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Gražus laiškas iš toli.
Palaimintas ubagas dva

sioje.
Du pavyzdžiai gero pasi

darbavimo.
Mūsų suvažiavimas.
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Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

. Metams

Pasiskaitykite sekamą laiš
kutį iš Portland, Oregon :

“Brangus Drauge A. Bim-
LAISVĖS ANTRVekphon” st«RIkM2 3878TREET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Sausio-January 5, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV

ba: Aš, J. Žukas, prisiunčia 
už ‘Laisves’ prenumeratą 1943 
metams $6, dėl Rusijos medi- 
kalės pagelbos $50. Ir ‘Lais-į 
vės’ pasveikinimui $2. Tai,| 
drauge, perduokite pinigus 
ten, kur priklauso. Tai yra au-į 
ka mano ir mano draugės S. 
Žukienės.

AMERIKOS ORLAIVIAI, 
MATYT, SUNAIKINO DAR 
2 JAPONŲ KARO LAIVU

Tarybų Lietuvos Vyriausybes 
Naujanietiniai Linkėjimai ir 
Padėka Amerikos Lietuviam

SOVIETŲ KARIUOMENE
ŽYGIUOJA PIRMYN 
VISAIS FRONTAIS

“Su didele pagarba,
Jūsų John Žukas.“ Amerikos Oficialiai Pranešimai

Tai jau nebe pirma draugų 
Žukų auka svarbiems darbi
ninkiškiems reikalams. Vardu 
tų įstaigų, jiems labai ačiū. Jiel 
naujus metus pradėjo su pri-; 
siminimu tų reikalų, kurie 
mums visiems taip arti prie! 
širdies.

Brooklyno “Amerikos“ re-: 
(faktorius Laučka rašo (sausio 
1 d.) ir džiaugiasi, kad popie-, 
žius Pijus XII prakeikė; 
“marksistinį socializmą.“ Ir,' 
žinoma, p. Laučka nieko ne- į 
sako, kad popiežius nieko ne-

Washington, saus. 3. — Valdiškas pranešimas: 
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Saus. 2. — Jungtinių Valstijų vidutiniai Marauder 
bombanešiai ir Dauntless bombanešiai smigikai, lydi
mi Wildcat, Airacobra, ir Warhawk lėktuvų kovotojų, 
iš ryto bombardavo japonų orlaivių stovyklų Mundoj, 
New Georgia saloj (Saliamono salyne). Buvo pataiky
ta bombomis į japonų priešlėktuvinių kanūolių punkt- 
tus ir kitus įrengimus.

Didieji mūsų bombanešiai, Lekiančiosios Tvirtovės, 
lydimos Lightning lėktuvų kovotojų, bombardavo gru
pę priešų karinių laivų-naikintuvų už 30 mylių į pietus 
nuo Shortland salos. Nepastebėta, ar ju bombos patai
kė.

pasakė prieš hitlerizmą.
Kodėl “Amerikos” redakto-i 

riui taip smagu, kad katalikui 
bažnyčios galva matė reikalą 
išvažiuoti iš temos ir pasmerk
ti socializmą?

Ogi todėl, kad šiame kare 
socializmas atstovauja Sovietų 
Sąjungą, kad jis išvien su 
Anglija ir Amerika veda mir
tiną kovą prieš hitlerizmą.

Amerikiniai Dauntless bombanešiai smigikai, lydimi 
Wildcats ir Lightning kovos lėktuvų, vakare atakavo 
būrį japonų naikintuvų, už 30 mylių į šiaurvakarius 
nuo Rendova salos, New Georgia salų grupėje. Priešų 
naikintuvus gynė 10 jų lėktuvų kovotojų ir vienas 
bombanešis smigikas. Vienas priešų naikintuvas buvo 
smarkiai padegtas, o kitas, matomai, skendo.

Amerikiečių žvalgai, veikdami Guadalcanal saloje, 
nukovė tarp 30 ir 35 japonų.

Priešų artilerija bombardavo Jungtinių Valstijų po
zicijas Guadalcanal saloje.

Šituo savo džiaugsmu p. 
Laučka tik dar kartą patvir
tino seniai žinomą faktą, jog 
jis netrokšta Jungtinėms Tau
toms karo laimėjimo.

Veikiausia jam smarkiai su-; 
drebėjo kojos ir širdis, kai per; 
radiją užgirdo, kad Raudonoji 
Armija paėmė Velykije Lūki.; 
Nes, mat, tasai žygis paskubi-1 
no Lietuvos ir kitų Baltijos;

Saus. 3. — Amerikiniai Dauntless bombanešiai smi
gikai, lydimi Lightning, Wildcat ir Airacobra lėktuvų 
kovotojų, iš ryto atakavo japonų orlaivių stovyklą 
Mundoj. Nebuvo pastebėta jokių priešų lėktuvų, nei 

, ore, nei stovykloje.
Buvo pataikyta bombomis į tris japonų kanuoles. 

Neprarasta nė vienas Jungtinių Valstijų lėktuvas, nors 
kai kurie nukentėjo nedidelių nuostolių.

(Tąsa 5 puslapyje)

MASKVA, 19(42 m., Gruod. 31
Broliai Lietuviai Amerikiečiai!

1942 metai buvo metai ^ūt-būtines kovos dėl Lietu
vos.

Persikraustę Sovietų Sąjungon, lietuviai darbinin
kai, lietuviai kareiviai, kovoją lietuviškuose tautiniuo
se Raudonosios Armijos pulkuose; valstiečiai, intelek
tualai, garbingieji partizanai—visi pakilo į grumtynes 
prieš ruduosius barbarus.

Kovojančioj i Lietuva per ištisus metus brangino jū
sų teikiamą jai pagalbą ir jūsų susirūpinimą jos liki
mu. Už tai 1943 metų išvakarėse mes, kovoj ančiosios 
Lietuvos vardų, siunčiame jums nuoširdžią padėką.

Mes pasitikime, jog ir ateityje jūs neužmiršite savo 
brolių gimtajame krašte, virš kurių galvų kabo Hitle
rio kims. Pati lietuvių tautos gyvybe yra pavojuje.

Lietuviai vienijasi lemiamai kovai prieš vokiečius įsi
veržėlius del teises gyventi. Mūsų tautos išvadavimas 
stovi aukščiau bet kokių pažiūrų skirtumų.

Visiems Amerikos lietuviams mes linkime laimes 
1943 metais ir pasisekimo kovoj prieš Hitlerio banditus.

PALECKIS, Tarybų Lietuvos Soc. Respublikos 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas.

GEDVILAS, Tarybų Lietuvos Soc. Respublikos 
Liaudies Komisarų Tarybos pirm.

Sveikinimai ir Linkėjimai 
Lietuviam Amerikos Jaunuo
liam nuo Lietuvos Jaunimo

Sovietų Oficialiai Pranešimai
i -----------

Maskva, saus. 3. — Specialis Sovietų pranešimas:
Mūsų kariuomenė, žygiuodama pirmyn, saus. 3 d. 

staigiu smūgiu užėmė miestą ir geležinkelio stotį Moz
dok, taip pat ir miestą Malgobek (šiauriniame Kauka
ze).

kraštų išlaisvinimo valandą.
Popiežiaus pasmerkimas so-! 

cializmo, o užtylėjimas apie j 
hitlerizmą, buvo peilis Jungti-; 
nėms Tautoms nugarom

TALKININKAI NUKOVĖ 800 
JAPONŲ BONOS SRITY J

Portlando Lietuvių Literatu-' 
ros Draugijos kuopa prisiuntė 
savo narių duokles dar pabai- 
goję pereitų metų už šiuos į 
metus.

Binghamtono kuopos sekre
torius draugas Jasiulionis pri
siuntė savo 
duokles už 194/ 
pat uždarant pereitus

Matote, ką reiškia 
supratimas reikalo ir 
bavimas.

JAPONŲ PADĖTIS 
BEVILTINGA

Šiomis dienomis australai 
ir amerikiečiai užmušė bent 
800 japonų Bunos srityje. 
“Japonų padėtis čia jau vi- 

;sai beviltinga,” kaip oficia-

Australija, saus. 4.—Ge-: 
nerolas MacArthur pranešė, 

įjog amerikiečiai ir austra
lai visai sunaikino japonų 
jėgas Buna Mission srityje, 
šiaur-rytiniame salos Nau 
josios Guinejos pajūryje: —

“Šiek tiek japonų armi-!liai pranešama.kuopos 31 nario
metus taip'Jos likučių telieka jau tik 

siaurame ruožte, einančia-metus.
veikėjų i me nuo Sananandos Pointo, 

pasidar- i kurį mes rengiamės, apsup-
ti.”

Amerikos ir Australijos 
orlaiviai smarkiai atakavo 
japonų stovyklas, prieplau
kas ir įrengimus Rabaule, 
Gasmatoj, New Britain sa-

MASKVA, 1942 m., Gruod. 31
Lietuviai Amerikos Jaunuoliai!

Mes siunčiame jums broliškus sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus ateinantiems Naujiems Metams.

Nors vandenynas skiria mus vienus nuo kitų, tačiaus 
mūsų širdys yra Įkvėptos vienu ir tuo pačiu troškimu 
—išlaisvinti mūsų gimtąjį kraštą nuo vokiečių.

Mes šaukiame jus sudaryt bendrą prieš-hitlerinį 
frontą.

Dirbančiojo lietuvių jaunimo vardu:
NARKEVIČIŪTĖ, Sovietų Sąjungos Aukščiausios 

Tarybos atstovė.
KLIUKAS, partizanas.
RESELIAUSKAS, ’lietuviškų Raudonosios Armi

jos dalinių leitenantas.
MIEŽELAITIS, rašytojas.
ARANAUSKAS, artistas.
POVILĄVĮČIŪTĖ, studentė.
RAGUOTIS, stachanovietis (greitadarbis).

Maskva, saus. 3.—Vidunaktinis Sovietų pranešimas:
Mūsų kariuomenė vidurinėje Dono upės srityje, į 

pietų vakarus ir pietus nuo Stalingrado, centraliniame 
fronte ir šiauriniame Kaukaze darė tolesnius ofensy- 
vius žygius.

Per savaitę, užsibaigusią sausio 2 d., buvo sunaikin
ta 266 vokiečių lėktuvai kautynėse ore, pačiose priešų 
orlaivių stovyklose ih ugnim iš mūsų šaunamųjų ginklų 
nuo žemės; tame skaičiuje buvo sunaikinta ir 98 prie
šų transporto lėktuvai Stalingrado srityje. Tuo pačiu 
laikotarpiu mes netekome 122 lėktuvų.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė bombardavo 
priešų pozicijas. Miesto fabrikų vietovėje būriai mūsų 
smarkuolių kariuomenės prasiveržė į priešų linijas ir 
rankinėmis granatomis kovojo prieš juos. Kitame sek
toriuje mūsų kovotojai susprogdino vieną priešų amu
nicijos sandėlį ir sunaikino kelis tuzinus apdrūtintų pa
vienių apkasų, užmušdami apie 400 priešų.

Į pietų vakarus ir vakarus nuo Stalingrado mūsų ka
riuomenė, nugalėdama fašistų pąsipriešinimus, ir to
liau žygiavo pirmyn. Priešai skubotai gabenasi pasti
prinimus orlaiviais.

Atimtose iš priešų vietose Zavodskoje ir Tormosin 
mūsų kariuomenė pagrobė 15-ką sandėlių ginklų ir ki
tų reikmenų ir vieną geležinkelio traukinį prikrautą 
amunicijos.

Mes paėmėme milioną kanuolinių šovinių, 20 milio- 
nų šautuvinių kulkų, 15 tankų, 150 trokų ir 8,000 gal
vijų.

Vidurinio Dono srityje mūsų kariuomenė, grumdą? 
masi vis pirmyn, užėmė dar kelias apgyventas vietas. 
Viename sektoriuje sovietinė kariuomenė prasiveržė į 
priešų užnugarę ir pagrobė bateriją kanūolių ir 10 di
džiųjų kulkasvaidžių; užmušė 300 vokiečių ir sunaiki
no vieną jų tanką.

Oblivskajos srityje motorizuoti mūsų kariai užkirto 
priešams pasitraukimo kelius ir užmušė bei sunkiai su
žeidė daugelį vokiečių; sunaikino 16-ką priešų tanki^

Kitas sovietinės kariuomenes dalinys išvalė vokie
čius iš trijų apgyventų vietų..

Paimti nelaisvėn vokiečiai tuose veiksmuose sakė, 
kad jų divizija buvo skubotai persiųsta iš Francijos į 
prieš-sovietinį frontą.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė į pietų va
karus nuo Velikije Lūki, sulaužius įniršusius vokiečių 

(Tąsa 5-me puslapyj)

Šis, sausio mėnuo, turėtų bū
ti smarkiausio duoklių mokė
jimo mėnuo. Lai visos kuopos, 
visi veikėjai tuojau imasi už 
darbo!

Pasekite gražų Binghamto
no ir Portlando pavyzdį.

Naujausias pranešimas 
teigia, kad talkininkai per
kirto paskutinius japonų 
pasitraukimo kelius linkui 
jūros.

loję, ir Lae, 160 mylių į 
šiaurius nuo Bunos, New 
Guinea saloje. Lae tapo su
naikinti trys priešų orlai
viai ant žemės.

Visos kuopos gavote knygą 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai.“ Tai 1942 metų knyga. 
Imdami tą knygą, nariai pasi- 
mokėkite duokles už 1943 me
tus.

Anksti susimokėdami duok
les, padėsite LLD Centrali- 
niam Komitetui išrišti finansi
nę problemą. Mes vėl galėsi
me ir šiemet pilnai ir pasek
mingai pravesti žurnalo įr 
knygos išleidimo planus.

Beje, gavę knygą nepadėki
te ant lentynos. Perskaitykite 
ją — jei ne porą sykių, tai 
nors vieną sykį.

Parašykite į “Laisvę,“ “Vil
nį“ ir “Tiesą“ savp—nuomonę

(Tąsa 5-tam puslapyj)

Amerikiečiai Lakūnai 
Nušovė 23 Fašistą Or

laivius Tunisijoj
London. — Didieji Ame

rikos bombanešiai, Lekian
čiosios Tvirtovės ir viduti
niai bombanešiai, lydimi sa
vo lėktuvų kovotojų, sėk
mingai naikino vokiečių- 
italų įrengimus Tunise, 
Goulette ir Sousse ir tuo 
pačiu žygiu nušovė žemyn 
23 priešų orlaivius. Anglų 
lakūnai sunaikino penkis 

'Ašies orlaivius Tunisijoj.
Amerikiečiai neteko tik 

dviejų lėktuvų kovotojų. Be 
į to, nesugrįžo penki kiti tal- 
įkininkų lėktuvai.

Lekiančios Tvirtovės 
Triuškino Naciu Sub- 

mariny Stovyklą
London. — Didieji Ame

rikos bombanešiai, Lekian
čiosios Tvirtovės, triuški
nančiai atakavo vokiečių 
submarinų stovyklą ir kitus 
įrengimus St. Nazaire, šiau- 
riniai-vakarinėje Francijoj. 
Amerikiečiai lakūnai taipgi 
nušovė žemyn tam tikrą 
skaičių priešų orlaivių.

Septynios Lekiančiosios 
Tvirtovės nesugrįžo.

"LAISVĖS" VAJUS
Šiandien, sausio 5 d. vajus oficialiai užsibaigė. Visus 

vajaus rezultatus paskelbsime, kai tik viskas bus su
tvarkyta.

Svinkūnienė ir Meisonienė prisiuntė dvi naujas pre
numeratas ir atnaujiimų.

Sekanti vajininkai pasikeitė punktais, prisiųsdami 
naujų skaitytojų: J. Simutis, Nashua, N. H. (1); Šle
kaitis, Scranton, Pa. (2); S. K. Mazan, Cleveland, 
Ohio (1); S. Puidokas, Rumford, Me., prisiuntė atnau
jinimą.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau žinių; 
paskelbsime jas už dienos-kitos.

SOVIETAI SMARKIAI VEJA 
NACIUS ATGAL KAUKAZE

Potviniai Ohio valstijoj 
išvijo 10,000 žmonių iš na
mų.

