
KRISLAI
“Darn Shame” Bagočiui . . . 
“Darn Shame” Gegužiui . . . 
Bet To Nėra LDS.
Žymiausias 1942 Metų

• Vyras.
Juo Yra Stalinas.

Rašo R. MIZARA

“. . . Na, vyrai, čia tai jau iš 
tiesy yra ‘darn shame’,” surin-

čiaus). Ir jis nurodo, kad Ba-‘ 
gočius “gavo iš SLA $1,000.00, 
iš LDS (Worcesterio byloje) 1 
$1,216.76 ir pild. taryba pri
dėjo $300.00, kas sudaro $2,-' 
516.76, apart to, kas jau bu
vo sumokėta prieš padavimą 
apeliacijos.”

Bagočius atsako, kad “bro-! 
liui” Gegužiui “dar daugiau 
kaip ‘darn shame’,” kuomet 
“brolis” kabinėjasi “dėl senai 
užbaigtų ir užmiršty dalykų!”

šitaip SLA vadai vaišinasi 
per “Tėvynę” (š. m. sausio I 
d.).

Ponas Bagočius mano, kad ■ 
tie pinigai, kuriuos jis gavo i 
iš SLA prieš virš desėtką me-! 
tų, jau yra “pamiršti,” o p.y 
Gegužis laikosi priešingp/j 
nuomonės. Su Gegužiu stovi 
adv. Olis ir kiti.

“Darn shame,” “darn 
shame” — skamba “Tėvynė
je.” Gal tai naujas būdas pa-1 
sveikinti su ■ naujaisiais me
tais T'! . . .

Paimu Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo organą “Tiesą,” 
išėjusią tą pačią sausio 1 die
ną. čia kitokis paveikslas, ki
tokia atmosfera. Visas laikraš
ti^ užpildytas raštais, liečian
čiais organizacinius, visuome-
ninius ir karo reikalus.

“Tiesoje” nėra jokio “darn 
shame”!

Angliškasis “Tiesos” nume
ris daro labai gražaus įspū
džio. Jis turiningas, gražiai 
iliustruotas nuotraukomis, iš 
Lietuviškųjų Pulkų Raudonio-; 
joj Armijoj veiklos.

j/eigu LDS organas 
apie finansus, tai 
juJs jvezdint.

Štai, gruodžio 
ni it Perlu Uosto

kalbrfi 
tik tiek, kur

mėnesį, mi-
metine su-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

ka Stasys Gegužis ant “aukš-i No. 2 
Čiausiojo prezidento” (Bago- „.
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Amer. Lakūnai KartotinaiA

Smoge Bombomis į Priešų
Laivus Kiskos Uoste'

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, saus. 1. — Laivyno pranešimas 235: 

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Gruodžio 30 d. keturi japonų Zero vandęn-lėktuvai 

pastojo kelią vidutiniams amerikiečių Mitchell bom- 
banešiams, lydimiems Lightning lėktuvų kovotojų, 
skridusiems atakuot priešų prekinius (ar transporti

nius) laivus Kiskos uoste.
Kautynėse tapo nušauti žemyn du amerikiniai lėk

tuvai kovotojai ir vienas japonų Zero lėktuvas. Mit
chell bombanešiai atakavo japonų laivus, bet nėra tik
rų žinių, kokias turėjo pasekmes. Vienas iš mūsų bom- 
banešių buvo nušautas žemyn.

Gruodžio 31 d. Jungtinių Valstijų vidutiniai bomba
nešiai vėl puolė priešų laivus Kiskos uoste. Trimis 
bombomis bus pataikyta į vieną japonų laivą ir dviem 
bombom į kitą. Čia nė vienas Jungtinių Valstijų lėk
tuvas nežuvo. k

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Gruodžio 31. — Jungtinių Valstijų vidutiniai Ma

rauder bombanešiai, lydimi lėktuvų kovotojų, bombar
davo japonų orlaivių stovyklą Mundoj, New Georgia sa
loj (Saliamono salyne). Dar nėra pranešimų apie pa
sekmes.

Jungtinių Valstijų kariuomenė, eidama paprastas 
žvalgų pareigas, užmušė 20 japonų.

Raudonoji Armija Pasiekė

000.00 Karo Pergąlės (Victo
ry) Bonų. Iš viso LDS jau yra 
pirkęs karo bonų už $110,000.

Su sausio mėnesio pradžia, 
beje, LDS pradeda savo De
vintąjį Vajų naujiems nariams 
gauti!

Pas SLA “darn shame,” o 
pas LDS — darbas, konstruk
tyvus, patrijotingas darbas!

Novosokolniki Miestą 
Netoli Latvijos Sienos

Maskva, saus. 3. — Sovie- 
xtųM<ariuomenė, blokšdama 

■ vokiečius tolyn į vakarus ir 
į pietų vakarus nuo savo 
užimto Velikije Lūki mies
to, nužygiavo 24.mylias pir- 

; myn ir jau pdsiekė kitą 
strateginį miestą, Novošo- 
kolniki, tik už 60 mylių nuo 

’ Latvijos sienos.
Šiauriniame Kaukaze 

Raudonoji Armija atėmė iš 
vokiečių miestą Elchotovo, 

, apskričio centrą su geležin
kelio stočia, 35 mylios į 

1 pietų rytus nuo Nalčiko. —

irkitas apgyventas vietas, 
pasigrūmė dar pirmyn pa
gal geležinkelius vedančius 
į Rostovą ir į šiauriniai-va- 
karinį Kaukazą.

Sovietų kariuomenė pra
laužė fašistų liniją į pietų 
rytus nuo Ilmen ežero, Sta- 
rosios Russos, srityje.

Amerikiečiai ir Austra
lai Sutriuškino du Japo
nų Punktus ties Buna

Amerikoje išeidinėja savait
raštis “Time” ir skelbiasi tu- 

' rjs virš du milijonu skaitytojų.
Jo redaktorius yra konserva
tyvusis republikonas Henry R. 
Luce, kurio žmona pereitą ru
denį buvo išrinkta Į Jungtinių 
Valstijų kongresą.

Per pastaruosius 15-ką me-; Tas geležinkelis eina iš Ro
tų savaitraštis “Time” kiek-1 į0V0 j Baku.
vienų metų pradžioje išspaus- už 2Į. Hu . iet vaka. 
d.na savo vmselyj daug.ausia., rug nuo Rotejnikovo' Sovie. 
pasaulyj pasižymėjusio per . . _ v_ _
pareituosius metus asmens at-i kariuomene uzeme Re- 
vaizdą. Tokiai įžymybei iš-; montnaja miestą su stocia 
rinkti jis kviečia kiekvienų geležinkelio einančio iš Sta- 
metų gale savo skaitytojus pa- lingrado į Kaukazą. Ran
duoti balsus už tą asmenį, ku-1 donarmiečiai šiame fronte 
ris, jų nuomone, yra labiausiai; taip pat atėmė iŠ priešų 
pasižymėjęs tais metais. Ta- I Dubovskoje miestą ir kelias 
čiau galutiną sprendimą daro ----------------------------------------------
pati redakcija ir leidėjas, Mr.
P. I. Prentice.

Šiemet savaitraštis “Time” 
savo laidoj iš š. m. sausio 4 
dienos išspausdino virselyj Ta
rybų Sąjungos premjero, Juo
zo Stalino, atvaizdą.

Jis pripažintas
1942 metų asmenybe, 
pripažintas dėl to, 
tuos metus 
faktinai pati viena ne tik at-j ----------
laikė naciškų jėgų galybę, bet Matyt, Stalino atvaizdas 
pabaigoj metų pradėjo milži-i pieštas iš vėliausios fotografi- 
nišką ofensyvą vokiečių ir jų jos. 1 
talkininkų govėdoms mušti, Nestebėtina. Kiekvienam gali 

. naikinti. būti aišku, kokios milžiniškos
į ----------------- I pareigos jam tenka šiandien

Vis tik tai yra nepaprastas1 eiti.
Amerikoje reiškinys. Jei ko-l

ėmė iš priešų 
iestą ir kelias

blausiai pasižymėjęs 1942 me
tais pasaulyj asmuo — pasP 
žymėjęs civilizacijos gynime 
nuo barbarizmo, — tai tūli 
galėtu byloti: Tkomunistai 
taip sako, nes Stalinas yra ko- 

I munistų vadas.” Bet gi čia 
žymiausia matome konservatyvius laik- 

Jis ja raštininkus, sakančius, kad 
kad per i SSSR tautų vadas, Juozas Sta- 

Tarybų Sąjunga linas yra Man of the Year!

Beje, pereitų metų gruodžio 
munistai sakytų, jog Stalinas 21 d. Stalinui sukako 63 me- 
(SSSR tautų vadas) yra la- tai amžiaus.

Australija, saus. 3. — 
Amerikiečiai ir australai 
sutriuškino aptvirtintą ja
ponų liniją prie Giropa Po- 
into ir paplatino įvarytą 
pirmiau kylį į priešų pozi
cijas tarp to punkto ir Bu- 
nos valdiškos stoties, šiau
riniai rytiniame kampe sa* 
los Naujosios Guinejos.

Dabar australai ir ameri
kiečiai šturmuoja priešus 
mažame, tik kelių šimtų 
Stvirtainių jardų sklype 

link minimą stotį.
Talkininkų lakūnai iš kul- 

kasvaidžių šaudė japonus 
sušokusius į jūrą ir mėgi
nusius plaukimu pabėgti.

Washington, gruod. 3. — 
Generolas MacArthur pra
nešė, kad amerikiečiai ir 
australai sunaikino beveik 
visus japonus Bunos srityj,

Daug žilų galvoje plaukų. Naujojoj Guinejoj.
London. — Anglai nuvijo 

dar 40 mylių atgal nacių 
Rommelio armiją Libijoj. '

šiaur. Afrika. — Dumb
lynai Tunisijoj trukdo ka
ro veiksmus ant žemes.

PREZ; ROOSEVELT SAKO:
IŠLAIKYT JUNGT. TAUTŲ

VIENYBĘ IR PO KARO
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas Naujųjų 
Metų dienoje padarė šitokį 
pareiškimą spaudos atsto
vams:

“Vieni metai atgal dvide
šimt šešios tautos pasirašė 
Jungtinių Tautų pareiškimą 
Washingtone.

“Pasaulinė padėtis tuo 
momentu buvo tikrai pavo
jinga. Tačiau praeitų Nau
jųjų Metų dieną šios tautos, 
susijusios visuotiniais At
lanto- čarterio idealais, pa
sirašė kaip tikybos aktą, 
jog suvienytąja jų galybe 
turi būti be jokio pasigai
lėjimo nuslopintas karinis 
užpuolimas, sutarčių laužy
mas ir planingas žvėrišku
mas ir jog turi būti atsteig- 
ti šventieji principai gyve
nimo, laisvės ir laimės sie
kimo, kaipo brangieji žmo
nijos idealai.

“Jos tokiu būdu susikūrė 
galingiausia (tautų) sąjun
ga visoje istorijoje, galinga 
ne tik milžiniškomis . me
džiaginėmis savo jėgomis, 
bet dar galingesnė amžino
siomis dvasinėmis vertybė
mis. Paskui prisidėjo dar 
trys tautos prie šios sąjun
gos.

“Taip susikūrusioji vie
nybė, akivaizdoje baisaus 
pavojaus, jau davė gausin
gų vaisių. Jungtinės Tautos

pereina nuo defensyvo (ap
sigynimo) į ofensyvą.

^Tokios vienybės, kuri 
pasiekta mūšių linijoje, yra 
lygiu ryžtumu siekiama ki
tuose, ne mažiau painiuose 
klausimuose skirtingame 
fronte.

“Dabartiniame, kaip ir 
praeitame kare, žmonės 
jaučia didžiausią' reikalą 
daryti planus tam, kas seks 
po to, ir perkelti į taiką 
bendrąsias pastangas, atne
šusias jiems pergalę. Jie 
supranta, jog taikos išlai
kymas ir jos apsaugojimas 
yra patsai svarbiausias gy
vybinis reikalas gyvenime 
kiekvieno iš mūsų ir visu c t-
mūsų.

“Mūsų uždavinys šioje 
Naujųjų Metų dienoje yra 
•trigubas: Pirma, sutelkto
mis laisvosios žmonijos jė
gomis žygiuoti pirmyn, kol 
visiškai taps sukriušintas 
dabartinis banditų užpuoli
mas ant civilizacijos; antra, 
taip , sutvarkyt, santykius 
tarp tautų, kad barbarizmo 
jėgos jau niekados 'daugiau 
negalėtų išsiveržti; trečia, 
bendradarbiaut tuo tikslu, 
kad žmonija galėtų taikoje 
ir laisvėje džiaugtis dar ne
girdėtomis Dievo Apvaizdos 
palaimomis, kurias civiliza
cijos pažanga padarė mums 
prieinamas.”

GEN. DE GAULLE REIKALAUJA IŠŠLUOT 
VICHY VALDININKUS FRANC. AFRIKOJ;

TIK TUOMET JIS EIS VIENYBĖN
London. — Čionaitiniai 

Kovojančiųjų Prancūzų at
stovai sako: Visi buvusieji 
(fašistinės) Vichy Franci- 
jos valdžios nariai bei jos 
rėmėjai turi būti iššluoti iš 
civilės francūzų vyriausy
bės Šiaurinėje ir Vakarinė-

vien, su amerikiečiais ir 
anglais prieš Ašį tose Fran- 
čijos kolonijose. Visi čia mi
nimi asmenys, apart gen. 
Giraudo, pirmiau užėmė 
vietas duotas jiem Vichy 
valdžios, bendradarbiaujan
čios su naciais.

je Afrikoje; tik tada gene
rolas de Gaulle, vyriausias 
Kovojančiųjų Francūzų va
das, sutiks suvienyt karines 
savo jėgas su jėgomis esan
čiomis žinyboje generolo H. 
H. Giraudo, aukštojo fran- 
cūzų komisionieriaus Šiau
rinėje ir Vakarinėje Afri
koje.

Kovojančiųjų Francūzų 
vadyba laiko tik generolą 
Giraudą i štikimu Jungti
nėms Tautoms veikėju prieš 
fašistų Ašį. Kovojantieji 
Prancūzai reikalauja paša
lint iš Francūzų Imperijos 
Tarybos Šiaurinėje-Vakari- 
nėje Afrikoje ypač šiuos Vi
chy rūšies politikus: gene
rolą Ch. Nogues, Morokko 
general-gubernatorių; ge
nerolą Yves Chatelį, Alžyri- 
jos gubernatorių; Pierre 
Roissoną/ Vakarinės Afri-

Amerikos Submarinai 
Sunaikino dar 7-nis 

Japonę Laivus
Washington. — Jungtinių 

Valstijų submarinai pasku
tiniu laiku nuskandino dar 
šešis Japonijos laivus su 
kariniais kroviniais ir vie
ną laivą su kariuomene; ta
me skaičiuje buvo du dideli 
prekiniai laivai ir penki vi
dutiniai. Be to, amerikiniai 
submarinai pavojingai su
žalojo vieną karinį japonų 
laivą, naikintuvą.

Tokiu būdu iki šiol tikrai 
nuskandinta 112 Japonijos 
laivų; turbūt, nuskandinta 
dar 22 ir sunkiai sužeista 
29.

kos general-gubernatorių, 
ir generolą Alf. P. Juiną, 
paskutiniu laiku paskirta 
komandierium^karinių f rant 
cūzų jėgų, kovojančių iš-

London. — Naciai gyrėsi, 
būk jie nuskandinę 5 iš tal
kininkų laivų, gabenusių 
reikmenis Sovietam.

