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Kurie gi lietuviai geresni?
Išvirkščia meilė.
Sugrįš prie Lietuvos.
Rusija padėjo Lietuvai.
Slaptai konferuoja.

Rašo A. UI MBA

Kaip kunigai, taip svietiš-j 
kloji tikinčiųjų vadai visai ne
silaiko jokios etikos, jokio 
žmoniškumo.

Vienu iš tų yra “Amerikos” i 
redaktorius Juozas Laučka. I 
Taip puikiai jis išmoko nuo 
dvasiškųjų vadų koliotis ir ne
siskaityti su teisybe, jog jau i 
toli gražu juos pralenkė.

Pavyzdžiui, k aibė d a m a s 
apie mus, ponas Laučka išdro-
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ROOSEVELT SAKO MES TR1USKII

“Jie seniai užmiršo savo 
motinas, kurios juos užaugi-

niekino savo tautos brolius, 
savo seses, kurių prakaite ir 
kraujuje mirksta Lietuvos lau
kai. Jie atsisakė tūkstančių 
lietuvių, kurie šiandien alksta, 
vargsta, skursta, sala 
prasmingai miršta 
kuose.

“Taip, lietuviai

ir be-
Sibiro lau-

bolševikai
nuo savo

tautos. .

Dabar pažiūrėkime, 
mes esame geresni lietuviai ir 
kurie geriau mylime savo mo
tinas, brolius, seses, tautą ir 
tuos krau.juo'se mirkstančius 
laukus.

Kai Hitlerio gaujos užplū
do Lietuvos laukus ir paskan
dino juos Lietuvos žmonių 
kraujuose, mes tas gaujas pra
keikėme ir šaukėme visus lie
tuvius skubintis savo moti
noms, broliams ir sesėms pa- 
gelbon. Mes tuojau 
kad tiktai vokiškus 
išmušus iš Lietuvos 
tauta bus išgelbėta.

O ką sakė ir darė Laučka 
ir visa klerikalu klika? Jis ir j 
jie melavo, sakydami, kad nei 
naciai užpuolė Lietuvą, bet 
patys lietuviai sukilo Kaune ir 
kitur..Laučka rašė: “Visoje 
Lietuvoje gyventojai sukilo 
prieš savo pavergėjus bolševi
kus.” (“Amerika”, 1941 m. 
birž. 27.)

Jie
džiaugėsi, 
sprogstant 
Jie teigė, 
liau tapus 
soma.

Tai buvo melas. Tai buvo 
apgavystė. Tai buvo Hitlerio 
propaganda prieš mūsų moti
nas, brolius, seses, prieš visą 
lietuvių tautą.

Tai k as atsiskyrė nuo savo į 

tautos ?
Ne mes, bet Laučka ir visa 

klerikalų vadų klika.

kurie

sakome, 
grobikus 

lietuviu

sakė, kad lietuviai 
išgirdę b o m b a s 
Kauno padangėse’.

kad Lietuva paga- 
laisva ir nepriklau-

PREZID. ROOSEVELTAS 
MATO JUNGI. TAUTAS 
KELYJE J LAIMĖJIMĄ

kon-

visa-

Šiandien mes dedame visas1 
pastangas, kad suvienyti lie
tuvius padėjimui Jungtinėms 
Tautoms laimėti karą. Gi 
Laučka ir jo kamarotai suši
lę darbuojasi, kad pakenkus 
tokiam lietuvių apsivienijimui.

Ar tas parodo Laučkos 
meilę savo motinoms, broliams | 
ir sesėms?

Mes dedame prašymus, at
sišaukimus ir raginimus Lietu
vos veikėjų, lietuvių tautos va
dų. Gi “Amerika,” “Draugas,” 
“Darbininkas” ir “Garsas” 
talpina nacių propagandos 
biuro nuodus, gaunamus slap-' 
tai per Lisaboną.

Tai kam daugiau rūpi lietu-: 
vių tautos interesai?

Arba tas Laučkos melas ii i 
veidmainingas verksmas apie 
lietuvius Sibiro laukuose, ar 
tai nėra hitlerinė propaganda, 
prieš tą šalį, kuri šiandienĮ 
taip garbingai, taip didvyriš
kai muša nacius?

