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Sausio 1 diena sukako me- 
k

tai Jungtinėms Tautoms, —
metai, kai buvo pasirašytas No. 4 LAISVĖS ANTRVdepi.oieI sTa«M2.?871TRRET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Sausio-January 6, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV
rišąs visas anti-fašistines vals
tybes kovai prieš fašistinę Ašį.

Ta proga buvo pasakyta ei-1 
lė kalbų, liečiančių šį įvykį. į 
Mano nuomone, pačią įdo-j 
miau’sią tuo klausimu kalbą 
pasakė Wendell L. Willkie, Į 
kalbėdamas sausio 2 
Metropolitan Operoj 
Yorko mieste.

Mr. Willkie sakė, kad 
tinęs Tautos dar vis tebėra tik 
ant popieriaus. Jos neveikia 
kaip Jungtinės Tautos turėtu

SOVIETAI UŽĖMĖ STOTĮ, PAGROBĖ 500,000 ORO BOMBŲ
---------------------------------------------------------------------:------------------------ ■------------------------------------------------------s ______________

diena 
New!

Jung-

veikti.
Jis ragino įsteigti bendrą 

Jungtinių Tautų karo tarybą, i 
kurią įeitų visos žymiausios 
kariaujančios valstybės, — jų 
tarpe Tarybų Sąjunga, Chini- 
ja ir kitos. Jungtinės Tautos 
privalo išmokti bendrai veikti 
ne tik taikiame laikotarpy.), 
bet ir karo metu. Jei karo me
tu jos neveiks išvien, tai sun
ku bus vienybė pasiekti po ka
ro.

— Jungtinės Tautos privalo 
būti kas 
simbolis,

nors daugiau, kaip 
teigė Mr. Willkie!

priminti, jog kaip 
laiko, kada Jung- 
dokumentas buvo

Tarybų Sąjunga 
didžiausią ir sun-

Tenka 
prieš metus 
tinių Tautų 
pasirašytas, 
nešė pačią
kiausią karo naštą, taip ir da
bar ją tebeneša.

Tokia padėtis, matyt, ir tę
sis, iki Europoje bus atidary
tas antrasis frontas.

Fašistų “Dirva” praneša, 
kad Detroite jau prasidėjo au
kų rinkimas palaikyti Londo
ne Smetonos agentą, B. K. Ba
lutį. Aną dieną fašistinė 
“Vienybė” atsišaukė jam 
kų, nes, girdi, jis gyvenąs 
name Londono skiepe.

au- 
vie-

“Detroitiečiai sudėjo $50 
aukų asmeniškai ir ten gyvuo
jantis Lietuvos Nepriklauso
mybės Gelbėjimo Komitetas iš 
savo kasos paskyrė $100 — 
taigi viso $150 paaukota tam 
būtinam reikalui,” rašo sme- 
tonnacių “Dirva.” .

Matote, Detroite yra “Lietu
vos nepriklausomybės gelbėji
mo komitetas,” kuris rinko au
kas “Lietuvai gelbėti,” o da
bar jomis gelbsti Smetonos at
stovą Londone, Balutį! Ar rei
kia didesnės ironijos? Ar rei
kia didesnio pažeminimo tų, 
kurie į paminėtąjį fondą au
kojo savo dolerius? Ar tai nė
ra žmonių apgaudinėjimas?!

Kodėl Balutis negali eiti 
darbo dirbti? Kodėl jis šian
dien turėtų būti užlaikomas 
Amerikos doleriais, kuomet 
doleriai reikalingi karui rem
ti?!

1 rj i - /<<T * - ,, \ Rommelis Pradėjo Nepavyko Japonam Iš- dos Bendrovės (“Laisvės”) . v. . * f . r
metinis šėrininkų suvažiavi- Priešintis Anglam sikelt i Guadalcanal? 
mas įvyks s. m. sausio 31 die- *■” c
na, Brooklyne.

Galimas daiktas, 
nepaprastos krašte 
dėl gazolino stokos
žiavimas nebus labai didelis 
nes iš toli negalės atvykti I - 
daug Šėrininkų. Tačiau jis vis į 
vien yra svarbus ir tie mūsų j-

Sinar  kč j a Lietuvos Patriotų!AMERIKIEČIŲ TORPEDOS Užimdami Černišovskį, Rau-
Kova; Naciai Sušaudė 12 

Nekaltų Suvalkiečių
SUŽAtOJO 1 IKI 3-JU 
JAPONU NAIKINTUVĮJ

donarmiečiai Sučiupo ir Du 
Milionu Kanuolinių Šovinių

Rašo JONAS ŠIMKUS
MASKVA, Saus. 1, INCONTNEWS

Atbalsiai Raudonosios Armijos ofensyvo centrali- 
hiame fronte, ypač Velikije Lūki srityje, aidėja vokie
čių užimtose Tarybinėse Baltijos respublikose. Tapo 
įvestas griežtesnis karo stovis Rygoj ir kituose Latvi
jos miestuose. Sustiprinta karinė sargyba Lietuvos 
miestuose.

Nežiūrint to, Lietuvos patriotai šiandien dar smar
kiau smogia priešui.

VOKIEČIŲ TRAUKINIŲ SPROGDINIMAI
Gavome šitokių platesnių žinių apie tai, kaip preki

nis vokiečių traukinys, važiuojąs į centralinį frontą, 
buvo sulaikytas ir suardytas tarp Rokiškio ir Obelių:

Apie vidunaktį buvĮo išgirsta duslus pūkštavimas 
dviejų garvežių, tempiančių sunkų traukinį. Nedide
lė traukinio dalis buvo pripildyta kareivių, šiaip gi vi
sas traukinys prikrautas ginklų, amunicijos, automo
bilių ir kitų važiuotės įrengimų.

Geležinkelio bėgiai buvo išsprogdinti .trijose vieto
se. Abudu lokomotyvai tapo sutriuškinti ir faktinai 
visi vagonai nukentėjo nuo sprogimų. Drąsūs mūsų 
patriotai pabėgo, patys nieko nenukentėję. •

Panašų smūgį okupantų kariuomenei kirto ir mūsų 
broliai latviai. Neseniai jie susprogdino geležinkelio 
tiltą kaip tik tuo momentu, kada vokiečių traukinys 
per jį važiavo. Taukinių judėjimas ta geležinkelio li
nija todėl buvo keturiom dienom pertrauktas.

SUVALKIEČIŲ VEIKLA PRIEŠ NACIUS
Delei sabotažo prieš vokiečius Suvalkijoj vokiečiai 

sušaudė dvyliką valstiečių, kurie vasarą buvo suimti 
kaip įkaitai (nieko nekalti asmenys, bet laikomi baust 
už kitų darbus).

Suvalkijos gyventojai yra kaltinami, kad jie sudarė 
komitetus kovai prieš okupantus ir skleidžia lapelius 
prieš vokiečius.

KUNIGO KANKINIMAS
Vokiečiai areštavo parapijos kunigą Birštone ir iš

laikė jį be jokio valgio per šešias dienas, stengdamiesi 
priverst ji išduot prieš-vokiškų žmonių vardus Biršto
ne. Tas kunigas buvo kaltinamas, kad palaikąs ryšius 
su prieš-vokiškais elementais. Jis nieko neišdavė ir 
buvo paleistas labai misilpęs. Dabar vokiečių žanda
rai akylai jį tėmija.

Birštonas tapo paverstas didele stovykla gyjantiems 
vokiečių kareiviams. Dauguma miesto gyventojų to
dėl išvyta į sodžius.

LIETUVIAI DEPORTUOJAMI NET ITALIJON
Okupantų valdžia vis deportuoja lietuvius į Vokieti

ją, o dabar paskelbė, kad bus suregistruoti visi sveiki 
vyriškiai gimę 1925 ir 1926 metais.

Lietuvoje pasklido gandai, jog tūli lietuviai, pirmiau 
išgabenti Vokietijon, dabar tapo persiųsti Italijon 
dirbt fabrikuose vietoj italų darbininkų, kurie pabėgo, 
bijodami anglų bombardavimų iš oro.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, saus. 4. — Laivyno pranešimas 239: 

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Saus. 2. — Jungtinu Valstijų motoriniai torpedlai

viai atskirais atvejais atakavo aštuonis japonų naikin
tuvus ties šiaurvakariniu Guadalcanal salos galu. Vie
na torpeda pataikė į vieną priešų naikintuvą ir trys ki
tos torpedos, gal būt, pataikė į du kitus japonų naikin
tuvus.

Priešų orlaiviai bombardavo mūsų PT valtis, bet 
visai mažai nuostolių tepadarė.

Baltoji Knyga apie Nepavykusias Ameri
kos Pastangas Sulaikyt Ašį nuo Karo
Washington? — Amerikos 

valstybės departmentas iš
leido Baltąją Knygą, kurioj 
peržvelgia užsieninę šios ša
lies politiką, siekusią per 
dešimt paskutinių metų su
laikyt Japoniją, Italiją ir 
Vokietiją nuo užpuolikiškų 
karų. Knyga pradeda nuo 
japonų įsiveržimo į Man- 
džiūriją 1931 ’ m. ir baigia 
pasalingu ■ užpuolimu ant 
Perlų Uosto 1941 m.

Jokie perkalbinėjimai nei 
užgerinimai nepajėgė sulai
kyt fašistinių kraštų nuo 
jų pasinešimo ginklais už
valdyti pasaulį.

Amerikos ambasadorius 
Japonijoj buvo kelis kartus 
įspėjęs, kad japonai gali už
pult šią šalį. Tačiaus Balto
ji Knyga daugiausiai kalti
na Jungtinių Valstijų armi
jos ir laivyno komandierius 
už neprisirengimą apgint 
Perlų Uostą, Hawaii salose.

Platesne prasme yra kal-

tinama ir bendroji ameri- Į 
kiečių nuomonė, būk “karas 
Europoje negalįs rimtai pa- j 
liest Jungtinių Valstijų sau- į 
gumą ir būk joks (fašistų) i 
Ašies kraštas negalįs už-, 
pult Jungtinių Valstijų.”

Tokia gi nuomonė ypač 
viešpatavo tarp kongreso 
narių, kurie pasakojo, būk 
Amerika galinti ‘ išsilaikyti 
nuošaliai nuo karo Europdj 
ar Azijoj, būk Jungtinės 
Valstijos neturi kištis j “se
nojo pasaulio” kivirčus ir

(Taip kalbėjo ypač tie 
kongresmanai ir senatoriai, 
kurie pataikavo Ašiai, siū
lėj vis naujas ir naujas jai 
nuolaidas, tuo pačiu laiku 
užsipuldinėdami Sovietų 
Sąjungą. Tai tokie elemen
tai ne kartą surišo rankas 
ir prezidentui Rooseveltui, 
reikalavusiam tinkamai ap
siginkluoti ir pasiruošti ko
vai prieš gręsiančius užpuo
likus.)

Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, saus. 4. — Specialis Maskvos radijo prane

šimas, užrekorduotas Londone: ♦
Mūsų kariuomenė, sausio 4 d. besigrumdama pir

myn, užėmė miestą Černišovskį ir geležinkelio stotį - 
Černiškovą.

Černišovskio srityje mūsų kariuomenė pagrobė 
daug karinių ir civilinių reikmenų, tame skaičiuje sep
tyniolika (vokiečių) lėktuvų, du milionus kanuolinių 
šovinių ir 500 tūkstančių orlaivinių bombų.

London, saus. 4. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas, užrekorduotas Londone:

Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariuomenė vis • 
naikina priešų apsitvirtinimus.

Į pietų vakarus ir pietus nuo Stalingrado mūsų ka
riuomenė tęsė ofensyvus ir užėmė eilę apgyventų vietų.

Viena motorizuota raudonarmiečių grupė užvažia
vo šonan stambiam vokiečių kariuomenės daliniui • ir 
per smarkią ataką išmušė vokiečius iš stiprios pozici
jos. Pasitraukdami atgal, vokiečiai paliko du tankus, 
14 kanuolių, devynis motorinius trokus ir didelį kiekį 
ginklų ir amunicijos. Daugiau kaip 300 vokiečių buvo 
užmušta.

Mūsų kariuomenė vis standžiau veržė lankus aplink 
apsuptus priešų garnizonus. Vokiečiai metė į mūšius'

atakas. Mūsų artilerijos mirtinoji ugnis, tačiaus, nu
bloškė juos atgal. Daugiau kaip 1,000 vokiečių lavonui 
liko mūšio lauke. 24-ri vokiečių tankai buvo išmušti iš 
veikimo bei išdeginti.

Centraliniame fronte dalis sovietinės kariuomenės 
darė ofensyvo žygius. Kituose sektoriuose raudonar- 

(Tąsa 5-me puslapyje)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sovietai Ištaško Desperatiškas Naciu Kontr-Ata- 
kas; Vokiečiai Sumišime Traukiasi Atgal

Raudonarmiečių artileri
ja Leningrado fronte su
daužė 45 nacių fortus ir su
naikino du amunicijos san
dėlius.

AMERIKOS LAKŪNAI 
SUNAIKINO 38-NIS 

NACIU LĖKTUVUS

(KALTINTI 33 FAŠIS
TINIAI GAIVALAI 

KAIP MAIŠTININKAI

London, saus. 4. — Na- 
kad_ dėl;cįu feldmaršalo Rommelioj 
padėties, į kariuomenė su naujais pa- 
sis šuva-1 stiprinimaįs ir orlaivių smi- 

Į gikų būriais pradėjo gana 
j griežtai priešintis atakuo- 
j iantiems anglams ties Wadi 

šėrininkai, kuriems tik sąlygosZem, Libijoj,. 230 mv- 
leis, prašomi dalyvauti. I lių nuo Tunisijos ir tik 170 

Ruoštis suvažiavimui reikia mylių nuo Tripolio, Libijos 
jau dabar. Kiekvienas laisvie-1 sostinės.
tis turi pagalvoti, kad atvykęs —---------------------------------------
į suvažiavimą galėtų patiekti Be abejo, mūsų broliai Lie- 
juo daugiau gerų sumanymų,! tuvoje tuo džiaugiasi ir nekan- 
kaip laikraštį platinti, kaip jį triai laukia tos valandos, kai 
gerinti ir stiprinti.

Raudonoji Armija 
ties Velikie Luki) 
Latvijos ir Lietuvos sienų. Ga
limas daiktas, kad Lietuvos 
pasienyj žmonės girdi raudon
armiečių Šūvius, leidžiamus į tui 
priešus.

(ruožte 
jau arti

jie išvien su raudonarmiečiais 
galės mušti ilgaamžį lietuvių 
tautos priešą.

Amerikos lietuviai taipgi 
neturėtų snausti: privalome 
vienytis ir veikti — visais bū
dais gelbėti mūsų tėvų kraš- 

i greičiau išsilaisvinti iš 
žiauriojo okupanto.

Washington, saus. 5. — 
Į Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretorius Knox pranešė, 
jog kariniai Japonijos lai
vai kartotinai mėgino kran- 
tan iškelt karių, kaipo pa
stiprinimų saviškiams Gua
dalcanal saloje. Amerikos 
motoriniai torpedlaiviai ir 
lėktuvai atmušė ^visus tuos 
priešų bandymus.

Bet gal japonų laivam 
pavykę numest pakrančių 
vandenin kiek metalinių 
dėžių su maistu ir kitais 
reikmenimis, kuriuos japo
nai esantieji toj saloj mė
gins išsigriebti.

London, saus. 5. — An
glų spauda teigia, jog Le
kiančiosios Tvirtovės, didie
ji Amerikos bombanešiai, 
sekmadienį, atakuodami vo
kiečių submarinų stovyklą 
St. Nazaire, Francijoj, nu
šovė žemyn 38-nis nacių 
lėktuvus kovotojus, o ne 23- 
ris, kaip kad iš karto buvo 
pranešta. Amerikiečiai ne
teko septynių bombanešių.

