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Raudonosios Armijos tiks
las užkirsti i)* apsupti ruduo-| 
sius grobikus apie Leningradą. I 
Paėmimas svarbaus Velykije! 
Lūki centro pastūmėjo artyn [ 
prie to svarbaus tikslo.

Sakoma, kad Raudonoji Ar
mija jau tik už šešių dešimtų 
mylių nuo Latvijos!

Ten pat ir Lietuva. Baltijos 
kraštų žmonės ištroškę laukia 
Raudonosios Armijos. Ji atei- 
?na ir savo galingais ginklais^ 
heša tiems žmonėms išlaisvi-, 
n imą!
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SOVIETU ARMIJA UŽĖMĖ ŠEŠIS SVARBIUS MIESTUS
Amerikiečiai Guadalcanal ILIETUVIU RAUDONOSIOS" Raudonarmiečiai Atvadavo

Antroji lietuvių tautos at
stovų konferencija gruodžio (> 
dieną nušvietė tuos Lietuvos į 
žmonių troškimus. Sniečkus ir! 
kiti kalbėjo apie pasikeitimą 
daugelio žmonių atsinešimo.

Buvo svyruoklių. Jie manė, 
kad gal rudoji pavietrė jų ne
kliudys — bent jau reikią pa
laukti ir pamatyti, jie kalbėjo.

Jie palaukė ir pamatė. Pa-1 
matė, kad hitlerizmas yra lie
tuvių tautai mirtis.

Tie žmonės nulipo nuo tvo-1 
ros ir dabar kovoja prieš fa
šizmą.

Atėmė iš Japonų Pozicijas 
Ir Užmušė 170 Priešų

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Kaip kasmet, taip šiemet 
Chicagos dienraštis “Vilnis” 
išleido didžiulį kalendorių. Tai i 
labai vertinga knyga.

Kas to kalendoriaus dar ne-' 
turi, turėtų tuojau įsigyti. 
Gausite patarimų ir pamokini
mų, ątraipsnių ir poezijos, ži
nių ir informacijų įvairiausiais! 
svieto reikalais.

Kalendorių galite gauti 
“Laisvės” administraci j o j e. 
Tiktai 25c.

Washington, saus. 5. — Laivyno pranešimas 240:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Saus. 4. — Mūsų lėktuvai Catalinos ir didieji bom- 
banešiai — Lekiančiosios Tvirtovės padarė eilę atakų 
Mundos srityje, New Georgia salų grupėje (Saliamo
no salyne). Tą patį vakarą amerikiniai' bombanešiai 
smigikai, lydimi lėktuvų kovotojų, bombardavo japo
nų priešlėktuvinių kanuolių pozicijas ir jų lėktuvų pa
kilimo aikštes; Dar nėra pranešimų apie tų atakų pa
sėkas. Visi mūsų lėktuvai sugrįžo.

Mūsų kariuomene Guadalcanal saloje puolė priešus 
ir užėmė aukštas pozicijas prie Austen kalno; pagro
bė vieną priešų lauko kanuolę. Mūsų kovotojai atmu
šė šešias japonų kontr-atakas ir nukovė 150 priešų. 
Mūsų žvalgai kituose sektoriuose užmušė dar 20 ja
ponų ir pagrobė tam tikrą skaičių jų kanuolių, morti- 
rų ir lengvųjų kulkasvaidžių.

Jungtines Valstijos 
Kasdien Pasistato po

4-ris Naujus Laivus

Amerikos ir Australų 
Lakūnai Sunaikino 9 

Japonų Laivus
Kas daugiausia trokšta ir 

laukia Raudonajai Armijai 
nelaimės ?

Hitleris, žinoma.
' / Kas po jo ?

Lietuvių tarpe bus ponas! 
Grigaitis. Jis dar vis mano ir! 
tikisi, kad Raudonoji Armija 
bus sunaikinta.

Savo “Naujienose” gruodžio' 
31 d. jis sako: “Rusija dar nė
ra išmušta iš fronto ir puola1 
vokiečius.”

Mano pabrėžta žodžiai “dar! 
nėra.” O kad bus “išmušta,”; 
matyt, Grigaitis visai neabejo-! 
ja.

Kaip nekalbėsime, bet ta 
politinė Afrikos situacija ne-i 
žada nieko gero.

Darlanas buvo Vichy val
džios šulas. Jo “atsivertimą” i 
amerikiečiai panaudojo. Už! 
tai jie susilaukė gana daug 
kritikos.
. Darlano vieton atsistojo 
gen. Giraud. Jis yra apsuptas 
Vichy politikierių, kurių jokiu 
būdu negalima skaityti nuošir-i 
džiais Jungtinių Tautų šali-l 
ninkais.

_______
Prezidentas Rooseveltas bu

vo įsakęs Darlanui paleisti iš 
kalėjimų ir koncentracijos sto-i 
vykių visus politinius nelais- 
vius. Vieni jų yra francūzai, 
kovoję prieš hitlerizmą ir Vi
chy pardavystę, kiti Ispanijos 
kovotojai, pabėgę Francijon ir; 
internuoti Afrikoje.

Bet pasirodo, kad tie kovo
tojai dar nepaliuosuoti, prezi
dento Roosevelto įsakymas ne-į 
išpildytas. Neišpildė Darlan, I 
nesiskubina nei gen. Giraud.

Washington. — Dabarti
niu laiku Jungtinėse Vals
tijose yra pastatoma po ke
turis naujus prekinius lai
vus kasdien, kaip pareiškė 
admirolas E. S. Land, Jū
rininkystės Komisijos pir
mininkas. Teigiama, jog 
šiemet gegužės mėnesį 
Amerikoje kasdien bus už
baigiama jau po penkis pre
kinius laivus. Tačiaus, dar 
ir to neužtektu, pastebėjo 
admirolas Land, priminda
mas nuolatinį fašistų sub- 
marinų pavojų.

Prezicį. Rooseveltas yra 
skyręs pastatyt 1943 metais 
16 milionų tonų prekinių 
laivų, ir manoma, kad jų 
bus dar daugiau pastatyta. 
Juk 1942 metams buvo skir
ta pabudavot 8 milionus to
nų tokių laivu, o buvo pa- 
budavota 90,800 tonų dau
giau, negu tiek.

Anglai Laimėjo Kelias 
Pozicijas Timisijoj

London, saus. 6. — An
glų parašiutistai ir smar
kuoliai komandos išmušė 
nacius iš stiprių pozicijų 
kalnuose arti Mateur, 15 
'mylių į pietų vakarus nuo 
Bizertės uosto, didžiosios 
laivyno stovyklos šiaurinėje 
Tunisijoje.

Anglai, su artilerijos ir 
orlaivių parama, atmušė 
vokiečius, atakavusius per 
tris valandas, ir išlaikė tas 
pozicijas savo rankose.

Tuomi labai susirūpino An-1 
ti-Fašistinių Tremtinių Komi-' 
tetas. To komiteto pirmininkas 
Dr. Barsky sako, kad Afrikoje; 
kalėjimuose ir koncentracijos! 
stovyklose tebėra kankinama 
30,000 anti-fašistų !

Ko laukia Giraud? Ko tiki-j 
si tie politikieriai, kurie taip 
neseniai pildė Vichy valdžios; 
norus, o dabar susispietė ap-i 
linkui Giraud ?

Vėl turės žodį tarti mūsų

.(Tąsa 5-tam puslapyj)

PRAŽŪTINGAS GAISRAS

Chicago, saus. 6. — Per 
Gaisrą Beverly Bowling 
Parlor (rutuliais žaidimo 
vietoje) sudegė bent penki 
asmenys ir tapo apdeginti 
bei kitaip sužeisti apie 75. 
Įžiūrima, kad būsią ir dau
giau žuvusių.

Australija, sausio 6. — 
Amerikiečių ir australų 
bombanešiai dienos laiku 
užpuolė japonus Rabaule, 
uosto mieste, New Britain 
saloje, ir sunaikino devynis 
priešų krovinių laivus, vi
so daugiau kaip 50,000 to
nų įtalpos. Menama, kad 
šie talkininkų lakūnai nu
skandino ir dar vieną japo
nų laivą.

Tuo pačiu žygiu buvo nu
šauta žemyn šeši priešų 
lėktuvai kovotojai. Talki
ninkai neteko tik vieno 
bombanešio.

Kiek Amerikie
čių Viso Nuken
tėjo Kare iki Šiol

Washington. — Valdiška 
Karo Žinių Raštinė saus. 5 
d. paskelbė skaičių užmuš
tų bei kitaip nukentėjusių 
amerikiečių nuo karo pra
džios iki šiol, būtent:

8,531-nas užmuštas, 3,360 
sužeisti, 42,740 be žinios 
dingę, 2,3'60 nelaisvėn pa
imti ir 106 internuoti be- 
pusiškuose (neutraliuose) 
kraštuose.

Tie nuostoliai apima ar
mijos karius, jūreivius, ma- 
rininkus, pajūrių sargus, 
prekybdą laivyno jūrinin
kus ir Filipinų milicinin
kus.

Prekinių laivų jūrininkų 
žuvo 429 ir be žinios din
go 2,428.

———————
Talkininkai Bombar

davo 60 Japonu Laivų
New Delhi, Ind., saus. 6. 

—Anglų ir amerikiečiu or
laiviai per dvi dienas bom
bardavo ir iš kulkasvaidžių 
apšaudė 60 Japonijos laivų 
su kroviniais artimuose 
Burmai vandenyse.

ARMIJOS GENEROLU 
SVEIKINIMAI AMERI

KOS LIETUVIAMS
MASKVA, GRUODŽIO 31, 1942, PRESS WIRELESS 
BROLIAI AMERIKOS LIETUVIAI!

MES SIUNČIAM JUMS BROLIŠKUS NAUJŲJŲ 
METŲ SVEIKINIMUS.

RAUDONOJI ARMIJA, KURIOS EILĖSE MES 
TURIME LAIMŲ KAUTIS, ŠIUO METU KERTA 
GALINGUS SMŪGIUS VOKIŠKIEMS ĮSIVERŽĖ
LIAMS VISUOSE TARYBŲ SĄJUNGOS FRONTUO
SE: PRIE STALINGRADO, VIDURINIOJO DONO 
SRITYJE, KAUKAZE IR CENTRALINIAME FRON
TE, KURIS YRA VISAI NEBETOLI NUO MŪSŲ 
MIELOSIOS LIETUVOS.

RAUDONOSIOS ARMIJOS PERGALĖ IŠLAIS
VINS LIETUVIŲ TAUTĄ Iš VOKIŠKOSIOS PRIE
SPAUDOS, KURIOJE JI YRA PASMERKTA VISIŠ
KAI ŽŪTI.

TEGYVUOJA LIETUVIŠKIEJI RAUDONOSIOS 
ARMIJOS DALINIAI!

TEGYVUOJA HEROJIŠKOJI RAUDONOJI AR
MIJA!

TEGYVUOJA MŪSŲ PERGALĖ ANT VOKIŠ
KOJO FAŠIZMO!

Generolas Majoras VITKAUKAS 
Generolas Majoras ŽEMAITIS 
Generolas Majoras KARVELIS 
Generolas Majoras ČEPAS.

• * _________ 212___ 1—.. ... '

Valio 1943 Metam, Lietuvos 
Išlaisvinimo Metams!

Rašo MEČYS GEDVILAS, 
Tarybinės Lietuvos Respublikos Aukščiausios 

Tarybos Pirmininkas
MASKVA, Gruod. 30, 1942, INCONTNEiWS

Lietuvos žmonės jau antrą kartą baigs senuosius ir 
pradės naujuosius metus po kruvinu vokiečių bato pa
du. Besibaigią 1942 metai atnešė dar daugiau kraujo, 
ašarų ir sunaikinimo mūsų šaliai.

Visi teisingi lietuviai atsisveikins šiuos okupacijos 
metus su vienbalsiu prakeiksmu.

Per tuos ištisus metus vokiečiai nežabotai viešpatavo 
mūsų kraštui. Jie grobė musę turtą, kirto mūsų miškus, 
skerdė mūsų gyvulius, išplėšė žmonėm drabužius ir vis
ką, kas tik galėtų būti panaudota karinei vokiečių pra
monei.

Vokiečiai naikina mūsų žmones, brangiausią dalyką 
iš visų, kuriuos tik Lietuva turi. 250 tūkstančių lietu
vių jau yra išgabenti Vokietijon į kalinių darbus. Įves
ta įkaitų sistema ir lietuviai yra šaudomi net be jokių 
teismo ceremonijų.

Musę tautiečiai gyvena neapsakomai sunkius laikus 
hitlerininkų naguose.

Hitlerininkai geležiniais pančiais sukaustė lietuvio 
kūną, bet jie nepajėgia pavergt jo sielos.

Darbininkai fabrikuose varo sabotažą, mažina dar
bo našumą ir gadina mašineriją. Valstiečiai slepia ar
ba naikina savo maisto produktus ažuot atidavus juos 
naciam plėšikam. Intelektualai, nepaisant vokiečių įti
kinėjimų ir grąsinimų, atsisako būti savo tautos ir sa
vo krašto išdavikais. Lietuvos partizanai smarkiau vei
kia, vykdo savo tautos valią ir keršija prispaudėjams.

1942 metų pabaiga atnešė vokiečiam sumušimą visoje 
frontų eilėje. Kaukazas, Stalingradas, centralinis fron
tas, Dono frontas ir šiaurių Afrika — tai stulpai ke
lyje Hitlerio gėdingo sumušimo.

Sveikindami 1943 metus, visi mes esame tvirtai įsiti
kinę, kad tai bus begailestingi Hitleriui metai.

Valio Naujiesiem Metam, mūsų pergalės metam!

VIS LABIAU STOKUOJA GAZOLINO RYTUOSE
Washington. — Taip ma

žai tepaspėjama pristatyt 
gazolino į rytines valstijas, 
jog valdiškos kainų admi
nistracijos nariai svarsto, 
kad gal reikės visai panai
kint “A” kuponus gazolino 
pirkimui irgriežtai suma

žini gazolino pardavinėjimą 
automobilistams turintiems 
“B” jr “C” kuponus.

WASHINGTON, saus. 6. 
— Atsidarė 78-ji sesija 
Jungtinių Valstijų kongre
so.

Nalčiką, Prochladnenskį 
Maiskoje, Cimlianską ir Kt. 
Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, saus. 5. — Specialis Maskvos radijo prane

šimas, užrekorduotas Londone:
Sovietų kariuomenė saus. 4 d. padarė nulemiamų 

ataką ir užėmė Nalčiką, miestą ir geležinkelio stotį 
(Kaukaze).

Saus. 5 d. mūsų kariuomenė užėmė miestą ir gele
žinkelių centrą Prochladnenskį, miestą Maiskoje ir ge
ležinkelio centrą Kotliarcvskają.

Po žiaurių jtautynių, mūsų kariuomenė užėmė mies
tą ir geležinkelio stotį Morozovskają ir apskričio cen
trą, miestą Cimlianską (vidurinėje Dono upės srityje, 
į pietų vakarus nuo Stalingrado). Buvo pagrobta prie
šų karo reikmenų ir paimki jų karių j nelaisvę.

Mūsų kariuomenė šiauriniame Kaukaze, per mūšius 
nuo gruodžio 2 iki sausio 4 d. pagrobė iš priešų seka
mus karo reikmenis: 150 tankų, 109 kanuoles, 268 kul- 
kasvaidžius, apie 5,000 šautuvų, 59,000 prieštankinių ir 
prieškareivinių minų, daugiau kaip 500,000 šautuvinių 
kulkų, 253 motorinius trokus ir 15-ką amunicijos ir 
šiaip reikmenų sandėlių.

Tuo pačiu laikotarpiu mūsų kariuomenė sunaikino 
18-ką priešų lėktuvų, 170 tankų, 42 kanuoles, 222 kul
kas valdžius ir 390 motorinių trokų su karinėmis me
džiagomis.

Nuo gruodžio 24 iki sausio 4 d. priešai (šiame fron-z 
te) prarado daugiau kaip 11,000 savo kareivių ir ofi- 
cierių, vien tik užmuštų.

VIDUNAKTINIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS 4
Į vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė vedėt 

atkaklias kautynes dėl dviejų svarbių aukštumų. Po» 
artilerijos ugnies priedanga, mūsų kariuomenė prasi
veržė į priešų pozicijas ir užėmė 20 fortukų ir apdrū- 
tintų pavienių apkasų.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Puse Miliūno Hitlerininkų Kaukaze, Vejami 
Raudonarmiečių, Bėga Betvarkėje į Vakarus
MASKVA, saus. 6. —So

vietų kariuomenė išvalė vo
kiečius iš visos Nalčiko- 
Kotliarevskajos ir Proch- 
ladnajos srities ir toliau ve
ja priešus atgal iš šiaurinio 
Kaukazo į vakarus linkui 
Rostovo, kuris yra jau ma
žiau kaip už 140 mylių nuo 
dabartinio Sovietų fronto 
toje srityje, kaip teigia In
ternational News Service, 
amerikinė žinių agentūra.

LONDON, saus. 6. —An
glų žinių agentūra Reuters 
praneša, kad pusė miliono 
smarkiausios vokiečių ka
riuomenės šiauriniam Kau
kaze betvarkėje traukiasi 
atgal Į vakarus. Bėgdami, 
hitlerininkai sprogdina til
tus ir prikaišioja daugybę 
minų po keliais, kad ap- 
stabdyt Raudonosios Armi
jos žygiavimą pirmyn.

lyn atgal, ypač smarkiai pa
sižymėjo kazokai raiteliai, 
čia, kaip ir kitose fronto 
dalyse, sovietiniai kovoto
jai atėmė iš nacių dar eilę 
apgyventų vietų.

Religinė Sekta 
Paskelbė Šventą 

Karą Naciam 
Maskva. — Ingus taute-

. lė šiauriniame Kaukaze pa- 
I skelbė “gazavacą,” tai yra, 
I šventąjį mahometonų karą 
prieš vokiečius; ir tuojaus 
būriai tos tikybos žmonių 
savanoriai sugužėjo Į So
vietų kariuomenę, kaip pra
neša Raudonoji žvaigždė, 
Sovietų armijos laikraštis.

Amerikiečiai iš Oro
i Pliekė Japonus Burmoj

New Delhi, Indija, saus.
— Jungtinių Valstijų6 

bombanešiai, pakilę iš In
dijos, pragaištingai bom
bardavo didžią japonų or
laiviu stovyklą Moriywą ir 
Geležinkeliu kiemus Manda
lay, Burmoje.

Amerikinės bombos kar
totinai pataikė į priešų 

pir- lėktuvų aikštes ir į trauki-

MASKVA, saus. 6.—Rau
donoji žvaigždė, Sovietų 
kariuomenės organas, rašo, 
kad raudonarmiečiai sulau
žė ir sudaužė svarbiausią 
vokiečių apsigynimo liniją 
šiauriniai - rytiniame Kau
kaze, ir vydamiesi fašistus 
užėmė daugelį miestų.

Sovietai maršuoja ]
myn ir vidurinio Dono sri-jniu kiemus, sunaikindamos 
tyje ir visuose frontuose bei sužalodamos daugelį va- 
apskritai. Atimtos iš vo-‘ gonų ir garvežių. Jų sukel- 
kiečių Cimlianskajos srity- ti gaisrai buvo matomi per 
je, grūdant hitlerininkus to- 70 mylių.
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78-tajam Kongresui Besirenkant
Šiuos žodžius rašant, Washingtonan 

renkasi 78-tojo Jungtinių Valstijų kon
greso — atstovų buto ir senato — na
riai. Kongresas susirinko sausio 6 dieną. 
Tačiau sausio 7 diena bus svarbesnė — 
viena svarbiausiųjų,—nes tą dieną Jung
tinių Valstijų prezidentas Rooseveltas 
abiem kongreso butams sakys kalbą.

Prezidento kalba žada būti labai svar
bi ir įdomi. Ji palies pačius opiausius 
karo ir mūsų krašto vidujinio gyvenimo 
reikalus. Yra manoma, jog prezidentas 
Rooseveltas savo kalboje prisimins ir bu
simąją taiką, pokarinį pasaulio ir mūsų 
krašto susitvarkymą. Aišku, spėlioti čia 
dėl to, ką prezidentas pasakys, netenka. 
Vieni girdėsime jo kalbą per radiją, ki
ti skaitysime ją spaudoje.

Svarbu kitas klausimas. Ką veiks nau
jasis mūsų kongresas? Turime atsiminti, 
kad 78-tajam kongresui bene teks atlik
ti mūsų krašto istorijoj viena svar
biausių rolių. Jis yra išrinktas karo 
metu; jis turės, taigi, svarstyti ir tarti 
klausimus, liečiančius karo vedimą ir jo 
laimėjimą. Jam, matyt, teks pasisakyti 
ir taikos įvykdymo klausimu. Gal tik Ci
vilio Karo metu mūsų krašto kongresui 
teko eiti tokios svarbios pareigos, kokios 
teks 78-tajam. ....

Šiame kongrese demokratų partija 
turės daugumą narių, bet labai mažą 
daugumą. Republikonai per pereituosius 
rinkimus gerai pasirodė, išrinkdami daug 
savo atstovų. Netenka nei aiškinti, kad 
daugelis republikonų jau dabar aštrina 
savo dantis, kaip įkąsti Naujajai Daly
bai šlaunin, kaip pakenkti prezidento 
Roosevelto administracijai. Visokių su
manymų tūli senatoriai ir kongresmanai 
turi savo portfeliuose ir tik laukia pro
gos, juos iš ten išimt ir patiekt atatinka
moms komisijoms. Tas viskas, aišku, ne
žada gero. Geriau būtų, jei demokratai 
veiktų vieningai, vienlypiai. Deja, tarp 
demokratų pasidalinimas taipgi gilus. 
Daugelis pietinių valstijų demokratų vi
suomet bus pasirhošę remti aršiausį re- 
publikoną, jei tik jis išstos prieš Naują
ją Dalybą, prieš Amerikos žmones.

Tas viskas deda specialines pareigas 
ant kiekvieno sąmoningo ir patrijotingo 
Amerikos piliečio, ypačiai ant kiekvieno 
darbo žmogaus, ant darbo unijų ir ben
drai darbininkiškų organizacijų.

Mums labai svarbu, kad 78-tasis kon
gresas nepanaikintų tų lengvatų, kurios 
buvo pasiektos sunkiu darbu ir kovomis. 
Svarbu, kad nebūtų panaikinti patys 
svarbiausieji Naujosios Dalybos pasi
reiškimai, — algų ir darbo valandų įsta
tymas, etc. Nes jei tas reakcininkams 
pavyktų padaryti, tuomet iš tikrųjų bū
tų užduotas didelis Ame! ikos darbo žmo
nėms smūgis. Tai būtų smūgis ir mūsų 
krašto karinėms pastangoms.

Atsiminkime: reakcininkai bandys už
duotį smūgį darbininkams gudriai. Jie 
mosis panaikinti iškovotąsias darbinin
kams lengvatas, aiškindami, būk to rei
kalaująs šalies gynimas. Jie gudrūs de
magogai. Jie mokės kaip pasakyti.

Mums labai svarbu, kad šis 78-tasis 
kongresas būtų konstruktyvus, kad jam 
rūpėtų karo laimėjimas taip, kaip rūpi 
patrijotiškiausiems Amerikos žmonėms. 
Mums svarbu, kad kongresas tarnautų 
liaudžiai, visam mūsų kraštui.

Mums svarbu, kad 78-tasis kongresas 
kooperuotų su Vyriausiuoju Krašto Ko- 
mandieriumi, kad jo tariamas balsas bū
tų podraug ir žmonių balsas — visos 
tautos balsas.

Neamerikietiški Mr. Dieso 
Veiksmai

Jau kelinti metai, kai USA kongresas 
skiria sumas pinigų t. v. Dieso komite
tui, veikiančiam prieš “neamerikietiškus 
veiksmus.” Prakaituodamas Mr. Diesas 
dirbo kovai prieš tuos, kurie norėjo, kad 
mūsų kraštas palaikytų gerus santykius 
su Tarybų Sąjunga, prieš tuos, kurie ko
vojo prieš nacius ir visokius jųjų agen
tus.

Iki Amerika nebuvo įstojusi į karą, 
iki ji nebuvo “viename vežime” su Tary
bų Sąjunga, Mr. Dieso komitetas 
džiaugėsi ir “dirbo”, “numaskuodamas” 
“raudonuosius.” Komercinė spauda 
spausdino jo atvaizdus ir jo ne
apgalvotus pareiškimus, suteikdama jo 
komiteto veiklai didelės ir svarbios reik
šmės.

Bet štai, Amerika įstojo į karą. Reikia 
kovoti prieš nacius, prieš fašistus, prieš 
japoniškus niekšus. Dieso komitetas at
siduria klaidžiotėje. Prieš nacius ir jų 
agentus jis kovoti bejėgis, na, o te be ves
ti' kovą prieš komunistus, prieš “raudo
nuosius”,— niekas jam netikės, visi iš 
jo tik pasijuoks. Tiesa, jis dar bandė vis 
tebetęsti savo pradėtąjį darbą. Jis buvo 
raudonuoju padaręs Leoną Hendersoną, 
OPA administratorių, bet žmonės iš to 
tik gardžiai nusijuokė. Jis bandė apkal
tinti (“raudonume”) visą eilę federali- 
nėse įstaigose esančių tarnautojų, ta
čiau ir iš to nieko neišėjo.

Ir štai, Mr. Diesas pagamina savo 
“darbuotės” raportą, metinį raportą. 
Pagamina pats vienas, nepaisydamas 
kitų komiteto narių. Ir tas viskas prade
da negardžiai kvepėti net tokiam Dieso 
komiteto nariui, kaip kongresmanas Jer
ry Vorrhis. Pastarasis išleido savo ra
portą, kuriame pareiškia, jog Mr. Die
sas dirbo bereikšmį darbą, nes jis neko
vojo prieš mūsų krašto priešus; užuot 
kovojus prieš priešus, Mr. Diesas dar 
vis “tebegaudo raganas!”

Būtų gerai, kad iš to visko 78-tasis 
kongresas padarytų atatinkamas išvadas 
ir atsisakytų skirti Mr. Diesui 
pinigų, kurių jis prašys.

Ambasadorius Grew? Aprašo 
Japonų Militarizmo Pavojų

KARO LAIMĖJIMAS REIKALAUJA 
65,000,000 DARBININKŲ RANKŲ.

sumas

karą 
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Tyčiojasi iš Amerikos
Finliandijos fašistai, vesdami 

prieš Sovietų Sąjungą, Amerikos 
ninkę, skandindami Amerikos laivus,
tiek šeškiškai įsidrąsino, kad jų minis- 
terių pirmininkas J. W. Rangell, kuris 
neseniai sveikino Japoniją metų sukak
ties užpuolimo ant Perlų Uosto proga, 
padarė pareiškimą spaudai, kad Fin- 
liandija neskelbsianti karo Jungtinėms 
Valstijoms!

Tokis pareiškimas yra niekas kitas, 
kaip pasityčiojimas iš Jungtinių Valsti
jų. Viena, kad Finliandijos lėktuvai ir 
kitos jėgos išvien su Hitlerio jėgomis jau 
antri metai skandina Amerikos laivus 
ir žudo jūreivius; o antra, kad fašistinė 
Finliandija, paskelbdama Amerikai ka
rą tik pati sau užduotų smūgį; ji Ame
rikai žalos daugiau padaryti negalėtų, 
nes jos jėgas jau aplaužė Raudonoji Ar
mija, o Amerika išvytų iš šios šalies 
Finliandijos agentą, kuris čia būdamas 
kenkia mūsų karo laimėjimui.

Ką Gali Atlikti Partizanai
Partizaniškas liaudies karas vyriau

siai paklupdė Napoleoną Rusijoj 1812 
metais. Chinijos partizanai išgelbėjo sa
vo šalį nuo Japonijos pavergimo. Jugo
slavijos partizanai išvystė taip didelį 
veikimą, kad ištisus šalies plotus atka
riavo, organizavo naują karo frontą, 
kur Hitleris ir Mussolinis yra priversti 
laikyti apie pusę miliono armijos.

Bet daugiausiai Jungtinėms Tautoms, 
o ypatingai Raudonajai Armijai gelbs
ti Sovietų Sąjungos piliečių partizaniš
kas karas Ukrainoj, Baltrusijoj, Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj. Ten Hitleris 
laiko apie milijono vyrų armiją, o vis 
vien partizanai naikina jo traukinius, 
fašistus ir tuo padeda Raudonajai1 Ar
mijai.

Iš Maskvos pranešama, kad per kelis 
pastaruosius mėnesius Sovietų Ukrainos 
teritorijoj partizanai užmušė 47,000 
hitlerininkų, nuo bėgių nuvertė 148 
traukinius, išsprogdino per 400 tiltų, 
sunaikino 54 hitlerininkų viršininkų ka
rinius centrus; 1,400 automobilinius 
sunkvežimius, 13 lėktuvų ir per 200 tan
kų.

Štai, ką reiškia partizanų kova!

(Šių dienų knygos —apžvalga Stephen Pea**ce)
Niekas geriau nepažįsta Ja

ponijos militaristų valdžios, 
kaip Joseph Clark Grew, mūsų 
ambasadorius Japonijoj per 10 
metų ligi Perlų Uosto užpuoli
mo. Tai buvo jis, kuris pagal 
prezidento Roos'eVelto prašymą 
pareikalavo audiencijos’ su Ja
ponų imperatorium, kad pasku
tiniam momente sulaikyti karą. 
Kada jis buvo pašauktas į Už
sienių Reikalų ministerijos ofi
są, Tokyo, 7:30 v. ryte, gruo
džio 8-tą dieną (Tokyo laikas), 
Perlų Uosto užpuolimas jau 
buvo įvykęs faktas. Bet japo
nai jam to nepasakė. Užsienių 
Reikalų Ministras Togo jam 
padėkavo už jo pastangas išlai
kyti taiką, ir nieko tikslaus ne
pasakė apie audienciją su im
peratorium, kuri, žinoma, nie
kad neįvyko.

Ponas Grew tiki, kad japo
nai nebus įveikti atakomis; 
niekas, išskyrus galutiną visa
pusį militarinį pralaimėjimą, 
užbaigs' jų užkariavimų pasi
ryžimus. Jie gerai išlavinti .ka
reiviai, kurie turi daugelį metų 
prityrimų kovose. Jie daug ne
reikalaujanti, vieningi, ir fa
natiškai nusistatę išlošti karą. 
Ligi šiol jie yra užkariavę 10 
sykių daugiau negu jų teritori
ja, ir išnaudoja daugelį natū
ralių resursų, ir beginklius vie
tinius gyventojus.

Ambasadorius Grew išaiški
na, kaip jo misija Tokyo buvo 
gerų-patarimų — kaip jis darė 
visokias pastangas palaikyti 
nemilitarinius vadus ir pasiūlė 
japonų valdžiai atsisakyti jų 
užpuolimų sprendimą. Galuti
nai ta misija nepasisekė, nes 
militaristai pagrobė valdžią į j 
savo rankas. Nepasisekė todėl, 
kad vadai, kurie pagrobė kon
trolę valdžios, nenorėjo taikos.

žiūrėdamas atgal į Japonijos 
tarptautinį rekordą, p. Grew 
sako, kad priežastis to nepasi
sekimo buvo japonų valdžios 
atsisakymas išlaikyti pažadus. 
Prižadėdami Korėjai nepri
klausomybę, jie ją prijungė 
prie savo karalystės. Jie priža
dėjo neapginkluoti niandatilo
tas salas Pačifike...bet apgink
lavo. Jie prižadėjo apsaugoti 
Amerikos turtą Kinijoj, bet iš- 
bombardavo. Prižadėjo pripa
žinti politinę poziciją francū- 
zų Indo-Kinijos, bet už kelių 
mėnesių padarė tenai užpuoli
mą. Jie prižadėjo pripažinti 
Kinijos teritorinį saugumą, bet 
pagaliau pasisavino daugelį Ki
nijos žemių.

