kalbon 
tų dviejų stambių poezijos vei
kalų jam reikia atiduoti dide
lis kreditas. Nors lietuviškoj 
politikoje jis tautininkas, bet 
jis, matyt, nepamiršta lietuvių 
tautos kultūrinių reikalų. O 
tuomi negali pasigirti joks ki
tas tos srovės žmogus.

Mūsų valdžia puikiai pasi
elgė, uždarydama “Finnish In-

F. W. Shalins i

Pas mus panašus fašistines 
propagandas lizdas yra “Lie
tuvos Pasiuntinybės Spaudos 
žinios.” '

Cairo. — Anglų orlaiviai 
nuskandino didelį fašistų 
transporto laivą netoli Tu- 
nisijos.

Cairo. — Anglai laimėjo 
mūšį prieš japonus Burmoj, 
25 mylios nuo Akiabo.

MASKVA, gruod. 30. — Sovietų Žinių Biuro prane
šimas-:

Stalingrado fabrikų apskrityje mūsų kariai,'nugalė
dami atkaklų vokiečių pasipriešinimą, užėmė 82 prie
šų fortukus ir aptvirtintus pavienius apkasus.

Sovietinė kariuomenė, užimdama labai taktikiniai- 
svarbią aukštumą į šiaurių vakarus nuo Stalingrado, 
nušlavė apie 400 hitlerininkų, paėmė tam tikrą skaičių 
priešų į nelaisvę ir pagrobė kiekį karinių reikmenų.

Kitame sektoriuje mūsų kariai įsiveržė į priešų ap
kasus.

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė paskutinė
mis dienomis užėmė centrus dviejų vokiečių divizijų.

Viename sektoriuje atėjo priešų bataliono kontan- 
dierius į mūsų pusę ir pats pasidavė. Jam buvo pasaky
ta grįžt į savo kariuomenės dalinį ir pervest visą\jį į 
mūsų pusę. Tas oficierius pervedė mūsų pusėn visą sa
vo batalioną su visais jo ginklais, kaip belaisvius. ;

Kitame sektoriuje mūsų tankistai apsupo du priešų 
pėstininkų pulkus ir nušlavė 1,800 hitlerininkų. Pagal 
dar nepilnus skaitmenis, mūsų kariuomenė čia sunai
kino 52 priešų trokus, 15 kanuolių, 45 mortiras ir ke
turis amunicijos sandėlius.

Gana stambios vokiečių pėstininkų jėgos viename 
sektoriuje Vidurinio Dono srityje buvo šiek tiek pa- 
stūmusios mūsų kariuomenę atgal. Sovietiniai kovo
tojai kirto jiem smūgį iš savo pusės, atmetė priešus 
atgal ir atgriebė savo poziciją.

Kitame sektoriuje sovietinė kariuomenė, sudaužyda
ma hitlerininkų pasipriešinimus, žygiavo pirmyn ir da- 

veda mūšius arti vienos didelės apgyventos vietos.
Jentraliniame fronte, Veliki j e Lūki srityje sovieti- 
u kovotojai užėmė dar kelias apgyventas vietas ir 
r įnirtusį mūšį atėmė iš priešų vieną stiprų punktą. 
Tas pats mūsų kariuomenės dalinys paskui įsiveržė 
ieną gretimą apgyventą vietą ir supliekė antrąjį ba
lioną 257-to vokiečių pėstininkų pulko; pagrobė kie- 
us karinių reikmenų ir karių.
Į pietų rytus nuo Nalčiko (Kaukaze) mūsų karino
me sudrūtino naujai užimtas savo pozicijas ir vedė 
išius prieš vokiečius. Sovietiniai artileristai išmušė 
veikimo aštuonis vokiečių tankus ir išvaikė, dalinai 
naikindami, apie batalioną priešų pėstininkų.