Sovietai Užėmė Svarbųjį 
Miestą Veliki j e Lūki ir 

Kalmukijos Sostinę
Sovietų Oficialiai Pranešimai

1

MASKVA, saus. 2. — Specialis Sovietų pranešimas:
Centraliniame fronte mūsų kariuomenė, padarius 

griežtą ataką, užėmė miestą ir geležinkelio stotį Veli
ki j e Lūki. /

Kadangi priešai atsisakė sudėti savo ginklu^ tai ta
po sunaikintas vokiečių garnizonas tame mieste.

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kariuomėnė užėmė 
miestą Elistą (Kalmukijos sovietinės respublikos sosti
nę). /

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų /kariuomenė 
užėmė apskričio centrą Tormosiną.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenę užėmė ap
skričio centrą čikolą.

Buvo paimta tam tikras skaičius priešų į nelaisvę ir 
pagrobta kiekis jų karinių reikmenų.

I )ono - Stalingrado Srityje 
Sovietai Atvadavo apie 
1,600 Apgyventų Vietų

Sovietų Oficialiai Pranešimai
♦

Maskva, gruod. 31. — Speeialis Sovietų pranešimas 
(tąsa):

(Stalingrado srityje) tapo apsupta: 14-ta, 16-ta ir 
24-ta vokiečių- tankų divizijos, 3-čia, 29-ta ir 60-ta mo
torizuotos vokiečių divizijos,' 71-ma, 76-ta, 75-ta, 94- 
ta, 10-ta, 113-ta, 297-ta, 295-ta, 305-ta, 371-ma ir 389-, 
ta vokiečių ir rumunų pėstininkų divizijos, 1-ma ru
munų raitininkų divizija ir likučiai 44-tos, 378-tos ir 
384-tos vokiečių pėstininkų divizijų.

Be to, liko apsupta šie priešų kariuomenės daliniai-:, 
44-tas, 46-tas ir 51-mas artilerijos pulkai, 12-tas, 25- 
tas, 37-tas ir 104-tas priešlėktuviniai pulkai, 53-čias 
mortirų pulkas ir 50-tas, 162-ras, 294-tas ir 386-tas 
specialiai saperių batalionai.

Tokios tai yra pasekmės mūsų pirmojo ofensyvo 
laipsnio Stalingrado apylinkėje.

Antrasis mūsų ofensyvo laipsnis vidurinėje Dono 
upės srityje ėjo sekamai:

Apsupus vokiečių fašistų armiją prie Stalingrado ir 
sėkmingai įvykdžius vyriausios komandos skirtąjį už
davinį, Raudonoji Armija tarp gruodžio 16 ir 30 d. 
kirto naujus smūgius priešams vidurinėje Dono upės 
srityje. . '

Sovietų kariuomenei, vedančiai ofensyvius mūšius 
vidurinio Dono plotuose, vyriausioji Raudonosios Ar
mijos komanda skyrė šitokį uždavinį—prasimuši per 
priešų apsigynimo linijas Novaja Kalitva-Monastirš- 
čina srityje ir užeit užnugarėn vokiečių fašistų armi
jos, veikiančios didesniojoje Dono upės alkūnėje, tokiu 
būdu užkirst pabėgimo kelią priešų kariuomenei ap
suptai prie Stalingrado ir neleist jai gaut reikmenų iš 
išlaukio.

SUPLIEKTA DESĖTKAI FAŠISTŲ DIVIZIJŲ
Šis ofensyvo tikslas vidurinėje Dono srityje buvo 

pilnai pasiektas gabiais raudonarmiečių ir jų koman- 
dierių veiksmais.

Raudonoji Armija savo veiksmais vidurinio Dono 
srityje nužygiavo 150 iki 200 kilometrų pirmyn ir at
vadavo 1,246 apgyventas vietas.

šio ofensyvo eigoje mūsų kariuomenė supliekė ir at
gal nuvijo sekamus priešų kariuomenės dalinius:

62-rą, 264-tą, 298-tą, ^06-tą ir 385^ą vokiečių pėsti
ninkų divizijas, 11-tą vokiečių tankų diviziją ir seka
mas italų pėstininkų divizijas: 3-čą, 5-tą, 2-rą, 9-tą ir 
52-rą, taip pat 1-mą juodmarškinių brigadą ir 77-tą ir 
11-tą rumunų pėstininkų divizijas.

šalia to, buvo padaryta sunkių nuostolių keturioms 
priešų divizijoms. šiuoSe mūšiuose 59,000 priešų karių 
buvo užmušta ir 60,050 kareivių ir oficierių nelaisvėn 
paimta.

Sovietų kariuomenė pagrobė didelį daugį priešų ka
rinių Įrengimų, tame skaičiuje 368 lėktuvus, 168 tan
kus, 1,929 kanuoles, 7,414 trokų ir stambius, kiekius 
mortirų, kulkasvaidžių, automatinių šautuvų, prieštan-

(Tąsa 5 puslapyje)
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giančiai nuo Stalingrado ir Voronežo 
linkui Rostovo. 4 '

Iš Ankaros praneša, kad vėliausiuose 
veiksmuose dalyvavo šarvuotis “Paryžo 
skaja Komuna,” vienas didelis kruize- 
ris, vienas lėktuvnešis, trys greiti krui- 
zeriai, 6 naikintojai ir apie 30 subma- 
rinų.
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Davis ir Wickard Apie Pagalbą 
Jungtinėms Tautoms

Kaip reikia žiūrėti į Amerikos teikia
mą pagalbą Sovietų Sąjungai ir Sovietų 
Sąjungos Amerikai aiškiai išreiškė min
tį Amerikos vyriausybės žmonės Elmer 
Davis ir žemdirbystės sekretorius Wick
ard savo kalboj per radio.

Mr. Elmer Davis, tarpe kitko, sakė: 
“Rusai, kol kas, yra daugiau užmušę 
vokiečių, kaip visi kiti talkininkai sudė
jus j daiktą, ir štai kodėl yra reikalo 
siųsti maisto j Rusiją.

“Kaip jūs žinote, Rusija buvo didelio 
kiekio maisto gaminimo šalis, bet dabar 
tūlos jos žemes ūkio turtingos teritori
jos yra priešo užimtos. Mes siunčiame 
maistą rusų armijai, nes kiekvienas vo- 
kietys, kuris bus rusų užmuštas, tai bus 
vokietys, kurio nereikės jau užmušti, 
arba tai bus jau tas vokietys, kuris ne
turės progos užmušti Amerikos karei
vius.”

Žemdirbystės sekretorius (ministeris) 
Mr. Wickard sakė, kad daug maisto pro
duktų siunčiama iš Amerikos į užsienį, 
didžiuma to maisto sunaudojama Ame
rikos kareiviams, bet dalis tenka An
glijai, Chinijai ir Sovietų Sąjungai. Kas 
dėl Sovietų Sąjungos, tai jis sakė:
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“Veik kiekvienas maisto svaras, kurį 
mes pasiunčiame į Rusiją, eina tiesiai 
rusų armijai. Tas maistas išgelbsti gy
vastis ne vien rusų kareivių, bet ir Ame
rikos kareivių, kurie kitaip kada nors 
ateityj prieš save turėtų daug galinges
nę vokiečių armiją.”

Taip žiūri mūsų vyriausybės žmonės 
į bendradarbiavimą tarpe Jungtinių 
Tautų bendroj kovoj prieš bendrą priešą. 
Kitaip į tuos dalykus žiūri Amerikoj 
Hitlerio agentai ir jo pakalikai. Jie 
kursto gyventojus prieš vyriausybę.

Štai, neseniai New Yorke vienas bul
varinis laikraštis kurstė žmones, kad 
“neturi gazolino pasivažinėti,” todėl, kad 
valdžia gazoliną “atidavė bolševikams.”

Lietuviški pro-naciai irgi taip rašo sa
vo gazietose.

‘Naujienos’ Advokatauja 
Naciams

Grigaičio ’ “Naujienoms” baisiai su
skaudėjo galvą, kad Raudonoji Armija 
muša hitlerininkus Dono srityje, naiki
na juos dešimtimis tūkstančių. Kad 
taip yra, tai tą faktą patvirtino ir ame
rikinis korespondentas Henry Shapiro, 
kuris ten buvo ir matė dešimtis tūkstan
čių suimtų nacių ir rumunų.

Bet “Naujienos,” kurios per daugelį 
mėnesių savo skaitytojus šėrė Hitlerio 
apmokamo agento Prano Ancevičiaus 
nacių propaganda, kurios ir dabar tal
pina hitlerišką propagandą, negali apsi
eiti neteisinę hitlerininkus. “Naujienos” 
(No. 305) rašo, kad tai tik rusų pasigy
rimai, kad rusai nieko .svarbaus neatima 
iš nacių, kad jie tik pralerida taip sau 
per laukus, o kada susitinka su Hitle
rio svarbiais punktais, tai būna sulai
kyti. Joms toki miestai, kaip Kotelni
kovas,- Bogučar, geležinkelis tarpe'Sta
lingrado ir Kotelnikovo, geležinkelis tar
pe Voronežo ir Milerovo ir daug kitų 
svarbių pozicijų nieko> nereiškia. Jos už
tyli ir tą faktą, kad Raudonoji Armija 
laiko apsupus Hitlerio jėgas prie Stalin
grado ir naikina jas ir lėktuvus, kuriais 
Hitleris siekia pristatyti tai armijai 
reikmenis. Ir Grigaitis vėl pranašauja 
Hitlerio naudai rašydamas: “Rusams ši
ta žiema gali būti sunkesnė, negu vo
kiečiams.” Nes, jo supratimu, Hitleris 
šiai žiemai labai prisirengė.

• Kad hitlerizmo propagandos persigė
rusios “Naujienos” taip pranašauja, tai 
nėra nieko nuostabaus. Juk kada Hitle
ris užpuolė Sovietų Sąjungą, tai jos pra
našavo, kad už kelių savaičių Hitleris 
jau bus pavergęs visą Sovietų Sąjungą.

Juk 1942 metais, pabaigoj birželio, ka
da Hitleris pradėjo savo puolimą prieš 
Sovietų Sąjungą, tai Grigaitis nusidžiau
gė ir “Naujienų” No. 159 sušuko: “Na
cių ofensyvas Rusijoj jau eina... Hitle
rio divizijos paėmė net Voronežą... Hit
lerio ofensyvas gali išsivystyti į tokį 
pat ‘blitzkriegą,’ kokį pasaulis stebėjo 
prieš metus laiko.”

Bet šią “Naujienų” pranašystę šuo 
hnt uodegos nunešė. Hitleris nebuvo pa
ėmęs Voronežą, o prie Stalingrado šim
tai tūkstančių nacių gavo galą! Tai ir 
šią žiemą, nepaisant “Naujienų” tokių 
Hitleriui linkėjimų, naciai gaus lupti.

Sveiki. su Naujais Metais!
t > 1

Tai buvo i kūčių diena, 
kaip mes gavome Literatū
ros Draugijos naujai išleis-, 
tą knygą “Amerikos Demo
kratijos Steigėjai.”

Tai buvo kūčių vakaras, 
kaip mes suėjome į kuopos 
vardu rengtą vakarienę. 
Prieš pat vakarienę įteikiau 
knygas , Griniui ir Tvari jo
nui. Kartu buvo ir Kirei- 
lis, bet jis šios knygos ne
gavo, nes ima angliškas 
knygas. Aš jų trijų ir už
klausiau : '.

—Ar sutiktumėt šiandien 
užsimokėti duokles už 11943 
metus? ■■ ,v > I,

—Su mielu noru! — atsa
kė jie visi ir užsimokėjo.

Tai buvo graži pradžia, 
tai buvo •suteiktas man 
draugiškas padrąsinimas, 
kad rinkti duokles ir iš ki-

Naujas kuopos pirminin
kas 1943 metams, Ignas 
Liužinas, užmoka už save ir 
už žmoną; tą pat padaro 
Vaicekauskas, Zmitrų šei
ma, Mačiukas, Pagiegala, 
Navalinskas. Navalinskie- 
nė užmoka ir už savo brolį 
Kazį Kondrotą, gyvenantį 
Ohio valstijoj. Savo duok
les pasimoka Jonas Strolis, 
Alf. Kaminskas, Žukienė;; 
o Žemaitienė pamoka už sa-; 
ve ir savo vyrą. Viso gavau

duokles už 24 narius.
Kitą dieną įteikiu knygą 

Žolynui. Jis pažada užmo
kėt duokles kitu kartu. Jo 
žodis geras, kaip ir pinigai; 
jo duoklės turi eiti su pir
mu siuntimu ir jos eina! 
[teikiu knygą Bagdonui, 
Žvirblienei — jie pasimoka. 
Žukienė įteikia savo knygą 
Blinkevičienei ir paėmus iš 
jos pinigus perduoda man, 
o iš manęs pareikalauja ki
tos knygos. Viskas gražu, 
sutartina. Pridedu savo ir 
žmonos duokles — ir skren
da čekis į Centro sekreto
rių, nešdamas duokles nuos 
31 nario; skrenda, kad pa
siektų įteikti sveikinimą su 
Naujais Metais!

Spėju, kad neužilgo galės 
skristi ir kitas čekis, nešąs 
duokles nuo kitų narių. Juk. 
dienos darbo vaisiais gali
ma pasidžiaugti tik tada, 
jei darbą anksti pradedi ir 
nuoširdžiai padirbėji.

Sveikiname .su Naujais 
Metais ALDLD Centro Ko
mitetą ir raginame taip pat 
pradėti savo darbą tuojau 
— nieko nelaukiant! Jūsų 
darbą parems nariai! Pa
ruoškite naują knygą už 
1943 metus anksčiau, negu 
iki gruodžio mėnesiui!

Stasys Jasilionis, 
Binghamton, N.Y.

Moterys Amerikos karo pramonėje dirba prie įvai
riausių darbų.

Amerikos Kareiviai
Fidži Salose

Kalėdos Armijoj

Sovietą Laivynas Veikia
Gruodžio pabaigoj pranešta, kad Juo

dųjų Jūrų Sovietų Sąjungos laivynas 
smarkiai bombardavo nacių užimtas 
prieplaukas, jų tarpe Novorossijską. Vei
kiausiai, Sovietų Sąjunga planuoja pa
stoti hitlerininkams kelią Kerčo Perta- 
koj ir veikti prieš juos nuo Juodųjų Jū
rų, kad padėti Raudonajai Armijai, žen

Kalba ir Nedasako
New York “Times” paskutinėje laidoje 

už 1942 metus daug rašė apie dįdvyrin- 
gas Sovietų Sąjungos kovas ir numato, 
kad Hitleriui bus sunku 1943 metais ko
voj prieš Sovietų Sąjungą.

Kas bloga, tai kad tas dienraštis vis 
mano, kad ir 1943 metais vienai Sovie
tų Sąjungai prisieis grumtis prieš hit
lerininkus ir jo talkininkus. Jis Sovie
tų Sąjungai numato pagalbą tik Afri
koj. Nejaugi tie ponai mano, kad Ame
rika ir Anglija ir 1943 metais dar vis 
tik rengsis? Nejaugi jie nemato, kad 
mūsų karas negali būti išlaimėtas be vie
ningo ir energingo visų Jungtinių Tau
tų veikimo? Nejaugi jie nemato, kad 
be antro fronto prieš Hitlerį mes karo 
nęišlaimėsime?
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Braižinys parodo, kaip sumažėjo dabininkų streikai Jungtinėse Valstijo
se; jeigu 1937 metais streikuose dalyvavo 2,369,000 darbininkų, tai 1942 
metais—tik 397,000 darbininkų.
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Dec. 26, ’42. 
Kentucky.