Ambasador. Grew pasmer
kimas yra ne prieš anti-mili- 
taristinius japonus, kuriuos jis 
gerbia ir myli, bet prieš mili
tarinį režimą, kuris pavėlina 
tokius dalykus, kaip Nankingo 
žudynės, visapusinį suvaržymą 
darbo veiklos ir darbininkų 
teisių, suėmimą jaunuolių tik
tai karui, cenzūrą, kuri sulaikė 
nuo žmonių, kas darėsi Chini- 
joj, sunaikinimą Amerikos tur
to, arba pralaimėjimus šiame 
kare Midway ir Solomonuosc. :

Kaipo pavyzdį militaristų 
įkvėptos dvasios, p. Grew pasa
kuoja apie japonų belaisvį, ku
ris norėjo pranešti savo myli
miems per Kinų valdžią ir 
Amerikos ambasadą Tokyo, 
kad jis buvo gyvas ir sveikas, 
nors belaisvis kiniečių. Kada p. 
Grew pranešė šias informacijas 
japonų valdžiai, jis gavo atsa
kymą, kad ta valdžia ir to vy
ro šeima pripažįsta jį mirusiu.

Japonija, kaip Vokietija, no
ri pravesti rasių kovą šiame 
karo. Bet kaip p. Grew išaiški
na, Kinijos narystė Suv. Tau
tose įrodo, ' kad tai neteisybė. 
Bet Japonijos teorija apie jų 
rasės pirmutinybę, pagrįsta pa
saka apie imperatoriaus paėji
mą iš saulės deivės, gali būti 
sunaikinta tiktai militarine 
pergale.

Ambasadorius Grew mato 
vilties ateityje stiprioj Kinijoj, 
kaipo stąbilizuojamoj jėgoję 

Azijoj. Jis irgi tiki, kad Japo
nija, išlaisvinta iš militaristi
niu valdovu, vaidins svarbia 
rolę ateityje. Bet pirmas mūsų 
darbas yra išstumti Japoniją 
iš tų vietų, kur ji dabar užka
riavo. Tas negali būti įvyk- 
dinta, jis įspėja, manymu, kad 
mes galime apsidirbti pirma su 
Vokietija ir sumušti Japoniją 
po tam. Kiekvienas menesis 
duoda Japonijai daugiau laiko 
išnaudoti jos užkariautus pri
zus.

Japonija, yra įveikiama, ypač 
todėl, kad ilgi vandenkeliai ap
supa jos visą žemę, 
neturime manyti, kad 
ma lengvai padaryti, 
darėme tą tragingą
gruodžio 7 d., 1941 m., kada 
beveik netekom savo vietos Pa- 
cifi.ke. Mes neturime padaryti 
kitos tokios klaidos. FLIS.

Hitlerio gaujos žaibo 
greitumu nusiaubė Lenkiją, 
Norvegiją, Daniją, Holan- 
diją, Belgiją, Franci ją ir 
Balkanus ne vien todėl, kad 
Hitleris su savo banditiš
kais generolais to norėjo, 
bet ir todėl, kad tam buvo 
visapusiai pasiruošęs.

Jis turėjo didesnę armiją, 
kaip jo priešai. Jis galėjo 
tą armiją greičiau sutrauk
ti, kur reikia. Demokrati
jos užnugary] veikė nacių 
penktoji kolona. Pirmuosius 
smūgius kirto nacių orlai- 
vynas, nes jis buvo skaitliu- 
gesnis už jo priešų. Pas
kui sekė dešimtys tūkstan
čių tankų, kuriuos jam ga
mino milžiniška industrija. 
Tankams gelbėjo tūkstan
čiai kanuolių, kurias paga
mino ne vien Vokietijos, bet 
ir Austrijos, Čechoslovaki- 
jos fabrikai ir darbininkai. 
Paskui lėktuvus, kanuoles 
ir tankus sunkvežimiais se-

Bęt mes 
tą gali- 

Mes pa
klaidą

Redakcijos Atsakymai
Hipolitui Balčiūnui. — Eilu

tės “Spinduliai” persilpnos ir 
dėl to negalime jomis pasinau
doti. Bandykite rašyti prozoje.

Senam Vincui. — Jūs buvo
te parašę ilgą rašinį, puolan
tį redakciją. Į tai trumpai 
jums buvo atsakyta “Krisluo
se”—ar neužtenka? Mes 
nome, jog taip, užtenka.
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Boston, Mass
Dienraščio Laisvės nau

dai bankietas įvyks sekma
dienį, sausio (Jan.) 10-tą, 
6 vai. vakare, 376 Broad
way, So. Bostone. Progra
moj Rože Merkeliu te, Ignas 
Kubiliūnas, Richard Buivi- 
das, Helen Žukauskaite. Ge
ri valgiai. Įžanga tik $1.50. 
Rengia Literatūros Draugi
jos 2 kuopos moterys.

Bostono ir apylinkių lie
tuviai prašomi dalyvumu 
tame gražiame bankiete pa
remti dienraštį Laisvę.
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kuomet amerikietis karininkas ima jo
Nacių karininkas, paimtas j nelaisvę Šiaurės Afrikoje, 
nekaip jaučiasi, 
nuotrauką.

niauti, kad mums būtų leng
viau kariauti.

Kad Roosevelto ir Admi
nistracijos visi planai bū
tų pravesti gyvenimai!, kad 
mes 1943 metais galėtume 
pagaminti tiek ginklų, kiek 
mums jų reikia, tai yra, pa
statyti 16,000,000 tonų lai
vų; pagaminti 125,000 karo 
lėktuvų; 75,000 tankų; 35,- 
000 priešlėktuvinių kanuo
lių ir daugybę kitų ginklų, 
amunicijos ir užtektinai 
maisto, tai mes visi turime 
smarkiai dirbti. Dirbti, kad 
karą laimėti! Dirbti, kad 
žiaurų ir niekšišką priešą 
nugalėti!

Ir štai Roosevelto Admi
nistracija apskaitliuoja, kad 
1943 metais būtinai bus rei
kalinga, kad 65,000,000 
žmonių dirbtų mūsų perga
lei. Dirbtų karo industri
joj, fabrikuose, kurie gami
na reikmenis, be kurių mes 
negalime gyventi, ant far- 
mų, kad pagamintų maisto 
produktų. Dirbtų vyrai ir 
moterys, jaunimas ir seni.

Vyriausybė tūlus net ar
mijos amžiaus žmones pa
lieka prie darbo, nes be, 
ginklų, * amunicijos ir reik
menų ir skaitlinga armija 
negali būti pergalinga. Vy
riausybė imsis žygių net 
pasiųsti darbininkus į tas 
industrijas, kur jų bus sto
ka ir jie bus reikalingi. To 
reikalauja mūsų karo lai
mėjimas.

Hitleris organizavo “žaibo 
karus.”

O kad tą Hitleris būtų 
galėjęs padaryti, tai per 
daug metų Vokietija buvo 
paversta į karinį logerį, 
kur dieną ir naktį milionai 
žmonių dirbo gamindami 
ginklus, amuniciją, staty
dami tvirtumas ir praves- 
dami kelius. Gi kada Hit
leris pavergė Vakarinę ir 
Centralinę Europą, tai jis 
prie darbo pastatė šimtus 
milionų žmonių.

Atminkime, kada Hitle
ris užpuolė Sovietų Sąjun
gą, tai jam dirbo jau ne 
vien Vokietijos, Italijos, 
Finliandijos, R u m u n i jos, 
Vengrijos, Slovakijos žmo
nės ginklus ir amuniciją, 
bet dirbo Francijos, Belgi
jos ir kitų pavergtų kraš
tų žmonės Hitlerio karo 
mašinai. Ir ta mašina buvo 
galinga.

Bet Jungtinės Tautos tu
ri sumušti Hitlerį ir jo šai- 
ką. Jungtinės Valstijos, 
Sovietų Sąjunga, Anglija ir 
kitos šalys, kurios įeina į 
Jungtines Tautas, kaip Chi- 
nija, Pietų ir Centralinės 
Amerikos respublikos, yra 
daug kartų didesnės, turi 
daug daugiau žmonių, žalia- 
daikčių, fabrikų, derlingų 
laukų, įvairios mašinerijos 
ir žmonių pritarimą ne vien 
savo šalyse, ne vien Hitle
rio, Mussolinio ir Japonijos 
pavergtose šalyse, bet net 
dalies Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos gyventojų. Jung
tinės Tautos ir skaitlinges- 
nės, ir didesnės, ir turtin
gesnės už “Ašį.”

Jos buvo nepasiruošę ka
rui, išskiriant Sovietų Są
jungą, kuri žinojo, kad ka
ras su hitleriškais banditais 
yra neišvengiamas. Per virš i 
pusantrų metų Sovietų Są-' 
junga veik pati viena nešė 
sunkiausią karo naštą. Tuo, 
laiku Anglija užgydė savo. 
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Gi Jungtinės Valstijos pre- dar nebus pervėlu, tai apie tai 
zidento Roosevelto vadovys- plačiau parašysiu.” 
tėj nusistatė pagaminti tiek 
daug ginklų, kad jos vienos | 
turi viršyti “Ašies” apsigin- ■ 
klavima.

Tie 'ginklai reikalingi 
Amerikos armijai, laivynui, 
ir orlaivynui. Jie reikalingi 
ir mūsų talkininkams — 
Anglijai, Chinijai, Sovietų 
Sąjungai, nes mūsų talki
ninkai aktyviai kariauna, 
jų industrija buvo mažesnė 
už mūsų, jų fabrikai nuken
tėjo, tai mes turime papil
dyti jų ginklų kiekį, kad, 
jie sėkmingiau galėtų ka- i

SKAITYTOJŲ BALSAI
Kovų Aprašymai Reikalingi

Zigmas Janauskas, Kana
doj lietuvių veikėjas, rašo apie 
straipsnius, kurie tilpo “Lais
vėj” po antrašte: “Kaip Buvo 
Sumušti Naciai Ties Maskva,” 
sekamai:

“Man atrodo, kad ‘Laisvėj’ 
tilpęs aprašymas kovų Mas
kvos fronte dalykas yra geras. 
Vaizdingas ii’ ryškus. Gal visa 
jo bėda, kad jis ilgas, ir visi 
skaitytojai ištisai retai per
skaito ... Kiti sako įdomus, 
bet stoka laiko. Taip, pas 
mus visi dabar skundžiasi su 
laiku. Bet dienraštyj, tai ge
rai talpinti ir ilgesni raštai.”

Jurgis Šimaitis iš Montello, 
“Laisvės” nuolatinis vajinin- 
kas ir darbuotojas, tarpe kit
ko, rašo:

“Skaitytojai išsireiškė, kad 
jiems aprašymas ‘Kaip Buvo 
Sumušti Naciai Ties Maskva” 
patiko, sako, kad tai yra tik
ras atsitikimas ir teisingai ap
rašytas. Yra ir tokių, kurie vi
so neperskaitė, bet ir jie sa
ko, kad aprašymas yra geras. 
Aš manau, kad tokių raštų 
reikia daugiau dienraštyj dė
ti.”

J. K. Alvinas mūsų veikėjas 
Detroite, tarpe kitko, rašo: 

rašto 
‘Kaip 

Ties

“Kas dėl tilpusio
‘Laisvėj po antrašte:
Buvo Sumušti Naciai
Maskva,’ tai mums labai buvo 
žingeidūs aprašymai. Tik dėl 
stokos laiko negalėjau apie 

pasiruošė kovai, tai parašyti į spaudą. Jeigu

HOPE THAT SNEER.OFF HIS FACE/
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Kaip SSSR Gyvenų Lietuviai 
Minėjo 1942 Hp'lii 

Gegužes Pirmąją
(Šis straipsnis tik neseniai pasiekė mus, bet jis visvien 

savo vertės nenustoja. — “Laisv.” Red.)

Naujais kariniais gyvybi
niais laimėjimais, ištver
mingu darbu tarybiniuose 
laukuose sutiko Gegužės 
Pirmąją lietuviai, kurie, 
Hitlerio gaujom užpuolus 
mūsų tėvynę, evakuavosi Į 
krašto gilumą.

Tarybų Sąjungoje gyve
ną lietuviai, kaip ir visi ki
ti tarybiniai žmonės, atsi
sakė nuo laisvadienių Gegu
žės. Pirmąją ir antrąją, kad 
savo našiu darbu padėtų 
Raudonajai Armijai triuš
kinti hitlerinius įsiveržė
lius, varyti juos iš mūsų 
krašto, kuo greičiau išva
duoti mūsų mieląją tėvynę 
Lietuva, v

N. kariniame fabrike dir
bąs tekintojas d r g. ŽALYS, 
gegužės 1 d. pagamino 40 
detalių minosvaidžiam dau
giau negu paprastai. Taš
kento srityje medvilnės 
pramonėje dirbančios lietu
vės, vadovaujamos briga- 
dierės drg. SABAITĖS, tą 
dieną pagamino Raudono-
sios Armijos kovotojams 
220 porų baltinių virš nu
matytos normos. Savo mi
tinge priimtoje rezoliucijo
je jos rašo: “Didžiuojamės, 
kad savo kukliu darbu pri
sidedame prie bendros ta
rybinės liaudies kovos prieš 
nekenčiamą hitlerizmą. Pa
sižadam dar geriau, dar na
šiau dirbti, kad mūsų nar
sieji raudonieji kariai būtų 
visuomet aprūpinti visu rei
kalingiausiu. Gegužės Pir
mosios proga sveikiname 
mūsų vyrus, brolius ir ar
timuosius, kovojančius Rau
donosios Armijos lietuviš
kųjų dalinių eilėse prieš ar
šiausius mūsų tautos prie
šus — hitlerinius okupan
tus.” /

Iškilmingoje nuotaikoje 
praėjo Gegužės Pirmosios 
šventė Raudonosios Armi
jos tautiniuose lietuviškuo
se daliniuose.

Jau švenčių išvakarėse į 
dalinius pradėjo plaukti iš 
įvairiausių Tarybų Sąjun
gos kampelių darbo žmonių 
dovanos mūsų narsiesiems 
kovotojams. Rūpestingai 
supakuoti įvairiausi keps
niai, dešros, rūkyta žuvis, 
vaisių, saldumynų, tabako, 
papirosų, odekolono, skus
tuvų, nosinių, baltinių ir 
daug kitų dovanėlių — ryš
kiai liudija apie tą didžiąją 
meilę, kuria tarybinė liau
dis apsupa savo tėvynės gy
nėjus.

Nepaprastas džiaugsmas 
apimdavo mūsų karius žiū
rint į lietuviškus užrašus: 
“Mūsų šauniesiems lietuviš- c

kiems kariams - raudonar
miečiams.”

Visuose daliniuose įvyko 
vakarai, kuriuose pasirodė 
lietuviškieji saviveiklos ra
teliai, orkestrai, chorai.

Vakaruose buvo garsiai 
skaityti daliniuose gauti 
laiškai ir sveikinimai Gegu
žės Pirmosios proga.

“Brangūs draugai, lietu
viškųjų dalinių kariai, va
dai ir politiniai darbuoto
jai! — rašoma viename 
laiške, — nuoširdžiai svei
kiname jus Gegužės Pirmo
sios — darbo žmonių ir tau
tų solidarumo šventės pro
ga ir prašome priimti kuk
lias mūsų dovanas. Šiuo 
metu, kada daugelis Euro
pos kraštų, jų tarpe ir mū
sų brangioji tėvynė Lietu
va kenčia begalines kančias 
vokiškųjų fašistų priespau
doje, kad didžioji mūsų tė
vynė Tarybų Sąjunga drau

Nepamiršim, Nedovanosimi
1942 m. balandžio 27 d. 

Tarybų Sąjungos Užsienių 
Reikalų L. Komisaras drg. V. 
Molotovas išsiuntinėjo visoms 
valstybėms, su kuriomis Tary
bų Sąjunga turi diplomatinius 
santykius, naują notą apie 
hitlerinių okupantų žvėrišku
mus ir Vokietijos vyriausių 
valdžios organų atsakomybę 
už tuos žvėriškumus.

Hitleriniai fašistai nori už 
prasidėjusį karą suversti kaltę 
Tarybų Sąjungai. Tuo tarpu 
fašistinės Vokietijos valdovai 
jau prieš karą turėjo parengę 
smulkų Tarybų Sąjungos api
plėšimo planą. Drg. Molotovas 
savo notoje rašo, kad slaptose 
direktyvose, išleistose Berlyne 
1941 m. birželio mėn., t. y., 
pačiose karo išvakarėse, Vo
kietijos fašistų galva Goerin- 
gas šitaip apibūdina karo 
tikslą: “Gauti Vokietijai kiek 
galima daugiau maisto ir naf
tos — toks yra pagrindinis 
ekonominis kampanijos tiks
las . . .”