Geo Shimaitis, Montello, Mass. 1239 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...... 965
J. Blažionis ir R. Čiulada,

Lowell, Mass.............................. 948
V. J. Stankus, Easton, Pa........ 1009
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. .. 734 
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. J........................ 732
J. Grybas, Norwood, Mass........ 720
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 712 
Baltimorės Vajininkai ............  693
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

N. J. ...C......................   627
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 602 
J. Burba, So. Boston, Mass........ 543
ALDLD Moterų 20 kp., Bing-

hampton, N. Y.........................  534
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 532
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 490
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 484
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 487
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 391
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.......... 353
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 324
J. Striška, Sudbury, Canada.... 315 
ALDLD 20 kp., Binghampton,

N. Y............................................ 304
A. Vinckevičius, Stoughton ..... 294
tf. Smitravičienė, Detroit, Mich. 294 
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 284
J. Gavėnavičius, So. Boston, .... 262 
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 257 
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa........ 248'
M. Slckienė, Gardner, Mass...... 240
J. Simutis, Nashua, N. H.......... 229
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa........ 229
M. Urba, Easton, Pa.................. 211
A. Venskevičienė, Cambridge,

Mass............................................ 192
A. Marshall, Torrington, Conn. 184 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N.J. 168 
A. Totorėlis, Hartford, Conn...... 168
L. PrQseika, Chicago, Ill............ 174
A. Buivid, Dorchester, Mass...... 144
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144
P. Krutulienė, Plymouth, Pa. .. 144
A. Kupstas. Ė. St. Louis. Ill.... 132
A. Navikas, Haverhill Mass. 130
V. T. Yokim, New Britain,

Conn............................................. 120
F. Kemežis, Torrington, Conn. 120
V. Smalstienė, Royal Oak, Mich. 120
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 120

Geo. Urban, Braddock. Pa.......... 108
A. Sabuliene, So. Boston, Mass. 108
H. Tamošauskienė, W. Roxbury,

Mass............................................ 104
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa............ 96
J. Lesevičius, Montreal, Canada 96
Glebavičius, A. Gardner, Mass. 96
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84
A. Žvingilas, So. Boston, Mass. 84
Gendrenas, Anna, Cleveland, O. 82

"LAISVĖS” DARBININKAI
D. M. Šolomskas, ......   4959
Geo. Kuraitis .............................. 341
J. Barkus .................................. 142
P. Buknys ................................. 132
R. Mizara ................................... 116
P. Šolomskas ................   34

? Le VANDA Į
»■

“Laisves” Administracija.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
EASTON, PA.

LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 3 d., 1 vai. die- 
^ną, YMHA salėje, Ferry ir Walnut 
Sts. Visi nariai malonėkite dalyvau
ti šiame susirinkime. — Evelyn Fa
rion, Sekr. (305-307)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 3 d. sausio, 2 vai. die
ną, 145 Pierce St. Nariai dalyvauki
te šiame susirinkime, atsiimsite 
knygą, taipgi bus išduotas raportas 
iš atsibuvusios vakarienės, yra ir 
daugiau reikalų. — Valdyba.

(306-307)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, sausio 4 d., 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Nariai prašomi da
lyvauti, atsiveskite ir naujų narių. 
Gausite svarbią knygą — Amerikos 
Demokratijos Steigėjai. — Tarimų 
rast. 1-2)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 3 d. sausio, 2:30 vai. 
dieną. YMJJ.A salėje, Ferry ir Wal
nut Sts. Šis susirinkimas bus svar
bus, nes bus išduotą metiniai rapor
tai, taipgi gausite naują knygą — 
Amerikos Demokratijos Steigėjai.— 
Sekr.

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 3 d. sausio, 4 vai. dieną, 
155 Hungerford St. Bus valdybos 
rinkimas ir šiaip svarbių reikalų ta
rimas, taipgi išgirsite metinį rapor
tą. — Sekr.

FUNERAL ^PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

‘vi

(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

Fotografas
Tęaukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krająvus 
su ame- 

Rei- 
ir

$150

\į Tol. STagg 2-0783
J NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
Grikoniškais,
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžib, kokio pa, 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom

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

Tel. GLenmore 5-6191

'.į
g: Koplyčias suteikiam nemoka- į
# mai visose dalyse miesto.
Bi Tel. Virginia 7-4499

| 337 UNION AVENUE
| BROOKLYN, N.Y.

BROOKLYN

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Str.eet

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakaro 
Nedčliomis ir šventadieniais:

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Purė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

at,fesas

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Inzer ikos Oficialiai Pranešimai
1 _______

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
atakavo japonų prekinius laivus Wickham stotyje pie- 
tiniai-vakariniame Vangunu salos pakraštyje, New 
Georgia salų grupėje, Saliamono salyne. Oro bombo
mis tapo nuskandinti du priešų laivai.A _______
AMERIKOS LAKŪNAI NEATLAIDŽIAI ATAKUOJA 

JAPONUS BURMOJ IR CHINIJOJ
CHUNGKING, Chinija, gruod. 30. — Generolo J. 