Vokiečių lėktuvai savi
žudiškai, visai iš arti, tik 
už 
vo

kokių 100 jardų ataka- 
Amerikos bombanešius.

Berlynas Tyli

Mm

London, gruod. 29. —Al
banijos partizanai užmušė 
600 italų karių.

London, saus. 4. — Ber
lyno radijas šiandieniniuo
se savo pranešimuose apie 
karo frontus jau nė vienu 
žodžiu neprisiminė apie 
prieš-sovietinį frontą.—Tai 
netiesioginis nacių prisipa
žinimas, kad b/ogi jiem ten 
dalykai.

Washington. — District 
of Columbia prisiekusiųjų 
teismas įkaitino Wm. Grif- 
finą, N. Y. Evening Enqui
rer savaitraščio kompanijos 
galvą, keturis to laikraščio 
štabo narius ir 28-nis kitus 
asmenis už tai, kad jie at
kalbinėjo amerikiečius nuo 
ėjimo kariuomenėn, patarė 
jiems visaip išsisukinėti ir 
savo lapeliais bei laikraštu
kais stengėsi pasėt neištiki
mybę tarp ginkluotų Ame
rikos jėgų.

Kai kurie įkaitintųjų, 
kaip kad Geor. Sylvester 
Viereck, buvo tiesioginiai 
Hitlerio agentai; kiti — 
amerikiniai fašistai bei 
Ašies pakalikai, kaip kad G. 
E. Deatherage, Mrs. Lois 
de Lafayette, Frank W. 
Clark ir panašūs. .

Jie bus teisiami 
maištininkai.

kaip

Maskva. — Paimti nelais
vėn vokiečiai liudija, kad 
jie kentė alkį.

Maskva, saus. 5. — So
vietų kariuomenė, užėmus 
miestą Černišovskį su dide
le nacių orlaivių stovykla ir 
geležinkelio stotį Černiško
vą, vejasi ir toliau hitleri
ninkus, kurie sumišime 
traukiasi atgal, kaip sakė 
Sovietų komandos praneši-! 
mas sausio 5 d. vidudienį.— 
Černiškov yra apie 100 my
lių į vakarus nuo Stalingra
do.

NAUJOS “REPLĖS”
Amerikiečiai 

dentai praneša, kad Sovietų Ruhr krašte, vakarinėje 
armijom, atakuojančiom vo- * Vokietijoje. Dingo du anglų 
kiečius iš dviejų šonų toje orlaiviai. . v.
srityje, telieka jau tik 30 ■ (Berlyno radijas pripazi- 
mylių suglaust tų “replių” no> j°S anglai, padarė ten 
žiotis ir taip užrakint sląs-nac^am nuostolių.) 
tuose dar 300,000 fašistų ----------------
kariuomenes vidurinio Do- Į Talkininkai Iffla YkŠU 
no-Stahngrado fronte.

Raudonarmiečiai užėmė j 
dar eilę aptvirtintų punktų; • « j   • _ J   1  *
nuo. Stalingrado.

United Press rašo, kad karo veiksmus 
vokiečiai su visais galimais. Tunisijoj, bet oro žygiuose 
tankais ir p ė s t i n i n k ais amerikiečiai ir anglai ben

drai ima viršų.
Ne tik francūzai, bet ir 

kariai iš vietinių gyvento
jų Šiaurinėje Francūzų Af
rikoje gerai kovoja prieš 
vokiečius ir italus.

Angly Orlaiviai vėl 
Bombardavo Ruhr Sritį

/

London, saus. 5. — An
glijos orlaiviai antrą naktį 
paeiliui bombardavo fabri- 

jkus, geležinkelius ir kitus 
korespon- karimai svarbius punktus

Tunisijos Ore .
, , šiaur. Afrika, saus. 5.—

vakarus! Pranešama, kad dumblynai 
ir klampynės vis trukdo 

> ant žemės

kontr-atakavo Sovietu lini
jas Kaukaze, vidurinio Do
no srityje ir į pietus ir pie
tų vakarus nuo Stalingra
do, bet sovietiniai kovotojai 
ištaškė tas kontr-atakas, 
nubloškė priešus toliau at
gal, ir tik viename sekto
riuje vidurinio Dono fron
to sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 48 nacių tankus.

London. — Anglų orlai
viai bombardavo japonus už 
25 mylių nuo Akyabo, Bur- 
moje.

.Ji
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Kolumnistas Johannes Steel 
Apie Smetoną

Pereitų metų gruodžio 26 d. New 
Yorko “Poste” kolumnistas radijo ko
mentatorius Johannes Steel palietė lie
tuviškų fašistų lyderį Smetoną. Be kit
ko, Mr. Steel žymėjo:

“Mes pradėjome padrąsinti individua- 
lą, žinomą Smetonos vardu. Jūs galite 
paklausti... kas yra Smetona? Jis nėra 
tikrai naujokas į tą šviesiąją kompaniją, 
kurią sudaro palaužti Austrijos monar- 
chistai, anti-Benešai cechai, reakcininkai 
vengrai ir kitokios Graustarckianiško- 
sios dvasios, pradėjusios gyventi kaipo 
pasekmė atsargaus diplomatinio auklė
jimo, kurį jie gavo Washingtone.

“Smetona yra Lietuvos eks-preziden- 
tas. Gerai susipažinęs su pasisekimais 

‘ savo anti-sovietinių kolegų Washingto
ne, jis pradėjo steigti savo t. v. ‘Laisvos 
Lietuvos’ judėjimą ir veikė jis Detroite, 
kur nesenai turėjo pasekmingą dviejų 
dienų savo ‘pasekėjų’ suvažiavimą.

“Mitinge dalyvavo Detroito miesto 
majoras ir kitokios žymios asmenybės. 
Buvo rinktos aukos iš biednų, suklaidin
tų žmonių, kuriuos Smetona, su pagalba 
vietos politikierių, sugebėjo sutraukti į 
salę, ir ten buvo sudaryti planai t. v. 
‘Laisvos Lietuvos’ judėjimui.

“Suprantama, jog Smetona nebūtų 
galėjęs imtis šitos operacijos be bent ty
laus pritarimo iš valstybės departmento, 
kuris kontroliuoja tokius žmones, kaip 
Smetona. Čia tenka prisiminti, kad Sme
tona 194Q metais pabėgo tiesiai į Berly
ną, kai Sovietai okupavo dalį jo šalies. 
Jis gyveno Berlyne keletą mėnesių pir
miau negu atvyko į Jungtines Valsti
jas.

“Nors mažai žinoma, kas darėsi tarp 
Smetonos ir nacių valdininkų, jam esant 
Vokietijoje, tačiau negali būti abejoja
ma, kad Smetonos Berlyne buvimas bu
vo jo^užgyrimas Vokietijos politikos, ir 
antra, kad tarp Smetonos ir vyriausios 
Vokiečių kariuomenės vadovybės buvo 
padaryta kokia nors sutartis.”

Šitaip į Smetoną žiūri bešališki ame
rikiečiai, kurie dalykus daugiau seka ir 
plačiau mato.

Nereikia nei sakyti, kad šitame straip
sny j Mr. Steel reiškia nepasitenkinimo 
valstybės departmentu dėl tos jo peršvel- 
nios politikos linkui tokių gaivalų, kaip 
Smetona.

Mes iš savo pusės galime pridėti, jog 
tokių gaivalų Amerikoje buvimas ir vei
kimas, kaip Smetona, didžiai kenkia tau
tinei vienybei įvykinti, kenkia visoms ✓ 
mūsų krašto karinėms pastangoms.

1914-1919 metais tas pats Smetona 
dirbo kaizeriui, dabar Smetona hitleri
ninkas.

Smetona — Lietuvos liaudies priešas, 
jos mėsinėtojas. Smetonų — visos laisvę 
mylinčiosios žmonijos priešas!

Kaipo tokis jis ir turėtų būti traktuo
jamas.

Grigaičio Troškimai ir Lietuvos 
Ateitis

“Naujienos” jau dešimtis kartų pa
laidojo Tarybų Lietuvos vyriausybę. Jos, 
su pagelba Hitlerio apmokamo agento 
Prano Ancevičiaus, buvo numarinusios 
Justą Paleckį. Jos daug kartų rašė, kad 
jau nebeliko Tarybų Lietuvos vyriausy
bes. Bet gyvenime yra kitaip. Tarybų 
Lietuvos vyriausybė yra Sovietų Sąjun
goj, ji veikia Lietuvos išvadavimui iš po 
hitlerininkų, ji organizavo lietuvių divi
zijas prie Raudonosios Armijos, iš pasi
traukusių lietuvių, kuriuos “Naujienos” 
goebbeliškai šmeižė, kaipo po “prievarta

išvežtus.” Aišku, kad Lietuvą iš po hit- 
lerizmo ne kas kitas išvaduos, kaip Rau
donoji Armija, lietuvių divizijos ir Ta
rybų Lietuvos vyriausybė.

Pikta “Naujienoms.” Jos graužiasi, 
apeliuoja į buvusį Smetonos atstovą, po
ną Žadeikį, prašydamos užtarimo. Nie
ko iš to neišeis, nes ir patsai užtarėjas 
nieko neatstovauja, kaip tik buvusį savo 
poną.

“Naujienos” rėkia, kam mūsų dien
raštis ir kitos įstaigos, kurios skaitosi 
su faktais, skelbia, kad Lietuva buvo ir 
tebėra Sovietų Sąjungos dalis, nes to 
fakto Hitlerio okupavimas Lietuvos ne
pakeitė. Jos šaukia, kad Washingtono 
vyriausybė to dar nepripažino. Bet juk 
Washingtono vyriausybė nuo 1917 me
tų iki 1933 metų nebuvo pripažinusi ir 
Sovietų Sąjungos, bet tas nereiškė, kad 
tada nebuvo So v. Sąjungos. Kiek mes 
žinome, tai Lietuvos liaudis nusprendė 
būti dalimi1 Sovietų ’Sąjungos, Lietuva 
buvo priimta į Sovietų Sąjungą ir ji yra 
Sovietų Sąjungos dalis, taip lygiai, kaip 
Sovietų Ukraina, Baltrusija, Latvija, 
Estija, Karelija, Moldavija, nepaisant, 
kad laikinai tuos pjotus okupavo hitle
rininkai.

Permainos Jugoslavijos Valdžioj
Londone sėdi Jugoslavijos karalius ir 

turi sudaręs tai šaliai “valdžią.” Keis
ta, kada Jugoslavijos liaudis su ginklu 
rankoj kaunasi prieš barbariškus hitleri
ninkus ir fašistus, liaudis kovoja už lai
svę, miršta toj kovoj, moka pati valdytis 
ir net armiją sudaryti kovai už savo 
laisvę, o tuo pat kartu Londone sėdi po
nai ir mano, kad, kai toji liaudis nuga
lės priešą, tai ji be jų negalės apsieiti, 
būtinai juos turės kviesti atgal, kad jie 
būtų valdonais!

Ir dar daugiau. Tie Jugoslavijos “val
džios” žmonės net niekina Jugoslavijos 
partizanus lygiai taip, kaip Hitleris ir 
Mussolinis niekina, remia išdaviką ge
nerolą Michailovičių, prieš kurį liaudis 
kovoja, kaipo Hitlerio ir Mussolinio ber
ną.

Šiomis dienomis toj Jugoslavijos “val
džioj” įvyko tūlų pamainų. Eina girdų, 
būk nauja “valdžia” sieks, kad sutaikius 
generolą Michailovičių su partizanais. 
Bet juk generolas Michailovičius daug 
kartų išvien su Mussolinio fašistais puo
lė partizanus. Ir pirmesnėji valdžia ban
dė juos sutaikyti, reikalaudama partiza
nus pasiduoti generolo Michailovičiaus 
valiai. Iš to nieko neišėjo, nieko nebus ir 
iš naujos “valdžios” pastangų, jeigu jos 
bus vedamos tuo pačiu keliu.

Sovietų Ambasadorius Meksikai
Iš Mexico City pranešama, kad Sovie

tų Sąjunga ambasadorium Meksikoj 
paskyrė Viktorą Fediušiną, buvusį So
vietų Sąjungos generalį konsulą New 
Yorke. Meksikos vyriausybė, sakoma, 
gavusi tokį pranešimą nuo Sovietų Są
jungos užsienio komisarijato.

Tarpe Meksikos ir Sovietų Sąjungos 
diplomatiniai ryšiai buvo ir seniau, bet 
tūli anti-sovietiniai elementai pasidar
bavo ir keli metai atgal Meksika juos 
buvo nutraukus. Dabar, kai Sovietų Są
junga yra kare prieš Ašį, tai būtų labai 
kenksminga, kad tarpe Jungtinių Tautų 
narių nebūtų draugiškų ryšiu. Tad 
prieš kiek laiko Meksika ir ėmėsi1 at- 
steigti tuos santykius.

Vyriausybė Įspėja
Washingtono vyriausybė įspėja pilie

čius, kad jie būtų labai atsargūs, nes 
hitlerininkų šnipai surenka daug jiems 
naudingų žinių po “trupinėlį”. Vyriau
sybe paduoda tokius pavyzdžius: tūlas 
laivų budavojimo darbininkas pasakoja 
kitiems žmonėms, kad jų fabrike pradė
jo statyti naują karo laitfą. Arba mergi
ną giriasi kitoms draugėms, kad jos vai
kinąs, kuris tarnauja laivyne, išvažiavo 
į užjūrį.

Tokių žinių priešams užtenka, nes jie 
pasistengia “dalikatniai” dar patirti, 
kokis laivas buvo statytas pirmiau, ku
rioj vietoj dabar naują pradėjo statyti 
ir panašiai. Jie po “trupinį” surenka 
jiems reikalingas ir mūsų šaliai kenks
mingas žinias.

Piliečiai yra prašomi neplepėti ne
reikalingų dalykų .niekam, neišduoti jo
kių žinių apie karines pramones, apie 
mūsų kariuomenės judėjimą, nes tai ga
li pakenkti karo reikalams. Reikia mo
kėti susivaldyti.

Stalinas ParuošėHitleriui Spąstus
Kapitonas Sergejus Kur- 

nakovas, autorius veikalo 
“Rusų Kovojančios Jėgos”, 
pateikė dienraštyj “Daily 
Worker” sekamą apibudini
mą 1942 metų Sovietų Są
jungos kovų prieš barbariš
kus hitlerininkus:

“Liepos 5 dieną vokiečiai 
pasiekė vakarinius priemie
sčius Voronežo miesto. 
Kiek prieš tai buvo rastas 
vokiečių generalio štabo 
aukštas viršininkas užmuš
tas kovos lauke. Prie jo su
rasta karinės svarbos doku
mentai, kurie atidengė vi
sus vokiečių strateginius 
planus prieš Sovietų Sąjun
gą 1942 metų kampanijoj. 
Trumpoj sutraukoj jie buvo 
sekami:

“Vokiečių armija turėjo 
užimti Borisoglebsko miestą 
su liepos 10 diena. Miestas 
yra 125 mylios į rytus nuo 
Voronežo. Stalingradą na
ciai turėjo paimti iki liepos 
27 dienos. Saratovo miestą, 
kuris yra 300 mylių į rytus 
nuo Voronežo — iki rug
pjūčio 10 dienos. Kuibyševo 
miestą, kuris yra 450 mylių 
į ryt-šiaures nuo Voronežo, 
iki rugpjūčio 15 dienos. Ar- 
zamazo miestą, kuris yra 
325 mylios į ryt-šiaures nuo 
Voronežo, iki rugsėjo 10 
dienos. Bakų miestą, kuris 
yra 700 mylių į ryt-pietus 
nuo Rostovo, turėjo naciai 
paimti iki rugsėjo 25 die
nos.

“Tokis buvo strateginis 
Hitlerio planas trims mė
nesiams 1942 metų karo 
kampanijoj !į)rieš Sovietų 
Sąjungą. Ir kaip dabar ži
nome, nei vienas jo tikslas 
nebuvo pasiektas, jeigu ne
skaityti, kad 'Hitlerio maši
nai vis vien pavyko pasiek
ti Stalingradą.