Pramonės įmonės — vokie
čių fabrikantams, kolchozų 
žemė — vokiečių dvarinin
kams ir kolchozininkams — 
priverčiamieji darbai, rykštės 
ir nelaisvė Vokietijoje. Tokia 
hitlerinių fašistų tvarka jų 

i skelbiamoje “Naujoje Euro
poje.”

“Jokios istorinės ar meninės 
vertybės Rytuose neturi reikš
mės,” — moko savo plėšikus 
vandalas feldmaršalas von 
Reichenau. Ir šit Maskvos sri
tyje okupantai sunaikina 112 
bibliotekų, 4 muziejus ir 54 
teatrus bei kinoteatrus, o 
Charkove Korolenkos bibliote
kos knygomis išgrindžia pur
viną gatvę.

“I gyventojus veikti jėga,“

ge su kitomis laisvę mylin
čiomis tautomis veda šven
tąjį tėvynės karą dėl savo 
laisvės, ir garbės — į jus, 
kaip į išvaduotojus, at
kreiptos dorųjų pasaulio 
žmonių akys. Jūsų laukia 
pavergtojoj Lietuvoje jūsų 
broliai, tėvai, vaikai, žmo
nos ir sužadėtinės. Su di
džiausia viltimi laukia jūsų 
paržygiuojant, kaip nugalė
tojų, jūsų draugai — Lie
tuvos darbo žmonės.

Raudonos ios Armijos 
smūgiai kasdien darosi vis 
smarkesni ir skaudesni. 
Partizaninio karo liepsna 
laikinai užgrobtose Tarybų 
Sąjungos respublikose, jų 
tarpe ir Lietuvoje, diena iš 
dienos stiprėja. Nebetoli 
tas laikas, kad nė vieno vo
kiškojo okupanto nebeliks 
tarybų žemėje.”

“Pasižadam tvirtai, — 
ryžtingai prisiekė lietuviai 
—Raudonosios Armijos ka
riai, — savo krauju, iki pa
skutinio atodūsio, kovoti 
prieš fašistinius grobikus, 
triuškinti juos, varyti juos 
lauk iš tarybinės žemės, iš
vaduoti gimtąjį kraštą nuo 
hitlerinio maro.”

Taip minėjo Gegužės Pir
mąją evakuotieji lietuviai.

M. Liubeckis.

Iskelbia vokiečiu karo vadovy- i
Įbes instrukcija. Ir vos pasiro
džius hitlerininkams, visur 

Įrengiamos viešos tarybinių 
'darbuotojų žudynės, korimai, 
deginimai, sodinimai ant kuo- 

i lo—“kitiems atgrasinti”, šim
tai tūkstančių išžudytų ramių 

i civilinių gyventojų, dešimtys 
i tūkstančių sušalusių vaikų, iš
varytų žiemą iš okupantų de- 

i ginamų namų — tokia vokiš- 
i kūjų vergvaldžių kultūra. 
| Okupantai naikinto naikina 
tarybinius gyventojus, kad pa
rengtų vietą savo kolonistams. 
Savo radijo propagandoj hit
lerininkai skelbia, kad jie Uk
rainoj įkurdinsią 25 mil. vo
kiečių, kuriems “sunkius ir 
juodus darbus dirbs ukrainie
čiai.”

Drg. V. Molotovo nota pa
remta gausiais faktais ir cita
tomis iš Raudonosios Armijos 
užgrobtų vokiečių karinės va
dovybės įsakymų. Fašistų žvė
riškumai — tai nusikalstamos 
Hitlerio politikos, hitlerininkų 
skelbiamos rasinės teorijos 
vaisius.

Dideli fašistiniu žvėrių nu
sikaltimai, didi ir mūsų liau
dies neapykanta okupantams. 
I hitlerininkų planus sunaikin
ti, suvokietinti ir kolonizuoti 

Į tarybines tautas Raudonoji 
Armija ir narsūs partizanai 
atsako negailestingu okupan
tų naikinimu. Milijonų žmonių 
pralietas kraujas, nuniokoti, 
dykuma paversti ištisi plotai, 
milijonai išgėdintų moterų ir 
našlaičiais padarytų vaikų 
šaukiasi keršto. Ir tarybinė 
liaudis prisiekia: okupantų 
pridarytų skriaudų — nepa
miršim, nedovanosim !

A. Ramutis.
(Iš “Tiesos)

L A I S V S 
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Antra Dalis Pauliaus Raporto iš Užsienio
(Feljetonas)

Kaip jau pirmiau esame 
kalbėję, tai svarbiausia ma
no misijos užduotis buvo ta, 
kad kiekvienam pronacių ge
nerolui išsiderėti po dvarą nuo 
pono Hitlerio už teisingą jo 
naudai darbavimąsi. Kad ne
prašanti pro šalį, pranešimą 
ponui Hitleriui iš pronacių 
darbuotės prirengiau didžiau
siu rūpestingumu, kad viską 
jam pateikus aiškiausioje for
moje, iš ko ponas Hitleris be 
klaidos galėtų padaryt teisin
gą išvadą, kuria pasiremda
mas galėtų spręsti, kokio di
dumo dvaras kiekvienam ge
nerolui priklauso.

Kaip jau iš pirmiau yra ži
noma, m and protektorium 
buvo paskirtas pulkininkas 
Špek. Tai jo rūpestingumu ir 
buvo suruoštas mano susitiki
mas su ponu Hitleriu. Atlikęs 
diplomatinius foiTnalumus, pa
reiškiau savo didelį pasitenki
nimą tuomi, kad man tenka 
garbė įteikti širdingiausius pa
sveikinimus nuo Amerikos lie
tuviškų pronacių aukščiau
siam nacių vadui, jo malony
bei Adolfui Hitleriui. Ponas 
Hitleris atydžiai apžvelgė ma 
no figūrą ir pusiau patenkintu 
tonu paprašė sėstis, nurodyda
mas vietą skersai stalo, taip, 
kad mudu visa laika žiūrėtu
me viens kitam į akis.

Atidariau savo portfelį, išė
miau pranešimą ir maloniai 
pareiškiau, kad varde prona
cių generolų laikysiu šią va
landą didžiai garbinga, kurio
je jūsų malonybė teiksitės iš
klausyti pranešimą, su kokiu 
pasiryžimu ir didžiausiu pasi
tikėjimu jūsų galybe mano ge
nerolai platina jums naudingą 
propagandą Amerikos lietu
viuose.

Gavęs pono Hitlerio malonų 
sutikimą, pradėjau savo pra
nešimą nuo pat pradžios įvy
kių :

Kaip tik jūsų rudieji žvėrys 
pasalingai atslinkę iššovė pir
mutinį šūvį Lietuvos žemėje, 
tai visi pronacių generolai ati
darė savo kakarines ligi pat 
ausų ir šaukė pablūdėlių fyal- 
sais, kad Lietuva esanti laisva 
ir nepriklausoma. Jūsų tie 
žvėriški žygiai tiek paveikė 
pronacių generolus, kad jie 
instinktyviai jautė lyg būtų jie 
patys dalyvavę tame pragari
niam įsiutime, deginime Lie
tuvos miestų ir kaimų ir bru- 
tališkame žudyme savo tėvų, 
motinų, brolių ir seserų. Juo 
jūsų prakeikti panzeriai slin
ko gilyn Sovietų. Sąjungon, juo 
didesnis pasiutimas apėmė 
pronacių generolus. Beveik be 
išimties, visi lietuviški katali
kų kunigai paliovė melstis už 
Šventą Tėvą, ką jie pirmiau 
darydavo. Vietoj to, pradėjo 
melstis už jumis, ponas Hitle
rį, prašydami Dievo jum svei
katos, palaimos ir pergalės. 
Kunigai dabar pasidarė tokio 
supratimo, kad švento Tėvo 
velnias negrėbs, o jeigu ir pa
grėbtų, tai tiek čia bėdos, 
nuostolių dėlei to nepasidary
tų, jo vietos seniai kiti laukia, 
kuomet jūsų vietą užimti gal 
nei vienam iš pronacių gene
rolų nepavyktų!

Todėl, visi taip jaučia, kad 
su jūsų, ponas Hitleri, žlugi
mu visiems pronaciams ateitų 
verksmas ir dantų griežimas. 
Bijodami tokio likimo, jie visi 
savo maldas, melus ir pra
keiksmus apieravoja Dievui iš
imtinai vien už jumis. Lietu
viški kunigai dabartiniu laiku 
tiek pasišventė jūsų labui, ger
biamas pone, kad velnių bai
dymą nuo davatkų paliko pa
čioj paskutinėj vietoj. Teisin
giau būt pasakyt, visiškai už
miršo.

Net advokatas Gabaliaus- 
kas, nebūdamas dvasiškiu, ra
gina tėvelius supažindinti be
dievius su Kristum. Matomai, 
Gabaliauskas cieliuoja į gri- 
gaitinius socialistus.

Kuomet pernai metais biskį 
anksčiau šio laiko jūsų smogi
kai puolė Maskvą, tai prona-

sąrą tik aliejus ir aliejus jiems 
buvo ant liežuvio. Aš net ken
čiau baimę, kad mano genero
lam nepradėtų aliojus varvėti 
iš nosių. Ant laimės nieko blo
go neatsitiko.

Dabar, atėjus antrai žiemai, 
gerbiamas pone, jūsų smogi
kus ir mano generolus vėl pra
dėjo graužti utėlės ir kitokį 
parazitai! Bet nežiūrint viso
kių kliūčių ir nepasisekimų, 
jum ištikimybė pronacių ge
nerolų nepalaužiama. Jie pa- 
gatavi patys savęs išsižadėti, 
by tik jum ištikimai tarnauti. 
Drystu tvirtinti, kad mano ge
nerolų. pastangos teikia jum 
milžiniškos paramos, naikini
me bolševizmo. Toks vetera
nas. bolševizmo ėdikas, kaip 
daktaras Grigaitis, mano ma
nymu, turi būt nepavaduoja
ma spėka prie jūsų karinės 
mašinos.

Tikiu, būsite gerai apsipaži- 
nę su lietuviškų pronacių veik
la jūsų naudai, gerbiamas po
ne. Man būt labai malonu su
žinoti, ant kiek jūs įvertinate 
mano generolų jum teikiamą 
propagandą ?

“Ant tokio klausimo nėra 
galima atsakyti, ponas Pau
liau,” pareiškė Hitleris.

“Reikia jums žinoti, kad 
mes tų prakeiktų propagandis
tų, kviestų ir savanoriai prie 
mūsų prisiplakusių, turime 
daugiau, nekaip benamis šu
va blusų! Imant atydon tą 
faktą, kad liežuvis kaulo ne
turi, bus aišku, kad jie pritau- 
zina milijonus kvailysčių, ku
rių visų apsvarstymui ir įver
tinimui mes turėtume užlaiky
ti desėtkus specialių depart- 
mentų, kuriem mes šiuo laiku 
neturim nei noro, nei galimy
bių. Kaip yra sakoma: Kiau
lei ne do paršų, kuomet nu
gara svyla! Nuo to laiko, ka
da Raudonoji Armija mūsų 
panzeriam numušė nenugali
mumo karūną, visoki propa
gandistų plepalai mum tiek

ciai generolai buvo įsitikinę 
labiau ne kaip Dievo šventu
mu, kad Maskva pateks jūsų 
globai, ponas Hitleri. Tuomet 
pronacių generolus buvo apė
męs toks pakvaišimo svaigu
lys, kad, rodėsi, jie buvo ap
sėsti viso pragaro piktų dva
sių. Jie šokinėjo, kaip jauni 
veršiai, ištrūkę iš užtvaro! Ro
dėsi, jiem prašvito jų jaunys
tės antras pavasaris. Nežiūrint 
to fakto, kad dauguma mano 
atstovaujamų generolų visai 
artimi kandidatai į muziejų, 
jautėsi, kaip naujai atgimę. 
Nejautė kaulų gėlimo nuo se
natvės, rodėsi, kad tuojau ap
žels jų plikės, išaugs nauji 
dantys ir prasidės naujas gy
venimas sykiu su nauja hitle
rine tvarka Europoje. Net se
nelis kunigas U. buvo suma
nęs savo nusenusią gaspadinę 
pakeisti jaunesne!

Trumpai ir aiškiai pasakius, 
tai visi pronacių generolai bu
vo tokiam aukštam ūpo paki
lime, kad net pačiam Pauliui 
turėti su jais konferencijas 
nebuvo saugu! Taip tikrai, 
kaip aš esu Paulius, jeigu to
kia padėtis būtų pasitęsus il
gesnį laiką, tai daugumui pro
nacių generolų būtų tekę la
bai skaudžiai nukentėti nuo 
per didelio džiaugsmo! Kaip 
jau jum yra žinoma, ponas 
Hitleri, ant visų laimės, rau
donarmiečiai sukaupę savo 
pajėgas, nei jum nei pronacių 
generolam visai netikėtai, 
smogė jūsų bestijom, kad jie 
taip sužviegė, kaip zbradni 
kiaulė gavus kūju į kaktą, ir 
atvirto nuo Maskvos! žinia 
apie tą įvykį-buvo lygiai skau
di visiem pronaciam, kaip ir 
jum, ponas Hitleri. Mano ge
nerolai pasijuto nutrenkti į 
pat dugną prapulties. Jiem 
viskas pajuodo ir sutemo. Gy
venimas pasidarė nemielas, 
sugrįžo senatvės kaulų, gėli
mas, veidai apsidengė gyva
plaukiais, o plikės pasidarė 
daug didesnės, ne kaip pir
miau buvo.

Kita baisi žinia dar giliau 
pronacius nubloškė į beviltę, 
tai kaip sužinojo, kad jūsų 
smogikus pradėjo valgyti utė
lės, gerbiamas pone. O kad 
jūs pajėgtumėte įsivaizduoti, 
kiek tos prakeiktos utėlės įva
rė strioko pronacių genero
lam! Atrodė, kad jos juos už
grauš iki mirties pirmiau, ne
gu jūsų panzerius. Įpuolę pa- 
nikon, jie niekaip negalėjo at
sakyt į klausimą ar utėlės yra 
naciškos ar bolševikiškos. Pro
nacių generolai už jokią kainą 
nesutiko utėles pripažinti na
cių savasčia, nenorėdami tuo
mi įžeisti nacių garbės. Vie
nok išėjo dar blogiau, kuomet 
jie pradėjo skelbti, kad utėlės 
yra bolševikiškos. Tada visi 
pradėjo tyčiotis iš pronacių,sa
kydami, jeigu naciai nepajėgė 
atsiginti bolševikiškų, utėlių, 
tai kur logika pasakoti, kad 
jie užkariaus pačius bolševi
kus ?

Susidarius tokiai padėčiai, 
pronacių generolai, kurie turi 
aukštesnio mokslo laipsnius, 
griebėsi studijuoti utėlologiją 
ir prie to mokslo jie išbuvo 
pririšti per visą ištisą žiemą. 
Vienok šiame žygyje didelio, 
pasisekimo neturėjo. Kuriai 
pusei utėlės priklauso, dar ir 
po šiai dienai neatsakyta.

Laikau sau už pareigą pa
reikšti, jūsų malonybe, ponas 
Hitleri, kad su atėjimu pava
sario, kaip visi nelabieji kir
minai atgyja, taip ir pronacių 
generolai neatsiliko nuo prog
reso.Jie visomis triūbomis pra
dėjo triūbyti apie jūsų pavasa
rinį ofensyvą, kuriuomi jūs 
padarysite stebuklus ir tuomi j 
užtikrinsite pronacių genero
lam šviesią ateitį. Kadangi jie 
jūsų laimėjime jautė ir savo 
laimėjimą, dėl tos tai priežas
ties, pas juos apetitai prie so
vietinio aliejaus buvo išaugę 
kur kas didesni, negu jūsų, 
gerbiamas pone. Per visą va-

Ar Visi Žinote Apie “Lais
vės” Bankieta?