W. Stilwell’io štabo pranešimas:
•Gruod.'27 d. Jungtinių Valstijų orlaiviai vėl atakavo 

japonų stovyklas Burmoj ir Vakariniame Yunnane, 
Chinijoj. Mūsų bombanešiai ir lėktuvai kovotojai jau 
ketvirtą kartą per astuonias dienas smogė Lashio, 
bombarduodami ir apšaudydami japonų orlaivių sto
vyklą; sunaikino du priešų lėktuvus ir sužeidė du ki
tus; buvo sunaikintas dar vienas japonų orlaivis, ku
ris bandė ‘pakilti. Japonai labai, bet nevykusiai šaudė 
jš priešlėktuvinių savo kanuolių.

•> J
Vienas mūsų lakūnas ties Maymyo sunaikino japonų 

prekinio traukinio garvežį ir padegė aštuonis vagonus.
Vienas mūsų bombanešis Lashio srityje pataikė į ja

ponų kareivines ir gazolino sandėlius.
Po pietų amerikiniai bombanešiai ir lėktuvai kovo

tojai smogė tiesiog į du japonų kareivinių trobesius ir 
į didelius statybos medžiagos sandėlius.

NEW DELHI, Indija, gruod. 30. — Amerikos armi
jos štabo pranešimas:

Mūsų armijos bombanešiai Kangoono srity j (Bur
moj) padegė vieną žibalinį japonų laivą apie 5,000 to
nų ir tiesioginiais smūgiais sukėlė smarkias aksplozi- 
jas prekiniame japonų laive 5,000 iki 6,000 
tonų. Visi ihūsų orlaiviai ir jų lakūnai saugiai su
grįžo.

J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
W. Karlonas, Maspeth, N. Y. .. 64
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 58
J. Sekys, Hartford, Conn.......... 58
Grand Rapids, Valininkai ......... 56
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. .. 48
F. Wilkas, Wilmerding, Pa........  48
M. Bendinskas, Summerlee, W.Va. 48
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y. 48
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24
A. Sinusas, B’klyn, N. Y.......... . 24
P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........ 24
P. Jurkonis, Springfield, Ill....... 24

Norwood, Mass.
Metinis Susirinkimas

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 9 kp. metinis susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, sausio 3 
d., 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Svetainėje. Visi nariai atsilan- 
kykit ir naujų narių atsives- 
kit prirašyti. Taipgi išklausy
sit raportus iš drg. F. Abeko 
prakalbų, iš atsibuvusio teatro 
ir koncerto. Ir taipgi išgirsite 
labai svarbų pranešimą iš 
Mass, valstijos lietuvių orga
nizacijų komitetų pasitarimo, 
kuriame likosi suorganizuotas 
Mass. Lietuvių Komitetas dėl 
veikimo pagelbai karo pastan
goms. Platų raportą duos mū
sų 9 kuopos organizatorius J. 
Grybas. Išklausę raportą, su 
pradžia/ naujų metų turėsim 
pradėti smarkiau veikti, kad 
greičiau fašizmą nugalėjus ir 
Lietuvą išlaisvinus iš po hitle- 
rizmo.

Susirinkit skaitlingai, nes 
bus ir (kuopos valdybos rinki
mas 1943 metams. Geriausio 
pasisekimo visiems LLD 9 kp. 
nariams ir narėms darbuotis 
pasekmingai per 1943 metus!

LLD 9 kp. Korespondentas. |

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

Gramatika, išmokt angliškai kal
bėt, apdaryta .......   $3.25
Geografija, Žemės Aprašymas, 

puslapių 464........................ $3.00
Basanavičiaus Pasakų Knyga $1.25 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

tų ........................................... 25c
Raistas, knyga apie lietuvių gyve

nimą Chicagoje, dirbančių sker
dyklose, pusi. 356, kaina .... $1.00

Apie Dangų, Saulę, žvaigždes ...... 10
Savizrolas, juokingi skaitymai .. .35 
Pontsko Piloto Galas .................... 10
Istorija, abelna — 500 puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ........... 15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū-

rimai ..............................................35
Tūkstantis Naktų ir Viena — 