“1. Šių planų atsiekimui 
buvo išdirbta sekama karo 
veiklos taktiką: (a) Vokie
čiai paėmę Voronežo mies
tą turėjo veržtis dviem sri
tim. Viena į rytus linkui 
Saratovo miesto ir prie 
Volgos aukštyn linkui Kui
byševo; o antra — į šiaur- 
rytus per Tambovo miestą 
linkui Arzamazo. Pastaroji 
turėjo pasiųsti dar šaką ; 
piet-rytus, linkui Gorkio 
miesto visiškam Maskvos 
apsupimui, kurios apsupi
mui iš šiaurių kitos Hitle- 
roi jėgos turėjo ateiti per 
Rževo ir Kalinino miestus 
prie Jaroslavo ir Gorkio 
miestų.

“2. Hitlerininkai iš Char
kovo ir Kupiansko srities 
turėjo paimti Stalingradą
26 ir ne vėliau 27 dienos 
liepos.

“3. Smūgis nutaikintas į 
pietus ture j nepaimti Rosto
vą, kurį jie paėmė liepos
27 dieną, iš ten paimti No- 
vorosiiską, Tuapse, Groz-

nyj ir Bakų, Sovietų alie
jau šaltinius.

“Vyriausias Hitlerio tik
slas buvo, taip paimti Mas
kvą ir to jis sieke virš iš
aiškintą planą pravedant 
apsupti ją, ir paskui visą 
jos industrinį centrą paim
ti, kuris yra Maskvos, Re- 
zanio, Gorkio ir Jaroslavo 
srityj. Kitas Hitlerio tiks
las buvo — nukirsti Sovie
tų gelžkelių linijas, kurios 
jungiasi su Trans-Sibiro 
gelžkelių, kas būtų reiškę 
nukirtimą Europinės So
vietų Sąjungos dalies nuo 
Sibiro, nuo jo karo bazių, 
industrijos, maisto ir žalių
jų medžiagų. Taip buvo nu
taikyta Hitlerio smūgiai 
prieš pat svarbiausius 
Sovietų Sąjungai centrus.

“Jau aišku, jeigu Hitle
riui būtų pavykę paimti 
Stalingradą, tai jis būtų 
perkirtęs Sovietų Sąjungos 
didžiausį susisiekimą, kuris 
ėjo išilgai Volgos upę, per- 
skėlęs Raudonąją Armiją į 
dvi dalis ir atkirtęs Sovie
tų Sąjungą nuo Bakų žiba
lo šaltinių. Iš ten jis būtų 
atsidaręs sau kelią linkui 
Saratovo, Kuibyševo, kas 
reiškia, kad Volgą ant 500 
mylių būtų nukirtęs,

“Tatai reiškia, kad Hitle
ris būtų gavęs Kaukazo 
aliejų, kur jis turėjo viltį 
pataisyti jo gamybos prie
mones iki 1943 metų pava
sario, nepaisant, kad Sovie
tai ir būtų jas sunaikinę, 
būtų kontroliavęs Kaspijos 
Jūras ir tuo būdu nukirtęs 
Jungtinių Tautų pagelba iš 
Irano. ,
Sovietų Brilijautiški Planai

“Šitokia buvo padėtis. 
Aišku, kad Sovietai žmonių 
neturi pertekliaus, jie turi 
jų mažiau, kaip “Ašies” jė
gos, jau nekalbant apie tai, 

! kad priešas turi daugiau 
tankų ir lėktuvų.

“Sovietų Sąjungos Aukš
toji Komanda priešakyj su 
Juozu Stalinu nusistatė ne
eikvoti strateginių rezervų 
kovos fronte, kur tik pa
kliuvo. Tų rezervų nebuvo 
užtektinai užtverti visus 
tris kelius, kuriais vokiečiai 
veržėsi pirmyn,

“Kada Stalinas žiūrėjo į 
žemlapį liepos mėnesio pra
džioj, tai jis matė ant jo 
du pavojingus punktus, tai 
buvo Rževo ir Voronežo 
punktai, kurie yra tarpe Le
ningrado ir Rostovo. Šie 
punktai ir buvo tie, iš kur 
Hitlerio jėgos turėjo verž
tis ant linijos: Rževo - Ka
linino - Jaroslavo - Gorkio- 
Penzos - Tambovo-Vorone
žo, kad išlupus Sovietų Są
jungos industrinį centrą su 
sostine Maskva.

“Stalinas aiškiai matė, 
kad svarbiausias fronto 
sektoris yra, tai centralinis 
frontas ir kad jis turi būti

apsaugotas visų rezervinių 
jėgų, net pietų teritorijos 
kaina, turėjo būtinai būti 
apsaugotas Rževo ir Voro
nežo frontas, kuris gina ša
lies širdį ir nugarkaulį kelių 
ir industrijos.

“Ir čia buvo padarytas 
sprendimas išlaikyti Voro
nežą visokia kaina. Stalin
gradas taip pat turi būti iš
laikytas ir apgintas, bet 
vyriausiai savo jėgomis. 
Kaukazas turėjo taip pat 
gintis savo locnomis jėgo
mis.

“Ir Stalinas pasirėmęs ir 
žiūrėdamas į žemlapį matė 
ne vien galimybę apginti 
šalį, bet ir kaip ką daugiau. 
Jis jau tada matė, kad atei
tyj Raudonoji Armija kirs 
priešui smūgį iš Voronežo 
srities ir žygiuos linkui Ro
stovo ir, kaip operacinis 
peilis, nupjaus vokiečių iš
sikišimo guzą, kuris iki žie
mai turėjo išaugti (išsipūs
ti) siekiant Stalingradą ir 
Kaukazą. Stalinas jau tada 
galvojo apie 1|919 metus, 
kaip jis tuo pat keliu pa
siuntė Pirmą Ra i tari jos Ar
miją vadovystėj maršalo Si
mo Budionio ir sukrušino 
generolo Denikino jėgas, 
kaip tik ant to paties kelio, 
kuris veda, nuo Voronežo 
linkui Rostovo, ir tuo pat 
laiku pradėti ofensyvą prieš 
Hitlerį.

“Voronežas turėjo būti iš
laikytas, nepaisant kiek tas 
kainuotų. Strateginiai re
zervai neturėjo būti pasių
sti į pietus. Stalingradas 
turėjo būti, apgintas. Tas 
viskas turėjo būti išlaikyta, 
nepaisant, jeigu už tai bū
tų reikėję užmokėti atiduo
dant Rostovą, Krasnodarą, 
Novorossiiską, Maikopą 
Mozdoką... gal būt ir Tuap- 
sę, Ordžonikidzę ir Groznyj. 
Voronežas turėjo būti išlai
kytas, kaipo vieta, iš kur 
bus pradėtas Raudonosios 
Armijos, ofensyvas.

“Tokis permatymas ir 
didvyriškas nuosprendis bu
vo galimas padaryti tik pil
niausiai pasitikint, kad tar
pe vyriausybės ir liaudies 
yra didžiausia vienybė, so
lidarumas ir pilniausias va
dovybei pasitikėjimas.

“Tarpe liepos 7 dienos ir 
rugsėjo 7 dienos, tai yra per 
du mėnesius laiko, vokiečių 
pūslė išsipūtė, pasiekdama 
Stalingradą rugpjūčio 23 
dieną; Maikopą rugp. 16 
dieną, Mozdoką — rugpjū
čio 13 dieną ir Novorossiis
ką rugsėjo 9 dieną. Ir tai 
buvo juosta tolimiausio vo
kiečių pūslės išsipūtimo. Čia 
vokiečių karo mašina buvo 
sulaikyta ir jų naikinimas 
prasidėjo, panašus į tai, 
kaip du milžinai daužo viens 
kitą nutrenkdami nuo ko
jų ir tas tęsėsi lygiai per 
dešimts savaičių. Vokiečių

armija toj pūslęj nuolatos 
siekė milioną žmonių ir tai 
geriausių, ką Hitleris turė
jo. Pūslė, kurią Hitleris 
1942 metų kampanijoj išpū
tė, buvo 150,000 ketvirtai
nių mylių plotas. Ir smai- 
galis jos buvo prie Stalin
grado, kur per 100 dienų ir 
naktų ėjo didžiausias nai- 
kinimasis.
Sovietų Kontr-Ofensyvas
“Vėlai spalių mėnesį pir

mas Raudonosios Armijos 
kontr-smūgis prasidėjo ne
toli Nalčiko, kuris nulaužė 
vokiečių armijos išsikišimą. 
Tuo kartu jūreiviai ir ka
zokai povėliai, bet nuolatos 
pradėjo spausti vokiečius 
nuo Tuapse prieplaukos.

“Lapkričio 19 dieną Rau
donoji Armiją tikrai kirto 
priešui pirmą smūgį. Ji pa
ėmė į reples Hitlerio pūs
lės snapą prie Stalingrado, 
kur apsupo ir ant 10,000 
ketvirtainiškų mylių ploto 
uždarė 22 priešo divizijas.

“Kelios dienos vėliau ki
tas skaudus smūgis buvo 
kirstas priešui Rževo srityj 
ir toli nuo jo į vakarus Ve- 
likije Lūki srityj.

“Bet gruodžio 16 dieną 
nusileido tikras giljotinos 
kirvis tiesiai nuo Voronežo 
į pietus, kuris grūmoja nu
skelti didžiulį vokiečių pūs
lės išsikišimą ir į reples už
daryti apie 70 priešo divizi
jų ant to 150,000 ketvirtai
niškų mylių ploto, o tam ir 
geografinė padėtis padeda, 
tai Azovo Jūros, kurios 
tuojau yra už Rostovo ir 
kurios padeda priešą ap
supti Raudonajai Armijai 
žygiuojant į pietus.

“Bet reikia atminti, kad 
milionasjoriešo armijos sto
vi ant 150^000 ketvirtainiškų 
mylių ploto ir tokias jėgas 
negalima lengvai pastumti. 
Jos turi daug ginklų ir a- 
municijos, tai yra didelė 
žmonių jėga ir jeigu ji bus 
sunaikinta, tai tas reikš ga
lą Vokietijai. Reikia žinoti, 
kad Hitleris pumpuos vis
ką, ką tik turi į Millerovo- 
Rostovo spragą, kad neleis
ti ją uždaryti. Jis kiš koją, 
kad neleisti tas duris užda
ryti. Kova toli dar nuo lai
mėjimo, nepaisant to fakto, 
kad priešui jau atsiėjo šim
tus tūkst. kareivių, per 
1,500 tankų, daugiau kaip 
1,000 lėktuvų, tūkstančius 
kanuolių ir kalnus kitų ka
ro mašinų.

“Sovietų Sąjunga žino, 
kad mūšis dar nėra išlai- 
mėtas.. Ir štai kodėl, vietoj 
to, kad skubėti prie Rosto
vo, ji tvirtina savo jėgas 
Rossocha ir Millerovo sri
tyj ir kerta smūgį p vaka
rus nuo Voronežo-Rostovo 
gelžkelio, kad iš tos pusės 
apsisaugojus, kad savo smū- „ 
gius linkui Rostovo pada
rius daugiau užtikrintus. Ir 
šiam Sovietų Sąjungos o- 
fensyvui — smūgis priešui 
iš Voronežo srities — dir-
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Ši nuotrauka surasta pas vieną vokiečių kareivį, užmuštą Rytų Fronte. Joje paro
doma, kaip naciai žudo civilinius Tarybų Sąjungos gyventojus. Tarybų Sąjum 
gos vyriausybė pareiškia, jog tie niekšai turės atsakyti už savo kriminalystes.

va jau buvo paruošta anks
ti, dar liepos mėnesį.”

D. M. š.

Iš Pagrobtų bei Sudaužytų z 
Ašies Pabūklu Amerika

Dirbsis Naujus Ginklus
Washington. — Ameri

kon bus pargabenti sudau
žyti bei pagrobti japonų ir 
vokiečių karo pabūklai. Jie 
bus panaudoti kaip medžią- ( 
ga naujų ginklų dirbimui 
prieš fašistų Ašį.

šiaur. Afrika. — Talki
ninkų orlaiviai įnirtusiąi 
bombardavo fašistų naudo
jamą geležinkelį tarp Sous- 
se ir Sfax, Tunisijoj.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgi 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom? 

_____________________________________________-

Dabar eina dienraščio Laisvės vajus ga
vimui naujų skaitytojų. Jeigu norite, kad 
jūsų draugai būtų išlaisvinti nuo pronaciš- 
kos. propagandos, kad padėtų pergalėt 
fašizmą, užrašykit jiems Laisvę.

v_____________________________________________ ?

Hitlerininkai Apiplėšė Lie
tuvos Knygynus ir Muziejus 

ir Žudo Jos Šviesuomenę

East Orange, N. J. Bostonietės Rengia Laisvės 
Naudai Bankietą

Hartford, Conn.

Irenos Trečiokaitės Prakalba, Pasakyta Lietuvių Tautos 
Atstovų 2-roj Konferencijoj Maskvoj, Gruodžio 6, 1942

Broliai ir sesės lietuviai! 
M5no brangūs draugai lai
kinai pavergtoj Lietuvoj!

Šie jau yra antrieji me
tai, kai Lietuva vaitoja po 
kurka fašistinių banditų— 
išsiurbta paskutinis lašas 
jos kraujo, išniekinta. Mū
sų broliai merdėja Vokieti
jos koncentracijos kempėse 
ir kalėjimuose, mūsų sese
rys yra išniekintos ir rau
da didžiausiame ilgesyje.

Mūsų broliai ir seserys, 
mūsų talentingi žmonės sa
vo didžiausios nelaimės lai
kuose neapleido savo kūry
binės kultūros. Mūsų gra
žiosios liaudies dainos ža
vėdavo ir dar tebežavi di
džiuosius pasaulio moksli
ninkus ir poetus. Mūsų var- 
soti margaraščiai audimai 
ir stebinančiai graži mūsų 
žmonių dailė yra atsiekus 
pasaulinių žinovų aukščiau
sius pagyrimus. Mūsų li
teratūra ir spauda bujojo 
ir tapo tikra žmonių savas
timi. Diena dienon mūsų 
žmonės kultūringėjo, aist
riai veržėsi į mokslą ir sten
gėsi įgyti visas humanistu 
didžiąsias idėjas. Ypatin
gai laikotarpiu Tarybų ga
lios Lietuvoje mes matėme 
nepaprastą pražydi mą 
mokslų, dailės, teatro, mu
zikos, literatūros ir spau
dos.

Įsibriovimas hitlerininkų 
banditų Lietuvon prasidėjo 
su išžudymu tūkstančių 
nekaltų kūdikių Palangoje. 
Fašistų plėga siautė per 
Lietuvos miestus ir kaimus 
paversdama liepsnomis vi
ską, kas ouvo subudavota 
mūsų žmonių darbu. Ta 
plėga išžudė daug žmonių 
ir dar daugiau pasmerkė 
kankynėms kalė jimuose, 
koncentracijos kempėse ir 
baudžiamajai vergijai Vo
kietijoj. . Hitlerininkai su
naikino'aaug mūsii mokyk
lų, apiplėšė daug knygynų 
ir muziejų, sunaikino daug 
kultūros centrų.