Neturiu tikslo nei noro kam 
įkalbėti, arba ką užagituoti, 
kad nepamirštų remti savo 
spaudąs Liaudies spaudos rė
mimas, tai mūsų tradicijos, 
kurios kartas nuo karto prime
na, kad reikia padaryti per
žvalgą ir paremti ją, ne tik 
žodžiais, raštais, bet ir finan
siniai. Mūsų spaudos įstaiga, 
tai tam tikros rūšies ūkis. Jei
gu ūkininkui viskas sekasi, jis 
linksmas pats ir jo šeimyna; 
inventorius sutvarkytas kuo 
puikiausia. Bet jeigu nesiseka, 
tai jau iš tolo galima pamaty
ti, kad jo būklė merdi. Laik
raščio įstaiga prilygsta ūkiui. 
Jeigu jo finansinė apyvarta 
stipri, tai visas štabas sutel
kia visas savo mintis ir ener
giją, kad laikraštis dvasiniai 
būtų tobuliausias ir kad skai
tytojai lavintus iš jo, o labiau
sia, kad nebūtų gėda perduoti 
jį kitam savo draugui.

Darbininkų spauda pergy
veno įvairių perijodų ir dar jų 
pergyvens iki pasieks tą sta
diją, kokią pasiekė Sovietų 
spauda! Juo daugiau - labiau 
mes savo spauda rūpinsimės, 
tuo ji bus tobulesnė ir greičiau 
pasieks minėtą stadiją.

Būkime tais pavyzdingais 
ūkininkais. Sausio 10 d. visi

niausią teisę mes turime 
padalyti. Jeigu matome, 
mums netinka ir būtų galimas 
pataisyti, čia bus proga pa
teikti savo mintis ir kas bus;

tai 
kas

 p-e&as puslapis 

naudos duoda, kaip numirėliui 
poteriai.”

“Iš to aš privalau suprasti, 
kad mano generolai, savo 
mokslą, protines pajėgas ir 
dvasios ubagystę eikvoja visiš
kai veltui. O jie yra šventai 
įsitikinę, kad kiekvienas gaus 
dvarą kaipo atlyginimą už jų
jų triūsą.”

“Matai, ponas Pauliau, pa
sirodo, kad jūsų generolai ant 
tiek neišmanėliai, jog mano, 
kad mes kariaujame tuo tiks
lu, kad viso svieto žiopliam 
dvarus iškariauti. Jeigu mes 
laimėtume kara tai dvarus 
valdytų naciai, čystakraujai 
arijonai. Jūsų generolai turi iš
mokt suprasti, kad patyręs 
ūkininkas nelaiko šuns, kuo
met jo lojimas pasidaro nerei
kalingu,” aiškino Hitleris. 
“Jeigu jūs žinotumėt, gerbia
mas pone,” aš pasakiau, “ma
no generolų ištikimybės didu
mą, visa siela jums pasiauko
jimą, esu tikras, kad pakeistu- 
mėt savo nusistatymą link jų. 
Neginčinu, kad kitų tautų pro- 
naciuose gali rastis ir žulikų, 
bet jūs nerasite nei vieno to
kio pas lietuvius pronacius. 
Taip seniai, kaip aš juos pa
žįstu, kad aš taip sveikas bū
čiau, nei vienu žodeliu neišsi
tarė apie jumis, kas jums ga
lėtų. pakenkti.”

šituo momentu mano konfe
rencija su.ponu Hitleriu neti
kėtai nutrūko. Hitleris gavo 
specialį pranešimą, kad sovie
tiniame fronte visi jo genero
lai apsirgo labai pavojinga bė
gimo liga. Hitleris galvotrūk
čiais išsiskubino gaudyti savo 
generolus. Taigi, konferenciją 
galėsime baigti tiktai jam su
grįžus.

Labai atsiprašau gerbiamų 
pronacių generolų už šį nema
lonų įvykį, kad pabaigą rapor
to galėsiu išduoti tik mudvie
jų su Hitleriu konferencijai 
pasibaigus. Su tinkama pagar
ba, jūsų Paulius.

Bostono ir Apylinkes Žinios
taisytina, bus pataisyta ir ati
duotas kreditas už tai.

Tokiam pasikalbėjimui mo
terys ruošia labai puikų ban- 
kietą. šiame bankiete bus va
karienė viena iš skaniausių; 
dainininkas Ignas Kubiliūnas 
dainuos naujas komiškas dai
nas; muzika sugros įvairių kū
rinėlių, kad laiką praleidus 
linksmai.

Nepamirškite sausio 10 d. 
(sekmadieny), 6 vai. vakare, 
376 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Jaunutis.

ĮVAIRUMŲ PUŠLAPIO 
SKAITYTOJAMS

Dėlei techniškų priežasčių* 
Įvairumų Puslapis nuo šiol bus 
talpinamas pirmadienio laido
se. “L.” Red.

Kiek Buvo Pagaminta 
Maisto?

Amerika pagamina labai 
daug maisto, bet jo daug ir 
reikia. Mūsų šalis turi per 
130 milionų žmonių, o kiek
vienas ir kiekviena turi bū
ti pavalgę. Mes turime 
skaitlingą armiją, kuri ne
gamina maisto, nes tie mi- 
lionai vyrų pašaukti apgin
ti mūsų laisvę, o jiems rei- 

sueikime ir padarykime per-įkia valgyti. Mes dar turi- 
Žvalgą savo spaudos, kaip kasime maistu padėti ir mūsų 
metai tai padarome. O pil- talkininkams, nes jie jau

daug daugiau nuo karo nu
kentėjo.

Karo Informacijų Biu- 
; ras pateikia žinių, kad 1942 
i metais, tarpe kito maisto,

BE 100%
WITH YOUR

mes pagaminome: 10,160 
milionų svarų jautienos; 
11,039 milionų svarų kiau
lienos; 988 milionų svarų 
avienos; 54,285 milionus 
kvortų pieno; 4,414 milio
nus tuzinų kiaušinių; 10,- 
900,000 akrų buvo apsodin
ta soja binsair (pupomis) ir 
4,173,000 akrų buvo apso- * 
dinta pynacais.
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Laisvoji Sakykla Laiškas Iš Kubos
MANO VIEŠAS PASL • 

SAKYMAS
Šiame straipsnyje aš noriu 

viešai ir atvirai pasisakyti, ką 
aš manau ir ką aš iš daugybės 
žmonių išsireikimų esu girdė
jęs. O tai, be abejonės, bus 
daug tūkstančių lietuvių nuo
monė.

Čia truputį pakalbėsime apie 
Stepono Minkąus vedamą lietu
višką radio • programą iš So. 
Boston, Mass.

Pono Minkaus programa ne- 
tui*i kultūrinio, bei apšvietos 
skleidimo tikslo. Todėl į jo pro? 
gramą kišama, kas tik papuola. 
Ten prikišta net fašistinės pro
pagandos, — nors ir netiesiogi
niai, o biznišku išrokavimu 
gražiai pridengtos.

Ta propaganda “nekaltai” 
eina sekančiu keliu: Visi ger^i 
žino. Visiem labai aišku, jog 
So. Boston, Mass., Michelsono 
leidžiamas “Keleivis” ir Wor- 
cesteryje Kybos “Amerikos 
Lietuvis” yra pro-naciškos pro
pagandos skleidėjai. Nes jie 
vienas tautiškumu, kitas men- 
ševikiškumu prisidengę puikiai 
dirba fašistinį darbą šioje ša
lyje. O kad tą viską gražiai 
pridengti, tai jiems tenka ir 
karo bonai garsinti ir apie de
mokratizmą, bei patriotizmą 
be paliovos gromuliuoti; ir ko
munistus atakuoti, kad tuomi 
pačią Sovietų Sąjungą nuže
minti. Tas, tai jau jų vyriau
sias tikslas, nes tuomi Hitleriui 
geriausia pasitarnaujama.

Visi gerai žino ir ponas Min
kus negali nežinoti, jog “Kelei
vio” leidėjas Stasys Michelso- 
nas yra didžiausias priešas 
Amerikos geriausios talkinin
kės Sovietų Sąjungos, o tai 
kartu ir Lietuvos, kuri yra da
limi Sovietų Sąjungos. Tuo tar
pu ponas Minkus, viską žino
damas ir noriai skaitydamas tą 
pronacišką propagandą, maty
damas tą visą “Keleivio 
viną sutalpą, kuri ant 
nuošimčių pasitarnauja 
riui ir visai fašistinei 
kuri tiesioginiai kenkia 
tinėms Tautoms laimėti 
kiekvieną savaitę garsina savo 
programoj “Keleivį” ir “Ame
rikos Lietuvį,” kaipo “geriau
sius lietuviškus laikraščius.”

Minkus nesidrovėdamas šau
kia: Užsirašykite ir skaitykite' 
“Keleivį,” kaipo geriausią lie
tuvių laikraštį. “Keleivis” esąs 
“paduoda geriausias ir teisin
giausias žinias .. .” Taip pat 
jis garsina ir kitą fašistinį 
šlamštą “Amerikos Lietuvį.”

Suprantama, Minkus pasi
skubins pasiaiškint, jog čia tik 
biznio garsinimas. Visai nekal
to biznio reikalas. Ar šitaip? 
Bet gi ponas Steponas Minkus 
jau didelis vyras. Nebe pirmos 
greidos vaikutis. Jis gerai ži
no, kad jis garsina pro-naciš- 
ką spaudą.

Argi pridera padoriam žmo
gui garsinti tokį daiktą, kuris, 
kad ir mažiausia pasitarnautų 
viso pasaulio žmonijos priešui?

Nežinau, ar p. Minkus tai da
ro su pilnu pritarimu fašistinei 
spaudai, ar gal tik biznišku iš
rokavimu, bet vistiek tas daly
ko nepakeičia.

Man vis prisimena Lietuvos 
S. T. R. Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko Justo 
Paleckio gražus, rimtas ir tei
singas atsišaukimas į Amerikos 
lietuvius liepos 21 d., 1942 m.

Be kitko, jis savo kalboj 
amerikiečiams pareiškė: “Bro
liai ir sesės Amerikos lietuviai! 
Susivienykite visi be išimties 
nepermaldaujamai kovai prieš 
amžinąjį mūsų priešą — vokiš
kuosius grobikus—už Lietuvos 
išlaisvinimą iš kruvinosios hit
lerizmo vergijos.
f “Bet kuris nuomonių skirlu- 

,mas šiuo klausimu tarnauja 
tiktai vokiškam fašizmui (ma
no pabraukta.—J. K.).

“Jokie svyravimai nėra gali
mi tuo momentu, kai spren
džiamas klausimas būti, ar ne
būti lietuvių tautai, kai hitle- 
rizmas kėsinasi prieš visos kul
tūringos ir pažangios žmonijos 

pur- 
šimto 
Hitle- 
Ašiai, 
Jung- 
karą,

laisvę ir jų . gyvavimą. Galuti
nai išsklaidykite nuodus me
lagingos ir šmeižto propagan
dos prieš Tarybų Lietuvą ir 
Tarybiį Sąjungą, kuriuos taip 
apsčiai paskleidė Amerikos lie
tuvių tarpe įvairūs fašistų 
agentai.

‘‘Demaskuokite šių šmeižtų 
platintojus. Tegu garsiai ir aiš
kiai praskamba Amerikos lie
tuvių balsas,. šaukiąs į ryžtin
gą kovą prieš hitlerizmą, kad 
nebūty jokių abejojimų dėl vi
sos lietuvių tautos vieningumo 
šioje kovoje. Tegu šis balsas 
suteikia drąsos Lietuvbs parti
zanams ir lietuvių kovotojams 
Raudonosios Armijos eilėse jų 
šventoje kovoje .. .” (Vėl ma
no pabraukta.—J. K.)

Ar pono Minkaus balsas pri
sidės prie tos šaukiamos ko
vos prieš hitlerišką propagan
dą, kuriaja permirkę tokie 
laikraščiai, kaip 4 
“Amerikos Lietuvis,” 
nos,” 
gas,” 
dyne” ir kiti naciam tarnau
janti? Labai abejoju. Nęs po
nas Minkus perdaug susijęs 
su virš minėta klika ir dvy- 
nukiškai suaugęs į vieną kau
lą. Taip bent išrodo šiuo lai
ku.

Keleivis,” 
“Naujie- 

“Darbininkas,” “Drau- 
Vienybė,” “Nauj. Ga-

Minkus ir kiti

Sale raginimo pirkti mūsų 
šalies karo bonų, ten pat po
nas Minkus, apsigrįžęs vėl su
šilęs perša lietuviams skaityti 
ir remti fašistinę spaudą: “Ke
leivį” ir “Amerikos Lietuvį,”

Įsivaizdinkite, žmonės, tą fa
šistinį šlamštą Minkus vadina 
geriausiais lietuvių laikraš
čiais. Juk tai ne tik Hitleriui 
pasitarnavimas, bet kartu ir 
didžiausias pažeminimas lietu
vių tautos ir pažangiosios 
spaudos, kuri eina šaligrečiai 
su demokratiniu pasauliu, ku
rį kruvinasis Hitleris pasimo- 
jęs supleškinti ugnyje sunai
kindamas milijonus puikiausių 
gyvybių. Tai pažeminimas tų, 
kurie eina su Jungtinėm Tau
tom, su Raudonąja Armija, su 
Jungtinių Valstijų garbingai
siais kariais, kurie bendrai ap
jungtu smūgiu triuškina besti- 
jiškojo hitlerizmo kaulus.

Kuomet nebeužilgo demo
kratinės liuosybės vėliava už- 
plevėsuos visam pasaulyje, ke
leiviniam ir kitokiem fašistu
kam beliks vien tik raudoti 
prie Hitlerio liekanų, tai ką 
tuomet ponas
tokie rengiasi daryti? .

Gerai atsimenu birželio 7 
dieną, 1942 metų. Tai buvo la
bai gražus ir malonus rytas. 
Sumaniau išeiti į gatvę pakvė
puoti tuomi pavasariniu birže
lio aromatišku oru. Kiek pa
sivaikščiojęs, užsukau pas kai
myną tikslu pakviesti jį į mū
sų rengiamą pikniką. Tuo tar
pu mano kaimynas buvo nusi
statęs radijo ant Minkaus 
programos pasiklausymui. Tą
syk nugirdau, kaip Minkus 
mikčiodamas per orą lietuviš
kai pareiškė:

“Gerbiamieji, turiu praneš
ti jums, kad valdžia ragina 
mus garsinti ir raginti žmones 
pirkti Jungtinių Valstijų karo 
bonus. Taigi, gerbiamieji, pir
kite. Tuomi padėsite šiai šaliai 
priešą sumušti.”

Visai nesuminėjo, kas tokis 
yra tas priešas. Mudu su kai
mynu visai nesistebėjom iš to
kio Minkaus pasiaiškinimo, 
jog jis ragina pirkti šios šalies 
karo bonus tik todėl, kad juos 
valdžia ragina prie to. Kitaip 
gal jie visai nesirūpintų apie 
tokius dalykus. Tuoj po tam 
lietuviškam garsinimui ponas 
Minkus ragino žmones pirkti 
karo bonus ir anglų kalboj. 
Ragino gerai ir jau nesakė: 
“The government urge us to 
do it. ..” čia gal turėta kokis 
išrok avimas!

Dabar Minkus gerai garsina 
ir pardavinėja karo bonus. 
Bet šalia to taip svarbaus dar
bo jis vistiek su pilna energija 
ragina ir agituoja skaityti ir 
remti fašistinę 
“pamiršęs”, jog

spaudų visai 
demokratinis

Drausmė-Mūšio Lai
mėjimo Laidas
(Pabaiga) 

keletos minučių drg.Po 
Suchinas su dviem kovoto
jais dingo miške. Greitai 
jiems kelią perkirto auto
matininkų ugnis. Paslėpęs 
kovotojus tarp akmenų, 
drg. Suchinas leidosi šliauž
ti pirmyn vienas. Baltasuo- 
mių snaiperiai ėmė apšau
dyti jį iš medžių. Taiklus 
jaunesniojo leitenanto šūvis 
numušė iš medžio vieną 
baltasuomišką “gegutę.” Ki
ti nutilOo

Vėl į priekį. Ir vėl kliū
tis: iš už didžiulio akmens 
prabilo kulkosvaidis. Jį pa
laikė antras. Suchinas, 
glausdamasis prie žemės, 
ėmė slinkti tiesiog į priešą, 
pasiruošęs sunaikinti jį 
granatomis. Ligi akmens li
ko 15 metrų. Jau buvo ma
tyti priešo kareivių galvos.