Dalis I ..................  50
Karvės Nauda ir Gerų Sūrių Pa

darymai .................................... 25
Kaip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas žiedas, graži ist. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

kojimai ...............  25
Graži Pasakų Knygelė, Vyskupo

Valančiaus ....................................20
Lengvas Būdas Išmokt Angliškai .35 
Sveikata Ligoniams, aprašo viso

kias žoles ................  25
Lietuvių Macochas ir jo darbai .15 
Žolės arbatos formoje, kurios pa

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

Nervų sustiprintojas ...................... 85
Širdies ir Vandeninės Ligos .......... 60
Užsisenėjusio kataro bei hay

fever ...............  85
Nesišlapink Lovoje Miegant .... .60 
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. .85 
Cukrinės Ligos — Diabetes ...... .85 
Nemalonaus Kvapo ........................60
Kad Galėtum Gerai Miegoti ........ 60
Ramatų ir Sausgėlos .................... 60
Vyriškumo Pataisymui ...,.............. 85
Sour Stomach — Heart Burn .85 
Kosulio — Kokliušo ....................... 60
Dusulio bei Mainų Asma ..............60
Mėnesinių reguliatorius moterim, .60 
Permainų gyvenimo moterims .. .85 
Pailių Arbata ...................   .85
Mažina Svarumą Nutukėliams .85 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo - .60 
Reguliatorius Kietų Vidurių .........60
Palangos Trajanka (stambi)_ .60

M. ŽUKAITIS
834 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N, Y.

Naudokitės Gera Prco»
J. GARŠVA

Graborius-Undertakcr
Laidotuvių Direktorius
Išbalsarnuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
£ Telephone: EVergrcen 8-9770 $

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) | 

* Rheingold E^tra Dry Alus » 
į' Didelis pasirinkimas visokių jS 

Vynų ir Degtinės $ 
Kasdien Turime $ 

8 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat I
Savininkas $

f 411 Grand St. Brooklyn |

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

£

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreeu 8-7179

e Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 
, seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
f ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 
f už senas žemas kainas.

f 30 Dienų
J Nuolaida

Akiniai
už $7.50

i| Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
J 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytas taip 

žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

I STENGER & STENGER, Optometrists
f 394-398 Broadway Brooklyn, N. Y. i

1.

2.

3.

8.

9.

6.
7.

4.
5.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kadVin
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunys
tės ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jau
čiasi visados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos* skau
dėjimus, kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir susidariusių gazų; 
serga Neuritis, neturi apetito, arba turi didelį palinkimą į Chro
nišką Alkoholizmą.

ENRICH ^tabletėlės dėl Anti-Anemia, raudono kraujo celių padau
ginimo.
Alf Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė
jimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis . Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda pro
gą opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DĖL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC 
ir REDUCING DIET” maistą, kenuotus vaikius,, ki^rie yrą su- 
pekinti geriausia rū;is, be kemikalų ir balto cukraus syrupo; ir 
nesulpuruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; Čielų 
grūdų ruginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate 
Malt, su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš -Soya 
pupelių mėsa. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. 
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašy
kite arba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto 
iki 9:30 vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
"***^*<>i ir o mftrt rr ir inr -t
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New nios
nas iš eilinių paveikslų kaipo 
dalis mūsų darbo.

Jūsų, A. W. Shell an.

MATYKITE JUDI “TVIRTUMA 
ANT VOLGOS”

Stalingradas nustebino visą 
pasaulį. Jis atlaikė milijono 
Hitlerio armijos smūgius, jis 
sunaikino tūkstančius nacių 
lėktuvų, tankų, kanuolių ir 
šimtus tūkstančių fašistų. Jis 
ant galo apsupo Hitlerio armi
jos likučius ir juos naikina, 
kaip pasiutusius šunis!

Kas gi Stalingradas ? Kodėl 
jis vadinasi Stalingradas? 
Kaip seniau tas miestas vadi
nosi? Kokia jo istorija? šie 
ir daug kitų klausimų paaiš
kės kiekvienam, kuris pama
tys Stanley Teatre, ant 42nd 
St. ir 7th Ave., New Yorke, 
dabar rodomą Sovietų Sąjun
goj padarytą judį “Fortress 
on the Volga” (Tvirtuma ant 
Volgos).