Ketvirtadienį iš ryto iš
ėjome granatų mėtymo 
pratimams. Visa kuopa at
liko trijų veiksmų prati
mus stačiomis, klupščiomis 
ir gulsčiomis. Prieš pietus 
vienas leitenantas davė pa
moką apie orientaciją atski
ro šaulio — kario fronto 
veiksmuose. Priminė Sovie
tų Stalingrado kovotojus, 
kad jie puikiausiai moka iš
naudoti -gamtos sąlygas 
esant taip arti nuo priešų 
apkasų ar kovos linijų, — 
apie du šimtų jardų.

Po pietų atlikome žygį į 
4 valandas 12 mylių su 60 
svarų apranga. Pirmas bu
vo toks žygis ir ne visi ga
lėjo tą atlikti pilnai. 

„ Pargrįžę iš žygio persi- 
rengėm ir stojom vakari
niam patikrinimui. ‘6 va
landą buvo kūčių vakarie
nė, bet nieko nesiskyrė nuo 
kitų vakarienių.

Pavakarieniavę, išsivalėm 
šautuvus, sulaukėm laiškų, 
nes su Kalėdų pasveikini
mais gaunama labai daug. 
Aš irgi gavau keturis pa
sveikinimus;

Po dienos užsiėmimo ir 
laukiant Kalėdų, dauguma 
karių apleido barakus. Vie
ni išėjo* į bažnyčią, kiti į 
kino. Aš irgi prisidėjau 
prie antrųjų.

Kalėdų ryto pusryčiai 
6:30 vai. Pavalgę susirin
kom į barakus. Senesnio 
amžiaus vyrai vėl sugulė, o 
jaunesnieji susibūrė į gru
pę, pradėjo dainuoti, šokti. 
Atsirado ir muzikos instru
mentų. Visą priešpietį p ra? 
leidom prie dainų ir triukš
mo. i • i«IIW

Pietūs prasidėjo 1-mą va
landą. Stalai buvo tikrai 
paruošti šventiškai. Pirmą 
vietą užėmė kalakutas ir 
šiaip buvo visokių skanė
sių. Pietums prasidėjus jau
nesnysis leitenantas John- 
sonas perskaitė pasveikini
mą nuo prezidento Frank
lin D. Roosevelto, valstybės 
sekretoriaus Cordell Hull, 
2-sios armijos vado Įeit, ge- linkiu “Laisvės” štabui nau- 
nerolo Ben G. Lear, 98 diVo jos ištvermės sunkioje ko-

Laivyno pranešimai pa
rodo, kad bazės Amerikos 
kovojantiems vyrams buvo 
įsteigtos tolimose Fidži sa
lose.

Fidži salos, Anglijos val
domos nuo 1874 m., randa
si tarpe Naujosios Kaledo- 
nijos ir Samoa pietų Paci- 
fiko vandenyse. Jos apima, 
daugiau žemės, negu Hava
jų salos. Vitu Levi, didžiau
sia iš 250 salų šioj grupėj, 
75 mylių ilgio ir 50 mylių 
pločio, yra pusė Massachu
setts didumo.

Pagal pranešimą iš Na
tional Geographic Draugys
tės Fidži salos yra skirtin
gos nuo kitų salų Pietų Pa- 
cifike. Jos ne mažos ir oras 
ten ne karštas. Nors jos 
yra tropikuose, klimatas vi
dutinis dėlei aukštų kalnų, 
kurie kyla ligi debesių ir 
vėsina orą. Temperatūra 
tik dažnai viršija 90 laips
nius Fahrenheit, ir ne že
miau 65 laipsnių. Mūsų ka
reiviai galės dėvėti tokius 
drabužius, kokius nešioja 
namie. Baltiems žmonėms 
klimatas labai patinka, jis 
labai sveikas ir kad nors 
ten yra daug uodų, bet ma- 
larijos nėra.

Fidži salas prieš kiek lai
ko apgyvendino kanibalai. 
Ir kada pirmieji misijonie- 
riai nuvyko tenai anksti 
praeitą šimtmetį, jie rado, 
kad šie Fidži žmonės aplen
kė jų kaimynus kanibalu ' 
papročiuose. Bet į laiką, su 
misijonierių pagalba jie ap
leido jų tankumynų apeti
tus. Visi gyventojai tapo 
krikščionys. Šių dienų gy
ventojai yra švelhaus būdo, 
mandagūs ir nuoširdūs.

Su karo pradžia buvo apie

są ir telefonus. Svarbiau
sios statybos yra iš cemen
to. Suva iš apie 2 ketvirtai
nių mylių, yra svarbiausias 
kabelų uostas tarp Kana
dos ir Australijos. Laivai iš 
Vancouver, Kanados į Syd
ney, Australiją čia sustoja. 
Laivai tarpe Naujosios Ze
landijos ir Australijos su
stodavo Suva kas savaitę 
prieš karą.

Čia randasi aukšti kalnai. 
Aukščiausias Mount Victo
ria, pasiekia net 4,500 pėdų.

FLIS.

vado maj. gen. Paul L. 
Benson, ir nuo žemesnių va
dų. v , % į

Visą popietį valgykla bu
vo atvira — kada tik norė
jai valgyti, galėjai eiti ir 
valgyti. Bet mažai kas ėjo, 
nes dauguma karių apleido 
barakus, išvaikštinėjo po 
visą lagerio rajoną ir į ar
timesnius* miestelius.

šeštadienį vėl prasidėjo 
pamokos,

Iš mūsų kempės mažai 
kas buvo išvažiavę atosto
gų ir nežinau, kada bus ga
lima aplankyti jus, laisvie
ji.

Man tos ne pirmos šven
tės, jau penktos armijoj, 
tai nelabai ir nuliūstu. Bet 
kiti, kurie visą savo gyve
nimą šventes praleisdavo su 
namiškiais, tai jie yra ne
labai linksmus, bet supran
ta, kad armijos vado
vybė daro viską, kad karys 
būtų greičiau apmokinamas 
ir kad greitai galėtų pakeis
ti tuos karius, kurie šven
tes praleis karo zonoj.

Siunčiu širdingiausius 
sveikinimus su Naujaisiais 
Metais visiems “Laisvės” ir 1200,000 gyventojų salose/Iš 

tų, 4,000 buvo europiečiai, 
101,000 vietinių ir apie 92,- 
000 rytų indėnų, kurie dir- 

o prie cukraus produkci
jas, nes vietiniai nemėgsta 
di\bti plantacijos darbus.

ormaliais laikais čia bu
vo \daug cukraus ir ryžių 
malūnų, skerdinyčių ir ki

 

tų industrijų įstaigų.

Maža
Laivai ir laiveliai buvo var
tojami vietinėj transportą- 
cijoj. Kada garsusis Pana
ma Canal buvo atidarytas, 
ekonominis gyvenimas salų 
sparčiai ėjo, nes trumpesnis 
kelias Paeiti ke sujungė jas 
su Anglijos - Australijos - 
Naujosios Zelandijos laivų 
keliu.

Salų- svarbiausias miestas 
yra Suva su 14,000 gyven
tojų. Turi'gilų ■ uostą, van
dens įtaisų, elektrinę švįe-

LDS štabams ir visiems 
laisvįečiams ir Aido Cho 
rui. ’ Povilas

Sveikinimas
Gyvenant tarpe svetim

taučių, tik mano mylima 
“Laisvė”, lankydama ma
ne, prakalbina lietuviškai. 
Ve, taip ir palaiko atminty
je mano motinos išmokintą 
kalbą... Taipgi “Laisvė” 
liuosuoja reakcijos sunkiai 
veržiantį retežį ir ardo 
tamsybės uždangą, slopi
nančią šviesą. Ji rodo nu
vargintam darbininkui ar
tėjantį prakilnų gyvenimą. 
“Laisvė” taip energingai 
kovoja prieš juodąjį naciz
mą bei mikadizmą: litera
tiškai ir morališkai. Todėl 
“Laisvę” reikia skaityti 
kiekvienam lietuviui.

Todėl su naujais metais

LAIŠKAS REDAKCIJAI

yra kelių balose.

voje prieš barbarišką hitle- 
rizmą ir tamsybės palaiky
tojus...

Jauna Mergaite

Pittsburgh, Pa.

dienraščio 
Paprastai

Svarbu Visiems K. P. 
Nariams

Paskelbta nupiginta prenu
merata angliuko 
“Daily Wonkdr.”
“D. W.” metelė prenumerata 
yra $10, bet paVtijiečiams bus 
tiktai $6. Ir ant labai lengvų 
sąlygų. Narys gali mokėti* už 
laikraštį kartu su narinepiis 
duoklėmis, tik po 50 ce|ntų 
per mėnesį. Visi nariai turėtų 
matyti savo skyriaus duoklių 
sekretorių ir užsiprenumeruoti 
anglišką dienraštį.

Steigia Mokyklą

Kurie nori plaęiau susipa
žinti su Komunistų Partija ir 
jos veikla, tai turės progą 
steigiamoje mokykloje, kuri 
prasidės su 1943 metų sausio 
17 diena. Pamokų laikas pa
gal sutartį. Pamokos bus va
karais. "Vėliau bus pranešta 
mokyklos vieta.

Dėl užsiregistravimo bei in
formacijų galima kreiptis 
šiuo adresu: 305 Seventh^.ve. 
ant ketvirtų lubų, Room 407.

Labai nupiginta kaina ir 
labai gerų angliškų knygų ga
lima gauti šioje krautuvėje: 
Contemporary Books, 440 
Wood St. Didelis pasirinki- 

i mas.

Svarbus Pranešimas

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 160 kuopa rengia labai 
puikią vakarienę sausio 10 
dieną, 7 vai. vakare. Vaka
riene įvyks kuopos name po 
numeriu 1320 Medley St., 
North Side. Tai bus pirmas 
1943 metų parengimas.

Malonėkite visi dalyvauti ir 
pasilinksminti.

Reporteris.
Nuo Red. — Apie abiejų 

kuopų komitetų bendrą posėdį 
buvome anksčiau gavę nuo ki
to korespondento, todėl iš jūs 
korespondencijos apie tai tu
rėjome išimti.

London. — Anglijos karo 
teismo sprendimu, tapo mir- 
čia nubaustas Holandijos 
pilietis Johannes M. Dron- 
kers. Jis prisipažino šnipi
nėj ęs naciams. Tai jau pen
kioliktas Anglijoj numarin
tas Ašies šnipas.
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1942 Metai Svarbių Įvykiu Šviesoj A. L. D. L. D. Reikalai
Tai jau užverteme 1942 anglu prieplauka ir tvirto- 

metų lapą. Tai buvo metai vę Singapūrą. 27 dieną An- 
sunkių ir žiaurių žmonijos glija ir Amerika pralaimėjo 
kovų prieš barbariškus hrt-' laivynų kovą Java jūroj, 
lerininkus ir jų talkininkus, kas suteikė Japonijai progą 
Tai buvo metai, kada jau įsiveržti į Java salą.
buvo galima sulaužyti Hit-. Raudonoji Armija vystė 
levini nugarkaulį ir užbaigti ofensyva išilgai visą frontą, 
tą žmonijos nelaimių pa-'varė priešus tolyn nuo 
vietrę, jeigu visos Jungti- ; Maskvos, išlaisvino tūlus 
nes Tautos būtų vieningai Ukrainos plotus, palengvi- 
veikę. Tas nebuvo padaryta, no Leningrado apsigynimą, 
Sunkiausias kovas prieš vi-, atmesdama nacius nuo mie-
sas hitlerizmo jėgas buvo 
palikta vesti vienai Sovietų 
Sąjungai. Jungtinės Valsti
jos ir Anglija tik rengėsi 
smūgiui 1943 metais, kaip i 
kalbėjo Angliojs premjeras 
Churchill ir Jung. Valstijų 
prezidentas R o o s e v eitas.I 
Tik metų pabaigoj Ameri-1 
kos jėgos su Angli jos pagal
ba išlaisvino Afrikoj f ran-! 
cūzų kolonijas hit-
rininkų įtakos. J r štabmetų 
įvykiai iš eilės*. /

Sausis k
Raudonoji Armija veda 

ofensyvą ir vis didesnius 
plotus savo teritorijos liuo- 
suoja iš po hitlerininkų jun- I 
go. Ji išlaisvino Kalugą ir į 
eilę kitų miestų. Vare hit- ! 
lerininkus toliau nuo Mas- Į 
kvos. Tai vienatinis Jungti- j 
nių Tautų žmonių džiaugs
mas, tai vienatinė siūlanti i 
viltį šviesa.

Kitur Jungtinėms Tau-: 
toms dalykai juodi, kaip ra- Į 
šo Mr. E. Grun: “Laikas 
sunkus ir tamsus Jungti-i 
nėms Tautoms Tolimuose 
Rytuose.” Japonijos impe
rialistai 1941 metų pabaigoj! 
iš pasalų užpuolė Amerikai 
Perlų Uoste ir padarė mums i 
daug žalos Amerikos laivy-i 
nas ir armija negalėjo pa- j 
stoti priešui kelio.

Sausio 2 dieną japonai i 
paėmė Manilos miestą, Fili
pinų sostinę. Bet tą pat die- j 
ną Washingtone 26-šios I 
tautos pasirašė sutartį, kad 
jos išvien kovos iki perga
lės^ Susitvėrė Jungtinės 
Tautos..

Sausio 6 d. Rooseveltas ! 
pastatė uždaviniu, kad I 
Amerikos industrija turi 
pagaminti 185,000 karo lėk
tuvų; 120,000 tankų; 55,000’ 
priešlėktuvinių patrankų; 
18,000,000 tonų įtalpos lai-i 
vų., I

Japonijos imperialistai 
veržiasi į Filipinus, Holan- 
dijos kolonijas — Javą, Su
matrą, į Burma ir paima, 
visą Malajaus pussalį, ap
gula Singapūrą*

Sausio 20 dieną Raudono
ji Armija po didelių kovų 
atsiima Možaiską ir hitleri
ninkus nugrūda iki Viaz- ; 
mos.

sto.
Kovas ir Balandis.

Kovo 8 dieną japonai pa
ima Rangoon miestą Bur- 
moj. Veržėsi į Naujos Gvi
nėjos salą, užėmė visą eilę 
jos srity j salų. Kovo 9 die
ną japonai įsigali Java sa
loj, Jung. Tautos labai nu
kenčia. Balandžio 29 d. ja
ponai paėmė Lashio miestą 
ir nukirto Burmos kelią į 
Chiniją. '

Kovo ir balandžio mėne
siais Raudonoji Armija ne
paleidžia iniciatyvos iš savo 
rankų. Metų pradžioj jos iš
kėlimas dalinių į Krymą 
palengvino Sevastopolio pa
dėtį. Išilgai visą frontą at
metė priešus atgal iš eilės 
pozicijų. Kovo 15 dieną Hit
leris pasakojo Berlyne, kad 
“pavasarį jis sunaikins Rau
donąją Armiją” ir Sovietus.

Geguže ir Birželis
Jungtinės Tautos atmušė 

Japonijos pastangas prasi
veržti į Australiją. Gegu
žės 4 dieną anglai pradėjo 
okupuoti Madagaskaro sa
lą, Francijos teritoriją, kad 
pastojus kelia priešams ją 
užimti. Gegužės 8 dieną 
Amerikos karo laivynas su
mušė Japonijos laivyną Ka
rolinėj Jūroj. Birželio 12 d. 
japonai užėmė salą Attu, 
Ataskos salų grupės, ir įkė
lė koją ant Amerikos teri
torijos. Birž. 25 dieną gene
rolas Rommelis įsiveržė į 
Egiptą žygyj linkui Suez 
Kanalo, o keturios dienos 
prieš tai užėmė Tobruką ir 
suėmė 25,000 anglų.