Dovanų ruožte šiandien yra:
A. Stripeika, Elizabeth, N. J............................... 4055
Philadelphijos Vajininkai ....................................  3615
K. Žukauskienė, Newark, N. J.................................3430
Svinkūnienė ir Meisonienė; Waterbury, Conn. .. 3298 
J. Bakšys, Worcester, Mass..................................  2728
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. . 2052 
J. Kazlauskas, Hartford, Conn............ . ................ 1724
P. Bečis, Great Neck, N. Y.................................. 1636
S. Puidokas, Rumford, Me.......... . ......................... 1475
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn............................. 1428

(Tąsa 5 puslapyje)

Maskva, saus. 4. — So
vietų kariuomenė, atėmus 
iš vokiečių Mozdoką, 60 my
lių į šiaurių vakarus nuo 
Grozny žibalo šaltinių, Kau
kaze, smarkiai ir neatlai- 
džiai bloškia vokiečius smo
gikus tolyn atgal į šiaurių 
vakarus ir vakarus nuo 
Mozdoko. Raudonarmiečiai 
nesuturimai grumiasi pir
myn linkui Kotliarevskajos 
ir^Prochladnajos, svarbių 
geležinkelio mazgų viduri
niame Kaukaze. — Proch- 
ladnaja stovi už 35 mylių 
į vakarus nuo Mozdoko.

Sovietiniai kovotojai atė
mė iš vokiečių dar kelias 
apgyventas vietas toje sri
tyje. Raudonoji Armija 
taipgi pasigrūmė pirmyn 
Nalčiko apygardoje, į pietų 
vakarus nuo Mozdoko.

BĖGA VOKIEČIŲ GENE
ROLAI, PALIKDAMI SA

VO KARIUOMENĘ
United Press, amerikinė 

žinių agentūra, praneša, 
kad tūlose fronto dalyse, 
kur Sovietai apsupa ar grę- 
sia apsupt vokiečius, tai na
cių generolai orlaiviais pa
bėga, palikdami savo ka
riuomenę.

Vienas aukštas vokiečių 
generolas taip pasprukęs iš 
Velikije Lūki srities, o iš 
Dono-Volgos ploto, kur So
vietai apsupo 22 divizijas 
hitlerininkų, tai vienas vo
kiečių divizijos generolas 
išsinešdinęs orlaiviu.

Vidudienio prane Šimai 
pirmadienį teigė, jog rau
donarmiečiai nesulaikomai 
žygiuoja pirmyn prieš vo
kiečius visais frontais.
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Prasidėjus LDS Vajui
Su šių m. sausio 1 diena prasidėjo De

vintasis Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Vajus naujiems nariams gauti. Jo
nas Gasiūnas, LDS veikiantysis sekre
torius, skelbia “Tiesoje” (iš sausio 1 d.) 
apie šį vajų smulkmenų.

Be kitko, šis vajus bus trumpesnis, 
kaip seniau turėtieji, nes gyvename ka
ro metą, dėl to kiekvienam tenka dau
giau dirbti ir skubiau dirbti. Sekreto
rius ragina LDS kuopas tuojau išrinkti 
organizatorius, kad jie galėtų tuč-tuo
jau pradėti darbą.

Čia paduodame kai kuriuos specifiš
kus nurodymus, sekretoriaus patiektus.

“Nauji nariai prirašinėjami nuo 2 me
tų amžiaus iki 60 metų — be jokios įsto
jimo mokesties. Vajininkai (visi tie, ku
rie tik Įrašo naujus narius) gauna ge
rą atlyginimą ir, priedu, geriau pasižy
mėjusieji — dideles dovanas.

“Šiame vajuje Centras duoda ir mė
nesines dovanas. Sausis yra pirmas va
jaus mėnuo. Jis turi būti geriausiu pa
vyzdžiu, kaip sėkmingai pravesti vajų. 
Visi vajininkai ir visi nariai, todėl, kvie
čiami per visą sausio mėnesį įrašinėti 
naujus narus. Sekamas dovanas gaus 
trys geriausia per sausio mėnesį pasižy
mėję vajininkai!

“Pirmą Dovaną $5.00 gaus tas vaji- 
ninkas, kuris įrašys daugiausia naujų 
narių sausio mėn., bet nemažiau 8 narių.

“Antrą Dovaną $3.00 gaus tas vaji- 
ninkas, kuris antras įrašys daugiausia 
naujų narių sausio mėn., bet nemažiau 
6 naujų narių.

“Trečią Dovaną $2.00 gaus 3-čias iš ei
lės įrašęs daugiausia naujų narių sausio 
mėn., bet nemažiau 4 naujų narių.

“Visi tie nauji nariai, kurių aplikaci
jos bus išpildytos sausio mėnesyje, ne
paisant, kad jie bus priimti kuopų susi
rinkimuose sausio ar vasario mėn., bus 
priskaityti prie sausio mėnesio.” 
< Lietuvių Darbininkų Susivienijimas— 

pati žymiausia savišalpos ir apdraudos 
fratemalė organizacija Amerikos lietu
viuose. Daug LDS narių yra Dėdės Ša
mo kariuomenėje, — jaunų ir veiklių na
rių, kurie negalės dalyvauti šiame vaju
je. Tą spragą privalo užpildyti civilinia
me gyvenime pasilikę nariai ir narės.

Dar daug yra lietuvių, nepriklausan
čių Lietuvių Darbininkų Susivienijimui. 
Daug yra ir “Laisvės” skaitytojų ne 
LDS narių. Mūsų patarimas: prie pir
mos progos patapkite LDS nariais. Ap- 
sidrauskit! Vajaus metu geriausia tas 
padaryti, nes yra duodamos didelės leng
vatos visiems kandidatams, stojantiems 
į Susivienijimą.

Rusą Pergalė Siūlo Mums Laimę
Sovietų Sąjunga ne vien atlaikė visas 

Hitlerio atakas 1942 metais, bet ir baigė 
metus didele pergale. Raudonosios Ar
mijos pradėtas Stalingrado fronte ofen
zyvas ne vien apsupo Hitlerio 22 divizi
jas, apie 300,000 nacių, kurie naikinami 
Stalingrado srity j, bet išvystė puolimą 
linkui Rostovo ir grūmoja sunaikinimu 
visoms Hitlerio jėgoms Kaukazo srity j.

Speciali s Sovietų pranešimas padavė, 
kad nuo lapkričio 19-tos dienos iki 1942 
metų galo Stalingrado srityj, trilypė 
Raudonosios Armijos ofensyva davė se
kamų rezultatų. Kovose buvo užmušta 
175,000 Hitlerio ir jo pakalikų kareiviai 
ir oficieriai; į nelaisvę suimta 137,500. 
Sovietai suėmė 542 lėktuvus; z 2,064 tan
kus; 4,451 kanuolę; 2,734 apkasines ka
nuoles; 8,161 kulkasvaidįf 15,954 auto
matiškus šautuvus; 3,7p3 prieštankines 
kanuoles; 137,840 šautuvų; 48 garvežius; 
434 ginklų, amunicijos ir kitų reikmenų 
sandėlius; 15,039 arklius ir daug kitų 
reikmenų. Greta to sunaikino dar:. 1,- 
249 lėktuvus; l.,187 tankus; 1,4519; kanuo
les; 757 apkabinęs kanuoles ir daug kitų 
medžiagų. ,

Raudonoji Armija vien šioj srityj, ne
įskaitant Veliki j e Lūki, Rževo, Leningra
do, Kaukazo ir kitų frontų, sumušė ir 
veik šunaikino 36 Hitlerio ir jo pakalikų 
divizijas ir apsupo prie Stalingrado 22 
divizijas, kurios laukia sunaikinimo.

Kadangi Hitleris vien užmuštais ne
teko 175,000, tai manoma, kad sužeis
tųjų kiekis siekia apie 600,000, nes pa
prastai ant vieno užmušto keturi būna 
sužeisti. Anglijos ir Amerikos karo rei
kalų žinovai mano, kad bendrai Hitle
ris ir jo pakalikai šiose kovose neteko 
apie milioną kareivių ir neapsakomai 
daug ginklų.

Tokie rezultatai Raudonosios Armijos 
ofensyvos, kurią hitleriškos “Naujienos” 
žemina, kurios savo skaitytojams pasa
koja, būk Raudonoji Armija tik “pra- 
lenda” ten, kur Hitleris neturi jėgų.

Šis Raudonosios Armijos laimėjimas 
yra kartu ir Amerikos laimėjimas, bet 
jis tuo pat kartu reikalauja iš Anglijos 
ir Amerikos greičiau atidaryti antrą 
frontą prieš Hitlerį Europoj ir laimėti 
karą. . A ' ' :
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Reikalauja Amerikos Armijos 
Veikimo

Karo specialistas majoras George F. 
Eliot dienraštyj “Herald-Tribune” rašo, 
kad “Amerikos Armija 1943 Metais Tu
ri Pasirodyti, Ko Ji Yra Verta.”

Jis daro išvadas, kad Hitleris, Musso- 
linis ir Japonija užpuolė Ameriką tada, 
kai ji dar toli buvo nepasirengus karui. 
Bet dėka Sovietų Sąjungos didvyriš
koms kovoms, Amerika gavo progą pa
ruošti galingą armiją, orlaivyną, laivy
ną ir apginkluoti taip, kaip jokia kita 
armija nėra ginkluota, nes Amerika tu
ri galingiausią industriją ir daugiausiai 
industriniai lavintų darbininkų.

Jis rašo, kad ir Anglija jau suspėjo 
užgydyti savo žaizdas, kurias gavo karo 
pradžioj ir dabar yra padėtyj tvirtai sto
ti kovos laukan už karo laimėjimą.

Majoras G. F. Elliot daro išvadą, kad 
Amerikos ir Anglijos armijos 1943 me
tais tuojau turi stoti kovon atidarant 
antrą frontą. 1943 metai turi būti mū
sų karo laimėjimo metai.

Stimson Apie Mūsų Jėgas
Jungtinių Valstijų Karo Sekretorius 

Mr. Stimson naujų metų proga padarė 
pareiškimą apie mūsų šalies karines jė
gas. Jis pilnas pasitikėjimo, kad Jungti
nių Valstijų armija 1943 metais atliks 
savo pareigas karo laimėjimui. Jis sakė, 
kad dabar Amerikos armija turi per 5,- 
000,000 vyrų, gerai išlavintų ir apgink
luotų; gi orlaivyno jėgos siekia 1,000,000 
vyrų. Amunicijos ir ginklų gamyba 
smarkiai paaugo.

Iš visko yra aišku, kad mūsų šalies 
karinės jėgos išaugo ir jos pilnai gali 
pereiti į užpuolimą ant priešo, kad grei
čiau ir su mažiau aukų laimėtume karą. 
Aišku, kad Anglijos ir Amerikos armija 
dabar gali kirsti vyriausiam mūsų prie
šui Hitleriui smūgį, tuojau atidaryti an
trą frontą Europoj ir išvien su Raudo
nąja Armija sunaikinti hitlerizmą.

Nužudė 100,000 Cechą
Londone esanti Čechoslovakijos vy

riausybė daro pareiškimą, kad nuo tos 
šalies okupavimo naciai jau nužudė apie 
100,000 cechų ir slovakų.

Bet teroras negali čechoslovakų veik
lą sulaikyti. Hitlerininkai organizavo 
15,000 gerkliapjovių armiją kovai prieš 
kovojančius žmones. Jie paskyrė 100,- 
000 frankų tam, kas padės susekti slap
tą radio stotį, iš kurios Čechoslovakijos 
liaudies vadai nuolatos kalba ir iškelia 
hitlerininkų šunystes bei pralaimėjimus 
karo frontuose.

Jie Maišai
New Yorl; x “Times” yra 

priverstai atiduoti garbę 
Raudona j ai Armijai ir So- 
vietų Sąjungos didvyriškai 
liaudžiai, kuri kovoja už 
Inūsų reikalus, kuri išgelbė
jo mūsų šalies milionus jau
nų vyrų gyvasčių ir apsau
gojo mūsų, miestus nuo na
cių sunaikinimo. Visi, kas 
tik blaivai protauja, mato 
ir supranta, kad Raudonoji 
Armija, naikindama Hitle
rio jėgas, atlieka šventą 
darbą. Liežuvį jai rodyti 
gali tik toki proto ubagai, 
kaip lietuvių pro-naciai iš 
“Naujienų,” “Keleivio” ges
tapiškų gūštų .

Bet N. Y. “Times,” ati
duodamas Sovietų Sąjungos 
liaudžiai pagarbą, tuo pat 
kartu vis dar nori niekinti 
tos liaudies santvarką! ku
rioj liaudis atsiekė milžiniš
ko progreso industrijoj, 
kultūroj, išauklėjo Raudo
nąją Armiją, orlaivyną, lai
vyną, tas jėgas, kurios pa
jėgė sulaikyti Hitlerio pek
lišką karo mašiną ir grūda 
ją atgal.

Ponai redaktoriai pa
virsta proto ubagais ir pa
sakoja, kad tai esanti “ru
sų prigimtis.” Niekas nesa
ko, kad rusų tauta nėra 
drąsi, bet nereikia giliai 
knistis į istoriją, kad maty
ti, kaip ta liaudis buvo be- 
spėkė prieš Japonijos impe
rialistus 1904-1905 metais, 
kada Rusijoj viešpatavo su
puvusi carižmo tvarka, ku
ri liaudį laike sukausčius, 
kuri kenkė progresui, taip 
pat ir vėliau Kerenskio re
žimas. Tik Sovietų tvarka 
suteikė galimybę, kad iš 
paprastų žmonių išaugo to
ki milžinai,1 kaip maršalai 
Timošenko^V o r o ši 1 ovas, 
Kūlikas, šapošnikovas, ge
nerolai Žukovas, Aponesen- 
ko ir kiti. Toki muzikos 
meistrai, kaip Šostakovi- 
čius, milionai karo didvy
rių, ir visi gyventojai virto 
didvyriais, kurių Sovietų 
Sąjungoj yra ne viena rusų 
tauta, bet net 103 tautos ir 
tautelės.

Ponai iš “Times” pasako
ja, būk tik dabar Sovietų 
vyriausybė pradėjo kelti 
viešumon rusų tautos to
kius karo genijus, kaip Su
vorovas, Kutuzovas ir kiti, 
muzikus, Rimski-Karsako- 
vą, rašytojus ir kitus žy
mius žmones.

Jeigu tatai pasakotų ko
kis nemokša, tai į tai never
tėtų kreipti atydos, bet ka
da redaktoriai, tai tas juos 
tik pažemina. Sovietų Są
jungoj jau daug metų at
gal tūkstančiai knygų yra 
išleista apie praeities did
vyrius generolus Suvorovą, 
Kutuzovą, Bagrationą, To- 
tlebeną, Kornilovą ir kitus, 
taip pat apie mokslininkus 
ir rašytojus. Kas tik buvo 
šviesaus rusų istorijoj, tą 
Sovietų vyriausybė neatme
tė, net knygas ir judžius 
paruošė apie kunigaikščius, 
kaip Aleksandras Nevskis, 
Dimitrius Donskoj, caras 
Petras Didysis ir kitus.

Ketvirtoji Raudonosios 
Armijos Ofensyva

Raudonoji Armija iš visų 
pusių kerta Hitlerio raz- 
baininkų armijai smūgius. 
Stalingrado srityje laiko 
apsupus 300,000 nacių ir 
naikina. Rževo ir Veliki j e 
'Lūki srityje vysto ofensy- 
vą į Pabaltijos kraštus, 

kad juos išlaisvinus iš po 
nacių jungo, kad nukirtus 
Hitlerio jėgas prie Lenin
gradu. Iš Voronežo srities 
vysto dvišaką ofensyva lin
kui Charkovo ir Rostovo 
ant Dono, kuris grūmoja 
nukirsti visas Hitlerio jė
gas Priekaukazijos srityje. 
Iš Kotelnikovo srities kirto 
naciams smūgį, kur Raudo
noji Armija vysto pagelbi- 
nį ofensyvą prieš Rostovą 
ant Dono sunaikinimui Hit
lerio tų jėgų, kurios siekė 
prasimušti prie Stalingrado 
ir išlaisvinti ten apsuptą 
nacių armiją.