Nežiūrint to visko, hitle
rininkai nori persistatyti 
patronais dailės ir kultūros 
Lietuvoje. Jie nuduoda lei
džią kai kurioms apšvietos 
ir dailės organizacijom dirb
ti šiokį tokį darbą, net ir tū
loms iš tų, kurios buvo su
organizuotos po Tarybų 
valdžia. Tuo būdu jie tiki
si patraukti mūsų žmonių 
simpatijas link savęs. Tai 
yra meškerės vąšelis, ku- 
riuomi gali pasigauti tik 
paikšus. Argi ne aiškus kad 
jie siekia paversti tas mo
kyklas, kurios dar nėra pa
naikintos, į centrus vokieti
nimui mūsų /žmonių? Argi 
ne aišku, koki yra mieriai 
amatinių mokyklų, suorga
nizuotų po vadovybe vokie
čių “darbo fronto”, kurių 
studentai bus išsiunčiami 
vergų darbui Vokietijoje po 
užbaigimo savo studijų? Ar 
ne aišku, dėlko įvairios mo
kyklos organizuoja proty- 
pistes ir stenografes? Tos 
yra tikrais tvirkinimo liz
dais, iš kurių merginos yra 
siunčiamos į savo pražūtį 
Vokietijoj. Lietuvos dailė

I yra katastrofiškoj padėtyje 
šiuo mūsų krašto pavergi
mo laikotarpiu. Dailės ga- 

| lerijos buvo apiplėštos ir 
’ mūs puikiausios muziejų 
; parodos išsiųsta Vokietijon.
• Kas gi yra naujo, ką mūsų 
! artistai galėtų kurti po vo
kiečių vergija? Ką jie gali 
atvaizduoti ant savo kan- 
vos? Sunaikinimą jų kraš
to? Griuvėsius miestų? Ma
sinius kapus? O kiek mūsų

| artistu mirė įtartinose są- 
Į lygose nuo to laiko kai pra
sidėjo okupacija. Tokių ar- 
I tistų, kai Samuolis, Eidu
kevičius, Grybas jau nesL

■ randa tarp gyvųjų. Tiktai
• tada, kada vokiečiai bus iš- 
l vyti iš Lietuvos bus gali- 
. m a nustatyti, kas buvo at- 
[ sakomingas už mirtis tų ir 
’kilų (Kazio Binkio ir pro
fesoriaus V. Kuzmos), ku
rie visi mirė belaikine mir-

Jtiipi ne be prisidėjimo vo- 
' kiečių banditų, kurie sten- 
į grasi nusikratyti jų visų 
“ taip greit, kaip galima.

0 kaip su mūsų litėratū- 
' ra? Mūsų puikiausi knygy- 
I nai buvo išgriozti, vertingos 
; knygos iš Kauno ir Vil
niaus knygynų ir . Mokslų 
Akademijos išplėštos ir iš
siųstos Vokietijon. Apart 
buvusių dviejų, plačiai gar- 

' sinto eilių rinkinio ir leidi- 
Į nio “Don Kichoto,” kuris 
j buvo paruoštas spaudai Ta- 
■rybų laikais, ištikro nieko 
i naujo neišleista. Vienintelis 
dalykas, kuriuo hitlerinin- 
gai gali girtis, yra plačiai

■ išgarsinta knyga apie kani
balą Hitlerį, žmogžudį Pa-

j langos kūdikių.
Lietuvos spauda, kuri 

buvo gerokai paūgėjus net 
buržuazinėj Lietuvoj ir ku
ri turėjo milžinišką cirku
liaciją prie Tarybų galios, 
dabartiniu laiku likosi tik 
šlykščių įrankiu darkymui 
mūsų žmonių. Parsidavę 
peckeliai, tikri visuomenės 
atmatos, bando per .tuos 
skystus geltonlapius sulai
kyti mūsų žmones nuo ko
vos prieš prispaudėjus.

Mažesnės žiurkės ir iš
matos sulindo į Lietuvos 
radijo sistėmą, žmonės lie- 

' kanos buržuazinės Lietu- 
į vos, kiekvienas žinomas ti- 
I pas parsidavėlių ir batlai- 
žių, kurie sutinka šliaužio
ti prieš bile ką, kas jiem už 
tai apmoka. Kvaili feljeto
nai, grasinimai mūsų žmo
nėms, kurie boikotuoja 
įvairius vokiečių įsakymus, 
šmeižimai Sovietų Sąjungos 
yra visa išmintimi tų Vo
kietijos tarnų.

Sunaikinimas ir demora
lizacija Lietuvos inteligen
tijos yra vokiečių siekiu da
bartiniu momentu. Dauge
lis mūsų talentingų žmo
nių : mokytojų, artistų, ra
šytojų, teatro darbininkų ir 
kitų dingo be pėdsakų. Nie
kas nieko nežino apie jų li
kimą. Kitus vokiečiai bando 
prašalinti su savo propa
ganda, j ii mozojimu ir už
krėtimu jų rudąja plėga, 
pavertimu jų į žudytojus 
savo žmonių.

DARBĄ PRADĖJUS

K. ŽUKAUSKIENĘ 
naujo kliubo pirmininkė

Jau buvo minėta, kad gruod. 
12 d. pas draugus Žukauskus 
įvyko gražus susirinkimėlis, 
tikslu suorganizuot čia moterų 
kliuibą ir pradėt šiokį tokį dar
bą. Gruodžio 15 d. ten pat įvy
ko vien mūsų susirinkimas, kur 
ir likosi sutvertas Moterų Kliu- 
bas. šiame susirinkime išsirin
kom ir valdybą pradžiai, iš šių 
dd.: K. Žukauskienė — pirm., 
Agnes Adams— sekrt.

Kadangi jau turėjom pra
džiai kiek pinigų, tai nusitar
ta nupirkti vilnų ir pradėt ga- 
mint svederius Lietuvos rau
donarmiečiams. Mat, šiame su
sirinkime nusitarėm mėgsti lie
tuviams kariams, kariaujan
tiems išlaisvinti nuo okupantų 
savo tėvynę Lietuvą.

Gruodžio 22 d. antras susi
rinkimas įvyko pas d. Kairie
nę ir mus net nustebino. Drau
gės Dr. Kaškiaučiaus sesutė ir 
Rodgers atsinešė jau po gata
vą svederį numezgusios,.. tik į 
vieną savaitę laiko.

Aišku, mes pasižvalgėm vie
na į antrą lyg ir su nuostaba, 
lyg ir su klausimu : ar galėsim 
lenktymuot su šiomis smar
kuolėmis. Tačiau turint minty
je, kad ir tūloms kitoms drau
gėms sekasi neblogai ir pra
džia džiugi, linksmos skirstė- 
mės į poilsio vietas?

Landie.

Jugoslavės Sveikino 
Mrs. Roosevelt

Apie 190 priešfašistinių 
moterų organizacijų dele
gačių ir apie 400 viešnių- 
svečių buvę susirinkę atko- 
votoj nuo fašistų teritori
joj gruodžio 6-7, atsiuntė 
mūsų prezidento žmonai 
Eleanor Roosevelt ir per ją 
visoms Amerikos moterims 
šiltus sveikinimus ir panau
jintą pažadą, kad jos kovos 
iki Hitlerio ir jo Kvislingo 
Michailovičiaus gaujos bus 
sunaikintos.

Helen Harris Paskirta 
Vaikų Priežiūros 

Viršininke
Miss Helen M. Harris, bu

vus Nacionalės Jaunimo 
A d m i n i s t racijos vedėja 
New Yorke paskirta direk
tore New Yorko miesto 
majoro Komiteto Karo Lai
ku Kūdikiu Priežiūrai. Ja 
paskyrė visuomenės gero
vės komisionierius Wm. 
Hodson. Naujas pareigas 
ji užima tuojau.

P-lė Harris yra žymi fi
gūra socialiniame darbe, iš
buvus -NYA nuo 1938 iki 
šių metų vasaros, taipgi 
pirmiau dirbusi socialėse 
įstaigose New Yorke ir 
Philadelphijoje.

I 
Į

Sūkuryje Darbų, Jos Neuž
miršta Prieš Nacius Kovojan

čio Dienraščio
So. Boston, Mass.— Rankio

tas dienraščio Laisvės naudai 
įvyks niedelioj, sausio (Jan.) 
10 d., 6 vai. vakare, 376 Bro
adway. Rengia ALDLD 2-ros 
kuopos moterys.

Kadangi šis bankietas yra 
rengiamas taip svarbiam tiks
lui, tai moterys stengiasi jį pa
daryti vienu iš puikiausių. Yra 
išrinktos geriausios gaspadinės 
ir užprašytas į pagalbą Bosto- 
10 pagarsėjęs šefas Antanas 
lankus, kuris prigamins ska
niai keptos paukštienos, lietu
viškų sūrių, namie keptų pyra
gų ir .kitokių skanumynų.

Bus graži muzikalė progra
ma. Dainuos mūs pagarsėję 
dainininkai Rožė Merkeliūtė ir 
Ignas Kubiliūnas, muzikos 
duos harmonistas Richard Bui-

vidas ir pianistė Helen Žukau
skaitė.

Svečiai kviečiami dalyvauti 
iš arti ir toli, paremti savo 
dienraštį, kuris mums nuošir
džiai patarnauja, kuris duoda 
teisingas žinias iš viso pasau
lio, ypatingai iš karo lauko; 
dienraštį, kuris veda griežtą 
kovą prieš fašizmą, numaskuo- 
damas lietuviškus Hitlerio a- 
gentus; kuris gina mūsų ir vi
so pasaulio žmonių laisvę ir 
demokratiją. Todėl sausio 10 
d., 6 v. vakare, turėsime pro
gą susieiti šiame iškilmingame 
dienraščio Laisvės bankiete, 
pasimatyt, pasikalbėt su drau
gais, linksmai praleisti vakarą 
ir paremti savo mylimą dien
raštį Laisvę.

Įžanga tiktai $1.50.
Nuoširdžiai kviečia visus —

Komitetas.

Prašymas Mezgėjoms
Jau buvo spaudoj minė

ta, kad Brooklyno ir jo apy
linkės mezgėjos ruošia meg- 
stinių siuntinį Lietuvos da
liniams Raudonos Armijos 
eilėse. Prie brooklyniečių 
prisideda Rochester, N. Y., 
mezgėjos, Elizabetho ir 
Great Necko mezgėjos. 
Siuntinys planuojama iš
siųsti apie pabaigą sausio 
mėnesio, nes per paskutines 
savaites nebuvo vilnų, tad 
norima kiek galint sudaryt 
didesnis kiekis.

Brooklyno mezgėjų komi
sija kreipiasi į kitų koloni
jų mezgėjas, kurios norėtų 
prie planuojamo siuntinio 
prisidėti, susisiekti su ko
misija, o bus nurodyta, ka-

Šaunus džumperiukas pri
augančiai mergiščiai, greit už
sivelkamas, gali būti dėvimas 
su balta bliuzyte arba su kon
trasto varsos. Forma gaunama 
nuo 4 iki 12 dydžio.

Norint užsisakyt formą įdė
kit 15 centų pinigais ir 1c. 
štampą, pažymekit formos nu
merį, dydį, savo pavardę, ad
resą ir pasiuskit: Federated 
Press Pattern. Service, 106 Se
venth Ave., Nev? York, N. Y.

da ir kur savo dirbinius 
pristatyti. Rašykit komisi
jai Laisvės adresu.

Kariškis gavęs megstinį, 
be abejo, kiekvienas juomi 
pasidžiaugs. Bet bus daug 
didesnis jam džiaugsmas, 
jeigu prie tokio megstinio 
jis dar galės pasiskaityti 
pačios mezgėjos žodžius, 
kas ji tokia yra ir kokis jos 
buvo tikslas megst raudon
armiečiams. Nors ir keli 
draugiški kariškiui žodeliai 
labai daug reiškia, <ai gali
ma matyti iš eilės laiškų, 
telpančių mūs dienraštyj, 
kuriuose dėkojama Brook- 
no Moterų Apšvietos Kliu- 
bui už dovanėles ir sezoni
nius sveikinimus. Kompli
mentus geriausiai rašykit 
ant plono audinio ir įsiūkit 
į vidų arba kur į kampu
tį megstinio.

Blanketai taipgi eis kar
tu su megstiniais, o megsti- 
niai, kaip ir iki šiol buvo: 
svederiai, kojinės, šalikai, 
pirštinės, rankiniai, ir ke
purės.

Vilnų vėl galima gauti ir 
kurios tik gali mėgsti —pa- 
skubėkim, idant susidarytų 
didesnis kiekis kavalkų 
tiems mūs brangiems bro
liams ir draugams, kurie 
neužilgo atidarys kelią ir į 
Lietuvą, kad ir ten galėtu
me pasiųsti kiek maisto ir 
drabužių hitlerininkų nu
vargintiems mūs broliams, 
tėvams*' ir sesėms.

Brooklyno Mezgėjų 
Komisija

Civilinių Apsigynimo 
Motery Pulkai

Nuo priešų atakos ant Perlų 
Uosto iki šiai dienai po visą 
šalį susiorganizavo 325,000 mo
terų liuosnorių į AWVS (Ame
rican Women’s Voluntary Ser
vices). Viename tik New Yor
ko mieste randasi 108,000 
AWVS narių.

Tai didžiulė namų fronto 
apsigynimui armija, tačiau jų 
reikia kur kas daigiau, kaip 
kad reikia ir karui pagalbinėse 
organizacijose. Moterims rei
kia į jas stoti pagal savo pra- 
silavinimą ir pasirinkimą.

šiaur. Afrika. — Talki
ninkai sunaikino 28 Ašies 
orlaivius ir sužalojo 34-ris 
Tunisijoj.

Puikiai pavykęs moterų ruoš
tas susirinkimas

ALDLD Moterų Kliubas bu
vo surengęs prakalbas gruodžio 
6 d., 1942. Kalbėjo drg. PetnL 
kienė iš New Yorko ir P. Ži
linskas. Drg. Giraitienė pirmi
ninkavo tą dieną ir pakvietė 
P. Žilinską kalbėti pirmiau. 
Drg. Žilinskas kalbėjo gerai ir 
ragino žmones, kad lavintųsi, 
idant į klausimus galėtų atsa
kyti, kai jie būna užklausti. 
Yra daug iš mūsų žmonių, ku
rie gerų klausimų galime pa
klaust, alc atsakyt tai mažai 
kas gali.

Po tam drg. Petri.kienė kal
bėjo, ir labai gerai kalbėjo. Ji 
ragino moteris, kad dirbtų kiek 
tik gali, ypač šiuo laiku, kada 
mūsų vargšai vaikai kariauja 
sumušt tą bjaurybę fašizmą.

Dabar moterys žinote, kad 
yra tiek ir tiek darbų prie 
Raudonojo Kryžiaus, kuris rei
kalauja moterų. Taipgi prie 
mezgimo Raudonajai Armijai. 
Yra mūsų draugių, kurios da
bar dirba'dėl Russian War Re
lief ir Red Cross, ale yra tiek 
ir tiek. kurios galėtų darbuo- 
tis, bet> nesidarbuoja.

Kai drg. Petrikienė sakė: 
Kada katrų draugių paprašai, 
kad padirbėtų dėl mezgimo ar
ba daugiau ką, arba dėl orga
nizacijos, tai jos teisinasi, kad 
negalinčios, neturinčios laiko, 
arba esančios persenos. Ale kai 
suprise' parė būna, tai tuojau 
jos jaunos pasidaro ir gali ge
rai uliavot.

Teisybė, tokių, draugių yra. Į 
organizaciją ateina ir turi nau
jų sumanymų, ale kada papra
šysi dirbt, tai negali, vis turi 
kokį atsakymą, kad. namie dar
bo esą daug ir tam panašiai. 
Bet moteris, kuri su didele šei
myna, vis greičiau apsiima ir 
padaro tą darbą. Reiškia, ta 
moteris turi dirbt kai pajuo- 
bus,—dirbk namie ir dirbk iš 
šono ir jeigu ibiskį kas ne taip 
gerai, tai tuojaus turi progą 
tave pamokyti, o dirbt tai ne- 
apsiims.

Kitos šeimyna visai maža, 
tik vieną ar du vaiku turi, ant 
movie, turi laiko tiek ir tiek 
sėdėt, bet visuomenės naudai 
nenori pasidarbuoti.

Draugės, turime visos dirbti 
sykiu, netik ant vienos ar dvie
jų užsipult. O jeigu kas ir bū
tų negerai, tai nekaitinkite 
draugei arba draugui akis, kad 
taip ir taip reikėjo padaryti, 
bet ateikite į susirinkimus, ir 
visos sykiu dirbkim.