Ar geriau būtų, kad tie lie-j 
tuviai būtų Lietuvoje priversti 
dirbti amuniciją Hitlerio armi
jom, vietoj, ką jie dabar dirba 
Sovietų Sąjungos fabrikuose rr; 
laukuose ir padeda aprūpinti I

(Tąsa 5-tam puslapy))

WASHINGTON. — Prezidentas Roosevelt as savo pareiškime 
koni)resni sausio 7 d., be kitko, sake.

PREZIDENTO KALBA
78-ji kongreso sesija susirenka viename iš didžiųjų 

šio krašto istorijos momentų. Praeiti metai buvo gal 
būt patys nulemiamieji šiandieninei civilizacijai; o pra
dedami naujieji metai bus pilni didžių vilčių geresnių 
dalykų susilaukti.

Mes turime pasverti 1942 metų įvykius pagal tikrą
ją jų svarbą, lyginant vienus su kitais.

Pirmą svarbą amerikinėje scenoje turėjo didžios, 
įkvėpimą teikiančios kokybės mūsų kovotojų. Jie pa
rode tas kokybes kaip nepasisekimuose, taip ir perga
lėse. Kol tik mūsų vėliava plevėsuos virš šio Kapito- 
liaus (kongreso rūmo), amerikiečiai giliai gerbs ka
reivius, jūreivius ir marininkus, kurie vedė mūsų pir
muosius mūšius šiame kare prieš nuslegiančiai dides
nes jėgas—gerbs tuos gyvus ir kritusius didvyrius 
Wake salos ir Bataano ir Guadalcanal, Javos Jūros 
ir Midway ir šiaurinio Atlanto Vandenyno laivų 
vojų. Nenugalimoji jų dvasia gyvuos amžinai.

SVARBIAUSIAS FRONTAS
Nepalyginamai didžiausi ir svarbiausi įvykiai 

me 1942 metų strateginiame vaizde tai buvo įvykiai il
guosiuose Rusijos frontuose: Pirma, neatlaidusis Sta
ll ngardo gynimas, o antra, rusų armijų įvairiuose 
punktuose ofensyvai, kurie prasidėjo paskutinėje lap
kričio dalyje ir kurie vis žygiuoja pirmyn su didžia 
jėga ir pasisekimu.

KITI FRONTAI
Kiti didesnieji praeitų metų įvykiai buvo šie: Eilė 

japonų žygių pirmyn Filipinuose, Rytinėje Indijoje, 
Malajuose ir Burmoje; japonų sustabdymas Vidurinia
me Ramiajam Vandenyne, Piet. Ram. Vandenyne ir In
dijos Vandenyne; sėkmingas Artimųjų Rytų gynimas 
per anglų kontr-atakas Egipte ir Libijoj; amerikiečių 
ir anglų užėmimas Šiaurinės Afrikos. Nuolatinės svar-^ 
bos 1942 metais turėjo nesiliaujančios, karčios kauty
nės konvojų (eilėmis plaukiančių laivų) keliuose ir 
laipsniškas viršenybės ore perėjimas iš Ašies rankų į 
Jungtinių Tautų rankas.

Ašies kraštai žinojo, kad jie turi laimėti karą 1942 
metais—arba galu gale viską prarasti. Nėra man rei
kalo nė pasakyti jums, kad priešai nelaimėjo šio karo

i 1942 metais.
Ramiojo Vandenyno srityje mes laimėjome svar

biausią 1942 m. pergalę oro ir laivynų mūšyje ties Mid
way sala. Tas žygis yra istoriniai svarbus todėl, kad 
jis užtikrino mums susisiekimų linijas per tūkstančius 
mylių į visas puses. Pabrėždamas Midway mūši, aš 
neužmirštu ir kitų sėkmingų veiksmų Ramiajame Van
denyne, ore, ant žemės ir vandens—ypač mūšių Koralų 
Jūroje, Naujoje luinojoje ir Saliamono salose. Bet šie 
veiksmai pamatiniai buvo apsigynimo kovos. Jie buvo 
dalis tos strategijos, kuri siekė sutrukdyt priėšus.

Tuom laikotarpiu mes nuolat darėme priešams nuo
stolius—didžius nuostolius japonų lėktuvams, kari
niams laivams, transporto ir krovinių laivams. Jau iš
tisi metai atgal mes pasiskyrėme kaip vieną iš svar
biausiu uždaviniu—diena dienon, savaitė savaitėn su
naikint daugiau karinių Japonijos reikmenų, neen ja
ponų pramonė galėtų iš naujo pastatyt. Didelę dalį šio 
uždavinio atliko narsuoliai mūsų amerikinių submari- 
nų jūreiviai, kurie antroje pusėje Ramiojo Vandeny
no smogia japonų laivams—prie pat Yokohamos uos
to žiočių.