Ir tuo pat kartu Raudo
noji Armija kirto naują 
priešui smūgį Priekaukazi- 
joj, Nalčiko srityj. Tai yra 
jau ketvirtas Raudonosios 
Armijos ofensyvas šią žie
mą.

Aišku, jeigu dabar butų 
antras frontas prieš Hitle
rį Europoje, jeigu kovinga 
Amerikos armija ir Angli
jos armija kriušintų nacius 
Francijoj, Belgijoj, Hollan- 
dijoj, Italijoj, Norvegijoj, 
tai musų pergalė butų jau 
visai arti. Karo užbaiga iš
gelbėtų milionus žmonių, 
kuriuos ilgainiui naciai nu
žudys pavergtose šalyse, jų 
tarpe ir Lietuvoje. Karo iš- 
laimėjimas su tau pintų de
šimtis ar net šimtus bilionų 
dolerių turto ir panaikintų 
visus liaudies vargus, kurie 
kyla iš priežasties karo. 
Štai kodėl yra reikalingas 
antras frontas.

Philadelphia, Pa.
Kalbės Sovietų Sąjungos Gen. 

Konsulo Atstovas
Teko patirti, kad apie vasa

rio vidurį Philadelphijoj kal
bės Sovietų Sąjungos Genera- 
lio Konsulo atstovas Povilas 
Rotomskis iš Now Yorko, lie
tuvis. Jani prakalbas rengia 
lietuvių organizacijos. Tai 
žmogus, kuris į šią šalį atvyko 
jau po to, kaip Lietuvą Hitle
ris pavergė ir daug žino apie 
mūsų tėvų žemę. Esame tikri, 
kad prakalbos bus labai svar
bios.

Korespondentas.

Sumažintas Kūrenamo 
Žibalo Pirkimas

Washington. — Valdiškas 
kainų administratorius Le
onas Henderšonas dešimčia 
procentų sumažino leidimus 
pirkti žibalo vartojamo ku
rui, namams apšildyti. Su
mažinimas įeina galion šį 
pirmadienį.

Šie prekybinių laivų jūrininkai, National Maritime Unijos (CIO) nariai ir vėl %
rengiasi išplaukti į pasaulį; nesenai jų laivas buvo sutorpeduotas Karibėjaus 
jūroj; jie išsigelbėjo, dabar ir vėl ruošiasi pavojingam, bet svarbiam žygiui.

LIETUVIO KARIO LAIŠKAS
Gruodžio 27, 1942

Draugui Antanui Bimbai
Nuo draugo laiškutį gavau 

ir vėliau kiek gavau išsiųstą 
man knyga (“Amerikos Demo
kratijos Steigėjai”). Taip, tai 
tikrai nėra vertingesnės kalė
dinės dovanos, kaip puiki kny
ga, o ypač man, nes aš be ga
lo myliu knygas ir jas įverti
nu daugiau, negu kokį kitą 
turtą.

Knygą jau beveik baigiu 
skaityti ir man be galo patin
ka ne tik pati knyga, bet ir 
tie žmonės, kurie darbavosi 
surinkti taip vertingą medžia
gą jai, ir tuo labiau, kad šian
dien aš manau, kad reikalinga 
kiekvienam tokia knyga per
skaityti. Tai yra tiesiog mo
kykla, ir perskaitęs tokią 
knygą bile kas galės' daug ko 
naujo išmokti ir žinos, kaip 
jau senaisiais laikais žmonės 
kovojo dėl šviesesnio rytojaus 
daug sunkesnėse sąlygose.

Aš minėtąją knygą labai 
įvertinu ir mano asmeniška 
nuomonė yra, kad tai tokio 
turinio šiandien lietuvių kal
boje yra pirmutinė knyga rin
koje.

Aš dar kartą labai esu dė
kingas už tokį brangų siuntinį 
ir puikią dovaną, kokios nieks 
kitas man šiais metais nesutei
kė.

Kariuomenėje jau esu ant
rieji metai, tad nenusistebėk, 
drauge, kad aš išnykau iš vi
suomenės akių, nes be galo 
karo laiku kiekvienas karys 
yra užimtas, o tuo labiau aš, 
nes apart kareiviškų pareigų, 
bandžiau dar ir kariškas mo
kyklas visokio tipo lankyti iki 
aš atradau, kokia man geriau
siai patiko, ir tai yra Policijos 
Tarnyba.

Daug prakaito išliejau iki 
pabaigiau šią mokyklą, geriau 
sakant, ir sveikatos ganėtinai 
nustojau, bet, deja, neveltui, 
tikslą atsiekiau, ir dabar einu 
savąsias pareigas.

Dalį laiko dirbu ant trafi- 
ko, patruliuodamas su moto- 
cikliu, dalį laiko dirbu prie 
tardytojo ir likusią raštinėje 
visokiais reikalais, kaip tai, 
vertėju ir panašiai.

Mano tarnybos valandos la
bai ilgos, kaip kada net 15 — 
18 valandų į parą, bet viduti
niškai tai išeina apie 10 — 11 
valandų į dieną.

Dirbu septynias dienas sa
vaitėje, bet nenusiskundžiu 
darbu, nes tai momentas, kad I 
reikia dirbti, kiek tik galima,! 
nes šių dienų padėtis to labai 
reikalauja. Dirbu gal paskuti
nį kartą savo gyvenime, kad 
užtikrinus, kad daugiau tokio 
sumišimo pasaulis gal nesu
lauks.

Gamta Georgijuj labai gra
ži, tik, deja, dabar tai metų 
sezono pasikeitimas, bet už 
kokio mėnesio kito ir vėl vis
kas sužaliuos.

Šiaip iš karo lauko pasiekia 
gana patenkinančios žinios
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dėl mūsų, nes visgi šiek tiek 
laimime, nors, tiesa, nėra pil
nas laimėjimas ir priešas dar 
labai stiprus, gal dar net stip
resnis, negu manome. Vienok 
mes su kiekviena diena laimi
me, nors, tiesa, japonai gali 
labai Sovietų, padėtį pasunkin
ti. Vienok turime vilties, kad 
jie neužtektinai turi moder
niškų ginklų, o iki jie prisi
rengs, gal jau Hitlerio gaujos 
bus išvytos iš visų Sovietijos 
žemių, ko aš linkiu, kad įvyk
tų greit.

Su šiuo baigiu rašyti ir dar 
kartą ačiuoju už puikią dova
ną — knygą, kuri man labai 
patinka.

Spaudžiu dešinę ir linkiu vi
so geriausio, o tuo labiau karo 
pabaigos su pergale. Linkėji
mai visiems.

Jūsų, Juozelis.

Norwood. Mass.
Lietuvių Literatūros Draugijos 
9 Kp. Davė Puikią Programą

Montello Teatrale Grupė 
puikiai suvaidino komediją 
“Trys Mylimos.” Puikiai vai
dino ir žmonės atkartotinal 
juokėsi. Nes komedija yra la
bai juokinga, o Montello vai- 
dylos labai puikiai vaidino:

Po lošimo buvo koncertinė 
dalis, kurią pildė Norwoodo 
Vyrų Grupe, vad. W. ^atriek. 
Vyrai šį sykį dainavo taip puL 
kiai, kaip Dono Kazokai. Pu
blika iššaukė keletą sykių pa
kartoti.

Olga 1. Zaruba, jauna mer
gaitė, mikliai paskambino pia
nu solo. Jos pirmas pasirody
mas publikai patiko.

William Kuisai, su savo pui
kia pijančia smarkiai ir gra
žiai grojo įvairius muzikos kū
rinius.

Didelis ačiū Montellos vai
dintojams ir vietiniams daly
viams už taip gražiai išpildy
mą programos.

Atsinaujindami “Laisvę,” Au
kavo “Laisvės” Popieros 

Fondan
J. A. Krasauskas $5, Vero

nika Vitartienė $1, Peter Ba- 
taitis, iš Dedham, Mass. $1, 
Mary Griguni eng $1.

širdingai ačiū už aukas.
LLD 9 Kp. Korespondentas.

Pergalės Bony Kur Kas 
Daugiau Išpirkta Negu 

Buvo Skirta
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė buvo 
skyrus gruodžio mėnesį 
parduot Pergalės Bonų už 
9 bilionus dolerių. Bet ame
rikiečiai per tą mėnesį iš
pirko šių bonų už 12 bilio
nų ir 906 milionus dolerių, 
taigi beveik keturiais bilio- 
nais daugiau negu skirta.
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Drausmč-Mūšio Lai
mėjimo Laidas

(Žemiau telpąs rašinys 
gautas iš SSSR. Jis parodo, 
kaip mokomi Raudonosios 
Armijos k a r i a i laikytis 
drausmės ir pasiryžimo ko
voje su priešais. — Red.)

Raudonoji Armija kariau
ja didįjį karą dėl tėvynės, 
garbės ir laisvės.

Kraugeriai fašistiniai su
neš, žodlaužiškai užpuolę 
mūsų tėvynę, siekia užgrob
ti mūsų fabrikus ir dirbtu
ves, atimti iš kolchozininkų 
žemę, atstatyti mūsų šalyje 
caro valdžią ir laisvas TSRS 
tautas paversti savo ver
gais, Visa dviejų šimtų mi
lijonų liaudis pakilo ginti 
savo Tėvynės. Mes ginsime 
kiekvieną pėdą įgimtosios 
tarybinės žemės, kovosime 
ligi paskutinio kraujo lašo 
ir sunaikinsime fašistinę 
bjaurybę.

Karas su fašistine vo
kiečių armija — stipriu ir 
klastingu priešu—reikalau
ja didžiulio atkaklumo, di
džiausio organizuotumo ir 
griežčiausios drausmės.

Drausmės reikšmė mūšy
je milžiniška. Karų istorijo
je galima rasti daug pavyz
džių, kaip drausmės ir mo
ralės pašlijimas privesdavo 
kariuomenę prie skaudžiau
sių pralaimėjimų, štai ke
letas pavydžių. Mūšyje prie 
Gross-Egersdorfo 1757 me
tų rugpjūčio mėn. Ii9 d. prū
sų pėstininkai, kontr-ata- 
kuojami rusų kariuomenės, 
liovėsi klausę savo karinin
kų ir, panikos pagauti, ė- 
mė šaudyti į savuosius. Viso 
to pasekmėje prūsai susi
laukė skaudaus pralaimėji
mo ir neteko trijų tūkstan
čių užmuštais ir dviejų 
tūkstančių sužeistais. Po po
ros metų prūsai susilaukė, 
naujo skaudaus pralaimėji
mo ties Kunersdorfu. Po ši-1 
to pralaimėjimo prūsų ka- j 
ralius Fridrichas II rašė: 
“... iš 48 tūkstančių armijos 
man nebeliko nei trijų tūk
stančių. Kai aš tai sakau, 
visi bėga, ir aš nebeturiu 
valdžios šiems žmonėms.”

Pirmojo imperialistinio 
karo metu mūšyje ties Am- 
jenu (1918 metų rugpjūčio 
mėn.) vokiečių kariuomenė, 
spaudžiama anglų ir pran
cūzų, panikoje pabėgo iš 
mūšio lauko, mesdama gin
klus. Vokiečių karininkas 
Berghauzas šitaip aprašo 
drausmės lygį tuose papil
domuose daliniuose, kurie 
atvykdavo į frontą mūšio 
metu:

“Atvykęs į Štaumiulę, aš 
sužinojau, kas įvyko.. Drau- i

Naujosios Ginėjos moterys neša maista Amerikos ir 
Australijos kariams, kurie j j superka.

ninkai slopina kiekvieną gy
vesnę kareivių mintį ir lai
ko armiją tamsoje.

“Laikraščių mes neskai
tome — jų nėra, — pareiš
kė apklausinėjamas belais-

smė pašlijo! Kariai slankio
jo su ką tik gautais daik
tais po aplinkinius kaimus, 
keisdami avalinę ir kitus 
tada retus daiktus į svies
tą bei kitokius produktus. 
Patikrinimo metu nuolat 
buvo daug išvykusių, ku
rie daugiau jau niekada ne
bepasirodydavo. Pagaliau, 
šiaip taip sulipdė ešeloną. 
Prieš išvykstant stovyklos 
komendantas kreipėsi į iš
vykstančius kareivius su 
prakalba, baigdamas ją šū
kiu imperatoriaus garbei. 
Tik nedaugelis kareivių at
sakė šauksmu “valio!”. Kiti 
gi šaukė: “Muzikos! Mar
melado!” ”

Per mėnesį trukusius mū
šius vokiečiai neteko 150 
tūkstančių belaisviais, dau
giau dviejų tūkstančių pa
trankų, 13 tūkstančių kul- 

. kosvaidžių. “Mūsų karinis 
■ mechanizmas daugiau jau 
nebebuvo pilnavertis, —ra
šė savo atsiminimuose vo
kiečių generolas Liudendor- 
fas. — Karą reikėjo baig
ti...”

• • •

Jokia armija negali gy
venti be drausmės. Tačiau 
jos pobūdis ir įgyvendini
mas įvairiose armijose skir
tingas. Tai priklauso nuo to, 
kokiai visuomenei tarnauja 
armija, kieno interesus ji 
gina-

“Jeigu mano kareiviai ži
notų, už ką jie kariauja,— 
sakė prūsų karalius Frid
richas II, — tai jie visi iš
bėgiotų.” Drausmei įgyven
dinti Fridrichas II apgink
lavo puskarininkius lazdo
mis ir pareikalavo, kad tai
kos metu kareivis kapralo 
lazdos bijotų daugiau, kaip 
priešo kulkos karo metu.

Šitie XVIII amžiaus prū
su armijos papročiai šian
dien vyrauja fašistinėje vo
kiečių armijoje.

“Vokiečių kareiviu tarpe, 
— pasakoja perėjęs į mūsų 
pusę vokiečių kareivis Alf
redas Liskofas, — įsigalė
jo prislėgta nuotaika ... 
Kiekvienas bijo pasidalinti 
mintimis su kitais. Karei
vių tarpe pasėtas nepasiti
kėjimas. Niekas halsu nepa
reiškia savo nuomonės, o 
slepia ją giliai savyje. Ka
reivis yra dvilypė asmeny
bė: viena — tai, kas maty
ti iš viršaus, antra — kas 
kiekvieno širdyje.

Slepiamomis savo minti
mis kareivis bijo pasidalin
ti, nes jam gresia gestapo 
ir mirtis.”

Fašistinės armijos kari-

vis, vyresnysis efreitorius 
Bruno Cimmermanas. — 
Radijo neklausome — ne
leidžia. O laisvu metu, kad 
kareivis nepasiduotų savo 
mintim, jį verčia valyti ba
tus ir ligi žibėjimo nubliz
ginti sagas. Kareiviams 
sekti suorganizuota griež
čiausia žvalgyba. Ir kiek
vieną neatsargų žodį lydi 
atsiskaitymas imtinai ligi 
sušaudymo.”

Tarybinio Informacinio 
Biuro pranešimuose buvo 
minimi faktai, kad vokie
čiu karininkai, nebūdami 
tikri savo kareivių ištver
mingumu, prirakindavo juos 
prie kulkosvaidžių. Pasek
mėje tų didžiulių nuostolių, 
kuriuos patyrė ir patiria 
fašistinė vokiečių kariuo
menė, jos kareivių morali
nė nuotaika, kovos dvasia 
ir drausmė ryškiai silpnėja. 
Daugelis nelaisvėn pateku
sių vokiečių kareivių pra
neša, kad jie buvo varomi į 
mūšį su grasinimais sušau
dyti iš užpakalio.

Tokiais pat metodais ru
munų bajorai verčia eiti į 
kovą prieš Raudonąją Ar
miją rumunų kareivius. Pa
tekę nelaisvėn rumunų ka
reiviai pasakoja, kad kiek
viename rumunų dalinyje 
yra vokiečių kareivių ir ka
rininkų, nes vok. karinė 
vadovybė nepasitiki rumunų 
kareiviais. Rumunu kariuo
menės dalinių užnugaryje 
visada, kaip taisyklė, stovi 
vokiečių artilerija.