Šiame judyj parodo, kaip 
Stalingradas, kuris seniau va
dinosi Caricinas, 1918 metais 
gynėsi tiuo rusų baltagvardie
čių ir kaizerio vokiečių armi
jos, kaip jis suvaidino svar
biausią rolę išgelbėjimui pro
letarinės revoliucijos Rusijoj 
ir Sovietų valdžios.

“Tvirtuma ant Volgos“, tai 
yra istorinis judis, tai nėra iš- 
mislas. Istorija tokia. 1917 
metais, rudenį, Rusijos liaudis 
nuvertė ponų ir kapitalistų 
valdžią. Rusija buvo kare su 
kaizerine Vokietija. Rusijos 
jėgos negalėjo atsilaikyti prieš 
kaizerininkus, o kaizerinin- 
kams dar padėjo ponai, kapi
talistai ir menševikai su troc- 
kistais.

Prie Bessarabijos stovėjo 
kovinga rusų armijos dalis, 
apie kurią jungėsi jūreiviai ir 
atskiros grupės darbininkų. 
Jos priešakyj buvo Klimas 
Vorošilovas, dabartinis Sovie
tų Sąjungos maršalas. Jo pa- 
gelbininkai buvo komandierius 
Parkomenko, gabus kazokas 
Perčikrin. Vorošilovas ir Par
komenko nusprendė žygiuoti į 
rytus, kad išvedus iš po kaize- 
rtninkų smūgių tą revoliucinę 
Rusijos armijos dalį, sujungus 
ją su kitomis dalimis kovai už 
Sovietus. Aplinkui jungėsi dar 
bininkai, jų šeimos, moterys. 
Apie 30,000 armija žygiavo į 
rytus. Kartu važiavo dešimtys 
traukinių, su maistu, ginklais 
ir kitais reikmenimis. Tarpe 
prisijungusių buvo ir nediscip
linuotų elementų, ir socialistų, 
anarchistų ir taip žmonių, ne
suprantančių politikos. Prie 
kiekvieno nesisekime jie kėlė 
suirutę, nerimą, kaip ir ant 
Dono atradę išsprogdintą til
tą, juos reikėjo nuraminti.

Vorošilovo armija ėjo į ry
tus ilgą laiką. Jai kelią pasto
davo rusai kontrrevoliucionie
riai, genėrolo Momontovo gau
jos, vokiečiai kaizerininkai ir 
kiekvieną dieną 
su savo draugais . 
atremti.

Taigi ir judis 
kur parodo, kaip 
bombarduoja iš kanuolių vie
noj gelžkelio stotyj Vorošilo
vo dalinius, kaip patsai Voro
šilovas užima strateginę pozi
ciją su kulkasvaidžiu ir prie
šus atmuša. Kitur parodo,

kaip jo žmonės užlipa ant te
legrafo stulpo susijungti su te
lefonų vielomis pasiklausyti 
ką kalba priešai ir draugai.

Ir taip su kovomis Voroši- 
lovo armija eina pirmyn j ry
tus, kad pasiekus Cariciną 
(Stalingradą), kad ten susi
jungus su kitomis Sovietų ar
mijos dalimis ir apgynus tą 
punktą, kuris labai buvo svar
bus, nes tik Caricino išlaiky
mas laikė perskėlęs priešų jė
gas, gulančias \ iš piet-rytų. ir 
p'iet-vakarų ant Sovietų.

Tuo gi kartu Caricino mies
tą gina Raudonoji Armija, ku
rios priešakyj yra trockistas 
Nosovich, kuris nori Sovietų 
pralaimėjimo, viešai veikia iš
davikas Moldavsky ir kiti.

Sovietų valdžia priešakyj su 
Leninu tą nujautė ir į Cariciną 
pasiuntė su neribota galia 
Juozą Staliną. Stalinas atvyko 
ir kartu su juo atvažiavo 400 
Maskvos proletarų, kurie ir 
sudarė Caricino apgynimo nu
garkaulį, kol atvyko Voroši
lovas su savo armija. Stalinas 
atvykęs tuojau susiliejo su 
mase, likvidavo priešų veiklą, 
čia ir yra parodyta, kaip dar
bo žmonės vargo. Iš Lenino te
legramos paaiški,
k vos ir Leningrado (Peterbur
go) gyventojai jau antra die
na negauna nei kiek duonos, o 
tuo kartu Caricino buržujai 
kelia puotas, jiems šoka pu
siau nuoga merga. Ten pat 
Nosovich ir kiti išdavikiški va
dai — trockistai suokalbiauja 
prieš Sovietus, bet ir nuogąs
tauja, kad viskas jau pasikei
tė Stalinui atvykus. Moldavs
ky pasimato su baltųjų gene
rolu Mamontovu ir susitarė iš
sprogdinti ant Dono tiltą, kad 
nepraleidus Vorošilovo jėgų į 
Cariciną, kas ir buvo padary
ta.