ATAKUOSIME JAPONUS JŲ NAME
Mes žinome, jog kasdien japonų laivų ir lėktuvu jė

ga eina vis žemyn ir žemyn, o Amerikos laivų ir lėktu
vų jėga eina vis aukštyn ir aukštyn. Tatai pamatys pa- 
tvs Japonijos žmonės, kuomet mes smogsime nami
nėms jų saloms ir nuolat bombarduosime jas iš oro.

PARAMA DIDVYRINGIEM CHINAM
Atakose prieš Japoniją mes susidėsime su didvyrin

gais Chinijos žmonėmis. Net šiandien mes oru prista
tome Chinijai tiek reikmenų, kiek? bet kada buvo įga
benama jai Burmos keliu; tuos reikmenis neša jai lėk
tuvai virš 17,000 pėdų aukščio kalnų, skrisdami aklai 
(tik pagal instrumentus) per šlapdrabas ir sniegus.

PRIVERSIME JAPONUS’MŪŠIN STOTI
Mūsų apsigynimo-trynimosi kovos laikotarpis Ra

miajame Vandenyne jau praeina. Dabar mūsų tikslas

yra
PREZID. ROOSEVELT

priverst japonus stoti į mūšius. Praeitais metais 
mes juos sustabdėme, šiemet mes pasiryžę pirmyn žy
giuoti.

ATLIUOSAVIMAS PRIEŠŲ SPAUDIMO Į SOVIETUS
Aišku, jog praeitais metais Europos karo srityje pir

mutinis mūsų uždavinys buvo atliuosuot suburtąjį 
spaudimą daromą prieš Rusiją, priverst Vokietiją nu- 
kreipt dalį jos kariuomenės ir įrengimų į kitą karo

(Tuo tikslu Jungtinės Valstijos ir Anglija įsiveržė į 
Šiaurinę Prancūzų Afriką, kaip priminė prezidentas.)

AŠIS BUS IŠŠLUOTA Iš ŠIAURIŲ AFRIKOS
Didieji lietūs ir baisūs dumblynai ir apriboti susisie

kimai sutrukdė galutinuosius mūšius Tunisijoj. Ašis . 
stiprina tvirtąsias savo pozicijas tenai. Bet aš esu įsi
tikinęs, kad nors kova bus sunki, bet kai talkininkai 
padalys galutinąją ataką, tai paskutiniai Ašies jėgų 
likučiai bus iššluoti iš Viduržemio Jūros pietinių pa
krančių.

PAGARBA CHURCHILLUI, STALINUI, 
CHIANG KAI-SHEKUI

Mes pareiškiame Jungtinių Valstijų pagarbą Rusijos 
ir Chinijos ir Anglijos kovotojams.

Mes pareiškiame pagarbą ir kitų Jungtinių Tautų 
kariams, lakūnams ir jūreiviams.

Mes duodame garbę kovingiems mūsų talkininkų va
dams: Winstonui Churchillui, Juozui Stalinui ir gene-

(Tąsa 5 puslap.)

Talkininkai Baigia Nai
kint 10 Japonų Laivų

AUSTRALIJA, saus. 8.— 
Amerikiečių ir australų or
laiviai, Įnirtusiai per 24 va
landas atakuodami, jau bai
gia naikinti paskutinius iš 
tų dešimties Japonijos lai
vų, kurie mėgino įgabent 
saviškiams pastiprinimų ir 
ginklų į salą Naująją Gui- 
neją. Talkininkų lakūnai, 
be kitko, nuskandino du di
delius japonų laivus, pilnus 
kariuomenes.

Nuskandinta bei Sužalo 
ta 107 Japonų Laivai
AUSTRALIJA. — Nuo 

mūšių pradžios del Naujo
sios Guinejos iki šiol talki
ninkai nuskandino bei pa
vojingai sužalojo jau 107 
Japonijos laivus, tarp kurių 
buvo ir 23 kariniai laivai.

Tuo tarpu amerikiečiai ir 
australai nušovė žemyn 
531-ną japonų orlaivį.