Generolas Antonesku iš- 
I leido įsakymą Nr. 30368, 
kuriame sakoma: “Jeigu 
kareiviai traukiasi, virši
ninkas privalo pastatyti už
pakalyje kulkosvaidį ir be 
gailesčio šaudyti į bėgan
čius.”

Tokia pat būklė ir suo
mių armijoje.

Perbėgęs suomių kareivis 
Erkki Nuutinenas pareiš
kė:

“Kariauti prieš Tarybų 
Sąjungą aš nenorėjau. To 
nenori tūkstančiai tokių pat 
kareivių. Tačiau fašistai 
žvėriškai užgniaužia bet 
kokias pastangas baigti ka
rą ir išvyti laukan iš šalies 
karo kurstytojus.”

Paskutiniuoju metu faši
stinės armijos vadovybė, ap
imta nerimo dėl savo ka
reivių nuotaikos smukimo, 
dar labiau stiprina baudžia
mąjį aparatą dalyse. 

• • •
Raudonoji Armija —nau

jo tipo armija. Drausmė jo
je skiriasi nuo drausmės ki
tose buvusiose ir esamose 
armijose. “...Visos senosios 
drausmės priemonės ir šal
tiniai sugriauti,—sakė Le
ninas, — savo veiklos pa- 
grindan mes dėjome tiktai 
aukštą sąmoningumo ir ap
galvotume laipsnį. Tai įga
lino mus įgyvendinti tokią 
drausmę, kuri stovi aukš
čiau kitų valstybių draus
mės ir kuri remiasi baze, 
nepanašia į tą drausmę, ku
ri dar šiaip tain laikosi, jei
gu tik dar gali laikytis, ka
pitalistinėje visuomenėje” 
(Raštai, XXV tom. 126 
psl.).

Kuo paremta drausmė 
Raudonojoje Armijoje? A- 
pie tai tiksliai pasakyta 
Raudon. Armijos drausmės 
statute:

“Tarybinė karinė draus
mė remiasi viso Raudono
sios Armijos asmeninio są
stato klasinių interesų ben-

... žemę, 
kurią 

užkariavo
ir pusgyvę 

išslaugė,
kur su kulka kelkis, 

su šautuvu gulk, 
kur lašu liejiesi su

masėm, — 
su tokia

žeme •
eisi

ir gyvent 
ir dirbt 
ir švęsti 
ir mirti!

(VI. Majakovskis).
Aiškus kiekvieno kovoto

jo ir vado savo karinės pa
reigos' sunratimas, armi
jos ir liaudies interesų vie
ningumas dešimteriopai pa
didina Raudonosios Armijos 
jėga ir galią, pakelia jos or
ganizuotumą, sustiprina jo
je drausmę.

Aukšto lygio karinė drau
smė įgalino Raudonąją Ar
mija pasiekti daug garbin
gų laimėjimų prieš gausius 
mūsų Tėvynės priešus.

Pilietinio karo metais 
jauna Raudonoji Armija, 
savo skaičiumi neprilygs
tanti priešams, silpnai gin
kluota, kentusi amunicijos 
trūkumą, sumušė gausias ir 
gerai ginkluotas interventų 
ir vidaus kontrrevoliucio
nierių armijas.' Šitie Raudo
nosios Armijos laimėjimai 
buvo pasiekti jos eilėse vy
ravusios griežčiausios drau
smės dėka.

“Jeigu pagalvosime apie 
tai,— sakė Leninas, — kas 
gi, pagaliau, sudarė giliau
sią pagrindą to,; kad įvyko 
toks istorinis, stebuklas, jog 
silpna, išsekusi, atsilikusi 
šalis nugalėjo stipriausius 
pasaulio kraštus, tai pama
tysime, kad tai—centraliza
cija, drausmė ir negirdėtas 
pasiaukojimas.” (Raštai, 
XXV tom., 97 psl.).

Draugas Stalinas, vertin
damas Raudonosios Armi
jos karinius laimėjimus, 
1918 metais sakė: “Mūsų 
armijos pasisekimai pir
miausia aiškintini jos są
moningumu ir drausme...
Tvarkos ir drausmės troš
kulys raudonarmiečių tarpe 
pasiekia tokio laipsnio, kad 
neretai jie patys baudžia 
savo “nepaklusnius” ir ma
žai drausmingus draugus.”

Aukštas drausmės ir or
ganizuotumo lygis įgalino 
Riaudonąją Armiją sudau
žyti Mannerheimo liniją, ši
tos linijos, laikytos neįvei
kiama ir neperžengiama, 
griuvėsiuose buvo sunaikin
ta suomių kariuomenė.

Mūšyje laimi ta dalis, ku
rioje tvirta drausmė, patva
ri asmeninio sąstato politiš
kai moralinė būsena, aukš
tas karinis pasiruošimas.

(Pabaiga bus)

drumu, jo neribota ištiki
mybe savajai liaudžiai ir 
kiekvieno kario giliu atsa
komybės jausmu dėl jam 
patikėto Socialistinės Tėvy
nės gynybos reikalo.”,

Raudonosios Armijos ko
votojų ir vadų tikslai vie
nodi, jiems vienodai bran
gūs mūsų Tėvynės intere
sai.

Raudonoji Armija kovoja 
dėl teisingo reikalo — prieš 
visus, kurie kėsinasi į mū
sų gražiąją Tėvynę, į mūsų 
namus, į mūsų tėvų,; moti
nų, žmonų ir vaikų gyvybę. 
Ji gina tarybinės žemės 
laisvę ir nepriklausomybę.'

Tarybiniam patriotui nė
ra garbingesnės pareigos, 
kaip ginti savo gimtąją že
mę, kurią dirbo jo tėvai ir 
seneliai —

Pauliaus Raportas 
Iš Berlyno 

(Feljetonas)
Sugrįžęs iš kelionės pa

tyriau nuo nekuriu žmonių, 
kad lietuvių pro-nacių tar
pe buvo kilęs susirūpini
mas ir galvosūkis dėl to: 
kokis biesas ir į kokį pa
svietį galėjo nublokšti Pau
lių?

Buvo pareikšta įvairiau
sių nuomonių. Vieni manė, 
ar nebus Paulius užimtas 
rinkimu medžiagos iš lietu
vių pro-nacių veiklos, ir vė
liau parašys knygą. Kiti 
burbė, kad veikiausiai Pau
lių bus nutvėrę bolševikai 
ir “likvidavę”. Pro-na- 
ciams vadovaujanti dvasiš
kiai, kaip tai Urbanavičius, 
Prunskis ir kiti jau veikiau
siai ruošėsi steigt fondą au
kų rinkimui, už kurias būtų 
galėję atgiedoti už Pauliaus 
dūšią. Grigaitis, Karpius, 
Klinga ir panašūs lietuvių 
pro-nacių generolai darė iš
vadas, kad Paulius išvyko 
su svarbia misija. Jiems šį 
kartą pavyko atspėti ir tai 
pirmu kartu jų gyvenime.

Mat, kaip jau visiems yra 
žinoma, iš karo priežasties 
lietuvių pro-nacių susisie
kimas su Berlynu labai pa
blogėjo. Kad išgelbėti pa
dėtį, kad lietuvių pro-nacių 
tiek įdėto sunkaus darbo už 
hitlerizmą veltui nežūtų, 
tai pasidarė gyvas reikalas 
siųsti pasiuntinį į hitleri
ninkų gyvatyną ir pasima
tyti net su pačiu “Fureriu”. 
Tai jie mane ir parinko tai 
misijai.

Kaip matote, tai jūsų 
Pauliui teko atlikti sunki ir 
su daug pavojų surišta ke
lionė. Pirmas uždavinys 
buvo pasiekti Lisaboną, tą 
centrą, iš kurio jie gauna 
“Laiškus iš Lisabono.” Pri
siėjo pasiekti tais pat kana
lais, kuriais jie gauna “Lai
škus iš Lisabono” ir kitą 
pro-nacių medžiagą, tik iš 
kito kelio galo.

Pribuvus į Lisaboną, tuo
jau moviau į Gestapo liz
dą, kuris čia vadinamas 
“Informacijų Biuras” ir at- 
sirekomendavau, kad esu 
pasiuntinys iš Šiaurinės 
Amerikos, nuo lietuvių pro- 
nacių, ir mano kelionė veda 
į Berlyną.

Geštapininkai, einant pri
imtomis taisyklėmis, parei
kalavo nuo manęs paliudiji
mo, tai yra —nuo Ameri
kos lietuvių pro-nacių atsi- 
rekomendavimo. Jiems at
sakiau, kad įrodymui turiu 
daugiau dokumentų, kaip 
reikia ir atsidaręs savo če
modaną pradėjau prieš jų 
akis ant stalo krauti kopi
jas “Draugo”, “Naujienų”, 
“Dirvos”, “Keleivio”, “Vie
nybės,” Darbininko,” “Nau
josios Gadynės,” “Garso,” 
“Amerikos,” , “Amerikos 
Lietuvio,” “Tėvynės” “Lie
tuvių Žinių,” “Kristaus Ka
raliaus Laivo” ir ant 
galo “Sandaros.” Visi 
numeriai buvo p a r i nkti 
su “Laiškais iš Lisabono,” 
“Laiškais iš Lietuvos” ir ki
ta hitlerininkų propaganda, 
kurią tie laikraščiai sklei
dė Amerikos lietuvių tarpe, 
net ir tas kopijas, kuriose 
džiaugėsi, kad Hitleris “pa- Jie išnaudoja kiekvieną ap- 
liuosavo Lietuvą.” pinkybę ir priemonę, jie tam

Geštapo viršininkai net panaudojo spaudą, amboną,
nustebo pamatę tokį daugį 
jų propagandos ir laikraš
čių. Vienas iš džiaugsmo 
net sušuko:

— Štai kur mūsų galy
bė! Mes numanėme, kad tie 
generolai pasiųsti iš Berly
no ir Amerikoj išaugę dir
ba mūsų naudai, bet mes

estradą, karčiamas, gatvių 
kampus, klebonijas, špito
les. Galiu ju užtikrinti, po
nas ministeri, kad jūs to
kio kačių koncerto dar ne
esate girdėję, kokį lie
tuviai pro-naciai kelia Ame
rikoj prieš Sovietų Sąjungą 
ir net Rooseveltą! Taigi,

niekados netikėjome, kad 
tarpe tokios mažos lietuvių 
tautos taip mūsų propagan
da aukštai pastatyta!

. Mano, kaipo Amerikos 
pro-nacių atstovo, presti
žas labai pakilo, taip, kaip 
Michelsono socializmas “iš
nykus komunistams.” Aš 
viską susitvarkiau, o jie ap
linkui mane zuidami, kaip 
kokį jų generolą, greitai 
viską atlikinėjo ir nuvežė į 
orlaukį iš kur kelionė jau į 
Berlyną.

Orlaivis, ištikro buvo pui
kus ir beveik galėčiau pasi- 
bažinti, kad tai tas patsai, 
kuriuomi iš Berlyno naciai 
atvežė kunigą Prunskį į 
Barcelona, o paskur į Lisa
boną ir apie kurį jis rašė: 
“Sėdau į puikų ir šaunų vo
kiečių Lufthansos lėktuvą 
ir dumiu....” Aš tikrai ga
liu pasibažinti, kad tai tas 
patsai orlaivis, nes poilsio 
kambarėlyj ant vienos sie
nos radau išbraižyta “Kun. 
J. P.” raides.

Pribuvus į Berlyną man 
dokumentų ceremonijų jau 
nereikėjo, nes “Informacijų 
Biuras” buvo pasirūpinęs 
pranešti, kas per asaba esu. 
Pasitiko mane Hitlerio pro
pagandos ministerio atsto
vas ponas Špekas, atlikome 
pasisveikinimo ceremonijas. 
Pribuvęs į propagandos mi
nisteriją ištiesiau ranką 
hitleriškai, kaip mane iš
mokino vienas Amerikos 
pronacis, nacių agento Von- 
siackio sėbras ir išsitraukęs 
“Naujienų” kūdikio “Jauni
mo” kopija surikau: ' 1

“Three Cheers for Hit
ler!” — lietuviškai prideda
mas: — Širdingiausi svei
kinimai ir linkėjimai nuo 
Amerikos lietuvių pro-nacių 
ponui “Fureriui!” Ir Špekas 
perstatė mane pačiam Goeb- 
belsui..

Pasikalbėjimas prasidėjo 
šaltai, nes pasirodė, kad 
tuojau po Lietuvos pavergi
mo Hitleris ir Goebbelis 
klausė Dr. Prano Ancevi- 
čiaus patarimų ir manė, 
kad Amerikos lietuviai ga
lingi, kad jie labai svarbūs 
politikieriai ir Ameriką iš
laikys nuo karo. Bet dabar 
Goebbelis jau buvo įsitiki
nęs, kad Pranas Ancevičius 
Amerikos lietuvių pro-nacių 
politinę galybę buvo per
daug išpūtęs, kad savo pro
pagandoj perdaug durnų 
dalykų prirašė apie Petrą 
Cvirką, Justą Paleckį, ki
tus Liet. Sovietų vadus, kad 
dabar ir vaikas nenori ti
kėti “Laiškams iš Lisabo
no.”

— Gerbiamas ministeri, 
— kalbėjau kiek atsikvošė
jęs ir sukuopęs savo visą 
išmintį, kad nors kiek. pa
taisyti jų vardą, — turėkite 
širdį, ponas ministeri, atsi
žvelkite į aplinkybes, kurio
se lietuviams pro-naciams 
prisieina veikti. Jeigu jų 
storonė ir propaganda už 
“Furerį” neduoda reikalin
gų rezultatų, tai tas nereiš
kia, kad jie yra apsileidę. 
Jie ten, Amerikoj, šaukia 
jūsų naudai, kaip pabludę!

akivaizdoj viso to, negali
ma kaltinti juos, kad jų ma
žai kas klauso. Po teisybei, 
kaltė puola ne ant tų, kurie 
už jus rėkia, bet ant tų, 
kurie pro-nacių riksmo ne
klauso.

Propagandos ministeris 
Goebbelis kiek atlyžo, ta 
proga pasinaudojau ir ati
daręs savo čemodaną tuo
jau pradėjau prieš jo- akis 
krauti atvežtus iš Amerikds 
lietuvių pro-nacių laikraš
čius.

— Žiūrėk, ponas ministe
ri, — sakau pasilenkęs jam, 
—kokia didelė krūva mano 
generolų sunkaus darbo už 
hitlerizmą! Visi šie laikraš
čiai kimštinai buvo užpil
dyti jūsų propaganda ir 
prakeiksmais Sovietų Są
jungos! Ir dabar, kada ir. 
prieš Ameriką jūs kariau
jate, jie vis vien suranda 
būdus pravest Berlyno įsa
kymus. Ir iš jūsų pusės ne
būtų, ponas ministeri, tei
singa juos kaltinti. Jie visi 
mato tik jūsų laimėjime 
sau progą toliau leisti šias 
gazietas. Jie vis baugina 
savo skaitytojus, kad jeigu 
Vokietija pralaimės, tai vi
same sviete bus bolševikai, 
o juk tai tas, ką jūs sako
te.

Po šių mano pamokslų 
ministerio Goebbelio ūpas 
pasiteikė gpron pusėn. Dar 
norėjau jo paklausti, kur 
yra Dr. Pranas Ancevičius, 
nes kas tai man pusiau lu
pų sakė, kad jį “nubaudė” 
Goebbelis ir pasiuntė į “pa
šilėm ją” s į Lisaboną, į tą 
“Informacijų Biurą,” iš ku
rio ateina “Laiškai iš Lisa
bono,” bet susilaikiau. Pri
miniau, kad mano generolai 
ne tik verti atlyginimo už 
šį darbą, ir laukia jo, kad 
jie, kada sužinojo, jog Lie
tuvos liaudies budeliui ge
nerolui Kubiliunui ponas 
“Fureris” davė dvarą, tai 
jie dabar apie dvarus sap
nuoja ir nemiegodami, ir sa
kau:

— Ponas ministeri, duo
du jums garbės žodį,. kad 
jeigu mano generolai nebus 
užmiršti, tai jie ir peklos 
ugnį pereis už jus skleisda
mi propagandą.