kad Mas-

Vorošilovo jėgos pasiekę 
Doną rado sugriautą tiltą. Vo
rošilovas su savo draugais į 
dvi savaites pasistato tiltą, tai 
yra mediniu tiltu užkemša 
spragą ir jo armija pereina į 
Caricino pusę.

Tuo kartu Stalinas surenka 
Caricino mieste jėgas, pastato 
į atsakomingas vietas tinka
mus žmones, laikosi, kol at
vyks Vorošilovas. Katrė,' mer
gina, paskiriama sudaryti iš 
buržujų armiją, kuri iškas ap
kasus aplinkui Cariciną. Iš ten 
duona siunčiama į Maskvą ir 
Peterburgą.

Judyj atvaizduojama, kaip 
kelis~icartus Vorošilovo kovo
tojai sumuša kaizerio išdidžią 
č(rmiją. Vienoj vietoj kovoto
jai “Internacionalą“ dainuo-* 
darni puola priešą ir nugali. 
Scena, kada po pergalės rau
donai vėliavai plevėsuojant jo
ja raudonarmiečiai per kalną, 
ant kurio tik voliojasi kaize- 
rininkų grupės su smaigaliais, 
kiti raudonarmiečiai varo pul
kus vokiečių belaisvių, tuo 
kartu matosi ir graudus vaiz
das, kur draugai neša sužeis
tus kovotojus ir laidoja kovoj 
žuvusius.

Pagaliau Stalinas laukia už 
Caricino, kada atvyks Voroši
lovas, nes jam apie tai jau 
pranešė kazokas Vorošilovo 
pasiuntinys Parkčikinas. Ir 
štai atskubėja Vorošilovas su

nis tirštai apgyventoje lietu-Lsavo štabu, vikrus, kaip visa- 
viais vietoje, prie kriaučių ša- da> pribėga prie Stalino, jie 
pų. Puikiai išdirbtas biznis, pasisveikina ir pasibučiuoja, 
galima daryti gražų pragyve- štai trumpas apibūdinimas 
nimą. Turiu parduoti greit. “Tvirtuma ant Volgos.“ Maty- 
Kreipkitės: 38 Bogart St., kite tą judį, matykite, kaip 
Brooklyn, N. Y.

(306—5)

Vorošilovas 
juos turėjo

prasideda, 
vokiečiai

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biz

nis. Pardavimo priežastis, sa
vininkas išeina į armiją. Biz-

REIKALAVIMAI
Reikalingas Bartenderis dirbti 

20th Century Bar ir Grill, mokantis 
angliukai ir lietuviškai. Nuolatinis 
darbas ir gera alga. Prašome greit 
kreiptis šiuo antrašu: 52 Meserole 
St. Brooklyn, N. Y. (306-308)

Caricinas (Stalingradas) prie
šus kriušino 1918 metais. Ta
da jis išgelbėjo Sovietų res
publiką, 
gelbėjo 
mo.

Tūlai
nepatiko šis judis. Ir kur gi 
patiks, kad buržuaziją iš pa-

1942 metais jis iš- 
pasaulį nuo hitleriz-

buržuazinei spaudai

Laiškai iš Kariuomenės
Albertas yra gerai žinomas 

brooklyniečiams advoka t a s, 
muzikes šalinaitės brolis.

Walteris, kaip atsiminsite, i 
vedė Laisvės anglišką skyrių \ 
ir dalimi laiko dirbo spaustu-j 
vėj techniku. Apsigyvenęs sunkiu šalčiu 
Chicągoj nuo pereito pavasa
rio, Walteris pastaruoju laiku 
redaguoja tenykščio lietuvių
liaudies .dienraščio Vilnies

Serga Petras Burneikis
Nuo gruodžio 18 d., 1942, 

‘ i serga Petras 
Burneikis, 76 \lludson Avė., 
Brooklyne. Išrodo, kad ligonis 
slotras nerealūs, nes jau eina

gražiai 
mūsų

tiesų ji "naudinga daugorio- 
piem tikslam.