Mes moterys turime vienytis 
visos sykiu ir biskį. sumažinti 
movies ir pares, ale rengt pa
rengimus daugiau dėl Russian 
War Relief ir Red Cross.

Po prakalbų drg. Giraitienė 
paprašė draugių ir draugų, 
kiek kas gali paaukoti dėl Rus
sian War Relief. Tai aukos 'bu
vo renkamos ir drg. Petrikiehė 
turėjo blanką su pasveikinimu 
Sovietų Sąjungai. Ant tos blan- 
kos buvo rašomos pavardės ir 
surinko $31, o aukų surinko 
$21.05.

Po $1.00 aukojo: J. Kazlau, 
A. Grigaliūnas, A. Totorėlis, 
J. Barkauskas, J. Beržinis, J. 
Simmons, P. Žilinskas, M. Ber
notienė, O. šilkienė. Po 50c: 
A. Kasputis, P. Narbutą, U. 
Grigaliūnienė, K. Mockus, M. 
Bartkus, J. Abavicius, V. Žal
iauskas, V. Kazlau, M. John
son, A. Ramoška, Cf Aksami- 
tas, A. Dagilienė, M. Kazlaus
kienė, Mr. Vasilius, Mrs. Va- 
silius, O. Žilinskienė, Tony, F. 
Kulienė, K. Plitnikienė. Po 25 
centus: M. Miller, M. Vilkienė, 
M. žukienė, M. Kenslerienė, 
M., Mulerankienė.

Atleiskite, jei katrų vardai 
negerai parašyta, arba nėra 
vardų. Taipgi, kad taip ilgai

Daugelio Sričių Gabi 
Darbuotoja

Susanna, duktė daugeliui jau 
nuo seniai žinomos darbuotojos 
našlės Frances Kazakevičienės, 
Jamaica, L.I., iš profesijos yra 
slaugė. Pastaruoju laiku ji yra 
visa paskendus karo rėmimo 
darbuose — pamokose teikti 
pirmąją pagelbą įvairioms gru
pėms, lankyme karių šeimų ir 
daugybėje panašių pareigų.

SUSANNA KAZOKYTĖ
Tačiau tos pareigos nesulai

ko jos nuo atlikimo pareigų ir 
lietuviuose. Antri metai ji yra 
finansų sekretore paskubusio 
brooklyniečių Moterų Apšvietos 
Kliubo ir visuomet lanko jo 
susirinkimus ir pramogas, jose 
kaipo mezgėjų komisijos narė 
užrašinėja suneštus darbus, iš
duodamą medžiagą, renka au
kas, dirba prie baro — darbų 
ji nesirenka. Gi nutrūkusiomis 
minutėmis dar lavinasi muzi
kos - dainos srityje, dainuoja 

!solo iv Balso Trijete, vadovau
jamame Bronės Šalinaitės ir 
yra sėkmingai pasirodžius jau 
.keliose programose.

R.
t

Moterys Daktarai 
Kariuomenei?

Jungtinėse Valstijose ap
robuojama esant 8,000 mo
terų daktarų, daugelis auk
štai pralavintų, tikrų spe
cialistų savo srityse. Vie
nok iki šiol jos dar nėra ski
riamos pareigoms ginkluo
tose jėgose. Jos neskiriama 
komisijosna. P a s t a r uoju 
laiku kelios jau paskirta, 
bet veikti vien tik moterų 
pagalbinėse armijai.

Dėl to dabar plačiai ar
gumentuojama. Tūli aiški
na, būk esą nepriprasta, 
nepatogu vyrams turėti 
moteris daktarus, bet kitų 
nurodoma, kad armijos tar
nybon aksti narnos stoti 
slaugės ir jų moteriškumas 
nėra kliūtimi.

Tinkami daktarai mote
rys, kaip kad ir vyrai, nori 

į patarnauti kraštui sulyg 
savo geriausia išgale ir tu
rėtų būti skiriami toms pa-' 
reigoms be skirtumo. Rei
kia tikėtis, kad neužilgo 
prie to būs prieita, kaip kad 
prieita ir prie kitų prak
tiškų, seniau atrodžiusių 
negalimais žygių.

neparašiau į laikraštį.
Moterų Kliubo vardu visom 

draugėm ir draugam širdingai 
dėkojame.

Po visko turėjome ir užkan
džių. Vienos draugės atsinešė 
su savim kugelio, sūrių ir taip i 
visokio valgio, kitos prisidėjo 
su pinigais ir iš iždo paskyrė 
kiek ant valgio. Labai gražiai . 
žmorfės šnekučiavosi ir valgė 
gardžiai. Tai labai ačiū drau
gėms už atsinešimą maisto bei 
prisidėjimą pimgiškai ir už 
pasidarbavimą taip gražiai.

M. Muler.
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Pasakyta Lietuvos Žmonių Atstovų Antroje Konferencijoje, įvykusioje Maskvoje
1942 Metų, Gruodžio 6-tą Dieną

Drausme-Mūšio Lai
mėjimo Laidas

Trečiadienis, Sausio 6, 1943L A I S V B

(Pabaiga)
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Atlikęs savo pareigas, ūkininkas galėjo daryti 
su savo produktais tai, kas jam patinka. Jis 
galėjo parduoti turgavietėje, arba pats su--\ 
valgyti — trumpai, pristatęs nuskirtą pro
duktų kiekį Lietuvos valstybei, jis buvo pil
nas valdonas savo javų. O verstinieji pro
duktų pristatymai tarnavo sustiprinimui 
valstiečių valstybės.

“Lietuva gyvena paprastais javų sėjimo ir 
nuo laukų nuėmimo įstatymais,” sako vokie
čiai. ’ z -

Iš to jie veikiausia daro išvadą: jeigu taip, 
tai kodėl vokiečiams negali būti leistina mūsų 
šalį plėšti pagal paprastus plėšimo įstatymus? 
Jie metodiškai paverčia taip vadinamą “lietu
višką apskritį” savo kolonija. Toli gražu nuo 
tęsimo Lietuvos industrializavimo — dėjimo 
pamato šalies sustiprinimui, —kuris buvo taip 
pasekmingai pradėtas tarybiniuose laikuose, 
vokiečiai palaipsniai sunaikina viską, kas tik 
buvo sukurta. Pramonė visur siaurinama, dar
bininkų klasė naikinami. Jų visos* akys nu
kreiptos į žemės ūkį, bet ne todėl, 
kad jie norėtų žemės ūkio progreso,, bėt 
todėl, kad turėtų kuodaugiausia visko plėši
mui. “Visos šalys stengiasi turėti kuodaugiau
sia vilnų ir Vokietija buvo pirmutinė tą rei
kalą suprasti,” giriasi vokiečiai. Ir jie atima 
iš Lietuvos valstiečių visas vilnas. Nei vienas 
valstiečių ūkis nepajėgia pristatyti paskirtos 
kvotos žemės ūkio produktų. Ir viskas, kas 
įeina į kvotą, turį būti pristatyta į taip vadi
namus supirkinėjimo punktus. Valstiečiai ne
turi teisės laisvai parduoti nieko. Už tiesotą 
pardavimą valstiečiam grūmoja mirties baus
mė. Nežiūrint to, kiek daug vokiečiai kalba 
apie valstiečių įgimtą instinktą prie nuosavy
bės, jie negali paslėpti to fakto, kad šiandien 
valstietis nėra joks savininkas savo ūkio, kad 
jis laipsniškai paverčiamas vokiško pono ver
gu.

Hitleriniai melagiai dažnai nuduoda darbi
ninkų užtarytojais prieš kapitalistus. Bet ką 
parodo tikrieji faktai? Hitlerininkai, tie kapi
talistų šunes, kurie jau pavergė Vokietijos 
darbininkus, atnešė dar bjauresnę vergiją 
Lietuvos darbininkams. Jie sugriovė visas 
darbo unijas, tas geriausias darbininkų rei
kalų apgynėjas. Jie įvedė neribotas darbo va
landas su žemiausiu ^tlyginimu. Jie atėmė 
darbininkams teisę laisvai pasirinkti darbo 
vietą ir prirakino juos prie darbo, kaip ko
kius vergus. Deportacija skaudžiausia palietė 
darbininkus, nes okupantų vyriausybė yra 
pasiiyžus palaužti darbininkų klasės įtaką 
Lietuvos žmonių kovoje prieš įsiveržėlius. 
Šiandien Lietuvoje darbininkas turi dar ma
žiau užtikrinimo, negu jis turėjo smetoninėje 
Lietuvoje, nes jis yra prislėgtas kapitalistų ir 
vokiškų fašistų grumojamas išdeportavimu 
prie katorginių darbų į Vokietiją.

Norėdami susilpninti Lietuvos žmones jų 
kovoje už išsilaisvinimą, vokiečiai įsiveržėliai 
deda visas pastangas palaužti lietuvį dvasi
niai, atimti iš jo tautinį veidą, sunaikinti lie
tuvių tautinę kultūrą. Paslėpimui savo tikro
jo veido jie iki šiol leido tūloms lietuviškoms 
įstaigoms gyvuoti. Bet tai daroma tiktai tam, 
kad apgauti Lietuvos žmones ir juos užmig
dyti.

Norėdami sudemoralizuoti mūsų žmones, jie 
kursto juos prieš jų brolius kitus Sovietų Są
jungos žmones. Jie apmeluoja, šmeižia ir 
klaidingai persta to mūsų žmones ir tautas. 
Tam tikslui įsiveržėliai prijungė prie lietu
viškų apskričių lenkiškus ir baltgudiškus ap- 
skričius, kad tik sukelti neapykantą tarpe len
kų ir lietuvių. Savo tiems piktiems tikslams 
jie panaudoja net bažnyčią, kurstydami ti
kinčiuosius vienus prieš kitus dėlei kalbos pa
maldose.

Ką gi vokiečių pergalė iš tiesų atneštų Lie
tuvos žmonėms?

Anuo 1915-1918 metų laikotarpiu, kai kai
zeriniai įsiveržėliai okupavo Lietuvą, gen. Lu- 
dendorfas išdirbo smulkmenišką planą kolo
nizavimui Lietuvos. Jo planas reikalavo per
kėlimo Lietuvon pusės milijono vokiečių, ku
rie nesimaišytų su lietuviais. Tačiau to plano 
autorius nurodė, kad reikėsią “laikinai paim
ti atydon vietinių gyventojų kalbą ir tikėji
mą,” kuriant “vokietizmo centrus,” kurie il
gainiui suvokietins visą Lietuvą.

Vadinasi, jau pirmosios okupacijos laikais 
įsiveržėliai dėjo visas pastangas kolonizuoti 
Lietuvą vokiečiais ir paversti ją Vokietijos 
provincija, šio karo įvykiai aiškiausiai paro
do, kad toks pat tikslas yra ir hitlerininkų, 
kurie prie, jo siekia dar žiauresnėmis priemo
nėmis.

• Pagelba Rentelno, Rosenbergo ir Lohse oku
pantai bando iš Lietuvos žmonių minties iš
rauti net pačią Lietuvos valstybės idėją. Nors 
jie yra didžiausi veidmainiai ir apgavikai, ta
čiau net ir jie toli gražu nežada Lietuvos ne
priklausomybės. Priešingai, jie daro viską 
įrodymui lietuviams, kad Lietuva negalinti 
gyvuoti kaipo valstybė atskirai nuo Vokie
tijos.

Lietuviai tai visa puikiai supranta, štai ko

dėl jie nė valandėlei nepadeda ginklo kovoje 
prieš vokiškus įsiveržėlius. Nei žiauriausias 
Gestapo teroras negali'-tos kovos sulaikyti. 
Priešingai, Lietuvos žmonėms grūmojąs di
džiausias išnaikinimo pavojus, juo tampriau 
apvienija visus lietuvius patri jotus į vieną 
priešhitlerinį frontą. Į tą frontą stoja visi, 
kuriems yra. brangi Lietuvos ir lietuvių tau
tos ateitis. Petys petin kovotojų eilėse stovi 
komunistai ir tikintieji žmonės, valstiečiai ir 
intelektualai. Visi nuoširdūs lietuviai patri? 
jotai puikiai supranta, kad nuomonių skirtu
mai neturi pastoti kelio ibepdrai kovai, prieš 
vokiškus įsiveržėlius. Visi nuoširdūs patrio
tai supranta, kad visi nuomoiiių skirtumai tu
ri būt padėti į šalį akivaizdoje pavojaus, grū
mojančio visai lietuvių tautai.

Štai kodėl anti-hitlerinio fronto eilės auga 
ir stiprėja. Tai parodo tas faktas, jog net ten, 
kur pirmiau vokiečiai turėjo daugiausia pa
sekėjų, šiandien kova prieš juos smarkiai pa
aštrėjo. Tai parodo pastarųjų laikų įvykiai 
universitete, kur studentai vienbalsiai pasi
priešino įsiveržėliams. Tai parodo didėjanti 
gyventojų parama partizanams ir auganti 
partizanų kova.

, .Mūsų pareigą, pareiga kiekvieno nuoširdaus 
lietuvio yra tame, kad nuolatos stiprinti anti
hitlerinio. fronto eiles. Lai nesiranda nei vie
no lietuvio, kuris laikytus nuošaliai tos kovos, 
kurią veda jos žmonės., tos gyvenimo ir mir
ties kovos kritiškiausioje mūsų tautos istori
jos valandoje. Lai kiekvienas lietuvis atlieka 
savo pareigą toje kovoje! , .

Kurkime ir stiprinkime komitetus kovai 
prieš vokiškus okupantus I ' Praplėskime ir 
paaštrinkime jų veikimą!

Mūsų pareiga, pareiga kiekvieno lietuvio 
'nuolatos stiprinti tarpe žmonių draugiškumą. 
O tai yra geriausias mūsų laimėjimo užtikri
nimas.

Mūsų pareiga nuolatos didinti pasipriešini
mą vokiškiems įsiveržėliams.

Atsisakykime jiems duoti maisto produktus. 
Naikinkime jų komunikacijos ir transportaci- 
jos priemones, žalokime jų mažus ir didelius 
daiktus. Viskas, kas silpnina vokiečius įsi
veržėlius, eina į gerą Lietuvos žmonėms!

Plėskime partizanų kovą!
Teikime partizanams visokią pagelbą ir di

dinkime jų eiles!
Savo paskutiniam dienos įsakyme Stalinas 

sakė: “Priešas jau pajuto Raudonosios Armi
jos smūgių svorį prie Rostovo, Maskvos ir Ti- 
chino. Nebetoli ta diena, kuomet priešas vėl 
pajus Raudonosios Armijos smūgius. Mūsų 
valanda išmuš!”

Šitie Stalino žodžiai jau pildosi. Prie Sta
lingrado ir centraliniam fronte vokiečiai įsi
veržėliai jau gavo tokių smūgių, kokių jie 
nebuvo gavę per visą karą Europoje. Trumpu 
laiku Volgos ir Dono pakraščiai tapo nukloti 
desėtkais tūkstančių vokiečių lavonų, vokie
čiai prarado tūkstančius kanuolių ir tankų, 
tūkstančiais jie pasiduoda nelaisvėn.

šitie vokiečiams įsiveržėliams užduoti smū
giai yra užtikrinimas, kad Hitlerio pražūties 
diena ateina.

Broliai lietuviai, įtempkime visas pastangas 
priartinimui vokiečiams pražūties valandos!

Pronce

Kareivio Laiškas 
Motinai

Miela Mama!
Praeitą naktį, 

Ašen Tave sapnavau....
Gi šiandieną, dar prieš pietus, 
Tavo siuntinį gavau.
Tai Kalėdų dovanėlė, 
Kuri džiugino mane... 
Nes tai buvo jau tikrovė, 
O ne “matymai” sapne. f

Mama, mamal JKam tiek daugel
Tu prikrovei dovanų?
Žinau, pirmiau brangu buvo, 
O dabar — brangiau, menu. 
Mums, kareiviams, daug nereikia; 
Kiek ko yra — tiek gana....
Juk ir Tau gyventi reikia, 
Juk Tu palikai viena.