— Dvarų dalinimas, tai 
ne mano reikalas, — atsakė 
Goebbelis, — aš nuo to dar
bo liuosas.... Dvarų dalini
mas priklauso žemės ūkio 
ministerijai, o kas užsitar
navo gauti ar negauti 
dvarą, tai sprendžia patsai 
“Fureris”.

Kadangi savo misija skai
tau gauti už darbą savo 
generolams tinkamą užmo
kestį ir su ponu ministeriu 
skaičiau jau reikalą baigtu, 
tai nusprendžiau matytis su 
pačiu hitlerininkų gyvaty
no viršininku “Fureriu” ir 
apie • pasimatymą išduosiu 
savo raportą.

Paulius.

Naujas Prancūzų Kcmandie- 
rius Šiauriu Afrikioje

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad generolas 
Alphonse Juin yra paskir
tas vyriausiu komandierium 
karinių francūzų jėgų Šiau
rinėje ir Vakarinėje Fran
cūzų Afrikoje. Aukščiausiu 
iki šiol jų komandierium 
buvo generolas Henri Gi- 
raud, kuris šiomis dienomis 
tapo civilės valdžios galva 
tose Franci jos kolonijose.

Generolas Juin buvo Vi
chy Franci jos aukščiausiu 
komandierium šiaurinėje 
Afrikoje, kol vietinė fran
cūzų valdžia pasirašė Alžy
re paliaubas su. pergalingai 
įsiveržusiais amerikiečiais 
ir anglais.
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Pasakyta Lietuvos Žmonių Atstovų Antroje Konferencijoje, Įvykusioje Maskvoje 
1942 Metų, Gruodžio 6-tą Dieną

PITTSBURGH, PA.

Brangūs broliai lietuviai!
Prieš- septynioliką mėnesių vokiečiai įsi

veržėliai Tarybų Lietuvoje pertraukė ramų 
kūrybos darbą. Per septyniolika mėnesių 
mūsų Lietuva vilko vokiečių okupacijos jun
gą!

Šiandien lietuvis darbininkas ir lietuvis in
telektualas skaudančia širdimi daro palygi
nimą tarpe gyvenimo dabartinėje pavergto
je Lietuvoje ir gyvenimo laisvoje Tarybinė
je Lietuvoje. Kriminalystės, nedorybės ir 
žiaurumai,, kuriuos yra papildę vokiškieji įsi
veržėliai Lietuvoje,, užtemdo viską, ką iki 
šiol lietuviai persistatė vokiečius galinčius 
atlikti plėšiant jų tautą. Vokiečiai nubraukė 
patį Lietuvos vardą, paversdami mūsų kraš
tą vokišku “bezirku” (apskričiu). Ką gi ga
lėtų apgauti vokiečių manevrai su Kubiliūno 
plauko pardavikais, kuomet hitlerinis komi
saras yra visagalintis Lietuvos valdonas? 
Vokiečiai nepasitiki nei savo pakalikais, ta 
begėdiška Kubiliūno šaika, ir duoda jiems 
tiktai paprastų tarnų roles pagelbėt hitle
rininkams plėšti mūsų kraštą. Pusiau oficia- 
liški Vokietijos laikraščiai atvirai rašo, kad 
vokiečių vyriausybė Baltijos kraštuose duo
da savo “patarėjams” Kubiliūnams instruk
cijas ir prižiūri, kad tos instrukcijos būtų 
pilnai pravestos gyveniman. Vietų vyriausy
bės turi pravesti tai, ką joms prisako vokiš
ki komisarai. Ir nepaisant, kaip nuolankiai 
lietuviškas nacių pakalikas šliaužioja prieš 
savo poną, žemiausias vokiškas viršininkas 
turi daugiau galios, negu aukščiausias viršy- 
la iš Kubiliūno šaikos.

Už pavyzdį tos aiškiausios nelygybės mes 
galime paimti taip vadinamus Lietuvos ci
vilinius teismus. Tuose teismuose lietuviški 
vokiečių-pastumdėliai gali teisti tiktai lietu
vius, bet neturi teisės ant vokiečių. \

Vokiečiai negalėjo surasti tarpe lietuvių 
parsidavėlių, kurie turėtų Lietuvos žmonėse 
pasitikėjimo ir pagarbos; jie turėjo pasiten
kinti su išmatomis Kubiliūnais, kuriuos jau 
seniai lietuviai yra išmetę į šiukšlyną. Neigi 
šitie vokiečių pastumdėliai gali savo veidus 
paslėpti po trispalve arba po himnu, ku- 
riuomi naciai leido jiems naudotis dėl apga
vystės, kuomet visur už jų nugaros matos 
vokiški nagai, kurie atima iš lietuvių pasku
tinį kąsnelį ir kurie naikina lietuvių kultūrą 
ir papročius.

Jų tikslas yra apgauti lietuvius ir laimėti 
juos vokiečiams įsiveržėliams. Tuo tikslu jie 
skleidžia visokius melus prieš Tarybinę Lie
tuvą. Vienas tokių melų yra, tai bandymas 
išpūsti-perdėti deportavimą provokiškų ele
mentų iš Tarybinės Lietuvos į Sovietų Sąjun
gos gildm^. įsiveržėliai bando perstatyti ši
tą provokiškų elementų išdeportavimą vi
suotinu pasikėsinimu išnaikinti Lietuvos 
žmones. Pagauti į savo pačių melus, jie iš
rado naujas skaitlines apie išdeportuotuo- 
sius. Pirmiau jie kalbėjo apie desėtkus tūks
tančių. Paskui, kalbėdamas Kaune per radi
ją 1942 metų birželio 21 dieną, Kubiliūnas 
minėjo šimtus tūkstančių išdeportuotų lietu
vių. Dar vėliau Kubiliūnas rašė savo atsišau
kimuose, kad buvę “nuskirta išdeportavimui 
pusė milijono lietuvių.” Gi vyriausias lietu
vių budelis Rentelnas, kuris taipgi yra vy
riausias melagius, savo prakalboje sakė, kad 
buvę išdeportuota 90 nuoš. Lietuvos gyven
tojų.

Bet kaip iš tiesų dalykai yra?
Ruošdamiesi išdavikiškai pulti Sovietų 

Sąjungą, vokiškieji grobikai bandė išplėsti 
savo šnipų, sabotažninkų ir galvažudžių 
tinklą ant sovietinės teritorijos. Lietuvoje jie 
dėjo visas pastangas tam tikslui panaudoti 
tuos asmenis, kurie buvo nusistatę prieš ta
rybinę santvarką. Faktas yra, kad jiems pa
vyko tokių žmonių susiverbuoti savo tarny
bai. Vokiečių agentai Lietuvoje žudė lietu
vius patrijotus, padeginėjo mūsų fabrikus, 
naikino geriausius gyvulius ir sodnus. Bu
dinga Tarybinė Lietuvos vyriausybė iškėlė 
aikštėn daug tokių kriminalistų dar pirma, 
negu jiems pasisekė pravesti gyveniman sa
vo nevidoniškus planus. Tačiau jiems pavy
ko padaryti daug žalos kraštui. Visa eilė do
kumentų, kurie randasi mūsų vyriausybės 
įstaigose, pilnai paliudija apie tą naikinimo 
veiklą, kurią Lietuvoje vedė vokiečiai per 
pardavikus. Bet ir mūsų žmonių pardavikai 
patys suteikia pakankamai įrodymų apie tą 
kriminališką savo veiklą, kuomet jie dabar 
išėjo viešumon ir pasirodė, kas jie per vie
lai. .Visi tię-Kubiliūnai, Paulsčiai, Urbonai, 
Ivanauskai, Petroniai ir Strazdai dabar pa
tys giriasi, ką jie darė Tarybinėje Lietuvoje. 
O savo išdavikiškumą jie dar aiškiau parodo 
savo dabartine veikla. Juk tai jie padeda vo
kiečių okupacinei vyriausybei triuškinti mū
sų žmones. Tai jie padeda įsiveržėliams 
siųsti lietuvius į Vokietiją katorginėn vergi- 
jon. Tai jie padeda vokiečiams kolonizuoti 
Lietuvą.

Mes esame įsitikinę, kad visi lietuviai pa-

trijotai nuoširdžiai apgailestauja, kad šitie 
asmenys, parsidavėliai vokiečiams, buvo 
palikti ramybėje, kad jie nebuvo laiku išde- 
portuoti iš Lietuvos. Jeigu jie būtų buvę 
išdeportuoti, tai būtų buvę sutaupyta tūks
tančiai mūsų brolių gyvybių. Tarybinė vy
riausybė išdeportavo Sovietų Sąjungos gilu- 
mon vokiečių agentus, kurie gelbėjo Vokie
tijai; fašistus, kurie varė sabotažą, siekė pa
kenkti Lietuvos valstybei ir parduoti vokie
čių vergijon Lietuvos žmones. Tarybinė vy
riausybė deportavo tokius asmenis — visai 
neatsižvelgiant į jų tautinę kilmę, — kurie 
tiesioginiai ar netiesioginiai padėjo vokiš
kiems grobikams jųjų pastangose pavergti 
lietuvius.

Tas tiesa, kad kadangi Lietuvos ir lietuvių 
tautos interesai reikalavo greito prašalini- 
mo priešų, tai nebuvo galima išvengti tam 
tikro kiekio ir klaidų. Tos klaidos yra taiso
mos ir bus pilnai pataisytos. Karas, kuris nu
plėšė visas maskas ir atidengė tikrąjį vokiš
kų grobikų veidą, privertė daugelį pakeisti 
savo nuomonę linkui vokiečių ir pamatyti 
juos tikroje šviesoje, suprasti, koks yra tik
rasis vokiečių tikslas linkui lietuvių ir Lie
tuvos. •

Pavyzdžiui, inžinierius Staniškauskas rašo : 
“1941 metų birželio 22 dieną reikia skaity
ti viena iš liūdniausių dienų mūsų žmonėms 
— ta diena atnešė ant Lietuvos naciškos Vo
kietijos užpuolimą ir sunaikinimą.”

Juozas Vileišis sako: “Audra nusiautė 
mūsų kraštą ir Lietuvos padangė tapo nu
dažyta raudonai krauju. Tai įvyko 1941 me
tų birželio 22 dienos rytą, kuomet Adolfo 
Hitlerio ginkluotos vokiškos gaujos įsiveržė 
į Lietuvą ir pradėjo trempti ir naikinti. Su 
ta diena Lietuvos žmonėms prasidėjo Gol
gota.”

Profesorius Juozas Tonkūnas sako : “1941 
metų birželio 22 dieną karo audra užgavo 
Lietuvą su visa savo jėga. Vokiečiai padarė 
užpuolamą ant Sovietų Sąjungos ir kartu su 
kitomis tarybinėmis respublikomis, Lietuva 
buvo pirmutinė liepsnos apsupta. Kas atsi
tiktų sų Lietuva ir koksai būtų mano bro
lių lietuvių likimas, jeigu Lietuva būtų at
kirsta nuo Sovietų Sąjungos ir pasiliktų po 
vokiečių jungu? Savo pačių krašte lietuviai 
būtų paversti į antrosios klasės piliečius, ku
rių. likimas būtų liūdnas, o po kiek laiko 
tai visa pasibaigtų netekimu savo tautinio 
veido.”

Tokiu būdu, žiauri vokiečių okupacija ir 
tie pavojai, kuriais jinai grūmoja Lietuvos 
žmonėms, daugelį privertė pripažinti tikrą
ją padėtį.

Koksai gi yra vokiečių tikslas taip išpūsti 
šitą deportaciją? Kodėl dėl to taip alasavo- 
ja tie europinių tautų žudikai, kurie ugni
mi ir kardu naikina pavergtuosius žmones?

Pirmas, tasai 'smūgis pataikė jiems tiesiai 
į širdį. Nes, mat, išdeportuotieji buvo tie 
žmonės,' ant kurių vokiečiai buvo sudėję vi
są viltį gauti paramos, kurie būtų padėję 
jiems pavergti ir plėšti mūsų kraštą.

Bet tai nėra vienintelė priežastis. Nuo 
pat pirmųjų okupacijos dienų vokiškieji įsi
veržėliai deportuoja iš Lietuvos mūsų bro
lius ir seseris. Jie deportuoja jaunimą prie 
“darbo tarnybos,” siunčia vyrus ir moteris 
dirbti į Vokietijos karo pramonę, išveža 
jaunuolius prie taip vadinamos “transporto 
tarnybos,” siunčia lietuvius į frontą. Jie de
portuoja žmones iš Lietuvos su tuo tikslu, 
kad išnaikinus kiek galima daugiau lietu
vių. Vokiškoji deportacija reiškia išnaikini
mą lietuvių tautos.

Štai kodėl vokiečiai taip šūkaloja apie iš
deportavimą iš Tarybinės Lietuvos provokiš
kų elementų. Melų ir apgavysčių pagelba 
jie bando nukreipti lietuvių dėmesį nuo to 
fakto, kad jie pasiryžusiai ir sistematiškai 
naikina lietuvių, tautą.

Apjuodinimui Tarybinės Lietuvos valdžios 
vokiečiai įsiveržėliai skleidžia melus, būk 
Tarybinėje Lietuvoje buvę besiruošiama iš 
valstiečių atimti žemę, kad tarybinė vyriau
sybė būk viską atėmus nuo ūkininkų ir kad 
pastarieji būtų buvę verčiami eiti į kolekty- 
ves ūkės, kad Lietuvos žemės ūkis buvęs 
sugriautas ir t.t. Tuos melus buvo lengva at
mušti, nes visi žino, kad tarybinė vyriausy
bė neatėmė žemės nė nuo vieno valstiečio, 
bet kad jinai suteikė valstiečiams žemės, 
kuri buvo atimta nuo tų, kurie turėjo jos 
perdaug; kad toli gražu nuo vertimo eiti į 
kolektyves ūkės, Tarybinėje Lietuvoj buvo 
privatiškos ūkės.

Nepaisant, ką įsiveržėliai sako, jie negali 
užginčyti to fakto, kad Tarybinėje Lietuvo
je būtinieji pristatymai sudarė tiktai dalį, 
valstiečių nuimtų javų, kad žemės ūkis bu
vo mechanizacijos procese ir besivystyme, 
kad į visai trumpą laikotarpį traktorių skai
čius Lietuvoje padidėjo dešimteriopai.

(Daugiau bus)
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Chiniečiai dirba savo kooperatyviniuose fabrikuose 
gaminančiuose karinius reikmenis.

Įvairios Žinios

Gruodžio 20 dieną laikytas 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 8-to Apskričio komiteto 
susirinkimas aprokavimui įvy
kusios pereitą mėnesį vakarie
nės ir kitų svarbių reikalų ap
svarstymui. Dalyvavo ne visi 
apskričio komiteto nariai. Ne
pribuvo raštininkas ir vice-pir- 
mininkas. Pastarasis yra išėjęs 
į kariuomenę.

Iš raporto pasirodė, kad mi
nėta vakarienė davė apskri
čiui pelno' apie $46.

Kalbėta apie LDS vajų, kad 
gerai prisirengti ir pradėti 
kuopose veikimas, raginti ki
tus ir patiems darbuotis.

Apkalbėta pereito posėdžio 
tarimas dėl suvienijimo visų 
Pittsburgho lietuvių padėti ka
ro pastangoms. Tam reikalui 
buvo išrinkta komisija is abie
jų apskričių ir Moterų Drau
gijos, North Sides. Komisija 
susidėjo iš P. Martins, Albert 
Mikeska ir Elena Karienė. Iš 
komisijos pribuvo tiktai Mar
tins. Mikeska išeidamas ka
riuomenėn pridavė pranešimą, 
ką jis veikė ir kur lankėsi. 
Pasirodo, kad tam tikslui bu
vo pasiųstas laiškas, bet ne 
visur gauta pritarimo. SLA 3- 
čio Apskričio konferencijoje 
laiškas perskaitytas ir atmes
tas keleto . balsų dauguma. 
Mokslo Draugystė svarstė laiš
ką ir priėmė beveik vienbal
siai ir išrinko tris delegatus. 
South Sides Lietuvių Piliečių 
Kliubas neskaitė laiško. Neži
nau, kokios pasekmės. B'et 
yra pritariančių. Delegatas 
kalbėjosi su kunigu Jonu Mi- 
sium ir su McKees Rocks ku
nigu Karuziskiu. Jie sutinka 
ir apsiima dalyvauti, bet rei
kalauja, kad ir kitų trijų pa
rapijų užklausti, ką jos mano 
daryti. Pasiųstas užkvietimo 
laiškas Lietuvos Sūnų Drau
gystei. Pasekmės dar nežino
mos. Taipgi kalbėtasi su ke
liais inteligentais - daktarais. 
Jie labai pritaria tokiam su
manymui.