Metas!
Viena po kitos sprogo 

granatos ir priešo automa
tai nutilo amžinai. Tęsda
mas slinkimą į priekį, Su
chinas pateko minosvaidžių 
ugnin. Vengdamas apšaudo- 
Vno ploto, jis ėmė šliaužti 
[per klampią balą.
' Pagaliau priešais pasiro
dė savieji. Po keletos minu
čių įsakymas buvo įteiktas 
bataliono vadui.

Su triguba energija Su
chinas puolė atgal. Jis atne
šė dalies vadui bataliono 
vado pranešimą. O po to 
greitai pasigirdo mūsų arti
lerijos salvės. Priešas turė
jo didelių nuostolių ir pasi
traukė.

Tankų dalis, kuriai vado
vauja drg. Slepcovas, gavo 
įsakymą — sunaikinti ra
jone R. motomechanizuotas 
priešo kolonas. Atkakliame 
mūšyje su stambiomis prie
šo tankų pajėgomis ir bom
bonešiais Slepcovo kolona 
sugniuždė priešą. Fašistai 
bandė surinkti jėgas kontr
atakai ir paleido iš tolimų 
pozicijų stiprią artilerijos 
ugnį. Smogiančiu mūsų tan
kų grupės smūgiu vokiečių 
artilerijos pozicijos buvo 
sunaikintos. Mūšis baigėsi 
•visišku vokiečių tankų jun
ginio sunaikinimu. Mūsų 
tankistai sunaikino 300 prie
šo tankų, paėmė 12 toli šau
dančių patrankų ir daugiau 
kaip 500 belaisvių.

Taip, gindami Tėvynę, 
vykdo karinius įsakymus 
Raudonosios Armijos ka
riai, nežiną baimės, siekią 
visiško priešo nugalėjimo.

Vado ir komisaro įsaky
mo neįvykdymas yra išda
vystė, Tėvynės išdavimas, 
priesaikos sulaužymas. O 
kiekvieną, sulaužiusį prie
saiką, laukia visuotinė ne
apykanta, panieka ir griež
ta tarybinio įstatymo baus
mė.

Leninas rašė: “Kas visi
škai ir atsidavusiai nepade
da Raudonajai Armijai, vi
somis jėgomis nepalaiko jo
je tvarkos ir drausmės, tas 
išdavikas... tą reikia negai
lestingai sunaikinti.” (Raš-

- / • • -

pasaulis veda žūtbūtinę kovą 
su kruvinuoju fašizmu. Sovie
tų Raudonoji Armija fašistinio 
“Keleivio” apmeižta ir apjuo
dinta karžygiškai žygiuoja 
priešakyje tų didvyriškų gar
bingų kovų.

Ponas Minkau, spjaukit ant 
pronaciškų šlamštų ir nusiim
kit kepurę prieš garbinguosius 
kovotojus, žygiuojančius išva- 

pasaulį iš fašistinio pra- 
Jei taip padarysit, tai 

vyras! , b .
Jonas kaspijus. 

duoti 
garo, 
būsit

tai, XXIV tom., 432 psl.).
Šitie Vladimiro Iljičiaus 

žodžiai, parašyti prieš 22 
metus, šiandien įgyja dar 
didesnės reikšmės.

Fašistinių barbarų nugalė
jimui mums reikalinga ge
ležinė drausmė, ryžtingu
mas ir atkaklumas. Mažiau
sias silpnumo, bailumo ir 
nedrausmingumo pasireiški
mas padeda priešui.

Reikia atsiminti, kad 
drausmė — tai galinga ar
mijos jėga. Juo stipresnė 
drausmė, tuo stipresnė prie
šui smogiamų smūgių galia, 
tuo artesnis jo galas.

Drausmė, ryžtingumas, 
organizuotumas — mūsų 
pergalės laidas. Bet kokiose 
sąlygose visi kovotojai, va
dai ir politiniai darbuotojai 
privalo branginti savo ka
rinę garbę, savo pulko gar
bę ir išlaikyti, griežčiausią 
drausmę, ryžtingumą ir ko
vingumą. Niekas neturi tei
sės trauktis be įsakymo.

Raudonosios armijos ka
rys, patekęs į apsupimą, tu
ri pasiaukojančiai kautis li
gi paskutinės galimybės, 
saugoti, kaip akį, savo gin
klą ir stengtis prasimušti 
prie savo dalių, teikdamas 
priešui smūgius. '

Bet koks kario mėgini
mas pereiti priešo pusėn, 
neatsižvelgiant jo tarnybi
nės padėties, baudžiamas 
sušaudymu vietoje.

Raudonoje Armijoje nėra 
ir negali būti vietos silpna
dvasiams, niurnoms, bai
liams, panikieriams, dezer
tyrams ir nusivylėliams. 
Bailiai, panikieriai ir de
zertyrai gali dezorganizuoti 
armiją ir pražudyti mūsų 
Tėvynę. Bailius ir dezerty
rus reikia naikinti.

Nuolatos būti pasiruošu- 
siems stoti į kovą, panieka 
mirčiai, nenumaldomas ver
žimasis sunaikinti priešą ir 
pasiekti pergalę — šven
čiausioji kiekvieno kovotojo 
ir vado pareiga. V. P. V.

Baltimore. Md

su-
Naujus Metus Minint

ALDLD 25. kp. turėjo 
rengusi pramogą - pasilinks
minimą sutikimui naujų metų.

Išrinktoji komisija, drg. S. 
Meškys, J. Balsys ir po draug 
drg. E. Balsienė, gana sunko
kai dirbo, kad patenkinti susi
rinkusius, kurių buvo gražus 
būrys atsilankęs.

Sulauktiems metams drau
gės ir draugai išreiškė pasvei
kinimus savo kalbose. Bet kal
ba be darbų mažą reikšmę tu
ri. Kad ir Sovietų Sąjungos li
kę karo našlaičiai jaustų, jog 
pradėdami jie naujus metus 
nėra pamiršti mūsų baltimo- 
riečių, draugai ir draugės au
kojo. sekamai: J. Balsys $2. 
Po $1.: K. Lapata, E. Stanke
vičienė, J. Trainys, A.. Jana- 
vyčia, Ig. Krivickas, K. Juš- 
kauskas, J. Strauss, J. Deltu
va (Urb litus, Md.), J. Deltu- 
ya (Hanover, Md.), E. Deltu
vienė, J. Mikalauskas, J. 
Sultz, K. Vitkuvienė, O. Strau- 
sienė, A. Vitkus, A. žemaitis, 
y. Ekevise, O. Deltuvienė, K. 
Kupriūnienė, P. Pivariūnas, 
O. Kučiauskaitė, J. Stanys, O. 
Paserskienė, P.Paserskis. J. Pi- 
variūnienė $1.15. Po 50c.: P. 
Kupriūnas, M. Grigutienė, S. 
Bartašienė.

Pridėjus smulkiąją kolektą, 
kuri dėl laiko trūkumo ne
buvo rašoma, susidarė iš viso 
$30 aukų. Vėliau S. Povilaitis 
aukojo $1. Todėl susidarė $31.

Vardu komisijos visiems au-

Kuboj lietuvių nėra daug, 
bet jie veikia ir darbuojasi. 
Havana mieste gyvuoja Li
teratūros Draugijos kuopa, 
kuri bendrai veikia su uk- 
rainų ir baltrusių kliubų. 
Vienas veikėjas štai kaip 
aprašo Kubos pripažinimą 
Sovietų Sąjungos.

“Parašysiu nors trumpai 
apie lietuvių darbininkų ko
loniją Havana mieste. Mes 
žinome, kad reikalingas vi
sų vieningumas ir draugiš
kumas, tai ir Kubos lietu
viai veikiame išvien su uk
rainiečiais ir baltrusiais 
darbininkais prieš nacizmą.

“Mūsų kolonija jau ne 
kartą pasižymėjo rinkime 
aukų pagelbai Sovietų Są
jungos. Mes gerai žinome, 
kad dar naciai nėra sumuš
ti ir mūsų pagelba yra rei
kalinga. Dar mums reikės 
daug dirbti, kol priešas bus 
sunaikintas.
Surinko Per $2,000 Aukų

“Mūsų kliubas turi virš 
šimto narių, bet dauguma 
yra bedarbiai. Bet mes dir
bame energingai ir sugebė
jome surinkti $2,050 pagel
bai Sovietų Sąjungos. Mūsų 
uždaviniu yra kuo daugiau 
pagelbėti Raudonajai Armi
jai, kad kuo greičiau sumu
šus kraugerius fašistus ir 
išlaisvinus Lietuvą.

Masinis Susirinkimas
“Spalių mėnesio 17 die

na, tai buvo Havanos dar
bininkų didelio džiaugsmo 
diena. Spalių 17 dieną Ku
bos vyriausybė pripažino 
Sovietų Sąjungą ir nutarė 
užmegsti prekybos ir diplo
matijos ryšius. Kubos dar
bininkai jau seniai to rei
kalavo.

“Ši žinia žaibo greitumu 
apibėgo darbininkų organi
zacijas ir jau tą pačią die
ną darbininkų vadai su
šaukė masinį mitingą, ku
riame dalyvavo daug tūks
tančių žmonių. Kalbėjo visi 
Kubos darbo žmonių vadai. 
Iš valdžios pusės preziden
tas Batista buvo prisiuntęs 
savo atstovą — ministerių 
pirmininką, kuris pasakė 
labai karštą kalbą, kviesda
mas visus Kubos žmones 
dėti pastangas sumušimui 
hitlerizmo. Sakė, kad atei
tyje Kubos žmonės turės 
imti pavyzdį iš Sovietų Są
jungos didvyriškų kovų ir 
taip kariauti, kaip rusai ka
riauja prie Stalingrado.

“Tą pat mėnesį Havanoj 
buvo suorganizuota visų 
Jungtinių Tautų fėrai, arba 
paroda. Ten buvo visokių 
dalykų pardavinėjimas ir 
parodymas. Kiekviena vals
tybė turėjo savo atskirą 
paviljoną, kur pardavinėjo 
valgį, knygas' ir kitokius 
daiktus. Visas pelnas buvo 
skiriamas Jungtinėms Tau
toms.

Sovietų Paviljonas
“Sovietų Sąjungos pavi

ljonas buvo įspūdingas ir 
įtaisytas taip. Vienoje da
lyje pardavinėjo darbinin
kiškas knygas ir literatūrą, 
kur viename sektoriuje bu- i 
vo visokios istorines foto- ' 
grafijoš. Kitur pardavinėjo 
saldainius, o kitur kitką. *

“Bet kas labiausiai įdo
maus buvo, tai valgykla,' 
kuri buvo pavadinta Stalin
gradas. Mūsų drauges pa
gamino europiškos stailės 
visokių valgių. Buvo Kubos 
gėrimų . ir rusiškos ‘vod- 
kos.’ Mūsų draugės buvo 

kavusiems ir šiaip susirinku
siems draugėms ir draugams 
paremti mūsų šį d^rbą. nuo
širdus ačiū. Vinco Duktė.

apsirengusios tautiškais rū
bais, o draugai į kazokų 
drabužius. Ir taip čia atro
dė, kad tikrai būtum Sta
lingrado valgykloj. Tiek bu
vo daug norinčių ‘Stalin
grado’ valgykloj valgyti, 
kad nuolatos trūko stalų 
ir mūsų draugai ir drau
gės turėjo skubiai dirbti.

“Į Sovietų Sąjungos pavi
ljoną buvo padaryta aukš
ta bromą. Priešakyj atvaiz
do j stovėjo raudonarmietis 
su šautuvu rankose, o apa
čioj išrašyta Sovietų Sąjun
gos premjero Juozo Stali
no žodžiai, iš jo laiško 
Amerikos korespondentui, 
už reikalingumą atidaryti 
antrą frontą prieš Hitlerį. 
Ant sienų buvo išpiešta So
vietų Sąjungos karių dideli 
paveikslai, kurie jau iš tolo 
matėsi. Jie šaukė Jungtines 
Tautas eiti pirmyn. O šo
nais, kur buvo pasivaik
ščiojimo a 1 ė j o s, tai bu
vo daugybė Sovietų 
Sąjungos atskirų respubli
kų vėliavų.

“Mūsų valgykloj, o ge

riau pasakius ‘Stalingrado’ 
valgykloj visada buvo kim- 
štinai žmonių. Kiekvienas 
norėjo atsidurti prie stalų 
ir paragauti Stalingrado 
maisto.”

Havanos Darbininkas.

Stiklas Pavaduos Blėtą
Blėtą (tin) mes gaudavo

me iš Malajaus pusiausalio 
ir Tolimų Rytų. Dabar tuos 
plotus turi pagrobęs Japo
nijos imperializmas. Ame
rikoj stoka blėtbs, o turi
mą reikia taupyti ginklams, 
nes jos ten daug reikia. To
dėl civilių naudojime blėta 
turi būti apribota. Todėl 
visos skardinės, po to, ka
da iš jų suvalgome maistą, 
turi būti surenkamos ir 
perduodamos į rinkliavos 
punktus arba rinkliavos bū- 

Idu.
Civiliniame gyvenime blė- 

tos skardines pakeitė stik
las. Jau 1942 metais Ame
rikoj buvo panaudota 50 
milionų stiklinių patalpų 

■vietoj blėtinių. Šiais me
lais blėta bus dar daugiau 
jtaupinama ir jos vietą už
gims stiklas.

Dienraščio Laisves Bendroves
Konvencija ir Bankietas

31 d. Sausio, šių metų, įvyks dienraščio 
“Laisves” Bendrovės dalininkų suvažia
vimas. Jis bus Grand Paradise Salėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Prasidės 10 
vai. ryto.

Po Konvencijos, vakare bus bankietas, 
toje pačioje salėje. Bankietas prasidės 6 
vai. vakaro. Bus graži dainų programa ir 
bus šokiai. Antano Pavidžio Orkestrą gros 
šokiam.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bi
lietus. Vakarienei ir šokiam įžanga $1.75. 

I %

Vientik šokiam įžanga 50c, įskaitant ir 
valdžios taksus.

Kadangi dabar yra sunkoka gauti mė
sos, tai visas maistas bankietui turi būti 
iš anksto užsakytas. Todėl būtinai reika
linga, kad ir bilietai būtų iš anksto iš
pirkti.

Mažiausia savaitę laiko prieš bankietą 
turime žinoti, kiek yra parduota bilietų. 
Tad prašome tuojau įsigyti bilietus. Ma
lonėkite kreiptis į “Laisvės” raštinę dėl 
bilietų, jei platintojai jums dar nepasiū
lė jų.

Kurie dar nesate “Laisvės” bendrovės 
dalininkai (šėrininkai), įstokite į bendro
vę prieš suvažiavimą ir dalyvaukite su
važiavime. Būkite dienraščio “Laisvės” 
savininkais ir leidėjais.

Visi dienraščio “Laisvės” dalininkai, 
skaitytojai ir rėmėjai privalo rūpintis, 
kad šis suvažiavimas būtų skaitlingas ir 
kad būtų sėkmingas bankietas.

“Laisves” Administracija.

ii

44 Vilnies” Kalendorius 
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių ’informacijų.

■■^= 176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c. ’ '—
Tuojau įsigykite 1943 metų

44Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis j

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

z", I
■.p

į ii < UVUB'1, /”*, '
J



I.

Ketvirtadienis, Sausio 7, 1942

Raudonarmiečiai Atvadavo 
Nalčikų, Prochladnenskį, 

Maiskoje, Cimlianską ir Kt.
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Stalingrado srityje buvo nušauta žemyn devyni vo
kiečių orlaiviai.

Į pietų vakarus ir pietus nuo Stalingrado sovietinė 
kariuomenė tęsė savo ofensyvą. Įvyko nuožmios kau
tynės dėl vienos patogios pozicijos. Hitlerininkai pa
statė į mūšį stambias savo jėgas ir stengėsi atlaikyt 
šią poziciją, nežiūrint, kiek tai lėšuotų. Sovietų arti
leristai iš atvirų pozicijų nutildė priešų ugnį ir pra
skynė kelią mūsų pėstininkams. Mūsų kariuomenė 
smarkiu užpuolimu prasilaužė į priešų poziciją ir pri
vertė juos pasitraukt. Čia buvo pagrobta iš priešų 
šie įrengimai: 11 kanuolių, septynios mortiros, 28 kul- 
kasvaidžiai ir vienas amunicijos sandėlis.