Gegužės 11 dieną Hitleris 
pradėjo ofensyvą Kryme, 
prieš Sovietų jėgas Kerčo 
pussalyje. Geg. 24 dieną 
Raudonoji Armija pasitrau
kė iš Kerčo į Kaukazą. To 
pat mėnesio 14 dieną mar
šalas Timošenko pradėjo 
ofensyvą prieš Charkovą, 
kad sumaišius Hitlerio pa
vasario ofensyvui planus. 
Gegužės 30 dieną Sovietų 
Sąjungos komisaras V. Mo
lotovas iš Anglijos atskrido 
į Washingtona, kur jis ta
rėsi su prezidentu Roosevel- 
tu karo išlaimėjimui ir bu
vo padaryti planai atidary
mui antro fronto.

Vasario Menesis Liepa ir Rugpjūtis
Vasario 3 d. anglų armi- Liepos 2 dieną po 8-ių 

ja atsigrebia Libijoj ir su- mėnesių sunkios kovos Rau- 
laikė priešus netoli Tobru- donoji Armija pasitraukė iš 
ko. 15 dieną japonai paėmė Sevastopolio. Hitleris pra-

Keturios graikės-amerikietes merginos New Yorke 
pardavinėja karo bonus.

dėjo savo ofensyvą, kuris 
vystėsi linkui Voronežo, 
Rostovo ir Stalingrado. 
Nuo Voronežo jo gaujos 
buvo atmuštos, bet liepos 
27 Raud. Armija po sunkių 
kovų priversta pasitraukti 
iš Rostovo. Rugpjūčio 23 
dieną hitlerininkai pasiekė 
Stalingradą ir prasidėjo di
džiausi žmonijos istorijoj 
mūšiai.

Chinijos armija atgriebė 
eilę pozicijų nuo japonų ir 
tuo savo reikalus pataisė. 
Indijoj prasidėjo išstojimai 
prieš Angliją reikalaujant 
pilnos laisvės. Rugpjūčio 12 
dieną Anglijos premjeras 
Churchill pasiekė Maskvą, 
kur tarėsi su Juozu Stalinu 
karo vedimo reikalais.

Rugsėjis ir Spalis
W. Willkie vykdamas su 

Roosevelto misija rugsėjo 
2 dieną buvo Kairo mieste, 
o 23 dieną Maskvoj, kur 
tarėsi su Juozu Stalinu. Jis 
išstojo kietai už tuoj autinį 
atidarymą antro fronto 
prieš Hitlerį, už Chinijos ir 
Indijos žmonių laisvę ir pa
reiškė pasitikėjimą, kad So
vietų Sąjunga atsilaikys 
prieš visus smūgius, atliks 
savo pareigas, kaipo Jung. 
Tautų narys. Sovietų fron
te hitlerininkai plėtė ofen
syvą linkui Kaukazo ir 
žiauriausi mūšiai ėjo Sta
lingrado srity j. Raudonoji 
Armija sulaikė juos Kau
kazo pakalnėse ir tuo iš
gelbėjo ne vien Sovietų Są
jungos turtingus plotus, bet 
ir Persiją, Siriją, Turkiją, 
Indiją, Iraką.

Rugsėjo 6 dieną anglai 
aplamdė generolo Rommelio 
jėgas, besiveržiančias lin
kui Suezo Kanalo. 26 die
ną japonai apkulti Naujos 
Gvinėjos fronte. Spalių 14 
dieną W. Willkie raportavo 
prezidentui iš savo kelionės, 
o vėliau už kelių dienų per 
radijo kalbėjo ir pakartojo, 
kad jis kietai stoja už tuo
jautinį atidarymą antro 
fronto prieš nacius..

Lapkritis ir Gruodis
Lapkričio menesis virto 

Hitleriui ir jo gaujoms juo
das menesis. To mėnesio 7 
dieną sukako 25 metai So
vietų Sąjungos gyvavimo. 
Visas kultūriškas ir laisvę 
mylįs pasaulis sveikino 
Raudonąją Armiją ir So
vietų Sąjungą.

Toj pat dienoj Amerikos 
Armija, laivynas ir Angli
jos jėgos pradėjo okupavi
mą Francijos kolonijų šiau
rinėj Afrikoj. Okupavimas 
ėjo žaibo greitumu ir labai 
tvarkingai. Į trumpą laiką 
visos milžiniškos Francijos 
kolonijos Afrikoj perėjo į 
Jungtinių Tautų pusę ir ko
vos persikėlė į Tunisiją.

Tuo kartu anglų armija 
kirto Rommeliui mirtiną 
smūgį Egipte, išvijo jį iš 
ten ir per Libiją pradėjo 
grūsti linkui Tunisijos. To
limuose Rytuose Amerikos 
ir Australijos jėgos apkūlė 
japonus. Gruodžio 1 diena 
admirolas Darlan paskelb
tas vyriausių francūzų te
ritorijų Afrikoj vadu, jis 
padarė kelis atsišaukimus, 
o gruodžio 24 dieną užmuš
tas Alžyro mieste; jo vietą 
užėmė generolas Giraud.

Bet vyriausias Hitleriui 
ir jo gaujoms smūgis buvo 
kirsta, tai Sovietų Sąjungos 
fronte. Stalingrado srityje 
Raudonoji Armija perėjo į 
ofensyvą, dešimtis tūkstan
čių nacių užmušė, dar dau
giau suėmė ir apsupo Hit
lerio armiją tarpe Dono ir 
Volgos. Hitlerio armija, ku-

ALDLD 7-TO APSKRIČIO 
METINĖS KONFERENCIJOS 
PROTOKOLAS 1942 METŲ
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 7- 
to Apskričio metinė konferen
cija • Įvyko lapkričio 29 d., 
1942 metais, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, 376 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Kadangi apskričio organi
zatorius drg. J. J. Bakšys ne
pribuvo, tai konferenciją ati
darė apskričio raštininkė drg. 
D. Lukienė, kaip 11:30 vai. 
ryte.

Pirmiausia buvo išrinktas 
šios konferencijos prezidiumas 
sekančiai: konferencijos pir
mininku J. Grybas, pagelbi- 
ninku J. M. Karsonas. Kadan
gi drg. D. Lukienė turėjo ap
leisti konferenciją greitu lai
ku, tai konferencijos raštinin
ku buvo išrinktas J. M. Kar
sonas. Į peržiūrėjimo ir su
tvarkymo mandatų komisiją 
buvo paskirti šie draugai: 
worcesterietis II. Janiulis ir 
bostonietis J. Petruškevičius.

Kadangi konferencijoj lan
kėsi vienas kitatautis svetys, 
Mr. Beng, atstovas nuo Brow- 
derio prakalbų komiteto, tai 
jis buvo pakviestas pakalbėti 
pakol buvo mandatai sutvar
kyti. Kalbėtojas ragino visus 
dalyvauti Browderio prakalbo
se gruodžio 13 d. Boston Are
na svetainėje, kus bus aiškina
ma svarbiausi karo laimėjimui 
reikalai.

Mandatų komisijos raportas 
parodė, jog šioje konferencijo
je dalyvauja! nuo 10 kuopų 22 
delegatai, apskričio komiteto 
(ne delegatais) 3 nariai su 
sprendžiamuoju balsu. Tokiu 
būdu viso buvo 25 dalyviai.

Konferencijos sąstatas buvo 
sekantis:' dalyvavo 6 moterys 
ir 19 vyrų.

Po priėmimui mandatų ko
misijos raporto, buvo pakeltas 
klausimas, ar rinksime šiai 
konferencijai rezoliucijų ko
misiją? Apkalbėjus visapusiš
kai, prieita išvados, kad ne
rinkti šį kartą, o vietoj to, 
bandysime bėgančiais reika
lais padarytus tarimus griež
tai vykdyti gyvenimam Visi 
vienbalsiai ant to sutiko.

Toliau, drg. D. Lukienė 
skaitė pereitos konferencijos 
protokolą ir vieno komiteto 
posėdžio protokolą. Abu tapo 
vienbalsiai priimti.

Taipgi D. Lukienė išdavė 
puikų raportą iš apskričio vei
kimo. Raportas priimtas su 
pagyrimu, kaipo gero veiki
mo. Drg. D. M. šolomsko pra
kalbų, maršrutas davė ne tik 
moralės, bet ir piniginės nau
dos. Apskričio surengtas ban- 
kietas balandžio 19 d., š. m., 
So. Boston, Mass, davė $44.87.

Drg. J. Lukas raportavo, 
jog “Laisvės” piknikas davė 
pelno $1,205.30. Taipgi jis 

ri norėjo paimti Stalingra
dą, pati buvo apsuptą ir 
yra naikinama.

Lapkričio 19 dieną Rau
donoji Armija perėjo į o- 
fensyvą Rževo ir Velikije 
Lūki srityj. Ji sunaikino iš
tisas Hitlerio divizijas ir 
žengia pirmyn linkui Sovie
tų Latvijos teritorijos.

Gruodžio 16 dieną Rau
donoji Armija pradėjo ge- 
neralį ofensyvą iš Vorone
žo srities į piet-vakąrus, 
linkui Rostovo ir Donbąso 
naikindama Hitlerio jėgas.

Į mėnesį laiko šie Rštu^ 
donosios Armijos bfensyvai 
sunaikino apie 250,000 Hit
lerio kareivių, tūkstančius 
tankų, lėktuvų, kanuolių, 
suėmė apie 100,000 hitleri
ninkų į nelaisvę ir didelius 
ginklų grobius. Taip 1942 
metai baigėsi. 1942 metų 
galas laimingas Jungtinėms 
Tautoms ir jis paruošė 1943 
metams mūsų pergales dir
vą.

Vai. Sūnus

pabrėžė, jog draugių moterų 
stalas vadovybėje drg. Tamo
šauskienės (bostonietės) buvo 
“best” pirmos klasės. Tai ačiū 
visoms, kurios stalu rūpino
si. Pabaigoj savo raporto Lu
kas paskaitė padėkos laišką, 
“Laisvės” prisiųstą drg. J. Jos- 
kevičiui, hudsoniečiui, kuris 
pats šioj konferencijoj ne
galėjo dalyvauti. Raportas su 
pagyrimu priimtas.

Toliau sekė apskrido komi
teto raportas. Finansų rašti
ninko drg. T. Bartkaus rapor
tas iš finansų stovio ir kas 
liečia narinių mokeščių į ap
skritį vienbalsiai priimtas su 
iždu $127.98. Iždininkas drg. 
J. Šimaitis su raportu pilnai 
sutiko.

Drg. J. Šimaitis, kaipo ko
misijos narys raportavo iš su
rengto pikniko apskričio nau
dai, rugpjūčio 1—2 dienomis, 
š. m., Montello, Mass. Pikni
kas pelno davė $43.2'0. Rapor
tas priimtas su pagyrimu.

Kuopų Raportai
Iš Worcester, Mass. 11-tos 

kuopos stovio raportavo J. Lu
kas. Veikimas geras.

Iš Worcesterio 155-tos mo
terų kuopos raportavo M. 
Stankūnienė, raportą papildė 
M. Sukackienė. Veikimas pa
girtinai geras.

Iš Lawrence, Mass. 37-tos 
kuopos stovio raportavo B. Su
kackas. Veikimas geras ir pi
nigų daug sukelta greitiesiems 
karo reikalams.

Iš So. Boston, Mass. 2-ros 
kuopos veikimo raportavo J. 
Likas. Raportą papildė J. Pet
ruškevičius, žvingėla, J. Mos- 
teika ir M. Kazlauskas. Veiki
mas taisosi. .

Iš So. Bostono 2-ros kuopos 
Moterų. Skyrius labai gerai 
veikia. H. Tamošauskienė ra
portavo, kad draugės moterys 
gerai veikia ir daug pinigų su
kelta Sovietų medikalei pa- 
gelbai ir šiaip karo pastan
gom.

Iš Cambridge, Mass. 8-tos 
kuopos veikimo raportavo M. 
Krasauskienė ir Andriuliūnie- 
nė, nusiskundė, jog būtinai 
reikėtų geresnio veikimo. Mo
terys pagal savo išgalės neblo
gai darbuojasi.

Iš Lowell, Mass. 44-tos kuo
pos veikimo raportavo J. M. 
Karsonas. Pas juos abelnai 
imant veikimas geras, daug pi
nigų sukelta Sovietų medikalei 
pagelbai. . Dalyvauta bendrai 
dideliuose parengimuose, bet 
permažai veikiama pačios 
kuopos vardu. Gauta 7 nauji 
nariai pereitam vajuje.

Iš Montello, Mass. 6-tos 
kuopos raportavo K. Beniulis. 
Rapoi*tą papildė J. Šimaitis. 
Pas juos veikimas geras. Su
kelta daug piniginės paramos 
Sovietų medikalei pagelbai. 
Jau gavę nemažai naujų narių 
Į kuopą.

Iš Norwood, Mass. 9-tos 
kuopos veikimo raportavo J. 
Grybas. Veikimas geras, nors 
ir yra trūkumų,. Gauta 9 nauji 
nariai ir gerai paremtas finan
siniai Sovietų karas.

Pirma sesija užsibaigė 1 :15 
vai. 45 minutėms pietų laikui.

Popietinė sesija prasidėjo 
punktualiai. Konferen c i j o s 
pirmininkas J. Grybas atida
rė antrą sesiją lygiai 2 vai. po 
pietų.

Vardašaukio nebuvo, nes 
aiškiai matėsi, jog visi delega
tai4 savo vietose. Tik J. Lavas, 
kuris priešpietinėj sesijoj ne
dalyvavo, nors ryte buvo atvy
kęs, tai dabar pribuvo ir nors 
ne įgaliotas Stoughtono kuo
pos, vistiek buvo pakviestas 
■raportuoti, kaip pas juos vei
kimas einasi. Draugas Lavas 
pareiškė, kad kaipo ne delega
tas, tai ir raporto neturįs pa
rengęs iš veikimo. Tačiau yra 
veikiama neblogai, nors reikė
tų daug geriau veikti šiame 
laike.

Paskutinė raportavo M. Su
kackienė iš abelnos šio apskri
čio moterų veiklos. Ypatingai 
iš S. Sasnos prakalbų maršru
to. Ji pabrėžė, jog abelnas mo-

Noel Coward, Celia Johnson, Ann Stephens, and Daniel Massey make 
» eharming, devoted and happy family group in “In Which We Serve,” 
Coward’s biography of a ship currently on the screen of the • • • « 

x • Theatre thru United Artists release.

terų darbavimasis geras ir rū-I 
pestingas, bet blogai tas, kad 
mūsų draugai vyrai nepakan
kamai gelbsti moterų veiklai, 
ypač ten, kur draugių, moterų 
veikimas silpnokas, kur būti
nai reikalinga parama.

M. K. raportas buvo rimtai 
priimtas su teisingom pasta
bom dėlei labo mūsų abelno 
judėjimo.

Kaslink F. Abeko dabarti
nio prakalbų maršruto, tai pa
sirodo, kad iš čia dalyvaujan
čių delegatų visos kolonijos 
rengia prakalbas, išskiriant 
Cambridge.

“Laisvės” vajaus klausime 
kalbėjo Šimaitis ir kiti keli 
draugai, bet apkalbėjus svar
besnius reikalus, palikta pa
tiems vajininkams darbuotis, 
kaip geriausia jiems sekasi.

Buvo daugiau kalbėta dėlei 
mūsų gerų kaimynų draugų 
lynniečių atsigaivinimo kuo
pos. Seniau Lynne nemaža ir 
neblogai gyvavo ALDLD kuo
pa ir gerai veikdavo. Gi da
bar dar svarbiau palaikyti šios 
kultūringos organizacijos kuo
pą savo kolonijoj.