C ai būt .jau žinoto, kad aš 
čionai (Coloradon) buvau at
siųstas studijuoti fotografijos 
ir pabaigiau pereitą šeštadienį 
(gruodžio 19-tą), kas rodo, 
kad bėgiu savaitės mano ant
rašas keisis.

Sveikino su Šventėmis
New

kad mūsų 
užjūriuose 
tokias ra-
mes esan-

Kad narės galėtų matyti, 
kuriam iš .jų parinktų karių jų 
draugiškumas teko šiomis Ka
lėdomis, įdedu paveikslą, nu
siimtą sykiu su kitu kariu iš 
Brooklyno pačioje pradžioje 
mūsų kurso — tai yra tik vie-

Liliją, Marytę, Sasną, Rojų, 
Domininką, Barkų, Antaną, 
Buknį ir visus darbininkus ša- 
poje sveikinu su sezono šven
tėmis ir geriausiais linkėjimais 
Laisvei su pasitikėjimu, kad ji 
tęs toliau puikų darbą už, per
galę iki karas bus laimėtas, ir 
kad laike būsimos pergalingos 
taikos ves darbą pirmyn, būda
ma geriausiu Amerikos lietu
viams, lietuvių ir per lietuvius 
laikraščiu.

Jūsų, Walter Kubilius.

Majoras reikalausiąs
Yorko naktiniams kliubams 
griežtesnių gaisro taisyklių.

geryn.
P. Burneikis yra Laisvės 

skaitytojas ir rėmėjas. Jis 
taipgi yra narys Liet. Litera
tūros Draugijos 21 kp. ir LDS 
16 kuopos.

Irving Place The
Eisenstein’o Herojiškas Kūrinys

10 DAYS THAT
SHOOK The WORLD
Sujudinanti Rusų Revoliucijos Drama

Arti II St. ir Union Sq.
G R.-5-9879

Vėlus Rodymas 
Kas SeštadlcYij

“JANOSIK”
(Slovakijos Chapajev)
dar: Dvi Charlie.

Chaplin’o Komedijos

Kliubui

Draugės Lietuvės,
Noriu jums padėkoti 

ledinę dovaną. Labai 
pasielgėt atsiminimu
Kalėdomis ir aš nerandu žo- 

■ J 

džių išrefkšti mano dėkingu
mą už jūsų atmintį.

Mano draugai M. P’s sudo
rojo saldainės rekordiniu lai
ku ir kiti dalykėliai jau yra 
vartojami.

Aš tik trokštu, 
draugai lietuviai 
būti] galėję turėti 
mias Kalėdas, kaip
tieji čionai kempėj Upton kad 
turėjome. Būtų buvę smagiau 
būti namie su šeimyna, bet kai 
kurie iš mūs privalėjome eiti 
sargybą ir tos progos neturė
jome. Laiškai iš namų pakelia 
mūs dvasią, tad mums visada 
linksma išgirsti nuo savo se
nų draugų.

Jums ir visiems mano drau
gams, kur jie bebūtų, siunčiu 
sveikinimus ir širdingus linkė
jimus smagių Kalėdų ir 
džiaugsmo 1943 metais.

Pvt. Tom Petraitis.

Tarųas yra sūnus Petraičių, 
gyvenančių 921 St. Marks Av. 
Tamo tėvas yra to namo vedė
ju. Namo gyventojai neseniai 
paskilbo visame mieste susior- 
ganizavimu tikslu nedaleisti 
negrų diskriminacijos. Taigi, 
Tarno namai yra drūta namų 
fronto tvirtuma demokratijos 
gynime.