Kokis mielas siuntinėlis;
Dovanėlė nemenka!
Rūpestingai sudėliota 
Mano motinos ranka. 
Kai mano bendrai pamatė— 
Stebėjosi jie visi: 
“Žiūrėkit, ką Jonas gavo! 
Kokia dovana graži!” 
Unisonu jie kartojo: 
“Tavo motina gera!” 
Gi per mano jauną veidą 
Trišktndžiaugsmo ašara.

Mama, pas mus nieko naujo... 
Mokinamės mušt hunus!
Greitai vėl Tau parašysiu. —

Su meile, Tavo sūnus.

(Tąsa)
“Mano baterija, —• rašė 

kovų su baltasuomiais daly
vis Tarybų Sąjungos Didvy
ris jaunesnysis leitenantas 
Ch. Ibragimovas, — visą 
laiką buvo mūšio centre, ir 
vis dėlto ji neturėjo didelių 
nuostolių — vieną užmuštą 
ir keletą sužeistų per visą 
karo metą. Mes pasiekėme 
visiško pabūklų tarnybos 
darbo autpmatiškumo, jie 
šaudė greitais tempais ir 
dažnai kaitaliojo ugnies po
zicijas. Mes gerai organiza
vome žvalgybą, ypačiai ke
lių žvalgybą. Stebėjimas bu
vo nuolatinis... Kovotojai 
tiksliai derinosi prie vieto
vės, puikiai maskavosi. Pa
trankas pridengdavo balto
mis uždangomis, miške — 
šakomis, gyvenamųjų vieto
vių pakraščiuose maskavo 
jas šienu arba šiaudais.

Tačiau svarbiausia —ko
vos lauke buvo žiūrima ge
ležinės drausmės. Kiekvie
nas įsakymas buvo vykdo
mas greitai ir tiksliai.”

Karas su klastingu, pik
tu ir stipriu priešu—vokiš
kuoju fašizmu — reikalau
ja iš mūsų didžiulio jėgų 
įtempimo, ištvermės ir auk
štos drausmės.

Tariamais apsupimais, 
“psichinėmis” atakomis ir 
kitais būdais vokiečiai sten
giasi įgąsdinti mūsų kovo
tojus, paveikti jų moralinę 
būseną ir išardyti karinę 
tvarką. Visos tos priemo
nės, atsidūrę į mūsų kovo
tojų ir vadų ištvermingumą 
bei drausmę, supliuška ir 
neduoda fašistams laukia
mų padarinių.

Raudonosios Armijos ko
votojai nepraranda mūšyje 
ryžtingumo bei vyriškumo 
net ir tada, kai jų artimiau
sias vadas išeina iš rikiuo
tės. Skyrius, vadovaujamas 
komjaunuolio Safino, laikė 
gynybos liniją. Mūšio įkarš
tyje priešo kulka išmušė iš 
rikiuotės vadą.

— Klausyti mano koman
dos! — sušuko raudonar
mietis komjaunuolis Bezru
kovas ir ėmėsi vadovauti 
mūšiui. Priešas stengėsi at
kirsti Bezrukovo skyrių, ta
čiau visur atsidūrė į rau
donųjų kovotojų atkaklumą 
ir ryžtingumas. Mūšis tęsė
si keletą valandų. Vokiečių 
antpuolis buvo atmuštas.

Karinė dalis, kurioje vy
rauja aukšta drausmė, visa
da turi pasisekimo galimy
bių. Ir, priešingai, ten, kur 
iškrikimas, vadų įsakymų 
ir nuostatų nebojimas,—ten 
sunku laukti pasisekimo.

Karo su Suomija metu 
būrys, vadovaujamas vyres
niojo leitenanto Melnikovo, 
sustojo suomių kaimelio pa
kraštyje. Pastatę sargybinį, 
kovotojai atsigulė pasilsėti. 
Tačiau sargybinis nusikals
tamai atliko savo pareigą ir 
užsnūdo. Suomiai nužudė jį 
ir stengėsi sunaikinti visą 
būrį. Tiktai kulkosvaidinin
ko budrumas, kuris laiku 
paleido ugnį į suųmius, iš
gelbėjo būrį nuo žuvimo.

Tarybinė karinė drausmė 
ryškiausiai ir visiškai pasi
reiškia tuo, kad sąžiningai, 
be atodairos vykdomi vadų, 
komisarų ir viršininkų įsa
kymai.

■-t

Raudonosios Armijos va
dai ir komisarai, apsupti 
didžiulio partijos ir Tarybi

nės vyriausybės pasitikėji
mo, veda raudonarmiečius į 
kovą, daro sprendimus, sie
kiančius pilno priešo nuga
lėjimo.

Įsakymų nevykdymo, at
viro pasipriešinimo arba 
piktavališko drausmės ir 
tvarkos nuostatų laužy
mo atvejais vadas ir komi
saras turi teisę panaudoti 
visas privertimo priemones 
iki jėgos ir ginklo panaudo
jimo imtinai.

Kare vado ir komisaro į- 
sakymas nulenkia mūšio pa
sisekimą, žmonių gyvybę ir 
likimą. Vado ir komisaro 
sumanymams ir sprendi
mams įvykdyt kovotojas tu
ri atiduoti visas savo jėgas, 
o jei to reikalauja aplinky
bės, ir gyvybę. Nuo to mo
mento, kai duotas įsaky
mas, kovotojas neturi turė
ti kitos minties, kaip tik 
tokią — tiksliai ir be prieš
taravimo įvykdyti vado ir 
komisaro įsakymą.

Tikslus ir sumanus vadų 
ir komisarų įsakymų vyk
dymas veda į priešo nugalė
jimą.

Štai keletas pavyzdžių iš 
kovų su vokiečių fašistais.

Kapitonas Borodianskis 
gavo uždavinį — patiekti 
armijos štabui situacinį 
vaizdą karinio junginio, ko
vojančio su daug gausesniu 
priešu. Drauge su dviem 
raudonarmiečiais jis ėmė 
žiūrinėti kariuomenės dalis. 
Prie miestelio O juos neti
kėtai užpuolė daugiau kaip 
20 vokiečių parašiutininkų, 
ginkluotų automatais. Ka
pitonas Borodianskis ir 
raudonarmiečiai drąsiai sto
jo į kovą. Du kartus sužei
stas, kapitonas neapleido 
kovos lauko, kol atvyko pa
rama. Pranešimas, kurio 
buvo siunčiamas kapitonas 
Borodianskis ir raudonar
miečiai, buvo laiku prista
tytas į armijos štabą. Gau
tieji duomenys padėjo su
mušti priešo dalį.

N. aviacijos dalies lakū
nas gavo karinį įsakymą— 
subombarduoti priešo kari
nius objektus. Lėktuvai pa
kilo į orą ir pasuko vakarų 
kryptimi. Pakeliui fašistinių 
naikintuvų būrys atakavo 
mūsų bombonešius. Prie
šas buvo stipresnis. Tačiau 
mūsų lakūnai drąsiai stojo 
į kovą. Jau pirmieji kulko
svaidžio šūviai, paleisti šau
lio - radisto Smirnovo, pa
degė vieną fašistinę maši
ną. Palikdama danguje juo
dą pėdsaką, ji nukrito že
myn. Antras lėktuvas buvo 
numuštas šaulio - radisto 
Volkovo. O greitai įsibedė 
žemėn ir trečias priešo nai
kintuvas. Likusieji naikin
tuvai skubiai pasislėpė. Mū
sų bombonešiai numetė 
bombas į tikslą ir pasuko 
atgal. Karinis įsakymas — 
garbingai įvykdytas.

Veikiančioje armijoje bu
vo toks įvykis. i

Su batalionu nutrūko ry
šys. Pasiųstieji pas batalio
no vadą ryšininkai negrįžo. 
Radosi aišku, kad priešas 
siekia atkirsti batalioną 
nuo jį remiančių dalinių. 
Reikėjo ne vilkinant prista
tyti į mūšio vietą dalies va
do įsakymą. Šis atsakingas 
uždavinys buvo pavestas 
jaunesniajam leitenantui 
Suchftnui.

(Bus daugiau)

Darbininku pokilyje, suruoštame Sovietams pagerbti 
ir paremti, New Yorke, kalbėjo AFL, CIO ir gelžkelie- 
čių unijų vadai, taipgi vyriausybės žymūs žmonės. Pa
veiksle matome (iš kairės i dešinę) Rusijai Karo Pa
galbos pirmininką Allen Wardwell, Nacionalės Karo 
Darbo Tarybos pirmininką William H. Davis ir Amal- 
gameitų (CIO) prezidentą Sidney Hillman, kuris taipgi 
yra ir prezidento Roosevelto specialiu patarėju apie 
darbininkų problemas.

Hartford, Conn.
Teisybės Žodis. Iš Mūsų Kolo

nijos Lietuvių Veikimo

Gruodžio 27 dieną Laisvės 
Choro svetainėje buvo vaka
riene, kurią surengė Laisvės 
Choras ir kitos darbininkiškos 
organizacijos. Vakarienės pel
nas buvo skiriamas Amerikos 
Raudonajam Kryžiui ir Sovie
tų Sąjungos medikalei pagel- 
bai. žmonių dalyvavo labai 
gražus skaičius, jų tarpe ma
tėsi nemažai ir svetimtaučių.

Susėdus dalyviams apie sta
lus, kur buvo įvairių skaniai 
pagamintų valgių ir gėrimų, 
parengimo pirmininkas B. Mu- 
leranka paprašė kai kuriuos 
dalyvius ką nors pasakyti. Vi
si pasakė gana agitatyviškas 
kalbas, kurios rišos su paren
gimo tikslu. Ant galo kalbėjo 
patsai pirmininkas. Jis trum
poje sutraukoje pasakė reikš
mingą prakalbėlę. Sakė, kad 
šis parengimas yra be galo 
reikšmingas ne vien todėl, kad 
surengtas svarbiems tiks
lams, bet ir todėl, kad gruo
džio 27 diena yra ta diena, 
kuomet 1926 metais kruvina
jam Smetonai viešpataujant 
Lietuvoje, tapo sušaudyti ke
turi Lietuvos liaudies vadai su 
draugu Giedriu pryšakyje. 
Ateis valanda, kada tie bude
liai, Smetona ir jo klika, turės 
sunkiai užmokėti už susitepi
mą darbininkišku krauju. Pu
blika entuziastiškai sveikino 
šitą pirmininko pareiškimą.

Baigdamas kalbėti, d. Mu- 
leranka paprašė dalyvių paau
koti sulig savo išgalės tam pa
čiam tikslui, kuriam šis paren
gimas tapo suruoštas. Suauka- 
vo $40. Aukotojų vardus pa
garsins patys rengėjai. Jie 
taip pat praneš ir paties pa
rengimo pasekmes.

Po vaišių drg. A. Ramoškos 
orkestrą grajino šokiams. Vie
ni linksminosi šokdami, kiti 
darbavosi bepardavinėd a m i 
bazaro laimėjimo tikietus, ku
ris yra rengiamas sausio 17 
dieną dėl naudos Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus. (Juk na
ciai Lietuvos Raudonąjį Kry
žių seniai likvidavo. — Red.)

Girdėjau, kad ir Lietuvių 
Amer. Piliečiu Kliubas esąs iš- a. €

siėmęs iš miesto leidimą reng
ti šokius, sekmadienį, dėl Rau
donojo Kryžiaus naudos. Iš to 
visko matosi, kad Hartfordo 
lietuviai labai gražiai darbuo
jasi prakilniems tikslams.

Aš sakyčiau, kad pradėda
mi Naujus Metus mes dar 
daugiau turime s subendrinti 
tarpsavinę veiklą, labiausia 
karo klausimuose, kaip tai, 
pardavinėjime karo bonų ir 
štampų, mezgime įvairių daik
tų, ruošime parengimų Raudo
najam Kryžiui ir Sovietų Są
jungos medikalei pagelbai ir 
siuntimui dovanų dėl savo tau
tos karžygių. Tai būtų labai 
gražus darbas. Mums reikia 
žinoti, kiek jau yra išė
jusių į Dėdės Šamo tarnybą iš 
mūsų kolonijos ir jos priemies
čių lietuvių,

O aš esu tikrai sužinojęs, 
kad Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubas duos veltui savo 
didžiulę svetainę ir parengimų 
kambarius virš minėtiems dar
bams.

Kuo daugiau paskubinsime 
tuos darbus, tuo greičiau bus 
užbaigtas karas su talkinin
kų šalių laimėjimu. Tada su
grįš karžygiai namo. Visi ben
drai darbuokimės sustiprini
mui demokratinių šalių ir at
gavimui mūsų senajai tėvynei 
Lietuvai laisvės.

Teisybės Mylėtojas.

Bus Padvigubinta Kari
nė Amerikos Gamyba
Washington. — Karines 

Gamybos Taryba nustatė, 
jog šiemet turi būt paga
minta antra tiek daugiau 
karinių lėktuvų, laivų ir ki
tų karo pabūklų negu per
nai, apart tankų ir kanuo
lių, kurių šiemet būsią pro- 
porcionaliai mažiau dirba
ma.

AMERIKIEČIAI SUŽALO
JO AŠTUONIS JAPONŲ 

NAIKINTUVUS

Amerikos t o r p e dlaiviai 
sužalojo aštuonis japonų 
karinius laivus — naikintu
vus ties Guadalcanal sala.
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44 Vilnies” Kalendorius 
' 19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių informacijų.
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Tuojau įsigykite 1943 metų

44Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisves” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

miečiai sudrūtino savo pozicijas. Mūsų kariuomenės 
dalinys N įsiveržė į vieną apgyventą vietą ir dabar 

sveda mūšius gatvėse.
Į vakarus nuo Rževo mūsų kariuomenė atmušė ke

lias atakas, kurias darė nedidelės priešų grupės. *
Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė plačiau iš

vystė savo ofensyvą.
Kautynėse dėl vienos didelės apgyventos vietos bu

vo nušluota 300 vokiečių.
Kitos apgyventos vietos srityje mūsų kariuomenė 

pagrobė du amunicijos sandėlius, vieną šiaip reikmenų 
sandėlį, 43 trokus, 6,000 kanuolinių šovinių, 500 minų, 
tris radijo perduotuvus ir kiekius kitų įrengimų.

Partizanų būrys Vitebsko srityje suardė tris priešų 
kariuomenės traukinius, sunaikino 92 trokus, 16 žibalo 
sandėlių ir 43 vežimus. Šis partizanų būrys per mėne
sį taip pat sunaikino tris priešų tankus, susprogdino 
11 geležinkelio tiltų ir nukapojo 17-ką mylių telegrafo 
vielų.

Užėmus Mozdoką, Sovietų kariuomenė toliau vijosi 
priešus linkui šiaurvakarių ir vakarų ir išlaisvino^dar 
kelias apgyventas vietas. Priešai kenčia didelius nuo
stolius. Viename sektoriuje mūsų jėgos nušlavė 700 
vokiečių kareivių ir oficierių.

Dėl Kmieliausko Mirties
Vakar buvo ■ rašyta, kad 

Jurgis Kmieliauskas, kuris mi
rė sausio 3-čią, randasi pašar
votas pas graborių J. Radzevi
čių, bet graborius šiandien 
praneša, kad lavonas vis dar 
randasi Kings County ligoni
nėj, nes iš giminių nieks neat- 
siš^ukė. Sakoma, kad turi bro
lį Shenandoah, Pa. Jei kas 
žinotumėte, greit susisiekite 
su Kings County ligonine, 
Brooklyne, arba su graborium 
J. Radzevičium, 402 Metropoli 
tan Ave., Brooklyn, N. Y. Te
lefonas STagg 2-4409.