J. Petruškevičius raportavo, 
jog ten buvo bandyta atgai
vinti kuopa, bet nepavyko 
gaut pritariančių draugų. Pla-' 
čiau apkalbėjus klausimą, ta
po nutarta, kad apskričio nau
joji valdyba dėtų pastangas 
susisiekti su Lynn, Mass, vie
tiniais draugais ir jiems gelbs
tint atgaivinti kuopą. Juk ten 
puiki lietuvių kolonija, yra 
nemažai “Laisvės” skaitytojų 
ir būrelis gerų - išmintingų 
žmonių.

Nutarta, kad metinis ap
skričio piknikas, kaipo galvi- 
nis piknikas, būtų surengtas 
Lawrence apylinkėj bendrai 
darbuojantis Lawrence, Lo
well, Haverhill ir Nashua ko
lonijoms. O kitos kolonijos tu
rės surengti piknikus, ar ką 
nors, atskirai su puse pelno 
savo vietinei kuopai.

Galviniam apskričio pikni
ko surengimui komisijoj šie: 
J. M. Karsonas, B. Sukackas, 
V. Kuncevičius ir vienas turės j 
būt iš Nashua.

Nutarta, kad Amerikos Lie
tuvių Literatūros Draugijos 7-/ 
to Apskričio ši metinė konfe
rencija padarytų stambų para
ginimą ir atsišaukimą į visas 
kuopas, kad jos dar smarkiau 
darbuotųsi ir dar rūpestingiau 
veiktų paramai Sovietų Sąjun
gos, o tai kartu ir Lietuvos 
karo laimėjimui. Remti finan
siniai, rinkimu drabužių, ava
liniu ir moraliu būdu. Kad 
mūsų draugai stengtųsi susi
siekti su miestų vietiniais į 
Russian War Relief, Inc. komi-: 
tetais ir su jais bendrai veik
ti. O kur tokių nėra, tai steng-: 
tis juos suorganizuoti.

Nutarta, kad kur yra silp
nesnės kuopos, arba kur rei
kalinga organizatyvė parama i 
— sustiprinimui vietinės padė
ties, tokiame atsitikime, kad 
draugas Karsonas nuvažiuątų 
su organizacijos reikalais ir; 
ten draugams padėtų susištip- 
rinti.

Tokių kuopų atlankymo iš-1 
laidas apskritys padengs.

Nutarta, kad ši konferenci
ja entuziastiškai užgirtų Chi- 
cagos Lietuvių Konferencijos 
prakilnų darbą, kur stengia
masi įgarbinti Šimaičių vardą 
Chicagoj, kaipo didžiausioj 
lietuvių kolonijoj, uždvardini- 
mu kokios nors miesto vieto
vės.

ši konferencija karštai svei
kina Chicagos lietuvių virš mi
nėtą garbingą žygį.

Kam ir Kiek Išaukota?
Išmokėjus šios konferenci

jos bilas, lieka ižde $115. Iš 
šios sumos nutarta išaukoti 
$80 sekančiai: Sovietų Sąjun
gai $25, “Vilniai” $15, Ap- 
švietos Fondui $10, “Laisvei” 
$10, partijai $10 ir “Liaudies 
Balsui” $10.

Nauja Apskričio Valdyba 
1943 Metams

Konferencija išsirinko ki
tiems metams valdybą iš se
kančių draugų: apskričio or
ganizatorius J. M. Karsonas, 
protokolo raštininkė D. Lukie
nė, finansų reštininkas S. Ba
ronas, iždininkas K. Beniulis, 
apšvietus ir kontrolės komisi
joj J. Grybas ir J. Kazlauskas. 
Moterų specialėj komisijoj 
Eva Anuliauskiūtė, D. Lukie
nė ir H. Janiulienė.

J. M. Karsonas,
Konferencijos raštininkas.

J. Grybas,
Konferencijos pirmininkas.

Rumford, Me.
Sovietų Sąjungos ■ žmones 

sveikino ir jų paramai aukojo
sekami geraširdžiai lietuviai:
A. Kilas $10.00
J. Glodenis 10.00
M. Gružinskienė 2.00
O. Alenskienė 2.00
A. Chuzas 1.00
Z. Yvanavičienė 1.00
S. Katilius 1.00
M. Wiskant 1.00
M. Mansan 1.00
J. Petrikienė 1.00
J. Daravanka 1.00
P. Ašmenskienė 1.00
S. Jankauskis 1.00
J. Waznis 1.00

E. Barney 1.00
J. Bartash 1.00
M. Vilkancaitė 1.00
F. Kawalčiukienė 1.00
A. Wagnis 1.00
A. Welicka 1.00
S. Petkus 1.00
K. Laurinaitienė 1.00
F. Kataniukas 1.00
J. žalnieraitis ‘ 1.00
J. A. Venckus 1.00
P. Kryžius 1.00
P. Subatas 1.00
A. Pranckaitis 1.00
A. Luinis 1.00
J. Peltchun 1.00
W. Simienas 1.00
P. Jokubauskis 1.00
J. Sinert 1.00
J. Chase 1.00
W. Sehwind 1.00
Dr. Osgood 1.00
A. Sutkus 1.00
J. Jonušienė .50
Mrs. Beaker .15

Viso aukų bus $57.65. 
Visiems širdingai ačiū.

A. Kilienė.
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Kalba Mečys Gedvilą, Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Liaudies Komisaru Pir
mininkas,, Atidarydamas Konferenciją

Laisvoji Sakykla

Tarybų Lietuvos Piliečiai!
Nuo to laiko, kai prasidėjo šis didysis 

patrijotinis karas, Lietuvos liaudies at
stovai susirenka antru kartu. Raudono
sios Armijos lietuviškų pulkų, Lietuvos 
partizanų atstovų ir lietuvių visuomeni
ninkų prakalbos, pasakytos pirmojoje 
konferencijoje, buvo šauksmas į visus 
Lietuvos žmones nepasiduoti, drąsiai pa
kilti į kovą prieš tradicinius jųjų šalies 
priešus, prieš vokiškus Įsiveržėlius.

Lietuviai^ kenčią po įsiveržėlių jungu!
Kasdien didėja hitlerizmo aukų skai

čius. Tūkstančiai ir tūkstančiai mūsų 
draugų sugrūdami į kalėjimus arba kon
centracijos stovyklas, arba žūsta be lai
ko Vokietijoje prie katorginių darbų. 
Lietuvos miestai tapo aptuštinti. Api
plėšti miestų gyventojai apleidžia mies
tus ir keliasi į kaimus, j ieškodami dar
bo, duonos, pastogės ir vildamiesi, kad 
gal pabėgs nuo bado nasrų. Deja, vals
tiečiai taip pat vaitoja dar net po sun
kesniu vokišku jungu. Įsiveržėliai plėšia 
ir valstiečius. Neprisotinami rudieji plė
šikai atima viską. Patys tamsiausi mū
sų tautos istorijos laikotarpiai visai nu
blunka palyginus su tuomi, kas šiandien 
dedasi Lietuvoje. Repatrijuoti vokiečiai, 
kurie jau sugrįžo Lietuvon ir gaujos ki
tų hitlerininkų, apipuolė mūsų krašto 
kūną, kaip gaujos baisiausių parazitų. 
Visa Lietuva smarkiausiai kolonizuoja
ma vokiečiais. Lietuvos žmonės po prie
varta vokietinami ir naikinami.

Bet Lietuvos liaudis nepasiduoda. 
Kasdien didėja pasipriešinimas įsiveržė
liams. Kasdien didėja patrijotų šeima, 
kurie atsisako nešti begėdišką vokiečių 
jungą ir kyla prieš pavergėjus su gin
klu rankoje. Lietuvos gyventojai dega 
neapykanta priešui ir visais būdais jam 
kenkia. Labai mažai beliko tokių, kurie 
bešališkai atsineša į savo šalies likimą. 
Net ir tie, kurie pirmiau pakliuvo į vo
kiečių sląstus ir patikėjo jų kalboms, 
kad vokiečiai padoriai atsinešu linkui lie
tuvių,—net ir tie, paragavę nacių “nau
josios santvarkos,” pamatė, kokie vai
kiški buvo jų argumentai, ir pradėjo 
vartoti savo protą.

Bet koks sveikas protas parodo, jog 
Lietuvos keliai nesuderinami su Vokie
tijos keliais, jog tiktai sumušimas Vo
kietijos atneš mūsų pavergtam kraštui 
laisvę ir ramybę. Pardavikai ir vokiški 
agentai nebepajėgia apgauti lietuvius sa
vo skleidžiamais melais, būk bolševikai 
norėję visą Lietuvą iškraustyti j Sibirą. 
Šitos pasakos skamba labai juokingai da
bar, kai šimtais tūkstančių mūsų patri- 
jotai prievarta yra gabenami į prakeik
tąją Vokietiją prie katorginių darbų. 
Lietuvos žmonės puikiai supranta, kad 
tarybinės santvarkos priešai, kurie bu
vo ištremti prieš karą iš Lietuvos, yra 
tokios rūšies gaivalai, iš kurių Šiandien 
Kubiliūno pakalikai mobilizuoja savo 
penktąją koloną—tuos, kurie naikina 
lietuvius. Tai su tokių gaivalų, pagalba 
naciai pavergė vakarų Europą?

Mes su pasididžiavimu galime sakyti, 
kad Sovietų Sąjunga, vadovaujama mū
sų didžiojo Stalino, padarė tai, ko jokia 
kita šalis negalėjo padaryti, būtent, vie

nui viena atlaikė visus priešo karinės 
mašinos puolimus, tuomi įrodydama, kad 
tarybinė santvarka yra geriausia ir sti
priausia valdžios forma, kad tarybiniai 
žmonės yra nuoširdžiausi savo krašto pa
triotai, kad Sovietinių Socialistinių Res
publikų Sąjunga yra stipriausia jėga.

Mūsų balsas, pakeltas mūsų pirmojo
je konferencijoje prieš septynius mėne
sius, nepasiliko balsu, šaukiančiu pūsty- 
nėje. Jisai susilaukė tvirto atgarsio ir 
simpatijos mūsų pavergtoje tėvynėje. 
Lietuviai visur gausiai atsiliepė į mū
sų kovingą šauksmą.

Mes žinome, kad reikalingu momentu 
jūs būsite pasiruošę pakilti į griežtą ko
vą. Pranešimai iš mūsų gimtinio kraš
to parodo, jog nors vokiečiams pavyko 
pavergti Lietuvos kūną, jie nepajėgia 
pavergti Lietuvos dvasios. Kasdien pa
skleidžiama tūkstančiai lapelių prieš 
okupantus. *; Miestuose ir kaimuose jūs 
atsisakote išpildyti įsiveržėlių * reikalavi
mus., Vokiečių ultimatumai .jums daro
si aštresni; Vokiški satrapai kalba apie 
lietuvių atsisakymą kooperuoti su vo
kiečiais Įr jie grūmoja dar didesniu kers; 
tu., Bėt Jūsų pasipriešinįlnas kasdien 
stiprėja ir aštrėja. Vis dažniau -įvyks
ta eksplozijų ir apsišaudymų ant geleži#-’ 
kelių, vieškelių ir kitų kelių. Kova, sd, 
įsiveržėliais darosi kartesnė. '

Mes 'žinome, kad jūs, i Lietuvos žmo
nės^ džiaugėtės išgirdę, apie vokiečių su
mušimus Kaukaze, Stalingrade, Centra- 
liniame Fronte ir Šiaurinėje Afrikoje. 
Dideli partizanų kovų pasisekimai rriū- 
sų serbiškose respublikose, didvyriška 
Jugoslavijos patrijotų kova prieš italus, 
Norvegijos, Graikijos, Čechijos žmonių 
didvyriški žygiai prieš pavergėjus, Fran
ci jos jūrininkai Toulono uoste, kurie 
verčiau paskandino laivus ir patys žu
vo, negu pasiduoti vokiečiams,—visa tai 
randa kovingą atbalsį jūsų širdyse ir 
paakstina jus į panašius didvyriškus žy
gius.

Fašistinė Ašis pradeda braškėti. Hit
lerio planai susprogs, kaip muilo burbu
las. Prisiartina ta diena, kada sugrius 
po Hitlerio kojomis pagrindai, kuomet 
mūsų talkininkai iš visų pusių pradės 
ofensyvą, kuomet Hitlerio pakalikai, 
kaip žiurkės nuo skęstančio laivo, pradės 
lakstyti į visas puses, kuomet pavergti 
žmonės pilnai atkeršys priešams už vi
sas jų kriminalystes, už moterų ir vai
kų pralietą kraują ir ašaras.

Visi pasauliniai įvykiai rodo, kad ta 
diena jau nebetoli. Mus ypatingai džiu
gina Raudonosios Armijos pasisekimai 
Centraliniame Fronte, nes jie vis arčiau 
prie Lietuvos rubežių neša laisvę, kurios 
mes visi taip trokštame.

“Pergalė arba mirtis, bet ne vergija!” 
Tai toks dienos obalsis visuose okupuo
tuose kraštuose. Greičiau, negu mes įsi
vaizdiname, šis karas pasibaigs mūsų 
pergale ir • hitlerizmo sunaikinimu. Mes 
vėl gyvensime ir dirbsime kaipo laisvi 
žmonės Tarybinėje Lietuvoje. •

Visi vokiečių bandymai sunaikinti mū
sų šalį bus veltui! Lietuva gyvavo ir gy
vuos !

Philadelphia, Pa.
Atlankiau du ligonius. Vie

nas laimes ligonis, o kitas ne
laimės ligonis. Nelaimės ligo
nis yra Bladas Šapranauskas, 
kuris sugrįžo iš Atlantic City 
ligoninės, kur jis išbuvo ketu- 
rius mėnesius. Dabar gerai 
sveiksta ir jis man išsitarė, 
kad neužilgo jau eis sau duo
ną pelnyti. Nes bosas prašo 
grįžti į darbą. Aš užklausiau, 
ar galėsite dirbti su viena 
sveika koja? O jis man atsa-

Nusįpįrksįu koją ir dirb- 
iu/ gyvas juk į žemę nelysi!

O dabar reikėtų pažymėti 
apie B. Šapranausko praeities 
veiklą. Tai buvęs apšvietus 
skleidėjas. Aš jį pažįstu ilgus 
metus. Nebuvo tų prakalbų, ar 
kokių šurum-burum parengi
mų, kur nebūtum matęs B. š. 
su literatūros didžiausiu glė
btu. Daug jis yra atvedęs ant

tikro kelio Philadelphijos lie
tuvių. Kurie šiandien veikia ir 
maršuoja progreso keliu, tie 
žino apie drg. Šapranausko 
veikimą.

O laimės ligonis tai bus 
Helen Rainys, po vyru Mrs. 
Helen Puidok. Ji yra buvus 
Lyros Choro akompanistė. Jos 
vyras irgi yra Lyros Choro na
rys. Jie susilaukė sūnaus, 
Larry Puidokas, J r. Naujagi
mis sveria aštuonis svarus ir 
keturias uncijas. Randasi St. 
Luke ligoninėje. Sūnus sveikas 
ir smarkus. Taip man sakė 
slaugė.
Bėga Amžius, Keičiasi Laikai

Kai paimi skaityti tautišką 
laikraštį, tai net plaukai stoja
si ant galvos. Man pasitaikė 
proga prieš kelius metus skai
tyti tą tautišką laikraštį, ku
riame užklupau šitokią žinu
tę. Buvo rašyta, kad ponas B. 

'Balutis Londone buvo suren
gęs puikiausi bankietą dėl ki

tų kraštų ambasadorių. Tame 
bankiete kalbėjo vienas di
džiosios valstybės atstovas ir 
pastebėjo šitaip: Tokia maža 
šalis, kuri neatstovauja nė 
3,000,000 gyventojų, o suren
gė puikiausi bankietą. žino
ma, tautininkams skaityti tą 
žinutę buvo garbė. O Lietuvos 
ūkininkai, stenėdami nešė tą 
bilą ant savo pečių. Nes aš ta
da gavau laišką nuo savo bro
lio ir jis manęs verkdamas 
prašė: Brangus broli Jonai, 
prisiųsk man mokesčius už že
mę, nes kitaip eis ant licitaci- 
jos.