Mano Brangios Moterys:
širdingiausia įvertinu jūsų 

puikią Kalėdų dovaną. Kiek
vienas ir paskiausis dalykėlis 
dovanų dėžutėje yra man la
bai naudingi. Skarytės ypatin
gai bus po ranka, nes čionai, 
kur aš būnu, yra labai šalta. 
Temperatūra kai kada nupuo
la net 40 ir iki 50 laipsnių že
miau zero. Pereitą savaitę jau 
mes išbandėme 23 žemiau ze
ro. Skustuvėlių tur būt nerei
kės daugiau pirktis kol būsiu 
armijoj, nes suvartojo tik vie
ną pakelį per mėnesį. Ir rašo
ma popiera bus labai naudin
ga. Kartais jos net sunku gau
ti pašto punkte. Saldainės bu
vo skanios. Dėkoju milijoną 
sykių. Jūsų paketas mane la
bai nudžiugino. Laukiu, kad 
kurią dieną galėčiau jūsų, glo
bojančiai draugijai parodyti, 
kaip aš įvertinu jūsų manimi 
rūpestį.

Aš manau, kad Mrs. Julia 
Stankaitis yra nare jūsų orga
nizacijos. Tai jinai bus buvus 
tuo geru asmeniu, kuris suges- 
tavo man atsiųsti pakelį. Pa
sakykite, kad aš esu jai labai 
dėkingas. Dieve laimink jus 
visas.
Jūsų, Johnnie J. Babrawicz.

Brangios Draugės:
Daug kartų ačiū jums vi

soms už Kalėdų dovana — iš v C

silinksminimo salių išvarė ap
kasus kasti, kad Sovietus ap
gynus. Kur gi patiks, kad ko
votojai puola priešą su 
ternacionalo” žodžiais — 
jau bus paskutinė kova!“ 

Priede 
“Lenko 
Amerikos 
laimėjimui
kestra groja 
Septintosios 
dalis.

“In-
“Tai

rodo

\

V
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?»

prie veikalo
Lakūno Užrašai,“ 

pasiruošimą karo 
ir Stokovskio or- 

Šostakovičiaus 
Simfonijos tūlas 

Matęs.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tŲ Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842
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Scena iš judžio “Random Harvest,” dabar rodomo di
džiajame New Yorko teatre Radio City Music Hall, 
Rockefeller Center. Greta judžio yra Įdomūs scenos 
aktai ir puiki orkestrą.
-- ---------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------
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2-tra Pergalės Savaitė! Vėlus Rodymas Šiąnakt.

“Fortress on the Volga”
(Tvirtovė prie Volgos upės)

Stalingrado Pirmosios Kovos dėl Gyvybės Dramatiška Istorija.
Parašyta i)' pagaminta Aleksejaus ir Georgijaus Vasilievų, 

"Chapayevo" kūrėjų. y
Su Michailu Golovani STALINO rolėje ir
Nikolajum Bogoliubovu kaip
NEPAPRASTAS PRIEDAS:
Ištraukos iš ŠOSTAKOVIUO

Vadovauja Leopold Stokowski, griežia Los Angeles 
Symphony ()rkest ras.

Aiškina Maksimo Litvinovo žmona ir Edward. G. Robinson.

Nuolat nuo 9 A. M. 25c iki 1 P. M., apart šeši.. Sekm. ir Sventad

VOROAILOVU.

SEPTINTOSIOS SIMEONUOS.

STANLEY THEATRE 7tli Avė. tarp 41—42 Sts., N. Y. 
WI-7-9686

si Lietuvių Rakandų Krautuve «

Išdirbame ir Parduodame įL

Geriausios Rūšies Rakandus w
Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- Jį 
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets. $

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

vj

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451

GERIAUSIA DUONA 
XSCHOLES BAKING 1O 
M M

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
rni sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuve.* 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW I’. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO--»r- -t- 7~ •• Xa w | i t/rs ini <«<;?> imu- I tęi

Ž Lietuviu Kuro Kompanija g“ 'n' n,":',s M*A*v<m ,,OVANAI į 
........................................... .v.L. Si! 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. & 

Nelaukite, iki jūsų anglis issibaigs iki paskutiniam ££ jfipp kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra
M sunkus pristatymas anglies. -------------------------------------------

'k ★ B-
Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos ® | Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų I g turite Oi! Burners. Kflro reikaiu prašome kreiptis: g| KostumeH^mS’Metų Visiems Mūsų Kostumenams!

496 GRAND ST. BROOK!
Telefonas EVergreen 7-1661

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

O

r

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 8
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

iri impor- 
dęžtinės ir 
g p r iausių 

alus ir

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
diena iki vėlai.
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VIRI-THIN* MAMONA VtMI-THIN* MAPIWL—

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hevves St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

ROBERT LIPTON ’VoX" Trt U A X X.-/ I Tk A X A • A •

ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173