Roma. — Fašistai be jo
kio patvirtinimo iš niekur 
pasakoja, būk jie pažygia
vę pirmyn kai kur Tunisi
joj.

kytoju Ateities žiedo vaikų 
draugijėlės, kurios mokiniu 
buvo ir Albertas. Tuomet, esą, 
aš mokinau Albertą, o dabar, 
be abejonės, aš iš jo daug ko 
galėčiau pasimokinti. O tai 
yra neužginčijama tiesa. To
liau prisiminė apie šių dienų 
įvykius bei svarbą mums šio 
karo laimėjimo. O kad tinka
miau atžymėti šią mūsų suei
gą, užklausė svečių ar nesu
tiktų bent kiek suaukoti Ru
sijos medikalei pagelbai, kuri 
šiame momente yra taip reika
linga. Svečiai tam pritarė ir 
ant vietos suaukavo $2 V

Aukavo sekamai: Micutai 
$10, Skinkiai $2. Po $1: Kala- 
kauskai, J. Kripas, Mažans- 
kai, Pabaliai, Žebrauskai, Ma

cijauskai, S. Buivydas, C. To- 
mošaitis. Po 50c.: F. Kruger ir 
T. Kripienė.

Aukos priduotos vietiniui 
Rusijos medikalės pagelbos 
skyriui, kuris per lietuvius su
rinktas aukas atskirai užre- 
korduoja ir už tai Clevelando 
lietuviams atiduoda tinkamą 
kreditą.

Prie užbaigos pakviestas šį 
tą pasakyti ir Albertas. Jis 
nuoširdžiai paačiavo kalbėto
jams už gerus linkėjimus, o 
taipgi ir visiems svečiams už 
atsilankymą į jo mokslo už
baigimo pagerbimo sueigą.

J. Žebrauskas.

Worcester, Mass.
PRANEŠIMAI

IŠ KITUR

Naciai Bijo Talkininkų Berlyno Spauda Sako, 
Įsiveržimo Francijon Sovietai Vyrauja Ore

Šiaur. Afrika. — Ameri
kiečių ir anglų orlaiviai 
bombomis pataikė į vieną 
didelį fašistų laivą Tunisi- 
jos srityje.

London. — Kovojantieji 
Prancūzai pranešė, kad vo
kiečiai paskelbė uždarą ka
rinį ruožtą per penkias my
lias visais pietiniais Fran
ci jos pajūriais. Jokie civi
liai žmonės ten neįleidžia
mi, apart tų, kurie būtinai 
reikalingi kariniams dar
bams.

Tatai rodo, jog vokiečiai 
bijo anglų - amerikiečių įsi
veržimo į pietinę Franciją.

Ketvirtai Atsidarys 
Nauja Kongreso Sesija

Washington. — Šį ket
virtadienį atsidarys nauja 
Jungtinių Valstijų kongre
so sesija.

Sakoma, kad prez. Roo- 
seveltas, tarp kitko, ragins 
kongresą išleist įstatymus 
platesnei socialei apdrau- 
dai.

Prancūzai Numaršavo 
Šimtus Myl. prieš Ašį
London. — Kovojantieji 

Prancūzai jau kelis šimtus 
mylių nužygiavo pirmyn 
per Saharos dykumą iš 
Chad ežero srities į Libiją, 
kur jie dabar stato pavo- 
jun užnugarę, nacių Rom- 
melio armijos.

Berne, Šveic., saus. 5. — 
Berlyno laikraštis “Lokal- 
anzeiger” rašo, kad Sovie
tai turi didesnių jėgų ore, 
taipgi daugiau tankų ir ka
riuomenės, negu vokiečiai. 
Tai dar pirmas nacių spau
dos pripažinimas, kad So
vietai ima viršų ore prieš 
vokiečius.

Visi Japonai Tapsią Su
naikinti ties Buna
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New Guinea. — Austra
lai ir amerikiečiai atakuo
ja japonus siaurame sklype 
Sanananda Punkte, pustre
čios mylios nuo Bunos, 
šiauriniai - rytiniame salos 
Naujosios Guinejos pajūry
je. Neabejojama, jog ir šie 
japonų likučiai taps sunai
kinti.

Atmušta Atgal Nacių 
Tanky Ataka Tunisijoj
Morokko radijas pranešė, 

kad vokiečiai su daugeliu 
tankų atakavo talkininkus 
centralinėje Tunisijoje,- į 
pietų rytus nuo Pichono. 
Pradžioj vokiečiai buvo pa
sivarę kiek pirmyn, bet pas
kui talkininkai juos atmu
šė ir privertė pasitraukti 
atgal linkui Kairouano, 25 
mylios į rytus.

EVERYBODYKi

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

Haverhill, Mass.
ALDLD 85 kp. buvo suren

gus prakalbas gruodžio 5 d., 
1942 m., 7:30 v. v. Susirinko 
nemaža grupė publikos ir iš
klausė drg. F. Abeko prakal
bos. Klausimų nebuvo klausta 
iš publikos.

Aukos paskirta “Vilnies” 
naudai. Sukelta $16.45.

Šie aukavo dėl “Vilnies”:
Mary & Peter Yocumski $3.00 
Peter Ivanauskas 2.00
A. Berziulonis 1.50
Antanas Navickas 1.25
Sam Bankus 1.25
John Saulėnas 1.00
Augustas Kazlauskas 1.00
A. P. Dambrauskas 1.00
Vincas Kancevičius 1.00
Peter Galinis .50
Ben. Gumauskas .25
Ann. Klimauskas .25
Mike Saulėnas .25
Walter Cheplikas .20

Peter Yocumskas,
ALDLD 85 Kp. Sekr.

Cleveland, Ohio

San Francisco be Mėsos
San Francisco, Calif., 

saus. 4. — Pranešama, kad 
jau trys dienos, kai San 
Francisco mieste visai ne
gaunama pirkt mėsos. Mies
to valdyba dėl to kreipėsi į 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybę.

Amerikiečiu Kanuolės Padėjo 
Prancūzam Atmušt Nacius 
šiaur. Afrika. — Vokie

čiai ir italai su 30 iki 40 
tankų atakavo francūzų po
zicijas Fondouke, 20 mylių 
į vakarus nuo Kaįrouan ge
ležinkelių mazgo, centrali
ze je Tunisijoje.

Talkininkų lėktuvai puolė 
fašistus; o francūzai, nau
dodami amerikines prieš
tankines kanuolės, kirto 
smūgius priešų tankams. 
Tokiu būdu naciai su ita
lais ir liko atmesti atgal.

Silpnas Ašies Pasipriešini
mas Talkininkų Tankam
šiaur. Afrika. — Ameri

kiečių ir anglų tankai, 
žvalgybos tikslais, buvo 
prasiveržę šešias mylias pir
myn į šiaurių rytus nuo 
Medjez-el-Babo, šiaurinėje 
Tunisijoje. Fašistų prieš
tankinės kanuolės tik silp
nai tešaudė į talkininkų 
tankus, kurie, atlikę parei
gą, sugrįžo į savo pozicijas.

Stockholm, Šved. — Neu
traliai karo tėmytojai spė
ja, kad vokiečiai pradėsią 
nešdintis iš šiaurinio Kau
kazo, kur jiem gręsia ap
supimas.

Massena, N. Y. — Eks
plozija, suardžius čia gazo
lino stotį ir artimą valgy
klą, užmušė aštuonis asme
nis.

London. — 180 sužeistų 
amerikiečių kareivių parga
benta iš Šiaurių Afrikos į 
Angliją.. -----r .......

London. — Nacių palikti 
italai gint Bu Ngem fortą 
Libijoj tapo anglų sumušti, 
padegė tą vietą ir pabėgo.

Gražiai Pagerbėm Jauną 
Mokslininką

Gruodžio 26 d. draugai Mi- 
cutai suprašė gražų būrelį sve
čių, kad tuomi atžymėti jų sū
naus Alberto užbaigimą Cle
veland Fenn College. Albertas 
užbaigė inžinieriaus mokslą su 
gerais atsižymėjimais ir greitu 
laiku turės išeiti armijon kai
po oficicris.

Albertas yra nepaprastai 
tykaus būdo vaikinas. Jis ak
tyviai niekad nedalyvavo net 
LDS jaunuolių kuopoj, į kurią 
jis persikėlė iš vaikų skyriaus 
kuopelės, jam rūpėjo tik 
mokslas ir tam jis tik buvo ir 
pasišventęs. Todėl jam moks
las gerai sekėsi ir pasekmingai 
jį užbaigė.

Svečiai skaniai bepietauda- 
mi sumanė tarti žodį kitą šio 
įvykio proga. Pirmiausią drg. 
S. Mažąnskas paaiškino šios 
gražios puotos tikslą. Jis pa
brėžė: Kaip linksma yra drau
gams Micutams, o kartu ir 
mums visiems, kad jų sūnui 
Albertui pavyko pasiekti jo 
siekiamo tikslo. Ir palinkėjo 
jam kuo geriausio pasiseki
mo jo būsimuose žygiuose 
ateityje. Baigdamas savo kal
bą pakvietė J. Žebrauską pla
čiau pakalbėti tuom klausimu.

J. ž. savo kalboj prisiminė 
net tuos laikus, kuomet jam 
teko per keletą metų būti mo

U1 U ..r,.

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, kuriuos 
galite atiduoti, prašome sunešti į 
nurodytas vietas, su savo antrašu. 
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 telcfo- 
nuoti vakarais, atvažiuos atsiimti. 
Telefonai: 5932M arba 6208W. Ačiū. 
—■ Rusijai Gelbėti Komitetas. (3-5)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 10 d., 2 vai. dieną. Progresy
vių Kliubo saloje, 325 E. Market 
St. Nariai kviečiami pradėti naujus 
metus lankydami susirinkimus. 
Taipgi pasistengkite gauti naujų 
narių. — O Zdanienė, sekr.

(4-6)

HAMTRAMCK, MIGH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 10 d., 11 vai. ryto. 
Draugų Latozų salėje. Nariai kvie
čiami dalyvauti, turime svarbių 
reikalų aptarti. Prašome narių už
simokėti duokles, nes yra keletas 
kur neužsimokėjo už 1942 metus. 
Taipgi yra draugų, kurie dar nepa
siėmė šių metų knygą. Prašome at
likti savo pareigą, tai kad būtų ga
lima užbaigti senų metų darbą ir 
perduoti naujam sekretoriui. (4-6)

SHENANDOAH, PA.
Sausio 10 d., 7 v. v., Mainierių 

salėje bus rodomi rusiški judžiai — 
“Red Army Strikes Back” ir “Mu
sical Story.” Rengia LDS 34 kp., 
visas pelnas bus skiriamas dėl ŪSO. 
—karinės organizacijos. Įžanga 50c. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Narys. (4-6)

JOHNSON CITY, N. Y.
šeštadienį, sausio 9 d., Ukrainą 

kp. 1WO rengia pramogą naudai 
Sovietų Medikalei Pagelbai. Bus ro
doma Sovietų pagaminta filmą 
“Guerrilla Brigade.” Labai intere
singa filmą iš Sovietų gyvenimo ir 
kovų su užpuolikais. Bus rodoma 
Enjoy Theatre, 11:15 vai. vakaro. 
Kiekvienam laikas prieinamas ir 
mes kviečiame pamatyt šią filmą. 
Įžanga 45c asmeniui. (4-6)

Reikalinga Daugiau Lietuvių
Tūlas laikas atgal buvo su

šaukta Worcesterio ir jo apy
linkių medžiotojai (sports- 
manai), katrie turi vienokį ar 
kitokį šautuvą, į Worcesterio 
Auditoriją. Sportsmanų Asso
ciation pirmininkas paaiškino 
tikslą, kad sportsmanai yra 
sušaukti militariniais išrokavi- 
mais, dėl suorganizavimo 
sportsmanų į grupes, kad pa
gelbėtų apginti Worcester! ir 
jo apylinkes nuo užpuolikų,' 
jei bus kada reikalas. Kalbėjo 
keli generolai ir jie nurodinė
jo svarbą suorganiza v i m o 
sportsmanų į grupes (pla
toons). Pavieniai sportsmanai 
nieko nereiškia, kad ir su 
ginklu. Jie turi turėti susine- 
šimus su reguliaria karinome-' 
ne. Jie nurodinėjo, kad gali 
priešų, orlaiviai kada nors pa
sirodyti, su saužudystės bata-

lijonais kareivių (paratroops), 
katrų tikslas išsprogdinti gėri
mo vandenio užtvankas, elek
tros stotis ir kitas svarbias ko
munikacijos vietas. Jie nebus 
nuleidžiami į orlaivių aikštes, 
arba tiesiog į miestus, bet kur 
nors šalia miestų, miškuose, 
ant farmų ir taip toliau, kad 
jie tenai galėtų prisirengti sa
vo darbui.

Miškus ir farmų kelius ir 
kelelius, niekas nežino taip 
gerai, kaip medžioto j ai-sports- 
manai. Todėl jų užduotis ir 
bus sužinoti priešo spėkas, 
pranešti reguliarei kariuome
nei, *ir pastoti kelyj priešą, 
naikinti jį, pakol pribus regu- 
liarė kariuomenė.

Dabar sportsmanai yra la
vinami tam darbui, per milita- 
rinius viršininkus, Worcester 
Academy Gymnasium, ant 
Providence St., trečiadienio 
vakarais, kaip aštuntą valan
dą. Tai yra civilių, žmonių ka
riuomenė. Nežiūrint skirtumo 
amžiaus arba tautos, kiekvie
nas sportsmanas gali priklau

syti. Nereikią jokios unifor
mos (laikinai).

Yra imamas pavyzdys iš • 
Rusijos gyventojų ir kovotojų. 
Net yra mokinama, kaip var
toti “Molotovo Coctail.” Iš lie
tuvių randame? tiktai du. Iš 
penkiolikos tūkstančių lietuvių 
worcesteryje biskį per mažas 
nuošimtis. Worcesteryj juk 
randasi tarpe lietuvių gerų 
“šatsų,” kaip dzūkai sako. To
dėl, katrie turit kokį šautuvą 
ir mokat jį vartoti, ateikite į 
virš minėtą vietą, virš mįiietu 
laiku. Gausite visas informaci
jas.

Sportsmanas.

.............................................................. ..............

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

*¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
t

Turime Gerų Vynų ir Degtinių

I
F. W. Slialins I

(Shalinskas) «

Funeral Home p 
84-02 Jamaica Ave. | 
Opposite Forest Parkway ft 
WOODHAVEN, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves ft 

| 8150 Iy Koplyčias suteikiam nemoka- m 
ft mai visose dalyse miesto. ft 
g Tel. Virginia 7-4499 į 459 GRAND ST.

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas

30 Dienų
Nuolaida

kainas.

Akiniai 
už $7.50

mes duosime jumsAtsilankę parodykite mums šį skelbimą ir
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

m

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.

LIETUVIŲ ŽINIAI 
Ar Girdėjote?

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

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.

2. ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo.
3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 

taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.

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

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. K AL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti. >

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINU ir MOTERŲ- Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mūsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4" <£,
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškaį įruošta, mįl- 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
4* 4’

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

4
*
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Laiškai iš Kariuomenes

Pakelta Pieną Kainos

L. K. N.

išva-

nepasvei-

Le VANDA
V. Paukštys

337

i
kon-

1

Stasys Rasbadauskas, sūnus

kitos 
j ūsų

mūs pa- 
randasi

NOTARY
PUBLIC

Brangios Draugės, Narės 
Liet. Moterų Apšvietos 
Kliubo:

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
i r

6- 6300
5-8250
7- 2100

UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783

Jonas Ormanas civiliniame 
gyvenime buvo LDS jaunimo 
nacionalis sekretorius ir LDS 
organo Tiesos angliško* sky
riaus redaktorius.

galėtume kuo- 
pirma, negu 

reikalus svars- 
’ (4-5)

juomi bus Earl 
general is partijos 
Pirmininkaus Eli-

verti vadinti; 
nameliais, 
dėkoja mums, 
iš eilės esame

Lietuvių Rakandų Krautuve

JONAS 
512 Marion 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Tel.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

-Vaizdas iš judžio “Tvirtuma Ant Volgos,” sėkmingai 
rodomo Stanley Teatre, 7 Avė. ir 42 St., jau antra sav.