Apdiskusavus tą dalyką, nu
tarta, kad LDS 8-to Apskričio 
ir LLD 4-to Apskričio komite
tai atspausdintų laiškus pa
kvietimo į draugijų kuopas ir 
pavienius žmones. Tą laišką 
reikės išsiuntinėti ir bandyti 
sukviesti pirmą tokią konfe
renciją vasario 28, 1943 m. 
Mokslo Draugystės svetainėje. 
Visas tas darbas pavesta atlik
ti P. Martinsui, Jurgiui Urbo
nui ir Jonui Urbonui. Jie tu
rės taipgi aplankyti kitų para
pijų kunigus ir pakviesti prie 
to darbo.

Mūsų apskritys yra paauka
vęs $10 Amerikos Raudona
jam Kryžiui ir $13 Sovietų 
medikalei pagelbai.

Pas mus Pittsburghe pusėti
nai šalta per keletą dienų. 
Sniego nedaug, bet labai sli
du.

Jaunų įc ar e i y i ų d au g p a r v a - 
žiuoja" aplankyti savo tėvus ir 
mylimus. Buvo parvažiavęs 
Pranas Šimkus ant vienos die
nos ir greitai grįžo atgal.

Paštas labai užverstas, ne
galima gauti laikraščių regu- 
liariškai.

Krautuvėse stokuoja degti
nės — neparduoda daugiau 

kaip po vieną bonką ir pigios 
su visai nesiranda.

Sviesto ir mėsos taipgi ne
galima gauti, kokios nori. Ma
tyt, yra trūkumas visko krau
tuvėse. Kai kurios krautuvės 
atleidžia darbininkus.

Alis Chalmer kompanijos 
daug dirbtuvių dirba tris pa
kaitas ir visas dienas ir priima 
daugiau darbininkų. Bet dar 
yra daug bedarbių, ypač se
nesnių žmonių.

Gruodžio 19 dienos vakare, 
už trijų durų nuo mano ša- 
pos, italų name policistas John 
Boggs pašovė Edward Wil
liams, 32 metų amžiaus. Wil
liams nuvežtas ligoninėn pir
madienį pasimirė. Abudu ame
rikonai ir susiedai, begerdami 
gemblerių name susiginčijo ir 
prasidėjo šaudymasis. Abudu 
yra ženoti. Boggs yra tardo
mas.

Yra renkamos drapanos dėl 
Rusijos nukentėjusių nuo ka
ro. Nuvežta į stotį vienas pil
nas automobilius. Suaukavo J. 
Kausevičius ir J. Ambros iš 
McKees Rocks. Ir Jurgis Kul- 
pis surinko keturius kautus ir 
vieną dresę. Pas mane randasi 
drapanų, priduotų per M. Vie- 
lienę, ir Bessie Šimkienė turi 
dikčiai surinkus. Taipgi turiu 
supakavęs apie 50 porų senų 
pataisytų čeverykų — vyriškų 
ir moteriškų, kuriuos aš pa
aukauju.

Kurie turite drapanų, kurių 
jūs nenaudojate, priduokite į 
D. P. Lekavičiaus šapą. Bus 
pristatytos į vietą.

D. P. Lekavičius.

New Kensington, Pa
Surinkta aukų, pagelbai So

vietų Sąjungai sekamai:
Po, $5: LDS 10 k p., Charles 

W. Shukis ir P. Krishunas.
Po $2.50: J. Jesadaviče, A. 

Jesadavičienė, A. Walaitis ir 
A. Walaitiene.

Po $1: Julia Ješadovich, A. 
Sheiris, Mr. Mis Kubiak, M. 
Stonienė, V. Vaitkevičius, Sil- 
wermens, Miller Bros., * Archy 
Miller, Kazė Stonienė, Frank 
Šerkšnas, Molly Wrobewski, 
A. česnikas, K. Aidukas, S. 
Beyeviče, May Stern Co., 
Haris Dept. Store, William 
Walaitis, C. Stashinsky, M. 
Stashinsky, A. Stulgis, J. 
Sperskis, P. Povilaitis, J. Ta
mošiūnas, Berkeys Clothier, 
George E. Nader.

Po 50c.: G. Genis, Morris 
Miller Co., Louis Miller, L. 
Harris, • Pollack Furniture Co., 
Tony Petraitis, G. Wirbickie- 
nė, Mrs. Julia Dangaix, Mrs. 
Mary Kasanoge, Mrs. Joe Vin
giu, Mrs. Anna Barkus, W. 
Shpakauskis, G. Unites ($1), 
W. Wisna, Moris Ruben, F. 
A. Sien.

Po 25c.: Greenberg, V. Va- 
dalauskis, Kanstor Werorts. 
Jonas Jurgaitis, 5c.

Visiems širdingai tariame 
ačiu!

J. Jesadavičius.

Australija. — Amerikie
čių ir australų orlaiviai su
naikino 20 japonų lėktuvų 
Lae, Naujojoj Guinejoj.

Newark, N. J.
Prakalbos ir Negeistinas 

Įvykis
Veik dvi savaitės praslinko 

nuo įvykusių prakalbų (įvyko 
gruodžio 13), bet nesimato 
spaudoj apie jas. Todėl ma
nau kiek pabrėžti.

Garsinimuose buvo žymėta, 
kad prakalbas rengia LDS 8 
kuopa, kur kalbės Dr. Kaš- 
Irfaučius ir A. Bimba. Prakal
bos prasidėjo ir užsibaigė, ta- 
čiaus draugas Bimba nepasi
rodė ir mums ir šiandien nė
ra žinoma, dėl kokios priežas
ties.

Tokiu būdu Dr. Kaškiaučius 
veik vienas turėjo atlaikyti vi
są frontą. Publika padėkojo 
gražiai daktarui už gražią 
prakalbą sveikatos ir apšvie- 
tos reikalais. Jis kalbėjo 
dviem atvejais per apie dvi 
valandi. Bet politikos žiny
nas taip ir likosi nenušviestas 
tokiu svarbiu momentu, ko, ži
noma, ir ši publika susirinko. 
Mes žinom, kad d. Bimba yra 
geras kalbėtojas, puikiai aiš
kina dienos įvykius ir mes 
taip norėjome jo paklausyti, 
bet jis mus šiuo kartu suvylė, 
nepasirodė. Toki įvykiai labai 
demoralizuoja publiką ir ner
vu© j a rengėjus.

Kiek smagiau jautėmės, ir 
esame dėkingi draugams A. 
Matuliui iš Jersey City, ir J. 
Beeini, kurie gražiai pakalbė
jo, pavaduodami daktarą.

Aukų dėl Sov. Sąj. med. pa
galbos surinkom $1,75.35. Vie
nas draugas aukojo net $100.

Draugiškas ačiu aukotojam.
Albina8.

Pasiaiškinimas
Labai atsiprašau Newarko 

draugų ir prietelių. Kaltė bu
vo išimtinai mano. Apie tai 
rašiau draugams Žukauskienei 
ir Kaškiaučiui.

Nepribuvau todėl, kad pa
miršau. Draugė Žukauskienė 
lankėsi Brooklyne ir asmeniš
kai pakvietė kalbėti. Apsiė
miau ir pasižymėjau ant sie
ninio kalendoriaus. Tiek apie 
tas prakalbas ir begirdėjau. 
Nei rengėjai, nei niekas kitas 
man apie jas nepriminė, jo
kioj korespondencijoj prakal
bos nebuvo garsintos, plakato 
irgi negavau. Kita nelaimė: 
pradžioje mėnesio gavau nau
ją, jau 1943 metų sieninį ka
lendorių, todėl senąjį nume
čiau. Ir taip nebeliko nieko, 
kas būtų priminęs apie pra

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)

Antradienis, Sausio 5, 194

kalbas. Gruodžio 13 dieną 
buvau namie ir nė į galvą ne
beatėjo, jog turiu kalbėti 
Newarke. Tik už poros dienų 
po prakalbų viena draugė pri
minė, kad turėjau kalbėti 
Newarke.

Tai tokia kvaila istorija su 
tuo nemaloniu įvykiu.

Chicago, Ill.
FBI IR LAIVYNO KOMISIJA 

TIRIA SPROGIMĄ LIETU
VIŲ DIRBTUVĖJ

Trilypiame Sprogime Užmušė 
1 ir 51 Sužeidė

Gruodžio 22 d., 9 vai. ry
te kilo labai galingas sprogi
mas, kurį palydėjo dar du ki
ti sprogimai Electrocast Steel 
Foundry, 4707 W. 15th Street.

Sprogimas buvo neapsako-f 
mai galingas ir paskui dar du 
mažesni sprogimai. Beveik vi
sas fabrikas suvirto ant dar
bininkų, kurių ten buvo daug. 
Viso toj liejykloj dirbo arti 
400 žmonių.

John Kellcz po sužeidimo 
numirė. Kiti 51 darbininkai 
yra daktarų priežiūroj. Kele
tas iš jų labai sunkiai sužeisti. 
Apskaitoma, kad bus padary
ta apie $75,000 nuostolių.

FBI ir Laivyno Komisija ti- 
‘ria sprogimo priežastį. Ten 
darydavo nekuriuos dalykus 
dėl laivyno.

Kaip darbininkai pasakoja, 
tai buvo labai daug prilyta į 
tirpyklos pečių ir privertė 
daug šlapių geležų. Iš to susi
darė labai garo ir kitokių 
dujų. Manoma, kad tas galė
jo būti sprogimo priežastis. 
Valdžios komisija tiria ar ne
buvo kartais sabotažo.

Kiek žinia, tik du lietuviai 
liko sužeisti, tai E. Daunoris ir 
K. Tarulis. Daugiausia nuken
tėjo lenkai ir negrai, nes ten 
jų didžiuma dirbo.

Cicerietįs.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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.
*2*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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SOVIETŲ KARIUOMENĖ
ŽYGIUOJA PIRMYN
VISAIS FRONTAIS

t A I Š V ® Penktas Puslapis

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
pasipriešinimus, užėmė vieną aptvirtintą apgyventą 
vietą. Arti to punkto ir jo gatvėse vokiečiai paliko di
delį skaičių užmuštų saviškių ir daug ginklų.

Į vakarus nuo Rževo vokiečių pėstininkai su 12 tan
kų darė kontr-ataką. Vokiečiai prarado šešis tankus ir 
tapo atmesti atgal.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė tęsė ofensy- 
vius veiksmus ir išmušė priešus iš kelių apgyventų vie
tų. Tapo nukauta apie 500 vokiečių; sunaikinta septy
ni jų tankai ir sužalota dar aštuoni. Mūsų kariuomenė 
sunaikino 21-ną priešų prieštankinę kanuolę, 13-ką tro- 
kų ir tris šešia-vamzdes mortiras. Mūsų kovotojai taip 
pat pagrobė 15 kanuolių, 16 kulkasvaidžių ir kiekius 
kitų karinių reikmenų. Tam tikras priešų skaičius bu
vo paimtas nelaisvėn.

VOKIEČIŲ KOMANDOS MELAS APIE 
VELIKIJE LŪKI

Aukštoji vokiečių komanda vis užginčija, kad mū
sų jėgos užėmė Velikije Lūki. Oficialis pranešimas iš 
Hitlerio štabo saus. 2 d. sako: (Vokiečių) garnizonas 
Velikije Lūki mieste atkakliai priešinasi ir atmušė kar
totinas kontr-atakas.

Bet vokiečių garnizonas Velikije Lūki nesipriešina 
nei atkakliai, nei neveikliai. Jau trys dienos, kai neli
ko nė vieno ginkluoto vokiečio tame mieste. Vokiečių 
garnizonas atsisakė sudėti savo ginklus ir tapo visiškai 
sunaikintas.

Mūsų kariuomenė, užimdama Velikije Lūki, pagrobė, 
pagal dar nepilnus skaitmenis, 17-ką tankų, 47 kanuo- 
les, daug mortirų, tame skaičiuje 333 šešia-vamzdes 
mortiras; 136 kulkasvaidžius, 400 trokus, 42 radijo per- 
duotuvus, didelį kiekį pėstininkų ginklų, sandėlius 
Amunicijos, įrengimų, maisto ir kitų karinių reikmenų. 
Pagrobti dalykai dar tebėra skaičiuojami.

Vokiečių komanda žino tatai labai gerai, geriau ne-, 
gu kas kitas. Tačiaus Hitlerio štabo šarlatanai atran
da reikalą slėpti tiesą apie jų. garnizono likimą Veliki
je Lūki.

Hitlerininkai bijo, jog kareiviai kitų jų garnizonų, 
apsuptų sovietiniame fronte, girdėdami per radiją apie 
vokiečių garnizono likimą Velikije Lūki, atsisakys 
bergždžiai mirti dėl* Hitlerio. Išgalvodami tokias pa
sakas, hitlerininkai dar kartą pasirodė įsisenėjusiais 
melagiais. Negalima tikėti nė vienu žodžiu pranešimų 
iš Hitlerio štabo, nes tie pranešimai neverti ne sulū
žusio skatiko.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado vienas mūsų ka
riuomenės dalinys padarė ataką ir užėmė dalį priešų 
apkasų.

Maskva, saus. 3. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas, 
tarp kitko, sakė:

Centraliniame fronte, į šiaurius nuo Velikije Lūki, 
raudonarmiečiai, komanduojami Diakonovo, užėmė vie
ną stipriai apdrūtintą priešų atspirties centrą.

Į pietų vakarus nuo Nalčiko (Kaukaze) mūsų ka
riuomenė vis žygiuoja pirmyn. Vienas dalinys raudon
armiečių užėmė vieną apgyventą vietą ir pagrobė tris 
vokiečių tankus, du šarvuotus automobilius ir keturias 
kanuoles.

Keli partizanų kovotojų būriai Minsko srityje per 
10 dienų nuvertė nuo bėgių tris priešų kariuomenės 
traukinius. Buvo sudaužyta du garvežiai ir 28 vago
nai; žuvo keli šimtai hitlerininkų.

Partizanų būriai, veikdami Bielostoko srityje, pada
rė eilę sėkmingų žygių, per kuriuos užmušė apie 1,000 
priešų kareivių ir oficierių.

AMERIKOS ORLAIVIAI, 
MATYT, SUNAIKINO DAR
2 JAPONŲ KARO LAIVU

" -

Amerikos Oficialiai Pranešimai

N. J. .........................    627
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 602 
S. K. Mazan, '.Cleveland, Ohio 567 
J. Burba, So. Boston, Mass........ 543
ALDLD Moterų -20 kp., Bing-

hampton, N. Y. ......   534
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 532 
J. Ramanauskas, Minersville, Pą. 490 
Dėde Vincas, Gibbstown, N. J. 487 
j. Simutis, Nashua, N. H. ..... 459
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 458 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 391 
A. Valinčius, Pittston, Pa........ . 324
J. Striška, Sudbury, Canada.... 315 
ALDLD 20 kp., Binghampton,

N. Y........................................... . 304
A. Vinckevičius, Stoughton ..... 294
U. Smitravičienė, Detroit, Mich. 294
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 284
J. Gavenavičius, So. Boston, .... 262 
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 257 
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa........ 248
M. Slekienė, Gardner, Mass...... 240
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa........ 229
M. Uęba, Easton, Pa.................. 211
A. Venskevičienė, Cambridge,

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

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

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

Mass............................................  104
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa............ 96
J. Lesevičius, Montreal, Canada 96 
Glebavičius, A. Gardner, Mass. 96
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84
A. žvingilas, So. Boston, Mass. 84 
Gendrėnas, Anna, Cleveland, O. 82 
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
W. Kartonas, Maspeth, N. Y. .. 64
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 58 
J. Sekys, Hartford, Conn.......... 58
Grand Rapids, Vajininkai ......... 56
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. .. 48 
F. Wilkas, Wilmerding, Pa........  48
M. Bendinskas, Summerlee, W.Va. 48 
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y. 48 
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24 
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24 
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ 24
P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........ 24
P. Jurkonis, Springfield, Ill....... 24

“LAISVĖS” DARBININKAI
D. M. Šolomskas........................ 4959
Geo.“ Kuraitis .............................. 341
J. Barkus .................................. 142
P. Buknys................................... 122
R. Mizara .................................. 116
P Šolomskas .............................. 34

“Lalsvės” Administracija.