Dabar Biblijos žodžiai pil
dosi. Katrie kentėjo vargus, 
tie bus paaukštinti. O katrie 
turėjo ištekliaus, turės vargą 
kęsti.'Taip yra su Balučiu. Iš 
puošnių rūmų, reikėjo krausty
tis ant burdo pas p. firemaną 
į skiepą. Jo neišgązdino vokiš
kos bombos, o jį išgązdino lie
tuviški litai, nes jų pritrūko.

' J. S. Rainys.

R. MIlZARA NE Iš TO GALO 
PRADĖJO MUS MOKYTI
Jau kelinti metai, kaip mes, 

kolonijų draugai, kamuojamės 
su prakalbų rengimu, o ypa
tingai su tais prakalbų marš
rutais, tai jau daugiau negu 
vargas. Pareini iš darbo, randi 
laišką ant Stalo, kurį per
skaičius net baisu pasidaro: 
“Draugai surenkite savo mies
te prakalbas (kuomet visi 
miega), nes kalbėtojas jau 
ant kelio. Stengkitės, kad pra
kalbos būtų pasekmingos — 
Apskričio Sekretorius.”

Perskaitęs tokį pranešimą, 
stebies ir kartu pyksti, tik ne
žinai ant ko. Iš karto pama
nai, jog gal kalbėtojas iš dan
gaus iškrito ir jieško prieglau
dos, it parašiutistas išdrėbtas 
priešui už nugaros. Bet patik
rinus pasirodo, jog kalbėtojas- 
ja yra žinomi ir nepripuola- 
mai tarpe mūs gyvena. Perei
tais metais, Mass, valstijoj, 
buvo drg. Sasnos maršrutas. 
Maršrutą tvarkė drg. Sukac
kienė. ’Mes' Bostone vos galė
jome sušaukti draugišką pasi
kalbėjimą. Na, o lynniečiai 
gavo pranešimą vos trimis die
nomis prieš' pribuvimą kąlbė- 
tojos; o svarbiausia, kad pra^ 
nešime ne.b'uvo .nei j antrašo 
siuntėjo, kad būtų galima su
laikyti kalbėtoją. . .

Tik įsivaizduokite sau: Pas 
mus . atvažiavo viena iš gar
siausiu publicisčių, lietuvių tar
pe ir bastosi miestas nuo mies
to, nežinodama, ar gaus kur 
pernakvoti.' Ji buvo pasiruošus 
pasakyti daug, sukelti entu
ziazmą, parvažiuoti namo visa 
galva aukštesnė. Vietoj to, 
mūsų publicistė stovi tuščioj 
svetainėj ir, rodos, matai, kaip 
jos sieloj kunkuliuoja nusimi
nimas - nepasisekimas. Ir tai 
ne juokas, bet tai liga ir pa
kirtimas veikėjos nervų I

O kas kaltas tame?. Kas to
kį maršrutą iššovė, kaip iš 
šautuvo ? Tik nekaltinkime, 
susimildami, kalbėtojų, nes 
jiems niekad toks pašėlęs nie
žulys neužeina. Geriau užsi
maukime kepures iki ausų ir 
apkaltinkime kolonijų veikė
jus, kad jie neišsiuntinėjo laiš
kelių su užkvietimais, nepasi
rūpino plakatų iš anksto pasi
daryti; na, ir nepaskelbė vie
tos anglų spaudoj, iš kurios 
būtų priūžę kitataučių į R. Mi- 
zaros prakalbas, ir dar už ne
apdairumą. Gi “Laisvės” skai
tytojai subėga, it buriutės va
saros metu, po medžiu.

Mes dabar kolonijų draugai 
esame “labai” dėkingi drg. R. 
Mizarai už jo naujas metodas, 
kas liečia prakalbų rengimą. 
Mes nei nežinojome, jog yra 
taip lengva padaryti. Iš tikro, 
kas gi čia tokio, parašyt, saky
sime, porą tuzinų laiškų, nu
metus darbą devintą valandą 
nakčia. Juk tai svarbu, kalbė
tojas jau laukia ant stoties. 
Mes visai buvome pamiršę, 
jog visi “Laisvės” skaitytojai 
moka rašyti, kaip ant ledo 
čiužinėti. O pirmą sykį suži
nojome, kad reikia skelbti 
anglų spaudoj ir kad kitatau
čiai lankys mūsų prakalbas.

Mes turime prisipažinti, kad 
mes manėme (ir manome) vi
sai skirtingai prakalbas su
rengti. Jeigu mes esame klai
dingi, tai tegu svietas žino 
apie tai, bet jeigu negausime 
tokio patarnavimo iš viršūnių 
ir mūsų spaudos, kokis yra 
būtinai reikalingas dėl pasek
mingų mitingų, mes visai jų 
nerengsime ir neeikvosime sa
vo silpnų spėkų.

Visų pirma, prakalbų marš- 
rūtai turi būti apkalbama me
tinėse apskričių konferencijo
se ir kolonijų draugai turi 
gauti tokią dieną ir laiką, ko
kios jiems geriausia tinka. 
Gali Mizara pripasakoti viso
kių būdų, kaip išgarsinti mi
tingus, bet mes tebetikim, kad 
“Laisvės” skaitytojai tai yra 
tas avangardas, kuris sukvie
čia mases į mūsų mitingus. 
Parengimų pranešimai turi bū
ti visuomet pirmaeiliai mūsų

spaudoj, kad tas avangardas 
pirmiausia juos pamatytų ir 
stvertųsi už darbo. Dėl to, kad 
toki parengimai prasideda 
taniai iš kuopų valdybų ir to
liau gyvenanti draugai visai 
nieko nežino apie tai, o netil- 
pus į laiką mūsų spaudoj, jie 
negali dalyvauti nei tame pa- 
rengihie. Laikraščių redakto
riai ir Krislų rašytojai, tegu 
nemano, kad jiems yra per že
ma garsinti kolonijų parengi
mus. Nusileiskite žemiau, kad 
galėtute savo kojomis pasiekti 
mūsų, galvas. Mes to seniai pa
geidavome (kartą net malda
vau, kad paminėtute Krisluo
se), bet jūs nesiskaitote su 
mumis ir tiek.

Neseniai buvau minėjęs, 
kad mūsų raštai, kurie yra 
atkreipti į visuomenę, verčia
mi į laikraštį, visai be jokios 
atodairos. Jeigu nebūčiau dir
bęs prie laikraščio ir jo nelau
žęs, tai sakyčiau, jog kitaip 
ir negafima. Pavyzdžiui, nese
niai vienas draugas iš ligoni
nės prisiuntė apie trisdešimt 
žodžių pasveikinimą. Ant tų 
kelių žodžių . redaktorius už
movė antgalvį per dvi špaltas. 
šalia to mano korespondenci
ja, kuri kalba visuomeniškais 
reikalais ir daugiau špaltos il
gumo, su 18 punkto antgalviu, 
vienoj špaltoj! Išvada. Drau
gas serga ligoninėj, o laikraš
čio redaktorius spaustuvėj.

Gal kiek ir per šiurkščiai 
pasakiau, bet prieš nieką ne
turiu piktumo ir nieko nekal
tinų, nes mūs visų kaltė, kad 
anksčiau apie tai rimtai ne
susirūpinome ir tiek daug tu
rėjome nesmagumų ir nuosto
lių patys sau. Browderis kal
bėdamas Bostone sakė:

“Mūsų industrijoj vyrauja 
baisiausia betvarkė. Vienos 
dirbtuvės turi žaliosios me
džiagos, kad nesuvartos per 
tris metus, o kitos užsidarinė
ja, nes negauna tos medžia
gos. Vienose dirbtuvėse per
daug mašinų ir nėra kam jas 
vairuoti, o kitose perdaug dar
bininkų, bet nėra mašinų. 
Vienos dirbtuvės turi perdaug 
užsakymų, o kitos neturi ką 
dirbti. Tai kaltė viršūnėse, ku
rios nemoka pagaminti pla
nų!”

Ar tik nebus tas pats ir 
pas mus?

Jaunutis.
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Easton, Pa.
Iš Readingo Padangės ir 

Senas Vincas

Reading miestas su anie 150 
tūkstančių gyventojų randasi 
už 50 mylių nuo Eastono. Ka
lėdų pirmą dieną aš ten nuva
žiavau su tikslu gauti “Lais
vei” vieną kitą naują skaityto
ją. Apsistojau pas drg. K. 
Zembacevičių, ir pasikalbėji
mui pasikvietėm drg. K. Ro- 
mikaitį. Kalbant plačiai apie 
visas svieto marnastis paaiškė
jo, kad lietuvių veikimas 
Readinge visai susmukęs. Iš 
35 lietuviškų šeimynų apie 20 
suamerikonėję. Kiti visi turi 
visokių kivirčų. Ypač nuo tų 
laikų, kuomet ten buvo didie
ji streikai, tai vieni progresy
viai žmonės streikavo-pikieta- 
vo, o kiti dirbo, ir čia pasidarė 
amžinas pasiskirstymas, ne
apykanta. Pasekmės buvo ža
la progresyviam veikimui.

LLD kuopelė turėjo pusėti
nai daug narių, bet pusė tų 
narių atvažiuodavo iš apylin
kės miestelių. Dabar jie nepa
sirodo.

Senas Vincas-Jakštys lap
kričio 29 norėjo ten nuvažia
vęs LLD kuopelę atgaivinti. 
Jam Romikaitis atsakė, sėdėk, 
Vincai, namie ir šildyk kojas 
prie pečiaus, nieko tu čionais 
nenuveiksi. Senas Vincas kiek 
užsigavo, nes jį ten siuntė 
LLD 6-tas Apskritys.

Sakau, jūsų mieste yra tik
tai trys “Laisvės” skaitytojai, 
gal pavedžiosite mane po stu- 
bas. Ąbudu draugai pradėjo
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Šis braižinys daug maž parodo, ką siūlo naujasis soci- 
jalės apdraudos (po karo) planas Anglijos žmonėms, 
—planas, kurį patiekė Sir William Beveridge.

aiškinti, kad nebus pasekmių, 
nes Kalėdos, visi girti. Sakau, 
su girtais man dar geriau ro- 
kuotis, nes ką blaivaš mano, 
tą girtas pasako, ir turi dau
giau drąsos laikraštį užsirašyt. 
Kalbėjimui nebuvo galo. Ma
no tikslas, kuriam važiavau, 
buvo nepasiektas.

Pasidarbavimas Dienraščiui 
“Laisvei”

Bethlehemiečiai E. Abro- 
mavičia naujai užsirašė “Lais
vę” ant metų. 1. Kampaus- 
kienė ir L. Žukauskienė užsi
mokėjo po $6. J. Gudinas at
naujino “Laisvę” ant pusės 
metu, c-

Darbai Readinge daugiau
siai prie kojinių-pančiakų iš
dirbinio. Vienoj pančiakinėj 
dirba septyni tūkstančiai dar
bininkų. Unija ten sulaužyta. 
•Kompanija turi paškudną sis
temą. Darbininkus priimdama, 
ir kaip kokius mokinius, ver
čia pasirašyt kontraktus ant 
trijų metų, o per tuos tris me
tus tokiem darbininkam lupa 
kailį. Išvergavus tris metus, 
darbo sąlygas kiek pagerina.

Apie 12—13 mažesnių pan- 
čiakaunių turi CIO uniją, jų 
darbo sąlygos daug geresnės, 
bet viršlaikių padirbėt negau
na, tai algos neperaukščiau- 
sios. / ''

Trys geležies/ liejyklos-fond- 
rės, ir daugybė kitoniškų iš- 
dirbysčių ir valdiškų karo dAr- 
bų. Ten dirba ir viršlaikius, 
bet uždarbiai daug žemesni, 
kaip Bethlehem ir mūsų mies
te.

Vėlai atsisveikinome, pade-* 
kavojome Zembacevičiam už' 
vaišes ir labai draugišką pasi-' 
kalbėjimą, patraukėme ant. 
namų.

Eastoniečiai B. Šlageris ir 
F. Urba sumokėjo prenumera
tą po $6. .Už čekį $33.60 vi
siems tariu ačiū.

Užsimušė Lietuvis iš Anglia- 
kasyklų Apylinkės

Gruodžio 26 William Vin
cas Survila, 48 metų, iš Kings
ton, netoli nuo Wilkes Barre, 
buvo užmuštas automobilių 
nelaimėj.

V. J. Stankus.

Binghamton, N. Y.
s Klaidos Pataisymas

Sovietų Sąjungos žmonėms 
sveikinimuose praleistas var
das, kuri aukojo vieną dolerį, 
būtent, V4 Zmitraitės.

Ačiū už auką ir atitaisau 
klaidą.

H. Žakienė.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.
i

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. 
Knygutės kaina yra 35c; tai mažas investmentas, kuris 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite 
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* 4* 4”
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
•i*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Dono - Stalingrado
Srityj Atvaduota

Apie 1,600 Vietų
Sovietų Oficialiai Pranešimai

(Tąsa nuo 1 pusi.)
kinių šautuvų, amunicijos ir kitų karo reikmenų.

Be to, mūsų kariuomene sunaikino 117 priešų orlai
vių, 172 tankus, 268 kanuoles, daugiau kaip 1,000 trokų 
ir didelius kiekius kitų karo reikmenų.

Tokios yra pasėkos mūsų kariuomenės veiksmų ant
rajame ofensyvo laipsnyje Stalingrado apygardoje.

Trečiasis laipsnis tai mūsų kariuomenės ofensyvo 
į pietus nuo Stalingrado ėjo sekamai:

Vokiečių komanda, įvedus savo armiją į neišeinamą 
padėtį prie Stalingrado ir įstačius ją į katastrofišką 
pavojų, pradėjo desperatiškus bandymus išlaisvint sa
vo kariuomenę, apsuptą Raudonosios Armijos prie Sta
lingrado.

To tikslo siekdami, priešai sutelkė daug savo kariuo
menės srityje į šiaurius nuo Kotelnikovo ir pradėjo 
ofensyvo veiksmus gruodžio 12 d. prieš mūsų kariuo
menę.

Rusų kariuomenė, veikianti į pietus nuo Stalingrado, 
susidūrė su uždaviniu reikalaujančiu supliekti naujus 
priešų kariuomenės smarkuolių dalinius, atmest vokie
čius atgal į pietus ir atimt iš jų paskutinę progą, kur 
jie siekė praskint išeities kelią savo divizijoms, apsup
toms prie Stalingrado.

Mūsų kariuomenė pasiekė šio tikslo trečiajame mūsų 
ofensyvo laipsnyje į pietus nuo 'Stalingrado. Per 
šį ofensyvą mūsų kariuomenė nužygiavo pirmyn 
100 iki 150 kilometrų ir išlaisvino daugiau kaip 130 ap
gyventų vietų.

Mūšiuose nuo gruodžio 12 iki 30 d. mūsų kariuome
nė šiame fronte supliekė 6-tą, 17-tą, 23-čią vokiečių 
tankų divizijas ir 16-tą jų motorizuotą diviziją, taip 
pat 4-tą ir 18-tą rumunų pėstininkų divizijas ir. 5-tą 
ir 8-tą jų raitininkų divizijas.

ATVADUOTA 1,589 APGYVENTOS VIETOS
Čia vokiečių fašistų kariuomenė prarado 21,000 savo 

karių vien tik užmuštų, o 5,200 priešų kareivių ir ofi- 
cierių buvo paimta j nelaisvę.