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginų-moterų dirbti 

prie skirstymo naujų bovelninių 
skud”rų Nuolatinis darbas, per 
penkias dienas j savaitę. Kreipkitės 
pas: Gerofsky, 19 Bond St., New 
York City, N. Y. (2-4)

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.

ypatiškai pasimatyti New Yor
ke, Brook lyne.

Su geriausiais linkėjimais,
Jonas Ormanas. :

pastoti kelią gazolinos rake- 
tieriams.

Gavimui padangų (tires) 
inspekcijos rekordų paskutine

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, garu 

šildomi. Taipgi pasirandavoja po 4 
ir 5 kambarius. Renda $15 ir aukš
tyn. Kreipkitės po antršais 32 Ha- 
vemeyer St., ir 212 Moore Street, 
Brooklyne. (4-6)

vaaariene. kn 
kambarys vįš

Aš, 
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 jj žino, pra
šau pranešti jojo antrašą. Aš esu 
karo tarnyboje (Kanados armijoj). 
Stoviu Toronte, Ont. Rašykite: Vin
cas Babinskas, 265 Richmond, W. 
Toronto, Ont., Canada. (3-5)

Turimosios Stampos
Kavai stampos 27-tos lai- 

pereitą sekma-į 
28-ta yra gera 
kavos iki va-

šiemet su laiku reikės kny
gelės pirktis mėsai, kenuotoms 
daržovėms, vaisiams, sriuboms 
ir kai kuriems kitiems daly
kams.

Kad gauti No. 2 knygelę, 
jūs turėsite sugrąžinti No. 1 
knygelę. Jeigu jos neturėjote, 
privalote išsiimti ne vėliau 
l 5-tos šio mėnesio.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Laikraščių išvežiotoji] prob
lemos svarstyta per penkias 
dienas ir dar nebaigta, posė
džiai tęsiasi.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Trečiadienis, Sausio 5, 1913

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

| Lietuvių Kuro Kompanija
^4 Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

dalyvauti sykiu |kas ifeibaigg 
dieni. Šlampa 
gavimui svaro 
sario 7-tos.

UP-TO-DATE

K

Lenino Minėjimo Mitingas 
Gardene Sausio U -tų

Must; Maisto Knygelė 
Stampos

Sveikinu jumis su geriau
siais linkėjimais laimingesnių 
naujų metų, negu pereiti bu
vo. Mes visi trokštame laimėti 
karą taip greitai, kai galime 
ir grįžti vėl ir kartu darbuo
tis civiliniame gyvenime.

Taip pat labai širdingai no
riu jums padėkavoti už gra
žią dovaną, kurią jūs man pri- 
siuntėt. Buvo labai linksma 
gauti tokią dovaną, nes daik
tai, kokie buvo man atsiųsti, 
yra labai reikalingi kiekvie
nam kareiviui ir jis pats turi 
juos pirktis. Taip pat man bu
vo smagu nuo jūsų gauti do
vaną, nes tai parodė, kad jūs 
pasilikę namie darbuojatės, 
kiek galite pagelbėti mums 
karą laimėti. Mūsų bendros 
pastangos, kartu su milijonais 
kitų per visą pasaulį, aš tikiu, 
atneš mums laimėjimo ir per
galės vaisius šiemet.

Aš vis turėjau minty jums 
padėkavoti už dovaną seniai, 
bet už poros dienų po to, kai 
aplaikiau, išvažiavome j kitą 
vietą. Kai tik jau buvome pri
sirengę gyventi nors mėnesį 
naujoj vietoj, tai gavome įsa
kymą kitur važiuoti. Čia, kur 
dabar esame, yra pusėtinai 
šalta — pereitą savaitę buvo 
34 “below zero.” Bet turime 
geras, šiltas drapanas, čia 
sniego irgi labai daug. Dabar 
laukiame įsakymo iš čia 
žiuoti.

Tikiu, kad už savaitės 
galėsiu su daugeliu iš

SUSIRINKIMAI
E. New York, Rich. Hill, N. Y.

Abiejų, ALDLD 185 ir LDS 13 
kuopų susirinkimas jvyks ketvirta- 
djenL- 7 d. sausio, 8 v. v., Daukan- 
tosalčje, 948 Jamaica Ave. Litera
tūros Draugijos nariai pasistengkite 
ateiti anksčiau, kad 
pos reikalus atlikti 
LDS kp. pradės savo 
tyt.

Tie gražūs kareivių laiškai j 
duoda mums naujos energijos! 
dar daugiau darbuotis už grei
tą visų mūsų pergalę ant ben
dro priešo fašizmo, dėl kurio 
užpuolimo ant viso civilizuoto 
pasaulio mūsų vaikai, mūsų 
geriausis draugijinis ir kaimy
niškas jaunimas turėjo apleis
ti namus ir šeimas, išeiti ka-j 
riauti, kad mes, likusieji na-1 
mie galėtume džiaugtis na
mais ir laisvėmis, be kuriu ir 
namai nebūtų 
namais, mielais 

Kada kariai 
mes, kliubietės
dėkingos tai draugiškai ir pa
triotiškai daliai visuomenės, 
kuri tam tikslui rengtą mūsų 
balių lapkričio 21-mą taip šir
dingai parėmė ir pasveikini
mai su mažomis dovanėlėmis 
galėjo būti išsiųsti aštuoniom 
dešimtim su virš karių į apie 
tiek, pat kempių po visą šalį 
ir į užjūrius. Mūsų gailestis 
yra tik ta, kad viso miesto vi
sos lietuvių organizacijos ne
dalyvavome bendrai tame gra
žiame darbe. Bendro darbo 
pasekmės galėjo būti tokios, 
kad nei vienas Brooklyno lie
tuvis nebūtų likęsis 
kintu.

Kadangi daugelis 
sveikintų kariu jau
užjūriuose, tad nuo tūlų iš jų 
laiškų gausime dar ir tada, 
kada jau būsime ir užsimiršę 
apie buvusias Kalėdas.

Sąryšyje su tais siuntiniais 
pastebėjome dar vieną įdomų 
dalyką, būtent tą, kaip puikiai 
yra sutvarkytas susisiekimas 
su kariuomene. Nors antrašus 
karių bandėme surinkti labai 
ant greitųjų, apie dviem savai
tėmis prieš išsiuntimą, kad ne
būtų nusenusių antrašų, tačiau 
neišvengiamai keli kariai buvo 
tuo tarpu perkelti iš vienos 
vietos kiton ir jų pakeliai pa
siekė kempę jiems išvažiavus 
kiton. Tačiau greit siuntiniai 
buvo tiesiai iš vienos, persiųs
ti kiton kempėn ir jau iš nau
jos vietos gauname praneši
mą, kad siuntinys juos pasivi
jo.

Mūsų šalies vyriausybė ne 
mažiau už mus susirūpinus, 
kad mūsų siuntiniai pasiektų 
karius ir jiems suteiktų 
džiaugsmo.

Mot. A. Kliubo Komisija.

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)

Kaip kas metai, taip ir šie
met Amerikos Komunistų Par
tija rengia masinius mitingus 
paminėjimui Lenino, pasauli
nės darbo klases vado, įstei
gėjo Sovietų Sąjungos, kurios 
dėka šiandieną pasauliui buvo 
lemta išsigelbėti nuo barbariš
kojo fašizmo.

New Yorke Lenino minėji
mo mitingas įvyks sausio li
tą, didžiojoj Madison S.quare 
Garden salėj. Pradžia lygiai 
7:30 vai. vakaro. Bilietai nuo 
40 centų iki $1.65 jau gauna
mi darbininkų knygynuose, su lietuvių grupe, tuojau klau-j 
Lietuviai komunistai taipgi tu-'skite bilietų pas žinomus lietu- j 
rėsią bilietų iš anksto savo vius komunistus, 
grupei ir kitiems, norintiems

sykiu su jais dalyvauti.
Mitingo bus tik vienas kal

bėtojas ir 
Browderis, 
sekretorius.
zabeth Gurley Flynn, Centro 
Komiteto narė. Kitą progra
mos dalį užims profesionalų 
scenos aktorių su mėgėjais su
ruoštas masinis spektaklis, da
lyvaujant dainininkams, akto
riams, muzikai. Jisai atvaiz
duos svarbiausius pasaulio įvy
kius iki paskutinei dienai.

Norintieji

Daugeliui, jeigu no visiems, 
jau yra žinoma, kad šiemet 
bus daugiau maisto produktu 
perkamasi ant knygelės, negu 
buvo pernai, kada knygelės I diena bus sausio 31-ma. Netu- 
roikėjo tik cukrui,<\ o paskui ir I pintiems inspekcijos rekordo 
kavai. Į neišduos nauju gazolinai gau

ti kuponų.
Kur Randasi Jūsų Ration

ing Board
Norint sužinoti, kur randa

si artimiausia produktų pada
linimo taryba (rati o n i n g 
board), telefonuokite: MAin 
4-5402 Brooklyne, IRonsides 

Queens e, MElrose 
Bronxe ir Wisconsin

1-ma tapo nutraukta vyriausy
bes buvusios duodamos pieno 
p risi a t y 1 o j a m s su I įsi d i j os.

žemdirbystės Departmental 
sako, kad pakėlimas kainų 
esąs laikinas, galiosiąs iki 1- 
mos balandžio. Iki to laiko 
manoma nupiginti pieno pa- 

i ruošimo turgavietei procesas 
ir to pakėlimo nereikėsią.

Civiliniu Apsigynimui reikia 
žmonių padėti raštinės dar
buose ir visokiom pareigom.

1 306 Union Avenue
$4 Tarp Ton Eyck ir Maujor Sts.

BROOKLYN 
Gerai Patyrę Barberiai

Mergina Papjauta 
Einant į Darbi

Atidaryta Kariams 
Knygų Vajus

Cukraus šlampa 
džia pirktis 3 sv

■jos laikas baigsis sausio 31.
Kuro aliejaus kuponas, pa

žymėtas Period 2, tinka pirki- 
mui 10 galionų. Jo laikas

Anksti pirmadienio rytą ei
nant j darbą, tapo mirtinai su
badyta peiliu Dorothy Huber, 
23 metų, graži blondinė, dir
busi Ward kepykloje pundelių 
vynioto j a.

Ji išėjus anksti, dar patam- 
sėj, o tuojau po septynių, 
Meyer Cohen, tik ką išvažia
vęs iš Ward kepyklos su pre
kėmis pamatė prieš jo mašiną 
ateinant svyruojančią merginą 
ant Wales Ave. prie 145th St. 
Jis sustojęs, taipgi sustojęs 
paskui jį važiavęs kitas tos 
pat firmos vežikas Vincent 
Kenny. Merginos jie nepažinę, 
tik iš vos girdimo balso supra
tę, kad prašo vežti ligoninėn. 
Jie pašaukė ambulansą, bet ji
nai nedavežta ligoninėn mirė.

Neužilgo tuo pačiu keliu ėjo 
jos tėvas į darbą toj pačioj 
firmoj ir matė būrį policijos 
ties dukters nelaimės vieta, 
bet jis nepamatė kraujo, ta
čiau netoliese matė rožančių ir 
kepurę, kurie jam ką nors pa
žįstamo priminę ir kažkaip 
neramus nuėjęs į šapą sužino
jo, kad jo duktė neatėjo į 
darbą. Jis neužilgo ligoninėn 
nuvežtas pažino dukters kūną.

Dėlko ir kas ją galėjo su
pjaustyti, kol kas buvo neišaiš
kinta. Sakoma, kad ji buvus 
gana naminė, tai yra retai ka
da su kuo teišeidavus ir na
miškiai nežino, kad ji būtų 
turėjus priešų. Tyrimas paro
dė taipgi, kad ji nebuvus ža- 
ginta nei apiplėšta.

Išduota $23,000,000 
traktai statybai naujų, pigio
mis rendomis namų Harleme 
ir prie Marcy Ave., Brooklyne, 
bet budavoti leista tik karui 
pasibaigus.

Del Drabužių Sovietam
Surinkus nešiotus drabužius nukentejusiems nuo na

cių Sovietų žmonėms, New Yorko apylinkėje, 
reikia perduoti tiesiai į

RUSSIAN WAR RELIEF WAREHOUSE
22 W. 21st St. New York City, N. Y.

Amerikos Knygynų Sąjun-. baigsis sausio 26-tą. Kuponas 
gos, Raudonojo Kryžiaus irisu požymiu Period 3 taipgi 
ŪSO bendromis pastangomis i jau galioja nuo sausio 3-čios ir 
atidaryta kariams knygų rin-Įbus geras iki vasario 20-tos. 
kimo vajus. Atidarymo cere- Su kuponu 3 galima pirktis tik 
monijose pereitą antradienį į devynis galionus, 
prie didžiojo knygyno laiptų,! 
New Yorke, majoras LaGuar-l 
dia pirmam šūviui dovanojo i 
savo mylimų knygų pundą.

Aukojamos karių vartoji-; 
mui knygos privalo būti geros; 
turiniu ir geroj tvarkoj, šva-j 
rios.

Gazolinos A, B ir C kortų
■ savininkai gali gauti tik po 2 
’ galionus per vienutę. Kuponas 
i 3-čias A knygutėj galios iki 
i sausio 21-mos. Motoristai da- 
1 bar turi užrašyti savo laisnio 
: numerį ant kupono užpakali-
■ nūs pusės. Tai daroma tikslu

Pereitą pirmadienį pakelta 
. kainos piejjo po centą ant 

, el" i kvortos'. Dabar pienas parsi- 
cu aus,, (|U0(ja p0 14 centu buteliuose 

ir 15c. popierinėse. į namus 
pristatoma po 17c. kvorta.

Pakėlimas leista valdiškos 
OPA (kainų administracijos). 
Tai buvo tos įstaigos nusilei
dimas, pataikavimas pieno 
trustui, nors aiškinama, būk 
tai padaryta tikslu apsaugoti 
nuo pasukimo miestui reika
lingo pieno į aukščiau mokan
čias sritis kuomet su sausio

I J. GARŠVA
ft Grahoriiis-Undertaker 
§ Laidotuvių Direktorius
h Išbajsamuoja ir laidoja ant
& visokių kapinių,
j VELTUI ŠERMENINĖ 
| (KOPLYČIA)
S Parsamdo automobilius ir ka-
S rietas veselijom, krikštynom 
a ir kitkam
I 231 BEDFORD AVE.S BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

. Tapkite labdarybės liuosno- 
riu gelbėjimui žmonėms nelai
mes nuotikiuose. Kad būti tam 
pasiruošusiu, tuojau užsirašy
kite Civilinių Apsigynime toms 
pareigoms.

I LIETUVIŠKAS *

I TRAKTYR1US
f (VALGYKLA IR ALINfc) j

I Rheingohl E^tra Dry Alus i 
t Didelis pasirinkimas visokių •

Vynų ir Degtines > 
g Kasdien Turime ’ 
f KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ ; 

I Juozas Zeidat i
Savininkas •

I 411 Grand St. Brooklyn |
Kist WFotografas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES 

St., Brooklyn

g MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
w Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

m Vietos ir impor- 
•T* tuotos degtinės ir 

vynai, geriausių 
bravorų alus ir 

įjJ ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki- 

įįį. te susipažinti.

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė 
Atskiras 1 
u ž ė j i m u i 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

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451 ,

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO- .
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -
PAŠARVOTI DOVANAI

- BROOKLYN, N. Y

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumemms!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VHU-THIN* MAMONA VIMI-THIN* MAFIML**

ROBERT LIPTON ““T
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173