Anglai iš Oro Naikino 
Naciy Fabrikus

London, saus. 4. — Angli
jos bombūnešiai praeitą 
naktį degino ir ardė nacių 
karinės pramonės centrus 
Ruhr klonyje, vakarinėje 
Vokietijoje. Dingo trys an
glų orlaiviai.

Kiti anglų lėktuvai ata
kavo vokiečių punktus šiau
rinėje Franci joje, Belgijoje 
ir Holandijoje.

London, saus. 4. — Vo
kiečių orlaiviai naktį ataka
vo kelis miestus šiaur-ryti- 
nėje Anglijoje, bet nepada
rė nuostolių.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ti vienu iš geriausių.
O tokius suvažiavimus vi

suomet labai pataiso pasveiki
nimui su aukomis. Pernai jų 
buvo daug. .

Kaip šiemet? Laisvės Po
pietes Fondas prašosi para
mos.

Savo organizacijų susirinki
muose,; parėse, parengimuose, 
tarpe priėtelių ir draugų, pa
sikalbėkite “Laisvės” suvažia
vimo reikalais,

O dabar žodis labai senu 
reikalu apie mūsų korespon
dencijas. Jose labai retai už
einame ką nors apie darbus ir 
darbininkų gyvenimą karo są
lygose.

Tų problemų gana daug. 
Kai kur karinė pramonė su
traukė tūkstančius naujų gy
ventojų. Susiduriama su keb
lumais dėl pastogių, ir komu
nikacijos.

Apie tai parašė ilgą ir be 
galo svarbią korespondenciją 
mūsų senas veikėjas iš Seattle, 
Wash. Mums, kurie gyvename 
Brooklyne, kur tokio susikim
šimo n ė r a, skaityti apie 
Seattlo žmonių naują padėtį 
nepaprastai įdomu.

Prašome visų mūsų kores
pondentų ir bendradarbių į tai 
atkreipti savo dėmesį.

Arba, pavyzdžiui, prieš ke
lias dienas CIO laimėjimas 
rinkimų garsiojoj Johnson-En
dicott čeverykų kompanijoje.

Kaip tas buvo pravesta, ką 
tai reiškia ^tiems darbinin
kams ? ; /f

Iki šiol apie tai niekas ne
parašė. Tai pareiga Bingham- 
tono veikėjų.

Ten dirba daug lietuvių.

mokėt, nes visos bilos yra 
verstinos užmokėt.

čia paduosiu vieno darbi
ninko padubtą visą uždarbį ir 
visas jo išlaidas. Jis dirba 
Boeing“ lėktuvų išdirbystėj. Jis 
rašo sekamai: “Aš. esu Boeing 
darbininkas, Amerikos pilie
tis, perku karo bonus kožną 
mėnesį. Moku visas taksas, 
duodu aukų dėl labdarybės. 
Molįu unijos ' duokles. Galiu 
gyvent be kavos ir. mėsos. Ne
šioju senas drapanas, sutinku 
su visom karo Ration korto
mis, neėmiau jokių atostogų. 
Dirbu kožną dieną. Uždarbis 
mano 93c. į valandą. Išdirbęs 
visas dienas, gaunu $40 į sa
vaitę. šeimyna susideda iš 3. 
Dabar paduodu savo 
ant mėnesio: 
Randa už kambarius 
Krautuvės bila 
Pienas 
šiluma 
Inšiūrinsas 
Gėsas ir aliejus 
Važinėjimas į darbą 
Dentistas, daktaras 
Karp išmokėjimas 
Medicinos 
Laikraštis 
Magazinas 
Stampos 
Bond 
Aukos 
Unijos duoklės 
Telefonas 
Drapanų išvalymas 
Čeverykai 
Plaukų kirpimas 
Moteries plaukų sutais. 
Krutami paveikslai 
Stubos rakandai

“Visos mano išlaidos 
mėnesį siekia $203.95. O 
no uždarbis per mėnesį 
$200. Tai reiškia, kad
man trūksta kožną mėnesį 
$3.95. Bet aš dar čia nepri- 
skaitau valdžios taksų, kurias 
reikės man mokėt už 1942 me
tus.”

Toliau jis rašo: “Aš čia at
važiavęs turėjau dar banke 
pinigų, tai vis galėjau suktis. 
Bet kaip jie pasibaigs, tai ne
žinau, nuo kurio galo turėsiu 
nukarpyt tuos ekspensus.

“Aš prašiau boso, kad jis 
pakeltų man mokestį, bet jis 
sako, jūs ir taip per daug 
gaunat mokėt. Aš gaučiau ge
resnį darbą kitose karo išdir- 
bystėse, bet negaliu gaut pa- 
liuosavimo iš Boeing Jšdirbys- 
tės.”

Dabar pas mus karo išdir- 
bystėse negali pamest darbą ir 
eit, į kitą vietą, kur daugiau

moka, nes ta išdirbystė neduo
da leidimo. Tai turi dirbt, o 
pamest negali. O paprastas 
darbininkas daugiau negauna 
mokėt, kaip tik' 93c. į valan
dą, nėra skirtumo, "kiek laiko 
dirbtum. Pradinis darbinin
kas gauna mokėt 62 ir pusę 
cento į valandą, žinoma, me
chanikai gauna po $1.15 ir 
daugiau. Boeing išdirbystėj 
45 procentas dirba moterų.

išlaidas

$33.75 
60.00 

4.85 
8.00 
6.00 
5.00 
4.80 
3.00 

25.00 
3.00 
1.15 
1.00 
1.00 

18.75 
3.00 
1.50 
3.15 
2.00 
2.00 
1.50 
2.00 
3.00 

10.00
per 
ma- 
yra 
dar

Laivų budavojimo išdirbys- 
tėse daug daugiau moka. Pa
prastas darbininkas pradeda 
dirbt su 95c. į valandą ir įsl- 
dirba iki $1.50 į valandą. Ki
ti, kurie geri mechanikai, pa
daro po $85 į savaitę. Tai ki
tų miestų žmonės, dažinoję, 
kad čia tiek daug uždirba 
traukia iš visos Amerikos.

sviesto ir mėsos. Daug kartų 
matyt žmones stovint eilėse 
bloko ilgumo, kad gautų ką 
nusipirkt. Jau vartojam korte
les ant kavos, cukraus, gazo
lino. Į trumpą laiką turėsim 
vartot ant Yriško korteles.

Karo išdirbystėsė darbinin
kai dirba 6 dienas, o 7 gauna 
pasilsėti, nėra žiūrima, kokia 
diena pripuola, ar nėdėlia, ar 
panedėlis. Visos dienos lygios.

Moterys dirba tkip, kaip ir 
vyrai, palikdamos savo vaiku
čius darželiuose po norsių 
priežiūra. S. G.

f
i

ir

irSu miesto transportacija 
yra daug keblumų, nes kaip 
kada turi pastovėt ant gatvės 
po valandą ir daugiau, pakol 
gauni busą, parvažiuot namo, 
o dabar dar prasčiau, kaip 
žmonės negauna užtektinai 
gezolino.

Krautuvėse jau turim stovėt 
į eilę, kad ko norime nusipirk
ti, paprastai, kavos, cukraus,

8ii

(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
oplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

i

S 
i

j

Seattle, Wash.
Visko Po Biskį

Daugumas žmonių čia atva
žiuoja į tas išgarsintas karo 
išdirbystes. žmonės mano pa
sidaryt geresnį gyvenimą, ne
gu pirmiau turėjo.

13et čia atvažiavę atranda 
daug kitaip, negu jie svajojo 
apie tuos didelius uždarbius, 
apie tuos gerus laikus. Tiek 
daug žmonių privažiavo, kad 
neturi nė kur pasidėt, nes ne
spėja tiek namų pristatyt, kad 
visus sutalpintų, šimtai gyve-

(Tąsa nuo 1 puslapio)
AMERIKOS LAKŪNAI PLEŠKINO NACIŲ 

ORLAIVIŲ STOTIS KRETOJ
Cairo, saus. 3. — Amerikinių oro jėgų pranešimas:
Grupės Jungtinių Valstijų didžiųjų ir vidutinių bom- 

banešių ir lengvieji anglų bombanešiai atakavo orlai
vių stovyklas (graikų) saloje Kretoje (vokiečių užim
toje) dienos laiku saus. 2.

Buvo pastebėta, jog bombos pataikė į priešų lėktuvų 
aikštes ir į punktus, kur jų lėktuvai buvo atskirai su
statyti. Vienas vokiečių lėktuvas Messerschmitt 109, 
atakavęs vidutinius mūsų bombanešius, tapo nušautas 
žemyn, o kitas sužalotas. Dar' nėra gauta smulkmeniš- 
kai-pilnų žinių apie šią mūsų padarytą ataką.

apie knygą.
; ---------

Jau skaitėte pranešimą apie 
“Laisvės” Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimą. Jis įvyks sausio 
31 dieną.

Laiko ne per daugiausia. 
Reikia šį suvažiavimą padary-

na treileriuose su mažais vai
kais. Galima įsivaizduot, koks 
jų gyvenimas žiemos laiku. 
Norint čia žiema nėra labai 
šalta, bet lietaus tai yra už
tektinai ir tokiuose namuose 
gyvent nėra paranku. Bet kur 
pasidės?

Kaip vietiniai laikraščiai 
praneša, .tai yra privažiavę 
naujų žmonių apie 175 tūks
tančiai. Tai geras miestukas!

Valdžia ir kompanijos pri
statė daug namų. Valdžios na
muose tik tie gauna gyvent, 
kurie dirba karo industrijose, 
bet visi negali sutilpti. O kom
panijos, kurios pastatė šimtus 
naujų namų, tai daro didelį 
pinigą, nes žmogus, neturėda
mas kur gyvent, perka sau na
muką, kiek tik tie šarkos pra
šo. Įmoka kelis šimtus, o ki
tus ant išmokesčio. Tai reiš
kia, kad jie jau pasikinko 
vargšą žmogelį į savo vežimą. 
Tas, gavęs savaitės užmokestį, 
nė nežino, katrą bilą pirmiau

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sausio 6 d., 8 v. v., 376 
Broadway. Bus renkama valdyba, 
taipgi gausite naują svarbią kny
gą. — G. Lekas. (3-4)

MONTELLO, MASS.
Padėkite Aprengti Kare Nukentė

jusius Brolius! Turintieji šiltus, tin
kamus nešiojimui drabužius, ku
riuos galite atiduoti, prašome suneš
ti į nurodytas vietas, su savo ant
rašu. Štai stotys: Liet. Taut. Name, 
8 Vine St.; K. Urbonas, 11 Arthur 
St. ir J. Vaitiekūnas, 174 Winter 
St. Kurie nenorėsite nešti, o turite 
daug drabužių, tai prašom telefo- 
nuoti vakarais, atvažiuos atsiimti. 
Telefonai: 5932M arba 6208W. Ačiū. 
— Rusijai Gelbėti Komitetas.

(3-5)

"LAISVĖS” VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

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

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

J....  . . —..-=
“Vilnies” Kalendorius

19 4 3
Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 

daug istorinių informacijų.
...... ; 176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c. ■■............

Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdihti kalendoriuje:

Platintojai ir ,organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK. N. J.

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiaugle 6-3622
J. Bimba—J. Matačiūnas, 

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

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

’ t »

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

•r
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y r....r ynymiyifyiy, '‘tff'ĮryĮf .........* F""T

| Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

štai 
adresas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

j Naudokitės Gera Proga 
| Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 
t seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
i ant visų akiniam naudojamų medžiagų,* mes vis dar patarnaujame 
? už senas žemas kainas.

30 Dienų
J Nuolaida

Akiniai
už $7.50

§ Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums į 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip fl

, žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50. 1

f STENGER & STENGER, Optometrists
J 394-398 Broadway Brooklyn, N. Y. s

i.

LIETUVIŲ ŽINIAI 
Ar Girdėjote?

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

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; 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
dėjimus, kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir susidariusių gazų; j 
serga Neuritis, neturi apetito, arba turi didelį palinkimą į Chro- 
nišką Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, raudono kraujo celių padau- ; 
ginimo.
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin
toji laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri- : 
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė
jimo. <
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis . Palėngvlna 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duodi pro
gą opai užgyti* 
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
pykinti geriausia rū;is, be kemikalų ir balto ęukrąus syrupę; ir: 
nesulpuruotus džiovintus vaisius. NaturaliŠkaš saldaines; Čielų! 
grūdų ruginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate i 
Malt, su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya j 
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 vah ryto 
iki 9:30 vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
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Now Wko^g^li nios |domi Radijo Programa

Mirė Jurgis Kmie
liauskas

Praeitą sekmadienį staiga 
mirė Jurgis Kmieliauskas apie 
50 metų amžiaus.

Kmieliauskas Brooklyne iš
gyveno daugelį metų, dirbo 
prie kriaučių. Pastarais laikais 
jis kai kada, reikalui esant, 
vakarais dirbdavo Green Star 
taverne už baro. Velionis bu
vo gero būdo vyraš.

Pašarvotas pas graborių 
• Radzevičių, 402 Metropolitan 

Avė., Brooklyne. P. š.

Šalinaitės Mokiniai
Atžymėjo Pusmečio 

Atsiekimus

Nauja Gyventoja Jaunų
jų Kaulinių Šeimoj

Šostakovičiaus Simfo 
nijos Filmoje

šostakovi-
Simfonijos

nutraukta 
kur

Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke, greta 
jau antra savaitė rodomos 
puikios filmos “Tvirtuma Ant 
Volgos,“ rodoma 
čiaus Septintosios 
filmą.

šioji filmą buvo
Kalifornijos dykumose, 
Septintoji Simfonija buvo iš
pildyta šimto parinktų, aukš
tai išlavintų muzikantų, Los 
Angeles Simfoniškos Orkest- 
ros narių, vadovybėj garsaus 
orkestrų vado Leopoldo Sto- 
kowskio. Ji sugrota tūkstan
čių Amerikos karių publikai 
po atviru, žvaigždėtu skliau
tu ir ten pat nufilmuota, užre- 
korduota jos dalys.

Specialiai aiškinimai įkalbė
ta per Mme Litvinoff, Sovietų 
ambasadoriaus žmoną ir ju- 
džių žvaigždę aktorių Edward 
G. Robinson. Gaminta per Co
lumbia Pictures.

Atidaryta Jūreiviams 
Naujas Kantinas

Amerikos Teatro Sparnas 
atidarė prekinio laivyno jūrei
viams naują kantiną 107 W. 
43rd St., New Yorke. Jo ati
darymo ceremonijoms sausio 
4-tą pakviesta Mrs. Eleanor 
Roosevelt, miesto majoras La 
Guardia ir aukšti kariško ir 
prekybinio 
K antinas 
viams nuo 
nakčio.

laivynų viršininkai, 
bus ‘ atviras jūrei- 
5 vakaro iki vidur-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio Aleksan

dro Broso, kuris seniau gyveno 132 
Gold St., So. Boston, Mass. Visą 
laiką dirbo cukraus fabrike, bet 
dabar nežinau kur randasi. Jau ko
ki šeši metai nesusirašinėjam. Ma
no antrašas: Jonas Kasparas, Calle 
Berną 
R. O.