Tarp didžiulio kiekio karinių reikmenų, kuriuos čia 
pagrobė mūsų kariuomenė, buvo ir šie: 40 lėktuvų, 94 
tankai, 292 kanuoles, 329 trokai ir daugiai kitų ginklų 
ir orlaivinių ir tankinių įrengimų.

Per tuos veiksmus mūsų kariuomenė sunaikino 306 
priešų lėktuvus, 467 tankus, 257 kanuoles, 945 trokus ir 
didelį kiekį kitų karo reikmenų.

Šitokie yra vaisiai mūšių, kuriuos vedė sovietinė ka* 
riuomenė trečiajame savo ofensyvo laipsnyje.

Tokiu būdu tapo pravesti trys laipsniai Raudonosios 
Armijos vyriausios komandos plano — apsupt ir su- 
mušt vokiečių fašistų kariuomenę artimuose Stalin- 
gradui plotuose.

Per šešias kovos savaites mūsų kariuomenė atvadavo 
huo vokiečių įsiveržėlių 1,589 apgyventas vietas.

Per ofensyvą, pradėtą 1942 m. gruod. 12 d., Raudono
ji Armija trumpu laikotarpiu atliko šį sunkiausią žy
gį J- užveržtu ratu apsupo 22 divizijas priešų kariuo
menės Stalingrado srityje.
UŽMUŠTA BEI SUIMTA 312,650 PRIEŠŲ; PAGROB- 
/ TA MILŽINIŠKA DAUGYBE tlNKLŲ.

t Raudonoji Armija visiškai supliekė 36-šias priešų di
vizijas, tame skaičiuje šešias tankų divizijas, ir padarė 
sunkių nuostolių septyniom kitom priešų divizijom.

Tuo pačiu laikotarpiu vokiečių fašistų kariuomenė 
ineteko 175-kių tūkstančių savo kareivių ir oficierių, 

! užmuštų.
Mūsų kariuomenė paėmė nelaisvėn 137 tūkstančius 

Į 650 priešų kareivių ir oficierių.
Mūsų kariuomenė pagrobė šitokius kiekius priešų 

įrengimų: 542 lėktuvus, 2,064 tankus, 4,451-ną kanuo- 
lę, 2,734 mortiras, 8,161-ną kulkasvaidį, 15,954 automa
tinius šautuvus, 37,703 prieštankinius šautuvus, 137,850 
šiaip karinių šautuvų, daugiau kaip penkis milionus 
kanuolinių šovinių, 50 milionų kulkasvaidinių ir šautu
vinių kulkų, 2,120 geležinkelio vagonų, 46 garvežius, 
434 amunicijos sandėlius, 15,309 trokus, 15,783 arklius, 
3,221-ną motorinį dviratį ir didelį kiekį kitų karinių 
reikmenų.

Tuo pačiu laikotarpiu mūsų kariuomenė sunaikino 
1,249 vokiečių lėktuvus, 1,187 tankus, 1,459 kanuoles, 
755 mortiras, 2,708 kulkasvaidžius, 5,135 trokus ir dau
gį kitų karo reikmenų.

ATSIŽYMĖJĘ KOMANDIERIAI
Raudonosios Armijos planui įvykdyti — supliekti ir 

apsupti priešų kariuomenės dalinius arti Stalingrado 
—vadovavo šie komandieriai: pietiniai vakarinio fron
to komandierius, generolas Vatutin; Stalingrado fron
to komandierius generolas pulkininkas Jeremenko; 
Dono fronto komandierius, generolas leitenantas Rokos- 
sovski; Voronežo fronto komandierius, gener. leitenan
tas Golikov, ir bendroji Raudonsios Armijos vyriausios 
komandos vadybos atstovybė: generolas Žukov, gene
rolas pulk. Vasilevski ir artilerijos generolas pulk. Vo
ronov.

Mūšiuose ypatingai atsižymėjo kariuomenė generolų 
leitenantų Batovo, Kuznecovo, Leliušenko, Malinovs- 
kio, Popovo, Romanienko ir Charitonovo ir generolų 
majorų Čestiakovo, Tolbukino ir Trofanovo.

* Šalia to, ypač pasižymėjo tankų ir mechanizuotos

mūsų kariuomenės korpusas, komanduojamas tankistų 
generolo leitenanto Badanovo; tankistų generolo Įeit. 
Rotmistrovo; generolų majorų tankistų kariuomenės, 
Polūbojarovo, Pavlovo, Rozino, Gudko ir Tanapčilchi- 
no; generolų majorų Volkovo, Svilidovo ir Russianovo.

Laimėti pasisekimą sovietinei kariuomenei prie Sta
lingrado padėjo oro jėgos, vadovaujamos lakūnų gene
rolo leitenanto Krassovskio, lakūnų generolo majoro 
Kriukino ir lakūnų gen. majoro Rudenko, veikiant 
bendrojoj vadovybėj vyriausios komandos atstovų: la
kūnų generolo Įeit. Novikovo ir lakūnų generolo Įeit. 
Talalejevo.

Raudonarmiečiai Atėmė iš 
Priešų Dar Kelis Tuzinus 
Miestų, Miestelių, Kaimų 
Sovietų Oficialiai Pranešimai

VIDUNAKTINIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS
MASKVA, saus. 2. — Mūsų kariuomenė sausio 1 d. 

vidurinėje Dono upės srityje į pietų vakarus ir pietus 
nuo Stalingrado, centraliniame fronte ir šiauriniame 
Kaukaze vedė ofensyvius mūšius ir toliau.

Mūsų kariuomenė (apart Velikije Lūki, Elistos ir 
apskričių centrų Tormosino ir Čikolos) užėmė.dar šias 
dideles apgyventas vietas: Nižne Kurmojarskaja, Ba- 
lanovski, Berejevka, Zatlonovski, žųkovskaja, Kritskoi, 
Malo-Lučnaja, Stepan-Razinskoi, Komarov, Kransfio- 
jarsk, Verchne-Selanovskį, Nižne-Selanovski, Popov, 
Kaznedon ir Saldun.

Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų smarkuolių ka
riuomenė, įveikdama hitlerininkų pasipriešinimus, pa
žygiavo 100 iki 300 jardų pirmyn. Buvo sunaikinta 
daug priešų fortų ir oficierių; pagrobta šeši kulkasvai- 
džiai, kelios mortiros ir 20,000 kulkų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
atakavo priešus ir užėmė naudingas pozicijas. Daugiau 
kaip 500 užmuštų priešų liko kautynių lauke, taipgi 
ir penki sužaloti vokiečių tankai. Buvo pagrobta aš- 
tuoni priešų kulkasvaidžiai, trys mortiros, 11 prieštan
kinių šautuvų, radijo stotis ir kiekis kitų įrengimų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
vedė sėkmingą ofensyvą ir užėmė kelis tuzinus apgy
ventų vietų.

Vienas mūsų tankų dalinys, atakuodamas besitrau
kiančius atgal priešus, užmušė daugiau kaip 500 hitle
rininkų ir sunaikino 12 jų kanuolių.

Kitame sektoriuje raudonarmiečiai iš “X” dalinio nu
šlavė apie batalioną hitlerininkų, paėmė nelaisvėn 400 
priešų ir pagrobė šešis tankus.

Vidurinio Dono srityje mūsų kariuomenė ’ ir toliau 
vedė ofensyvo mūšius ir užėmė kelias apgyventas vie
tas.

Boblivskaja (geležinkelio stoties) srityje sovietiniai 
kariai pagrobė daugiau kaip 50 vokiečių kanuolių, 50 
trokų, 12 traktorių, 1,500 šautuvų ir kiekį kitų karo 
reikmenų.

Tapo išlaisvinta suvirs 3,000 sovietinių piliečių, ku
riuos vokiečiai buvo privertę statyt priešams aptvirti- 
nimus.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė užėmė dar 
kelis stiprius priešų punktus ir nelaisvėn paėmė 200 
vokiečių ir kareivių. Daug užmuštų priešų liko kauty
nių lauke.

Mūsų kariuomenė perėjo per Tereko upę (Kaukaze), 
stūmė priešus vis tolyn atgal ir nušlavė dvi kuopas jų 
pėstininkų. Buvo sunaikinta keturios priešų kanuoles 
ir keturios mortiros ir susprogdinta 13 trokų su kari
niais kroviniais.

Leningrado fronte mūsų šauliai nukovė 380 vokiečių 
kareivių ir oficierių.. Mūsų artilerijos ugnis sunaiki
no tris vokiečių prieštankines kanuoles, keturias bata- 
rijas mortirų, 10 trokų ir kelis vežimus su karo reik
menimis. Buvo išdaužyta 26 vokiečių fortukai ir ap- 
tvirtinti pavieniai apkasai.

Partizanai kovotojai Smolensko srityje suardė du ka
rinius vokiečių traukinius; sunaikino 12 trokų su reik
menimis, 20 trokų su priešų kariuomene, 12 atvirų- 
platforminių trokų ir tris žibalinius trokus.

Areštai ir Baudimai be 
Gen. Eisenhowerio Ži

nios Šiaur. Afrikoj
šiaur. Afrika. — Gene

rolas Eisenhower, amerikie
čių - anglų komandierius 
Šiaurinėje ir Vakarinėje 
Prancūzų Afrikoje, sakė, 
kad vietinė civile francūzų 
valdžia, visai neatsiklausda- 
ma jo, nusmerkė ir sušaudė 
jaunuolį, kuris nušovė ad
mirolą Darlaną, buvusį gal
vą eivilės francūzų valdžios 
tose kolonijose. Generolui 
Eisenhower’iui nebuvo pra
nešta ir kokiais sumetimais 
tas jaunuolis nužudė Darla
ną.

Teigiama, jog be gen. Ei
senhowerio žinios paskuti
niu laiku suimta ir 12 te-

naitinių francūzų, tarp ku
rių yra bent pora asmenų, 
padėjusių amerikiečiam ir 
anglam įsiveržti į Šiaurinę 
Francūzų Afriką.

Aukštasis francūzų komi- 
sionierius gen. Giraud tik 
bendrai pareiškė, kad jie 
areštuoti kaipo sąmoksli
ninkai prieš tūlų valdininkų 
gyvybę bei kaipo tvarkos 
ardytojai.

Gen. Giraud naujų metų 
dienoj išlaisvino “tam tikrą 
skaičių asmenų, kurie buvo 
įkalinti už tam tikras poli
tines pažiūras.” •

ŽUVO 10 KARIŲ SU 
LĖKTUVU

Musselshell, Montana. — 
Sudužus Amerikos armijos 
bombanešiui, ’ žuvo dešimt 
jame buvusių kariškių.

Gen. de Gaulle Lankysis 
Pas Prez. Rooseveltą
Washington. —. Preziden

tas Rooseveltas sakė laik
raščių atstovams, jog ne
užilgo ketina pas jį atsilan
kyti generolas Charles de 
Gaulle, Kovojančiųjų Fran
cūzų vadas.

Gen. de Gaulle savo kal
boje Londone per radiją 
siūlė įkurt bendrą laikiną 
valdžią, kuri vadovautų 
kaip kolonijų francūzams, 
taip ir pačios Franci jos gy
ventojams kovoj prieš fa
šistų Ašį.

Prezidentas Rooseveltas 
nemato reikalo steigti da
bar tokią francūzų valdžią. 
Jis jau pirmiau sakė, jog 
karui pasibaigus patys fran- 
cūzai sudarys tokią sau val
džią, kokia jiem patiks.

Prezidentas nežiūri nei į 
gen. de Gaulle nei į gen. 
Giraudą kaip ir būsimus 
Franci jos valdovus.

Reikia Ginklų Prancū
zams Šiaurių Afrikoj
Alžyras. — Gen. Giraud, 

civilės valdžios galva Šiau
rinėj ir Vakarinėj Francū
zų Afrikoj, atsišaukė į 
Jungtines Valstijas atsiųsti 
daugiau ginklų francūzams, 
kovojantiems prieš vokie
čius ir italus. Jis sakė, kad 
jau 50,000 francūzų kariuo
menės ten veikia prieš fa
šistų Ašį. Gen. Giraud iš
reiškė pasitikėjimą, jog ap- 
sivienys jo žinyboje esa

mos karinės francūzų jėgos 
su generolo de Gaulle’o Ko
vojančiųjų Francūzų jėgo
mis.

Gen. Giraud tvirtino, kad 
vienintelis tikslas, kurio jis 
siekia, tai sumušt Hitlerio 
ir Mussolinio Ašį.

Pabrangs Miltai, Gal 
Taip pat ir Duona

Washington. — Valdiška 
kainų administracija leido 
pakelt miltų kainą 10 pro
centų. Dunokepių organiza
cijos New>Yorke ir kitur 
reikalauja leist jiem pakelti 
duonos kainą.

New Guinea.— Talkinin
kai plačiau prakirto japonų 
liniją ties Buna.

F.! W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
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PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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)

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:

Neryų sustiprinto jas ......................85
Širdies ir Vandeninės Ligos ..........60
Užsisenėjusio kataro bei hay 

fever ...........................................85
Nesišlapinjc 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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmbolilt 2-7964

530 Summer Avenue 
° Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis i
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-7179

šiaur. Afrika. — Francū
zų kariuomenė atėmė iš vo
kiečių poziciją į šiaurių va
karus nuo Heidous, Tunisi
joje.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

1
i

I Naudokitės Gera Progai 
J Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo | 
£ seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų ] 
u ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame iĮ 

už senas žemas kainas. ■

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 Pare Kiekvieną Šeštadienį &
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais
Štai Geriausias Alus Brooklyne 

aPresas

’ 30 Dienų 
r
i Nuolaida

459 GRAND ST 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Akiniai 
už $7.50

; l Atsilankę parodykite mums ši skelbimą ir mes duosime jums 
? 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
j žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.
1 STENGER & STENGER, Optometrists 
g 394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

L.// v ■ ■ ■ j n Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
/C" / \ senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų

maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su

* vitaminais, būtent:
1. VHF Vitamin-B-Complex tabletčlės; maisto ekspertai atrado, kad 

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
dėjimui, kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir susidariusių gazų; 
serga Neuritis, neturi apetito, arba turi dideli palinkimą į Chro
nišką Alkoholizmą.

2. ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, raudono kraujo celių padau
ginimo.

3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Nėuri- 

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervtroti.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė

jimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis . Palengvina 

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda pro
gą opai užgyti.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC 
ir REDUCING DIET” maistą, kenuotus vaisius, kurie yra su- 
pekinti geriausia rū;is, be kemikalų ir balto dūkraūs sytupo; 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 KANAPORLAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. ,Y.



NewWto^M^^Zlnlos
Laiškai iš Kariuomenes

mis, negu jos paprastai būtų 
buvusios.

Dar kartą dėkoju jums už 
jūsų gražią ir atmintiną dova
ną ir lai Dievas laimina kiek
vieną iš jūs.

Jūsų, Pvt. M. Mehlmann.

Dewey Prisaikdintas 
Gubernatoriumi

menes
kariuo- 
valstiją 

galėtų
apribo-

Vaikinai “rūkė” 
ir juokavo saky- 

Balsyš turi 
” žinoma, 
štai a ka
li- ką-gi 
turi po 

— Mote-

mielos drau- 
Metais ir lin- 

P. Balsys.
♦

civiliame gy-

Brangios Moters:
Jūsų man atsiųstas paketas 

buvo gautas geroje tvarkoje 
ir aš šiuomi noriu jums padė
koti už dovaną, kurią aš at
randu labai naudinga.

Jūsų atminimas manęs su 
šia Kalėdų dovana ištikro pa
lengvina karo sąlygas.

Jūsų, Lt. Adam V. Walmus.
-U.S. Army.

*
sūnus plačiai 
brooklyniečių 
demokratijos

Moterų Apšvietos Kliubui 
Brangios Draugės:

širdingai ačiū jums už do
vanas ir malonų pasveikinimą 
žiemos švenčių proga !