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kovotojai, vydamiesi 
besitraukiančius atgal priešus, nušlavė batalioną vo
kiečių pėstininkų.

Vidurinio Dono srityje mūsų kariuomenė užėmė ke
lias apgyventas vietas. Viename sektoriuje raudonar
miečių dalinys “X” visai sunaikino apsuptą priešų gar
nizoną, kuris priešinosi. Buvo paimta nelaisvėn tam 
tikras skaičius priešų, o tarp jų ir vokiečių pulko ko- 
mandierius.

Mūsų kariuomenė kitame sektoriuje, šturmu užim
dama miestą ir geležinkelio stotį Morozovskį, pagrobė 
daug karinių įrengimų, kurie dar tebeskaičiuojami.

Į pietų vakarus nuo Velikije Lūki priešų pėstininkai 
ir tankai mėgino atakuot mūsų kariuomenės dalinius. 
Visos hitlerininkų atakos buvo atmuštos su dideliais 
jiems nuostoliais. Kitame, artimame sektoriuje vie
nas mūsų kovotojų dalinys pagrobė 19 vokiečių trokų, 
tam tikrą skaičių kanuolių, amunicijos sandėlį ir 25 
arklius. Mūsų kariai ugnim iš kulkasvaidžių nušovė 
žemyn du vokiečių lėktuvus.

Ties Nalčiku įvyko atkaklus mūšis. Vokiečiai buvo 
apstatę miestą galingais fortais ir prisodinę žemėn mi
nų po visais prisiartinimais prie jo. Mūsų kariuome
nė, su artilerijos ir tankų parama, nugalėjo visas kliū
tis. Nakties laiku raudonarmiečiai įsiveržė į miestą 
ir per griežtą ataką užėmė jį.

Užimdama Prochladnenskį, po įnirtusių kautynių, 
mūsų kariuomenė, pagal dar nepilnus skaitmenis, pa
grobė 26-šis vokiečių tankus ir šarvuotus automobilius, 
27 kanuoles, 37 kulkasvaidžius, 1,000 šautuvų, 63 mo
torinius trekus ir šešis sandėlius amunicijos ir kitų 
reikmenų. Pagrobtieji dalykai dar tebeskaičiuojami.

Vienas partizanų būrys Minsko srityje per 10 dienų 
sunaikino du vokiečių garnizonus ir išvertė iš bėgių 
keturis priešų traukinius. Tapo sunaikinta keturi gar
vežiai ir 28 vagonai; užmušta apie 400 vokiečių karei
vių ir oficierių.

. VIDUDIENINIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS
Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė ir toliau žy

giavo pirmyn ir užėmė kelias apgyventas vietas. Ypač 
žiaurios kautynės įvyko srityje vieno stambaus kai
mo... Tiesioginėse kautynėse durtuvais ir šautuvų 
buožėmis sovietinė kariuomenė supliekė hitlerininkus 
ir išvijo juos iš to kaimo. Mūšio lauke buvo suskaityta 
430 nukautų priešų.

Pagal dar nepilnus skaitmenis, tik vienas Sovietų 
kariuomenės dalinys, užimant miestą Mozdoką (Kau
kaze), supliekė du vokiečių batalionus ir pagrobė 15 
tankų, astuonias kanuoles, du didelius amunicijos san
dėlius ir daug motorinių ir paprastų dviračių.

Mūsų šauliai Leningrado fronte nukovė 479 hitleri
ninkus. Mūsų artilerijos ugnim tapo sunaikinti 45-ki 
priešų fortukai ir tvirtoviški apkasai ir penki amuni
cijos sandėliai.

Lietūs Vis Stabdą Karo 
Veiksmus Timisijoj
šiaur. Afrika. — Iš tal

kininkų štabo pranešama, 
kad lietūs ir jų padaryti 
dumblynai ir klampynės 
neleisią išvystyti platesnių 
karo veiksmų ant žemės 
Tunisijoj iki sekančio mė
nesio pabaigos.

Šiuo tarpu anglų ir ame- 
nuolat 

fa- 
Bi-

rikiečių orlaiviai 
bombarduoja karinius 
šistų punktus Tunise, 
zertej ir kitur.

Nuskandinti Du Dideli 
Vokiečių Laivai

London, saus. 6. — An
glų šarvuotlaivis Atlanto 
Vandenyne nuskandino di
delį vokiečių laivą, kuris, 
prikrautas karui reikalingų 
žaliųjų medžiagų, mėgino 
pralįst pro anglų blokadą.

Praeitą šeštadienį patys 
naciai sunaikino stambų 
prekinį savo laivą, kuomet 
kariniai anglų laivai užklu
po jį. Šio vokiečių laivo jū
rininkai paimti nelaisvėn.

London. — Naciai aptvir- 
tina ir apginkluoja kiekvie
ną namą Tunise.

Albany, N. Y. — Nauja
sis gubernatorius Dewey 
sakė, jog New Yorko vals
tijoj dar tebėra 400,000 be
darbių, kuriuos reikia šelpt.

PRANEŠIMAI

LAISVE

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/

<

M WAR SAVINGS BONDS & STAMPS

lerio pastumdėlis Michelso- 
nas, veda dideles diskusijas. 
Tie vyrai Michelsoną tarkuo
ja už Hitleriui tarnavimų savo 
bjauriais raštais, o Michelso- 
nas bando teisintis, bet ne
vyksta. Tie vyrukai vis karš
čiau ima nagan, tai Michelso- 
nas matydamas, kad kokios 
dar gali gauti ir kailin, prasi
šalino iš “toileto”, įsmukda
mas į kliubruimį. čia rado ke
letą žmonių, kurie buvo atėję 
pasilinksminimo dėlei laiką 
praleisti. Pradėjo ir Michelso- 
nas gurkšnoti. Prie kurio sta
lo atsiranda opozicijonierių,

Penktas Puslapis

Norwood, Mass
“Keleivio” Redaktorius St. Mi- 
chelsonas Atlaike “Prakalbą” 

Vyry Išeinamajam Kam
baryj “Toilete”

Vietos “socialistai” per 
“Keleivį” pasigarsino, kad jie 
ruošia prakalbas ant 27 d. 
gruodžio, Lietuvių Svetainėje, 
ir kad kalbėsiąs “Keleivio” re
daktorius St. Michelsonas. 
Atėjus tai dienai ir laikui ant 
prakalbų eiti, ir aš nusiskubi
nau, nors ir biskį pavėlavau. 
Nuėjęs nustebau, viso tik trys 
žmonės! Nueinu į vyrų kam
barį, čia kiti trys vyrai ir Hit-

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
i r

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalu! esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kainp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

kurie pradeda Michelsoną kri
tikuoti už hitleriškurną, tai 
Michelsonas pabėga nuo to 
stalo pas kitą stalą. Ir taip 
Michelsonas išvyko, negavęs 
progos išplūsti Sovietų Sąjun
gos, nes žmonių daugiau ant 
prakalbų neatėjo, kaip tik tie 
trys!

Taigi, Norwood© “socialis
tai” nusmuko iki trijų pasekė
jų. Nepavydėtinas dalykas. 
Už tai dabar “socialistai” de
dasi į burdą pas katalikus. 
Katalikai gavo biednus bur- 
dingierius be jokios šeimos.

Norwoode taip pat liko tik 
trys šeimynos, kurios save ti-

a-------------------------------- (p
Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tei. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrccn 8-7179
0---------------------- ——----------------------B

tulųojąsį “socialistais,” bet ir 
tos nėjo pono Michelsono pra
kalbų klausytis. Tur būt St. 
Michelsonas pats per “Kelei
vį” rengėsi prakalba^ nes jei 
vietos nors vienas žmogus bū
tų rengęs, tai tik visgi kokią 
10 žmonių būtų turėjęs. Bet 
dabar pats ir už kelionę turė
jo pasimokėti. Veikiausiai kitą 
sykį jei kas ir pakviestų, tai 
jau Michelsonas į Nbrwoodą 
nevažiuotų save ant juoko sta
tytis.

Žvalgas.

I?

t

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

i

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

prezidentas. Amerikos žmones 
nori, kad jis griežtai pareika- 

i Jautų atidaryti Afrikos kalėji
mų ir koncentracijų duris.

įvyks 
dd.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 10 d. sausio, pas 
Indrulius, 415 Electric St. Draugai,
dalyvaukite, yra svarbių reikalų ap
tarti. Turime gerai prisirengti prie 
“vakaruškų,” kurios įvyks 31 d. 
sausio, taipgi, kurie dar negavote 
knygos “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai,” gausite šiame susirinki
me.—P. Šlekaitis, sekr. (5-7)

Suomija turės gauti kailin. 
Jos susirišimas su Hitleriu, jos 
karas prieš Jungtines Tautas 
neužilgo jai turės skaudžiai 
atsirūgti.

O jos politikieriai pučiasi. 
Jie nenorį karo su Amerika. 
Jie kariauną tiktai prieš So
vietų Sąjungą! Jie neskelbsią 
karo Amerikai!

Bet Amerika, mūsų suprati
mu, anksčiau ar vėliau fašisti
nei Suomijai turės paskelbti 
k a ra. v

PAGEIDAUJAMA VIENYBĖ 
SU GEN. DE GAULLE

DAUG NAMŲ BOSTONE 
LIKSIĄ BE APŠILDYMO

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 10 d., 10 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Draugai nusitarė, kad būti 
sekmadienio ryte, tai prašome daly
vauti laiku, nes man reikės būti ki
tame susirinkime po pietų. Lai bū
na mūsų pirmas š. m. susirinkimas 
skaitlingas. — J. M. Lukas, Sekr.

(5-7)
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 telefo- 
nuoti vakarais, atvažiuos atsiimti. 
Telefonai: 5932M arba 6208W. Ačiū. 
— Rusijai Gelbėti Komitetas. (3-5)

SCHARLESl
UP-TO-DATE 

^BARBER SIIOIU. 
M K. Degutis, Savininkas
T* Prielankus Patarnavimas F? 
$ 306 Union Avenue $ 
’jwTarp Ten Eyck ir Maujcr Sts. dį 
W BROOKLYN ty.

Gerai Patyrę Barberial

| F. W. SĮialins |
X (Shalinskas) g
I Funeral Home |

<x>

s 84-02 Jamaica Ave. S
Opposite Forest Parkway g

g WOODHAVEN, N. Y. g

Kai amerikiečiai sužinojo, g 
kad Suomijos politikieriai g 
karštai sveikino vienam Japo- g 
nijos atstovybes suruoštam po- 
kilyje judamus paveikslus, ku- p 
riuose parodo japonų 
Įima ant Perlų Uosto, 
taip pradėjo žiūrėti į 
ją.

Suomija priešas ne 
vietų Sąjungos, bet visų Jung
tinių Tautų.

Kol kas, mūsų 
ri su tuo faktu 
ilgainiui turės 
politiką.

S Suteikiam garbingas laidotuves g

I $150 I 
g Koplyčias suteikiam nemoka- S 
g mai visose dalyse miesto. g

Tel. Virginia 7-4499 |

užpuo- 
jie ki- 
Su o m i-

tik So

valdžia neno- 
skaitytis, bet 
pakeisti savo

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

šiaur. Afrika. — Pierre 
Boisson, Vakarinės Prancū
zų Afrikos generalguber
natorius, taipgi išreiškė pa
geidavimą susitart su gene
rolu de Gaulle, Kovojan
čiųjų Prancūzų vadu, kad 
karinės francūzų jėgos 
Šiaurinėje ir Vakarinėje 
Afrikoje galėtų sutartinai 
veikti su generolo de Gaulle 
francūzais, kovojančiais Li
bijoj ir kitur prieš vokie
čius ir italus.

Derybos dėl to turėtų bū
ti vedamos per gen. Girau- 
dą, civilės valdžios galvą 
Šiaurinėje ir Vakarinėje 
Francūzų Afrikoje, sako 
general-gubernatorius Bois
son.

Giraudo žinyboje esamo
ji francūzų armija veikliai 
kariauja prieš fašistų Ašį.

Boston, Mass. — Taip 
trūksta kūrenamo žibalo, 
jog daugelis namų Bostone 
ir kitur Mass, valstijoj liks 
be apšildymo. Patariama 
ruoštis tokius namus ang
lim apšildyti.

NACIAI PYKSTA, KAD 
ITALAI NENUSLOPINA

GRAIKŲ PARTIZANŲ

Ankara, Turkija. — Pa
tikrintas pranešimas iš 
Graikijos sako, jog hitleri
ninkai griežtai įsakė italų 
kariuomenei s u t r i uškinti 
Graikijos partizanus kovo
tojus, kurie ypač ardo ge- 

Ašiesležinkelius ir naikina 
traukinius.

Naciai
<<

London. — Nežinia, ar 
japonai gins Akyab, uosto 
miestą, vakarinėje Barnio
je, ar pasitrauks nuo anglų

patys 
Grab 

italai neapsi-

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

sausio 10 d., 2 vai. dieną. Progresy
vių Kliubo salėje, 325 E. Market 
St. Nariai kviečiami pradėti naujus 
motus lankydami 
Taipgi pasistengkite 
narių. — O Zdaniene, 

(4-6)

susirinkimus, 
gauti naujų 
sekr.

MICH.
susirinkimas

vai. ryto.
Nariai kvie-

svarbių

HAMTRAMCK,
ALDLD 188 kp. 

įvyks sausio 10 d., 11 
Draugų Latozų salėje,
čiami dalyvauti, turime 
reikalų aptarti. Prašome narių už
simokėti duokles, 
kur

nes yra keletas 
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)

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 kainas.

30 Dienų
Nuolaida

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.

DEMnn

pagrąsinę 
sutvarkyti dalykus” 

kijoj, jeigu 
dirbs su graikais.

(Vokiečiai iki šiol buvo 
pavedę italams “palaikyti 
tvarką” tame -krašieĄ

i w # y a
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SHENANDOAH, PA.
Sausio 10 d., 7 v. v., Mainicrių 

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., Ukrainų 

kp. IWO 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)

KAIP PATAPTI AMERIKOS
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATUOS 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.

i! Z' t

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, 
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.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra 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 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N

6.
7.
8.

9.

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* 4*
Liūdesio valandoj kreip
kitės pile manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
eh

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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New¥rto^ifefefcrZlnioi
Praėjo Metai, Kai Mirė 
Konstantinas. Lukauskas

Sausio 7 dieną sukanka ly
giai metai, kai mirė Konstan
tinas Lukauskas, gyvenęs 
Brooklyne ir Great Necke. Jis 
mirė Great Necke, o jo palai
kai tapo sudeginti sausio 11 d. 
Fresh Pond 
Maspethe.

Konstantinas 
rė prieš metus 
idėjos draugai 
giminės, jo žmona, Ona Lu- 
kauskienė ir dukrelė Olga jį 
atsimena, kaipo pavyzdingą 
šeimos narį, kaipo draugišką, 
malonų žmogų, kaipo veikėją 
darbininkiškame judėjime.

Konstantinas Lukauskas ne
buvo koks tai “didelis vyras,“ 
“garsus veikėjas.“ Tai buvo 
eilinis darbininkas, bet nuošir
dus ir supratęs reikalo daly
vauti darbininkiškame veiki
me, kovoti, kiek tik gali, už 
šviesesnį rytojų ne tik sau, bet 
visiems darbo žmonėms. Jis 
buvo politiniai sąmoningas 
darbininkas, — priklausė 
Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijai. Jis buvo narys ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo ir Piliečių Kliubo Great 
Necke, nes suprato apsidrau
dimo reikalą, suprato broliškų 
organizacijų reikšmę. Kons
tantinas mėgo knygą, mėgo 
literatūrą, todėl priklausė Lie
tuvių Literatūros Draugijai ir 
ją visaip rėmė. Jis buvo nuo
latinis “Laisvės“ skaitytojas. 
Jis mėgo dainą, gražią lietu
višką liaudies dainą, darbinin
kišką liaudies dainą, todėl 
priklausė Pirmyn Chorui, — 
pats kiek galėjo dainavo ir ra
gino kitus dainuoti.