2038, Cerro Montevideo, 
del Uruguay. (3-5)

Stasys Rasbadauskas, sūnusAš,
Izidoriaus, pajieškau pusbrolių Le
ono Rasbadausko, gyvenančio 
Springfield, Ill., ir Vito Rasbadaus
ko. Aš esu atvykęs iš Lietuvos 
1929 m., taipgi ir sesuo Ona, dabar 
Rastkienė. Mano antrašas: Stasys 
Rasbadauskas, Calle Berną 2038, 
Cerro, Montevideo, R. O. del Uru
guay. (3-5)

Pajieškau brolio Adomo Babins- 
ko, ilgus metus gyvenančio Am. 
Jungt. Valstijose. Jo paties prašau 
atsiliepti, arba kas apie jį žino, pra
šau pranešti jojo anįrašą. Aš esu 
karo tarnyboje (Kanados armijoj). 
Stoviu Toronte, Ont. Rašykite: Vin
cas Babinskas, 265 Richmond, W. 
Toronto, Ont., Canada. (3-5)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biz

nis. Pardavimo priežastis, sa
vininkas išeina į 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
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)

Gruodžio 30-tos vakarą, sa
vo jaukioj studijoj, 14 Gra
ham Ave., Brooklyne, B. L. 
šalinaitė-Sukaskienė suruošė 
pusmetinę savo mokinių prog
ramą, kurios pildyme dalyva
vo arti pora desėtkų jos moki
nių, o klausytojuose — moki
nių ir mokytojos artimieji, 
taipgi kai kurie buvusieji stu
dentai, kiek studijos įtalpa 
leido.

studentai: Justine 
Eugene Grabovsky 

Wilson, 
Patricia 
Bovinas

Programą atidarė visos dai
nuojančiosios mokinės, sudai- 
nuodamos atatinkamą momen
tui patriotinę dainą “The 
Boys in Blue.’’ Sekė keli jau
nukai
Schmidt, 
Geraldine 
Siudzinski, 
ki, Frances 
Pakalniškis 
nors jaunutės metais, bet jau 
sėkmingai 
viu viešose 
sekė kiek 
Pužauskas, 
Miriam Gottlieb, Algirdas Ba
cevičius, Alma Kasmočius, Ge
nutė Ambraziejus. Paskiausia 
išstojo dainoje bei muzikoje 
aukštai pažengusios merginos: 
Lillian Milčiūtė, Anny Dau
kantas, Aldona Klimaitė, Al
dona Anderson, Susanna Ka- 
zokytė, jau plačiai 
koncertinių programų 
jos.

Kelios mergaitės,
Gottlieb, Bovinaitė, Mil- 
taipgi Anderson ir Kli- 
dainavo ii’ pianu skam- 

kiti tik pianu skambino

Robert 
Siudzins- 
Francine 

pastarosios,

dalyvavusios lietu- 
programose. Po jų 
vyresni — Sylvia 
Joan Misevičiūtė,

žinomos 
pildyto-

Pužaus-

įvertino daugiau
merginų jiems

mokinių koncer- 
įspūdžio 

tikslo.

kaitė, 
čiūtė, 
maitė 
bino,
arba tik dainavo.

Vyresniųjų merginų progra
ma 'dalinai taikyta mažiukams 
muzikos ir dainos studentams 
patenkinti, juos paakstinti ir 
jie neabejotinai suprato ir en
tuziastiškai 
prasisiekusių 
duotą talką.

šalinaitės
tai teikia malonaus 
ir, be abejo, atsiekia 
Jais norima teikti proga mo
kiniams išstoti prieš publiką. 
Mokėt savo uždavinį ir jį prieš 
publiką atlikti nėra vienas ir 
tas pats. .Prie to reikia pri
prasti. Geriausia išmokintas, 
jeigu nebus turėjęs galimybių 
karts nuo karto atlikti savo 
užduotį prieš publiką, gali nu
tirpti prieš ją išstojęs. Tokio
mis viešomis praktikomis jie ir 
pratinami viešai pareigai.

Ne visi studentai, kaip teko 
patirti išsikalbėjus su jais bei 
jų tėvais, siekiasi būti scenos 
artistais. Viena mergaitė sakė
si norinti būti chemijos žino
ve, kita advokate, dar kita 
sekretore, o kai kurios jau yra 
profesionalėmis ar raštvedė- 
mis, bet jos siekiančios muzi
kos turėjimui pilnesnio, gra
žesnio gyvenimo. Juk kiekvie
no žmogaus gyvenime būtų di
delis priedas, jeigu jis tarp sa
vo darbo raštinėj ar šapoj, bi
le sueigoj, galėtų muzikališkai 
pianu paskambinti arba lavin
tai, žaviai uždainuoti. Yra ir 
siekiančiuosių į menininko gy
venimą. Ir stebėtinai yra pra
sisiekusių, kaip iš vyresniųjų, 
taip ir iš jaunukų. Pas visus 
žymu paaugėjimas muzikoje 
nuo pereito koncerto.

Už metų kitų bus didelė pa
galba ne vienai lietuvių gru
pei iš daugelio lankančių šią 
mokyklą. Faktinai, tūli jau čia 
atvyko organizacijų reikalo 
spiriami. Pavyzdžiui galima
paimti jaunutę Almą Kasmo- ir pagirtinas tų draugų pasiry- 
čytę iš Great Necko.
turn, kad ji tarp mokyklos va
landų ir namje pasiruošimo 
klasėms dar'{norėtų pasislėpti 
nuo suaugusių ir su lėle pa
žaisti, bet jįhai važiuoja pas 
šalinaitę mokintis daugiau 
piano, dainos ir chorvedystės.

Metų dieną Zigmas 
Kauliniai susilaukė 
Konstancijos, Mary

Jamai-

Vincas J. Radzevičius 
Padėjo Gyvastį Af

rikos FronteNaujų, 
ir Elena 
dukrelės, 
Immaculate ligoninėj
coj. Konstancija svėrė 7 sva
rus ir 10 uncijų ir atrodo pil
na energijos ir noro pasilikt 
mūsų tarpe. Elena irgi jaučia
si

o

gana gerai.
Linkiu Elenai greit pasveikt, 
dukrelei laimingai augti!

Eva.

Prašome Talkos
Sausio 5-tos vakarą, kaip 

pusė po septynių, Laisvės sve
tainėje, mezgėjų komisija pra
šo moteris ir vyrus ateit į tal
ką padėt siūti blanketus Lietu
vių Daliniams Raudonojoj Ar
mijoj. Moterys nori sudaryti 
didelį siuntinį, turi medžiagų, 
tik reikia visų, talkos, idant 
toji medžiaga liktųsi naudingu 
daiktu. Nekurtos moterys jau 
yra pašventusios tūkstančius 
valandų mezgimui bei siuvi
mui, kad kiek tik išgalint pa
gelbėjus tiems Raudonosios 
Armijos karžygiams, kurie
taip sėkmingai muša fašistus. 
Raudonosios Armijos eilėse 
yra tūkstančiai ir mūs brolių 
lietuvių. Mezgėjos nori suda
ryt didelį siuntinį ir šį kart 
blanketus, svederius, 
šalikus ir kit ką, 
tuvių Daliniams.

Ateikit į talką, 
yra smagu ir bus

Armijos pranešimo sausio 
2-rą dieną paskelbta vardai 
407 karių, užmuštų karo fron
tuose pietvakariniame ir pieti
niame Pacifike, taipgi Afrikos 
ir Europos karo srityse. Iš tų 
50 su virš yra iš New Yorko 
valstijos, 17 iš New Jersey, 1 
iš Conn.

Tarpe kritusių Afrikos fron
te randasi brooklynietis Vin
cent J. Radzevičius, kurio 
žmona Mrs. Mary Radzevičius 
gyvena 139 Twentieth St.

Iš kritusių 27 oficieriai ir 
197 liuosnoriai įstoję kariai 
užmušti kovose Afrikoj; 15 
oficierių ir 33 kariai europinėj 
srityje; 14 oficierių, ir 85 liuos
noriai pietų Pacifike; 10 ofi
cierių ir 21 liuosnoris pietva
kariniame Pacifike, ir 5 liuos
noriai užmušti veiksmuose jū
rose.

Sausio 3-čią per pietus, nuo 
12:45 iki 12:55 prasidėjo žur
nalo New Masses vedama įdo
mi' radijo .programa, pavadin
ta “žodžiai Yra Kulkomis’’ 
(Words are Bullets), kuri bus 
girdima tuo pačiu laiku kas 
sekmadienį per ištisus metus. 
Ji perduodama iš stoties 
WQXR, 1560 klcs.

Kita labai įdomi karo prob
lemų analizo programa būna 
kas vakaro 7 :30 vai., iš galin
giausios stoties WMCA, 570 
klcs. Komentuoja Johannes 
Steel.

Įdomių kalbų, oficialių vy
riausybės pranešimų ir parink- 
tinių artistų pildomos muzikos 
bei dainų programos būna kas 
dieną nuo 7 ryto lig 7 vai. va
karo iš miestavos radijo sto
ties WNYC, 830 klcs., kuri 
taip-pat girdima toli už miesto 
ir valstijos ribų.

ALDLD 2-ro Apskričio 
Konferencijos Diena 

Permainyta
24 d.Konferencija įv 

sausio (Jan.), 1943, o ne sau
sio 10 d., kaip buvo kuopoms 
pirmiau pranešta laišku, rašy
tu gruodžio 14 d., 1912.

Konferenciją reikėjo peikei-1 (| 
ti kiton dienon todėl, kad dau
gelis kuopų pradėjo skųstis, 
jog negalį suspėti atlaikyti sa
vo susirinkimo

pas kuriuos jo duktė gyveno ir 
pradėjęs su jais ginčytis. Seeli- 
gienė, sesuo jo žmonos, su ku
ria jis negyvena, būk tai suba
rus jį už negyvenimą su žmo
na, kuri kur nors Jamaicoj 
tarnauja. J pykęs, jis peiliu 
mirtinai subadės jam vaišes 
darančią Mrs. Seelig, pavojin
gai sužeidė žmonos gelbėti at- 

: bėgusį Mr. Seelig ir jų dukre- 
I lę Eleanor, 11 m., o savąją 
i dukrą papjovė pasivijęs gat- 
Ivėje jos bateliui pasprūdus ir 
jai pavirtus.

taip trumpu

Konferencija 
čioj vietoj : 408

10

pa- 
tos

kojines, 
pasiųsti Lie-

Kartu dirbt 
naudos.

Mezgėjų Komisija.

Automobilius Užmušė 
Petrą Karalevičių

Naujų Metų vakare apie 10 
vai., einant Petrui Karalevi- 
čiui skersai Liberty Ave., East 
New Yorke, ant jo užvažiavo 
taksikiabas ir taip smarkiai su
žeidė, kad, nuvežus ligoninėn, 
už valandos laiko mirė. Velio
nis Karalevičius buvo vienas iš 
seniausių brooklyniečių, taipgi 
Junginės Draugijos narys. Jis 
yra gerai pažįstamas visiem 
Brooklyno lietuviam kriau- 
čiam. Karalevičius paliko du 
sūnus ir dvi dukteris, abi ve
dusios (viena yra žmona se
niau buvusio aidiečio Juozo 
Stepšio). Gyveno po num. 81 
Milford St. Pašarvotas P. Bie
liausko koplyčioj, po num. 
660 Grand St. Bus palaidotas 
antradienį, sausio 5, 10 vai.
ryto, Trejybės kapinėse.

P. Š.

Devyni pajūrio sargybiniai 
išgelbėti pereitą ketvirtadienį 
po išbuvimo ant jūrų 21 dieną 
58 pėdų motorinėj valtyje 
audrai apnešiojus juos 3,100 
mylių, iškentę daug šalčio, al
kio ir pavojaus.

Ir ji atvažiuoja ratuota klau
simais. Jinai jau mokina 
greatneckiečių chorą Pirmyn, 
kuris likosi be mokytojo, Jur
gį Kazakevičių iššaukus ka
riuomenėn, jam gręsė pakri
kimas. Ne tik mokina, bet ir 
jaučia didelę atsakomybę, tad 
klausinėja ne tik mokytojos, 
bet kalbasi ir su kitais apie 
kitus chorus. Jų choras, sakė 
mažoji mokytoja, turės gerai 
pasirodyti Laisvės bazare va
sario mėnesį ir jinai, jei galė
tų, semte pasisemtų daugiau 
žinojimo, kad tik choras gar
bingai 'pasirodytų.

Pagirtina dvasia jaunuolės

Many- žinias išlaikyti organizaciją ir 
kartu padėti auklėtis naujai 
lietuvių liaudies dainos moky
tojai.

Po programos, mokytoja ir 
mokiniai pavaišino savo sve
čius skoningai paruoštais leng
vais užkandžiais. k K-a.

Blėtinės tarnauja karui, 
plaukite, atpjaukite 
taipgi dugną, suplokite 
laukus išneškite į kenų

viršų, 
ir ne-

įvyks toj pa- 
Court Street, 

Elizabethport (Elizabeth), N. 
J. Konferencijos pradžia 
vai. ryto.

Elizabetho kuopa turės 
rengimą toj pačioj vietoj
dienos vakare. Kurio delega
tai turės galimybių, lai prisi
rengia ten pabūti parengime. 
Parengimo nauda eis ALDLD 
2-ram Apskričiui.A. Gilmanas,

ALDLD 2-ro Apskr. Pirm.

$ BARBER SHOP^
^A K. Degutis, Savininkas 
t* Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
yį Tarp Ton Eyck ir Maujor Sts. xk
W BROOKLYN fa
\A Gerai Patyrę Barberlal

V

Mirusių vardai neskelbiami 
spaudoje pirm pranešimo mi
rusiųjų artimiausiem giminėm, 
kurio vardas yra paduotas ka
rio dokumentuose.

Reikalinga daug liuosnorių 
moterų sveikatos padėjėjų, am
žiaus tarp 20 ir 45 metų, bai
gusių vidurinę mokyklą.

iI i
Bronxe 12 Gyventoji} 

Pridusinti Gaso
Koks nors nesuuodžiamas 

gasas įsibriovė į 40 šeimų, 6 
aukštų apartmentinį namą 15 
North St., Bronxe, nuo kurio 
12 asmenų buvo pridusinti ir 
jų atgaivinimui suvartota 21 
tankas oksigeno.

Nelaimė pirmu kartu atras
ta vienam to namo gyventojui 
išėjus iš namų ir nuo pritinsi
mo kritus ant subway platfor
mos. Atgaivintas, jis pašaukė 
namiškius ir sužinojo, kad 
jie irgi jau serga. Tada pasiųs
ta pagalba visam namui.

OFICIALIS LDS OPTIKAS |
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria

GYDYTOJAI 
100 nuoš. unija šapoj 

į Tclcf.: GR. 7-7553 
į: r . . 1 2539 Woodward Avenue į?

DETROITE: į <jo2 Hofmann Bldg. AJ 
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriais 

te® teate&teste,!?-

*
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Sušumijęs Tėvas Papjo
vė Dukterį, Švogerką ir

Sužeidė Jos Šeimą
Įsikalbėjęs sau, būk tai jo 

duktė Flora, 15 m., ne gana 
morališkai auklėjama, Louis 
Valle, 42 m., nuvažiavo iš 
Staten Island į Floral Park 
pas Nicholas ir Olivia Seelig,

s J. GARŠVA
Grahorlus-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
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I
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$ Lietuvių Rakandų Krautuve k

I * LIETUVIŠKAS |

I TRAKTYR1US |
§ (VALGYKLA IR ALINE) | 
| Rheingold Extra Dry Alus | 
$ Didelis pasirinkimas visokių
g Vynų ir Degtines F
| Kasdien Turime J
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ *

I Juozas Zeidat I
K: Savininkas g
f 411 Grand St. Brooklyn |

9

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 
symu ir perdirbiniu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsimo iki karas bus laimėtas. Jį

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

Telephone EVergreen 7-8451

paveiks-

su ame-
Rei- 

i r 
tokio

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

HkJ

LcVANDA |
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337

■mrw»»AV^»wwv/A,WAV. *r PU

33 • -U
NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

UNION AVENUE ] 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783Tel. STagg 2-0783 i
NIGHT—HA vemeycr 8-1158 i
Tel.

Lietuvių Kuro Kompanija |
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam W 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies. Mft

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis: vk 

Tru-Ember Fuel Co., Inc. I

496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.
Telefonas EVergreen 7-1661

Ž MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
$ ft&f3 Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e^r jausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

MATTHEW P. BALLAS |
(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAS GRABORIUS g
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

už prieinamą kainą 
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

bus užtikrintas ir
PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmental 

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

VIRl-THIN* RAMONA VIRI-THIN* RAFIUr-

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173