“Cigaretus” tuojau išdali
nau mano kompartmento ben
drams, o kitus dalykėlius pasi
likau sau. 
“cigaretus”
darni, kad “Pop 
“nice bunch of girls, 
aš vaikščiojau apie 
lakutišku išdidumu, 
jie prieš mane: jie 
merginą, o^aš, bra, 
rų Kliubą!

Sveikinu jus, 
gės, su Naujais 
kiu viso labo!

* «
Pranas Balsys

venime darbavosi su Meno Są
junga ir rašinėdavo spaudai 
apart savo dienos darbo ir, 
kartais, ilgo nedarbo. Mari- 
ninkuosna įstojo liuosnoriai, 
nors, kaip jis rašo, jaunuoliai 
numato jį kryžiuku kitu už 
juos turint daugiau metų ir 
vadina “Pop.”

Gerbiamosios:
Dėkoju už pakelį, taipgi 

sveikinu su Kalėdomis ir lin
kiu džiaugsmo Naujuos Me
tuos. P.F.C. John P. Mickshis.

pastangas, jog vyrai iš 
“pareitų į savo 
kurioje žmonės 
ir žiūrėti į ateitį
paties- išsilavinimo ir 

gabumų.” Bet Naujoji Dalyba, 
kuri išgelbėjo . milionus žmonių 
iš pereito krizio, jam nepatin
ka. Jis ją žnybtelėjo sakyda
mas, kad jis dirbsiąs “ne tik 
už karo, bet ir už taikos meto 
administraciją,” kuri teiktų 
“ką nors geresnio už beviltį pe
riodą valdžios sutverto darbo 
ir pašalpos, ko mes matėme 
tiek daug pastaruoju dešimt
mečiu.” Kas tas jo žadėtas “ge
resnis” bus, gyvenimas parodys 
netol i m o j o a tei t y j e.

Svetimkalbiiji Spauda Remia Kova Prieš Vaiku Paralyžių
i n m a .r, p n

>Į: j;

Adomas yra 
žinomų So. 
Wai m ūsų, senų
mylėtojų ir rėmėjų. Civiliame 
gyvenime buvo dantų gydyto
ju, per eilę metų užlaikė savo 
raštinę ant 4th Avė.

Dar Vienas Leitenantas

Moterų Kliubo Narėms,
Noriu padėkoti už jūsų ma

lonia ir nustebinančia man at
siųstą dovaną.

Ištikrųjų, tai sukelia aukš- 
tadvasį ir dėkingą jausmą su
žinojus, kad žmonės, kaip kad 
jūs, taip atsimena karius ir 
jais rūpinasi.

Aš pažįstu Mrs. Bovinas 
nuo to laiko, kada aš pirmu 
kartu susitikau savo žmoną ir 
aš esu tikras, kad jūs visos 
esate tokios mylėtinos ir pa
traukiančios, kaip jinai.

Kada karas bus laimėtas ir į 
pergalė bus mūsų, norėčiau I 
susitikti jus visas ir padėkotu
kiekvienai asmeniškai už pa- i mezgėjų komisija kviečia vi- 
darymą šių Kalėdų smagesnė-

Lietuvių karininkų skaičius 
Dėdės Šamo kariuomenėj pa
didėjo dar vienu leitenantu. 
Juo yra Jonas Muraška (Mor
ris) iš Baldwin, Long Island.

'Per paskutinius 20 metų Jo
nas dirbo telefono kompanijoj 
techniku-užveizda. Dabar sa
vanoriu stojo į armiją ir dėl 
jo gilaus žinojimo telefono 
technikos, jis tapo paskirtas į 
susisiekimo dalinį (Signal 
Corps) jaunesniuoju leitenan
tu.

Išeidamas 
nas palieka 
dvi sesutes 
Tėveliai abu 

Geriausios

į kariuomenę Jo- 
žmona Gladys ir 
— Marę ir. Oną. 
jau mirę.
kloties, Jonai!

Bičiulis.

Motery Atydai
Moterų Apšvietos Kliubo

valios moteris antra-

THOMAS E. DEWEY, 
naujasis N. Y. valstijos 

gubernatorius.

Mus Sveikino Už Kovą 
Prieš Pronacius

Dec. 30, 1942.
Su 1943 metais sveikinu 

gerbiamą “Laisvės” redakto
rių R. Mizarą ir visą persona
lą. Skaitydamas “Laisvėj” jū
sų rašomus krislus, straipsnius 
ir kritikas lietuviškiems pro- 
naciams esu įsitikinęs, kad 
esat nepavaduojamas redakto
rius tokio laikraščio, kaip kad 
“Laisvė.”

po septy- 
blanketus. 
gerai atsi- 
rūpestingu 

mezgėjos

Matau, kad jums prisieina 
sunkiai kovoti su atvirais lie
tuviškais pronaciais, bet jūsų 
kova būnai labai reikšminga 
ir logiška.

Tad linkiu, kad jūsų ener
gija kovai su priešais padvi
gubėtų 1943 metais ir visada.

Ch. Nečiunskas.

sas geros 
dienio vakare ateiti į Laisvės 
svetainę kaip pusė 
nių, padėt siūti 
Kliubietės jau yra 
žymėjusios savo 
mezgimu. Dabar
ruošia didelį siuntinį lietuvių 
daliniams Raudonojoje Armi
joje. Vėl viena brooklynietė 
paaukojo mezgėjoms gerą 
pundą gražių, naujos vilnonės 
materijos kavalkų, iš kurių 
bus pasiūta blanketai. Mezgė
jų komisija kviečia į talką pa
dėt tuos blanketus siūti.

Talkininkės yra kviečiamos 
pasiimti didelę adatą, kurios 
turi kukutį storiems siūlams, 
ir žirkles. Vilnų vėl turime. 
Susirinkime bus. Vyrai galinti 
siūti taipgi yra kviečiami į tal
ką.

Paskutinę dieną pereitų me
tų, gruodžio 31-mą, 4 vai. po 
pietų, Thomas E. Dewey tapo 
prisaikdintas gubernatoriumi 
per Vyriausio Teismo teisėją 
Philip J. McCook. Ceremonijos 
įvyko gubernatorių name — 
Executive Mansion, Albany. 
Išeinantysis gubernatorius Po- 
letti, nors oficialiai skaitėsi 
gubernatoriumi iki laikrodis 
paskelbė Naujus Metus, buvo 
apleidęs namus, kad palikti 
vietą įsikurti naujajam.

Antroji, formalė priesaika 
įvyko sausio 1-mą, valstijos 
seimelio posėdžių salėj, kurią 
davė vyriausias Apeliacijų Tei
smo teisėjas Irving Lehman. 
Matyti ceremonijas ir išgirsti 
įvedamąją gubernatoriaus pra
kalbą dalyvavo apie tūkstantis 
publikos.

Dewey yra iš eilės 47-tas 
šios valstijos gubernatorius ir 
pirmas republikonas per 20 pa
starųjų metų. Per tuos 20 me
tų, visuomet mažiau ar daugiau 
veikę sutartyje su darbiečiais 
demokratai išeidavo laimėto
jais. Pastaruosiuose rinkimuo
se demokratų reakciniams va
dams išstačius darbo žmonėms 
neremtiną, kandidatą, kampani
ja pasviro republikonų naudai. 
Paskiausiu pirm Dewey repu- 
bli.konu gubernatoriumi buvo 
Nathan L. Miller, tarnavęs 
1921 ir 1922 metus.

Naujasis gubernatorius yra 
metų, vedęs, turi du sūnus.. 
šeima buvo su juomi laike 
inauguracijos, taipgi buvo 
motina ir jo žmonos tėvai.

Savo inauguracinėj prakal
boj naujasis gubernatorius for
maliai pasisakė remsiąs šį ka
rą, bet karo kaltininkų—Ašies, 
fašizmo — neįvardino, neigi jis 
minėjo vardų mūsų talkininkų, 
taipgi nedavė pąsižadėjimo 
saugoti darbininkų socialių at- 
siekimų, kurie tapo įgyvendinti 
laike demokratinės administra
cijos.

Dewey sakė, kad jis dėsiąs

40 
Jo 
jo 
jo

Mezgėjų Komisija.

Skudurą Rinkliava
PARDAVIMAI

Parsiduoda Bar & Grill biz
nis. Pardavimo priežastis, sa
vininkas išeina j armiją. Biz
nis tirštai apgyventoje lietu
viais vietoje, prie kriaučių ša
pų. Puikiai išdirbtas biznis, 
galima daryti gražų pragyve
nimą. Turiu parduoti greit. 
Kreipkitės: 38 Bogart St., 
Brooklyn, N. Y.

(306—5)

REIKALAVIMAI
Reikalingas Bartenderis dirbti 

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

Reikalinga merginų-moterų dirbti 
prie skirstymo naujų bovelninių 
skudurų. Nuolatinis darbas, per 
penkias dienas į savaitę. Kreipkitės 
pas: Gerofsky, 19 Bond St., New 
York City, N. Y. (2-4)

Skudurai yra reikalingi lai* 
mėjimui karo, kaip metalo 
laužas, gumas, b'lėta, riebalai 
ir daug kitų dalykų. Šeiminin
kės prašomos skudurus surink
ti ir pristatyti j Civilinių. Apsi
gynimo skyrius ir į kitas tam 
patarnaujančias visuomeniš
kas įstaigas.

Prašo, kad mažesni 50 sva
rų pundai būtų atnešami, o 
didesnius, jeigu neturite kas 
atveža, atsiųs vežimą paimti.

Skudurai yra reikalingi 
šluostymui karo laivų ir kitų 
karo pabūklų. Tačiau atida
vimui skudurai reikia paruoš
ti švarūs, išplauti. Su purvi
nais nieko nebegalima nuvaly
ti ir jų atidavimu tik uždeda
ma jų gavėjams bereikalingas 
darbas juos perkratinėti ir ra
dus netinkamais vartoti, juos 
išmesti. į

«C H A R L E Sg
UP-TO-DATE

į BARBER SHOPį
K. Degutis, Savininkas

J* Prielankus Patarnavimas Pg
« 306 Union Avenue
"va Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. O
W BROOKLYN PĮĮ

Gerai Patyrę Barberial

s 
i 
1 
L

J. GARŠVA |
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 .1

Neseniai įvykusiame mitin-Į 
ge, viešbutyje Biltmore, ve-| pirmo j eilėj iš kairės į 
dančios kovą prieš vaikų pa
ralyžių įstaigos — National 
Foundation for Infantile Pa
ralysis — viršininkų ir atsto
vų iš svetini kalbių spaudos, 
New Yorke, laikraščių leidė
jai ir redaktoriai pažadėjo 
remti metinę tani tikslui fon
do sukėlimo kampaniją, kuri 
kas metais iškilmingai baigia
ma šalies prezidento Roose-į Jewish Review ir J. Camprubi 

T . . XT įvelto gimtadieni, sausio 30-ta. iš ispanu LaPrensa.Laimėjusi New Yorko ril-i 
mų Kritikų Ratelio sprendimą,' 
kaip geriausia 1942 metų karo! 
faktų filmą, “Maskva Smogia1 
Atgal” rodoma 55th St. Play-1 
house, tarp 7th ir 8th Avės., 
New Yorke.

“Maskva Smogia Atgal” yra 
dokumentai is atvaizdavimas
pereitos žiemos mūšių prie Ma
skvos, kada Sovietų Sąjunga 

■ nustebino pasaulį 
nacių gaujų nuo 
įkvėpė pasauliui 
fašizmo dvasią.

Judis yra gamintas Maskvoj, 
jam anglišką aiškinimą para
šė Albertas Maltz, jį įkalbėjo 
rekordan aktorius Edward G. 
Robinson.

"Maskva Smogia Atgal’ 
Rodoma New Yorke

Benamis Vaikas Sakėsi 
Mušęsis už Santą

nustūmimu
Maskvos ir 

pergalės ant

Kalėdų vakarą prie 168th 
j St. ir Morris Ave., Bronx, ras
tas betiksliai klaikinėjant ne
didelis berniūkštis, kuris ne- 

išiojo “juodą akį” ir sakėsi 
Į esąs Juozuku, apie 5 metų, 
bet nežinąs savo adreso. Jam 
užteko, kad jis gyvenąs neto
li nuo gaisragesių stoties.. Vai
kas sakė, kad jo motina mi
rus, o tėvas kariuomenėj.

Paklaustas, kas jam ties 
akimi padare mėlynę, vaikas

šiame paveiksle matome i Antro j 
u k rainų 
sman išnę: J. Kirschenbaum iš Jew

ish Morning Journal; E. A. 
Powers, direktorius to vajaus

Kelley, įstaigos publikacijos 
nacionalis direktorius; Nathan 
•J. Seidman, Spaudos Komite- 

| to pirmininkas; J. F. Lurch, 
įsvetimkalbių grupių koordina
torius; M. Kaufman is vengrų

llchuk iš 
Daily News, K. Gros- 
vo kiečių Aufbau, N.

iš graikų National 
Gene Rea iš II Pro- 

gresso llalo-Americano, An
thony F. Svet iš slovėnų Gias 
Naroda, John V. Dvorsky iš 
cechų New Yorske Listy, An
drew Valu ach ok iš Now Yors
ke Donnik, Not Wein iš Jew
ish Morning Freiheit, IL 
Sundby iš norvegų Nordisk 
Tidando ir 1*'. Schwartzman iš

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra.javus 
su ame-

Rei- 
i r

tokio

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
j vairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kainp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt< Puikus steičius 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

su

išdidžiai atsakė, kad jis ne 
mažiau sudavęs tiems Kaka
liams vaikams, kurie išdrįso 
jam sakyti, kad nesą Santa 
Claus. Jam pačiam, kaip pasi
rodo, tas Santa buvęs ne koks, 
nes praleido šventes vaikų 
prieglaudoj be Santos ir pra
džioje šios savaitės dar nieks 
nebuvo vaiko atsišaukę. Gali
mas daiktas, kad jo pasakoji
mas apie jo tėvus teisingas.

Grįžtančių miestan į darbą 
ir atvažiuojančių atostogoms 
kariškių pereitą pirmadienį 
buvę tiek daug, kad Pennsyl
vania gelžkelio linija panau
dojus net su mediniais suolais 
vagonus.

Keturiomis lietingomis die
nomis New Yorke prilyta 2.96 
colio vandens. Paskutinę me
tų dieną lietus nustojo.

Lietuvių Rakandų Krautuvė «

M’
-wr- -W- T A -WL A :S

LIETUVIŠKASI TRAKTYRIUS
I
 (VALGYKLA IR ALINft) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visi

Vynų ir Degtines

Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn i

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—U nder taker

337 UNION AVENUE |l
BROOKLYN, N.Y. | |

STagg 2-0783 « i[ Tel.
| NIGHT—HAvemeycr 8-1158 3

« ■ M

turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc. |
49C GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661 j

g MATEUŠAS SIMONAVIČIUS į
|| KŠT Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor- Kiekvieną subatą
tuotos degtines ir KjttįųH| karšta vakariene. xk j

iįj$ vynai, geriausių Atskiras kambarys
M. bravorų alus ir KKįsO^ u ž ė j i m u i gru-
n** Si i n a Tearia Kilai f n nnma NTn/I rSl inm ic v Lf ėlius. Kada būsite 

f Brooklyne, užeiki- 
I te susipažinti.

pėms. Nedėliomis £ 
atdaras nuo 1 vai. P 
dieną iki vėlai. jį

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

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai-Is
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, T

Telephone EVergreen 7-8451

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

. .a. ^*7T*i

Metų Visiems Mūsų Kostumenams!
Maži rankpinigiai palaikys Jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
lig
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YIR1-THIN* RAMONA VIRI-THIN* IDU*.-ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173
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