Konstantinas Lu'ka u s k a s*

Krematori.jo.jo,

Lukauskas mi- 
laiko, bet jo 

ir draugės, jo

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, garu 

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

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

Abiejų, ALDLD 185 ir LDS 13 
kuopų susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 7 d. sausio, 8 v. v., Daukan
to salėje, 948 Jamaica Ave. Litera
tūros Draugijos nariai pasistengkite 
ateiti anksčiau, kad 
pos reikalus atlikti 
LDS kp. pradės savo 
tyt. — V. Paukštys.

galėtume kuo- 
pirma, negu 

reikalus svars- 
(4-5)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 

d. sausio, Zabielskio salėje, 8 v. 
Visi nariai dalyvaukite. — Sekr.

7
V.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio Aleksan

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

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

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

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

jsi-nuo pat Tarybų Sąjungos 
kūrimo matė didelę žmonijai 
šviesą toje šalyje ir todėl ją 
uoliai rėmė. Jis ypačiai rūpi
nosi, kai bestijiškas 
užpuolė
Konstantinas

Hitleris 
Tarybų Sąjungą, 

visais galimais 
būdais rėmėją medžiaginiai ir 

. ragino kitus tą daryti. Gulė- 
, damas mirties patale, jis, iki 

neatsiskyrė su sąmone, rūpino- 
. si Tarybų Sąjunga, kaip jai 

sekasi kariauti su žmonijos 
priešu.

Velionis Lukauskas savo gy
venime 
Šiaulių 
damas 
kraštą, 
škotijon. Ten jis dirbo anglia- 
kasyklose net per 14-ką metų. 
Per pereitąjį pasaulinį karą 
atvyko į Jungtines Valstijas ir 
čia gyveno iki savo mirties.

Lietuvoj paliko dvi seseris, 
— Elzbietą ir Antosę. Viena 
sesuo gyvena Kanadoje, o 
lis, Vaclovas, gyvena kur 
Tarybų Sąjungoje.

Praėjo metai laiko 
Konstantino Lukausko mirties. 
Vadinasi, jau per metus laiko 
mes neturime jo mūsų tarpe. 
Tačiau tasai judėjimas, ku
riam velionis Konstantinas 
priklausė, kurį jis rėmė, žy
giuoja pirmyn. Jo gimtoji 'ša
lis, Lietuva, nors ir kenčia bai
sią nacių priespaudą, kovoja 
prieš prispaudėjus, hitlerinin
kus ir laukia valandos išsilais
vinimo. Tarybų Sąjunga, ku
rios likimu velionis Lukauskas 
labai rūpinosi, muša žmonijos 
priešą, hitleriškąjį fašizmą ir 
rodo visam pasauliui kelią į 
kovą už laisvę ir taiką.I

Ir po draug su tuo visu ju
dėjimu, pažangiuoju žmonių 
judėjimu už laisvę, įsiamžina 
darbai visų tų, kurie jame da
lyvavo ir dalyvauja ir kuriems 
jame bedalyvaujant teko nu- 

I mirti. Įsiamžina taigi darbai 
ir mūsų Konstantino Lukaus
ko, mirusiojo 1942 m. sausio 
7 dieną.

yra matęs visko. Gimė 
apskrity j. Jaunas bū- 

apleido savo gimtąjį
Lietuvą, ir nuvyko

bro-
nors

nuo

Draugas.
Pastaba. Ryškesniam atžy- 

mėjimui velionio Konstantino 
Lukausko metinės mirties su
kakties, Ona Lukauskienė pa
aukojo $5 lietuviškam judėji
mui ir $5 Tarybų Sąjungos ko- 

'votojams paremti. D.

įsigėręs Policistas 
Nušovė 1 Asmenį

Nelaime Patiko Jauną Lie
tuvi Charles Yo.imj*

Rand. Kryžius Prašo 
Aukoti Kraujo

H

Svetimkalbių Spauda Atsilie
pė į Prezidento Atsišaukimą

Sausio 5, viešbutyje Roose
velt, New Yorke, įvykusioj 
svetimkalbių spaudos atstovų 
sueigoj-luncheon pasisakyta 
visapusiškai remti National 
Foundation for Infantile Pa
ralysis vedamą metinį vajų, 
kurio įplaukos eina gelbėjimui 
.jau ištiktiems paralyžiaus ir 
kovai prieš tą baisią, visam 
amžiui sužalojančią ligą.

Nathan II. Seidman, Svetim
kalbių Spaudos Divizijos pir
mininkas, pareiškė nacionalės 
įstaigos prezidentui Basil O’
Connor, kad :

spaudos korespondentų bei 
atstovų sueigose matosi labai 
daug moterų, tarp svetimkal
bių, matyt, tas dar ne labai 
madoje. Lietuviai iš to 
gio būsime daugiausia 
ri k on ėję. S.

Charlie Young (Kazimieras 
Jušas) randasi Brooklyn Jew
ish ligoninėje. Jį patiko labai 
skaudi nelaime. Dirbant che
mikalų išdirbystės įmonėje 
prieš kelias dienas labai smar
kiai apdegino jam kojas. Kaip 
ta nelaimė atsitiko, smulkme
nų nežinome.

Apdogimas buvo toks smar
kus ir taip pavojingas,
daktarams prisiėjo ligoniui 
duoti oxygeno'.!' O sulaikymui 
chemikalų veiklos specialiai 
lėktuvu buvo * pargabenta net 
iš Cincinnati, 'Ohio, tam tikrų 
vaistų. Daktarai ir slaugės li
gonį daboja 
Gydytojai 
kokios to 
gali būti.

Charlie

Joskevičiūtės vyras. Aiųilija 
labai susirūpinus savo draugo 
padėtimi. Charlie buvo sava
noris kovotojas Ispanijoje.

Kaip jau sakyta, Young 
randasi Brooklyno Jewish li
goninėje, ant trečių lubų — 
West. Berods jį galima aplan
kyti trečiadieniais ir penkta
dieniais tarpe 7 ir 8 vai. va-

jog karais.
suame-
Sasna.

Lankėsi Viešnios

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. 
Kreipk itėų: 38 Bogart St., 
Brooklyn, N. Y.

Policistas Harry M. Ander
son, 45 m., gyvenąs 375 87th 
St., pradėjo savo atostogą 
pereitą šeštadienį, tačiau ir j 
atostogas pasiėmė savo tarny
bini revolverį. Atostogauda
mas jis užėjo į alinę prie 87th 
St. ir Fourth Ave. ir čia susiti
ko Sidney Murphy, su kuriuo- 
mi jis buvęs susipykęs nuo pir
miau, ir jo draugą Frank 
McCrink. Jų argumentas pasi- 
naujino.

Apie 2:30 sekmadienio ryto 
Anderson apleidęs alinę, o 
paskui jį’ ir McCrink su Mur
phy išėjęs. Bet greit McCrink 
sugrįžęs ir kritęs kėdėn saky
damas: “Esu pašautas.“ Jis už 
valandos su virš mirė, o Mur
phy esąs pavojingoje padėtyje 
su kulka šone.

Anderson areštuotas ir su
spenduotas iš tarnybos. Jis bu
vęs disciplinuotas už girtavi-

Dirbo W. 123rd St. sto- 
New Yorke. Yra pavie-

ma. 
tyje 
n is.

(306—5)

Kaltinamas nušovime 
draugo policisto Rooney 
eitą birželį, buvęs policistas 
Wilson aiškinasi buvęs paė
męs perdaug nervams raminti 
vaistų. . ................... /

savo 
per-

PREZ. ROOSEVELTAS

Jis atsišaukė į žmones remti 
kovą prieš vaiką paralyžių.

“Redaktoriai ir leidėjai da
vė visą paramą, kokios mes 
urašėme ir yra pasiryžę duoti 
daugiau. Tuomi jie pareiškia 
sentimentus savo žmonių, išti
kimų sveturgimių amerikonų, 
kurie be paliovos remia kiek
vieną labdaringą ir patriotinę 
Amerikos žmonių pastangą.“

ši sueiga, dalyvaujant joje 
ketvertui desėtkų svetimkal
bių laikraščių atstovų, buvo 
atsakymu į atsišaukimą prezi
dento Roosevelto jo laiške, ra
šytame Mr. O’Connor’ui, ku
riame jis leido jo gimtadienį 
vaitoti 1943 m. vajaus didžia
jai iškilmei. Prezidentas savo 
laiške sakė:

“Aš jaučiu, kaip ir jūs, kad 
bile pertrauka šiame darbe 
būtų labai nepatartina, jeigu 
tas nėra neišvengiamai būtina. 
Dar daugiau, aš taipgi manau, 
kad tokia kova, kaip kad ve
damoji prieš vaikų paralyžių 
ar kokią kitą iki šiol nesu
kontroliuotą ligą yra būtina 
dalimi mūsų svarbiausios ko
vos, kurią mes vedame — ko
vos padaryti rytojaus pasaulį 
geresniu pasauliu jame gyven
ti. Kovodami šiame pasauli
niame kare, mes turime žiūrė
ti, kad sveikata mūsų vaikų 
būtų išlaikyta ir apsaugota 
taip, kad jie galėtų džiaugtis 
tuo geresniu pasauliu — ka
dangi rytojaus Amerika bus 
taip stipri, kaip šios dienos 
vaikai. Mes privalome pagel
bėti jiems laimėti jų Pergalę 
ant ligos šiandieną.“

“Tai yra komplimentas mū
sų demokratijai,“ pareiškė 
Mr. O’Connor savo atsakyme 
Mr. Seidman’ui, “kad jūsų ko
mitetas, atstovaująs beveik vi
sas įvairiausias tautas, kalbas 
ir rases viso pasaulio, gali su
sieiti ir tartis prie to paties 
stalo diskusavimui taikoje vie
nos iš žmonijos bendrų prob
lemų.“

O įvairiausių čia buvo — 
talkininkų ir Ašies kraštų kil
mės žmonių spaudos atstovų : 
francūzų ir vokiečių, rusų ir 
kitų slaviškų tautų, chiniečių, 
italų ir 1.1. Lietuvių spaudos 
atstovų, regis, buvo tik nuo 
dviejų laikraščių : Eleonora 
Bartkevičiūtė nuo savaitraščio 
Amerikos ir šių žodžių rašėja 
nuo dienraščio Laisvės. Dvi iš 
trijų visame susirinkime daly
vavusių moterų atstovavo lie
tuvių spaudą, trečia — fran
cūzų, Kuomet amerikinės

Pereitą trečiadienį 
Laisvėje 
ūkininke, 
n iečių ž ? 
nuošė vasarvietes savininke. 
Ją atlydėjo .jos marti May 
Račkauskienė (Karsokaitė) iš 
Maspetho, pas kurią jinai vie
ši jau nuo pereito šeštadienio.

Farinose viskas, sak 
nia, einasi neblogai, tilt 
daugio darbų, 
nyku. Du jos 
kariuomenėje, 
na Cievelande, 
čionai, Maspetho.

Viešnios marti Račkauskie
nė yra įdomi, visuomeniškai 
nusiteikus jauna moteris, vie
na iš vadovaujančių Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus 
skyriuje Maspethe. Ji 
garba išsireiškė apie 
talkinančias moteris 
bandažu siuvime ir kitokiuose 
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darbuose, prie kurių dirba ir 
kai kurios mūsų kliubietės. Ji 
sakė, “pas mus visos kviečia
mos, visos pageidaujamos.“ 
Lietuvių vadovaujamam sky
riui, sakė ji, talkina ir kita
tautės.

lankėsi
Agota Bloznelienė, 
daugeliui brookly- 

ž m o m os 
vasarvietes

Mes reiškiame giliausią 
uojautą draugui Young ir 
liname greito ir sėkmingo 
sveikimo.

• ve-
pa- 

Rep.

dieną ir naktį, 
darį’negali pasakyti, 
apdegimo pasekmes

Young yra Amilijo.s
_1_____________________

Groserninkas Nekaltas 
Del Pieno Kainu

Du Metai Už Slėpimą 
Cukraus

Mūsų kraštui reikalinga 
šimtai tūkstančių aukotojų 
kraujo gelbėjimui sužeistų 
karo ir nelaimės nuotikiuo- 
so. Raudonojo Kryžiaus 
Brook lyno Skyrius turi gau
ti po 2,000 kraujo davėjų 
kas savaitę.

Kas gali duoti kraujo?
Kiekvienas gerojo svei

katoje esąs žmogus nuo 18 
iki 50 metų. Jaunesni 21 m. 
turi gauti leidimą iš tėvų ar 
globėjų.

Dėl kraujo davimo dienos 
ir laiko susitarkite iš anksto 
asmeniškai, atvirute ar tele
fonu Brooklyno R. K. Cent
ro, 57 Willoughby St. Tele
fonas: TRiangle 5-8040.

D

apart 
šiuo tarpu ir 

sūnūs tarnauja 
trečiasis gyve- 

o ketvirtasis

lietuvių 
su pa- 
skyriui 

darymo

Vienas groserninkas nusi
skundė (gal būt visi skundė- 

vieną tegirdė
ti ž pa

kėlimą pieno kainų barasi ant 
jo, jį bara gana rūsčiai.

“Kuo aš kaltas, aš nieko iš 
to negaunu,

Tic$a, 
šio pakėlimo. 
gauna1, tad ir barimas už pa
kėlimą pieno kainų reikia tai
kyti ne jam, bet per jį pienu 
prekiautojams, su kuriais jis 
turi susisiekimą, šeimininkės 
bruzda, kad pakėlimą kairių 
atšauktų. R-

si, bet aš tik 
jau), jog kostumeriai

skundėsi jis.
kad groserninkas

kainų nieko ne-
is

Huberiiitės Nužudymas
Dar Neišaiškintas
darbą einant peiliu mirti- 
subadytosios merginos Do-

Į 
n ai 
rothy Huber nelaimė po po
ros dienų tyrinėjimų vis tebe
buvo misterija, kaip ir buvus. 
Daroma išvada, kad ji krito 
auka kokio pakvaišusio as
mens, kuris tik laukė aukos ir 
smogė pirmą pasitaikiusią mo
terį.

Kad ji pati asmeniškai ne
galėjusi būti taikiniu, spėjama 
iš to, jog ji eidavus darban 10 
vai. ryto ir taip anksti ėjus tik 
tą vieną rytą, pasikeitus va
landomis su kita mergina. Už 
aną palaikyta irgi negalėjus 
būti, nes anoji eidavus darban 
kitomis gatvėmis.

Nathan Goldsmith, 4 4 
prezidentas Manhattan Coffee 
and Sugar firmos, 255 Divi
sion Place, Brooklyne, nuteis
tas du metus kalėti. Nuteisė 
federalio teismo teisėjas Mor
timer W. Byers. Firma 
bausta užsimokėti $2,500.

Goldsmithui kaltinimas 
vo, kad jis paduodamas 
šymą gauti 379,333

m.,

nu-

bu- 
pra- 

svarus 
cukraus, Kainų Administraci
jai neraportavo teisybės apie 
ant rankų turimą cukrų. Saky
ta, būk firma turinti 4,000 
svarų, o aprokuota, kad tuo 
laiku turėjo 513,000 svarų.

■a
New Yorko Gvardija turin

ti savo eilėse 15,005 liuosno- 
rius karius ir 1,129 oficicrius.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys 
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

$ Lietuvių Rakandų Krautuvė «

Išdirbame ir Parduodamei n
&

a
8*

i

g

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS I
(VALGYKLA IR ALINE) Ž

Rheingold Ejctra Dry Alus 4
Didelis pasirinkimas visokių g

Vynų ir Degtines 4
Kasdien Turime f

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn |

a

| Lietuvių Kuro Kompanija 11
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam ££ M

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

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

Tru - Ember f uel Co., Inc.
$ 496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y. «

Telefonas EVergreen 7-1661

ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

!k
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Geriausios Rūšies Rakandus
žasties trūkumo matcrijolų, mes užsiimame tat- PmIš priežasties trūkumo materijolų 

symu ir perdirbiniu kitchen, bedroom ir livingroom sets!

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451 PS

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir

PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -

už prieinamą kainą
DVI KOPLYČIOS DUO-
PASARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y,

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumenams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

:x:
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J 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. g
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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^**9 VlRl-THIN’ RAMONA VIRI-THIN* AANML-

ROBERT LIPTON "i
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173
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