Žus Japonai Nauj. Gui- 
nejoj, Sako MacArthur

Prasidėsianti Talkinin
kų Ataka Tunisi joj

(Cln. yra pranešimas iš priešų šal
tinių ir gali būti jų propaganda.)

London. — Naciai per sa
vo Paryžiaus radiją skelbė, 
būk anglai ir amerikiečiai 
pradėję didžiąją ataką prieš 
fašistus Tunisijoj. Bet vo
kiečiai, be jokio patvirtini
mo iš niekur, giriasi, būk 
jie atmetę talkininkus at
gal toli nuo pirmiau buvu
sių anglų-amerikiečių pozi
cijų ir paėmę gana daug jų 
|į nelaisvę. į .

Australija, saus. 8. — 
Amerikiečiai ir australai 
visomis pusėmis apsupo li
kučius japonų kariuomenės 
prie Sananandos Punkto, 
pustrečios mylios nuo Bu- 
nos, ir generolas MacAr
thur užreiškė, kad priešai 
ten tikrai žus.

atakavo1Lampedusa saloj, tarp Sici-į Newburgh, N. Y. — Teis-
■ Tunisijos. i mas pripažino kaltu Samu-.
---------------- elį Nuzzo, Darbo Federaci-

Maskva, saus. 8. — Va-įjos mūrininkų unijos vieti- 
skandino kelis priešų laivu- įkar Sovietai atėmė iš nacių i nį vadą, kaip nusukusį $9,- 
kus su reikmenimis. i 18 geležinkelio stočių. į 000 unijos pinigų. * ’

SIME AŠĮ EUROPOJ
\ E---------------------------------------- :---------------------------- *--------------------------------------

SOVIETAI ATĖMĖ IŠ NA'
CIŲ DAR 60 MIESTŲ, 

MIESTELIŲ IR KAIMŲ
Sovietų Oficialiai Pranešimai

ap- 
ap- 
Se-

London, saus. 7. — Maskvos radijo pranešimas už- 
rekorduotas Londone:

Sovietų kariuomenė žemutinėje Dono upės srityje 
sausio 7 d. vis žygiavo pirmyn ir užėmė tam tikrą skai
čių apgyventų vietų, apskričių miestų ir geležinkelių 
stočių.

Mūsų kariuomenė užėmė šiuos apskričių centrus- 
miestus: Malo Chlopovskį, Vlasovą, Višnevką, Niko
lajevą, Aleksandrovą, Novo Petrovskį, Demkovą, 
zerskovą, Kuchtachovą, Vifliancevą, Strachovą, 
minką, Tapiliną ir geležinkelio stotį Valkovo.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė užėmė 
skričių centrus Stepnoje ir Sovietskają ir dideles 
gyventas vietas Solomenskoje, Suchaja-Padiną ir 

' vernį.
Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 

viename sektoriuje išmušė priešus iš apkasų.
Į pietų vakarus ir pietus nuo Stalingrado mūsų ka

riuomenė, nugalėdama hitlerininkų pasipriešinimus, 
grūmėsi pirmyn ir užėmė kelias apgyventas vietas.

Kitame to paties fronto sektoriuje mūsų kovotojai 
supliekė ir nuvijo atgal batalioną priešų pėstininkų ir 
sunaikino septynis jų tankus ir 18 trokų.

Vidurinio Dono srityje sovietinė kariuomenė tęsė, 
savo ofensyvą. Keliuose sektoriuose priešai atkakliai 
priešinosi ir kontr-atakavo. Mūsų kariuomenė atmušė 
kontr-atakas ir žygiavo pirmyn. _ . < 4 /

Vienas mūsų kariuomenės dalinys per dviejų dienų' 
kautynes nušlavė du batalionus priešų ir sunaikino,

• (Tąsa ant 5-to puslapio)

Sovietai Gręsia Apsupimu 
Vokiečiams ties Rostovu

MASKVA, saus. 8.—Vie-jčių žinių agentūra, teigia, 
na Sovietų armija, grumdą- jog Raudonoji Armija pa- 
masi pirmyn į pietus pagal siekė punktus už 60 mylių 
Dono upę, o kita atakuoda- nuo Rostovo, kuris yra va
rna vokiečius iš šiaurių ry- dinamas vartais į Kaukazą, 
tų, gręsia suimt i reples fa- Sovietų kovotojai užėmė 
šistų kariuomenę Rostovo jar epę miestų, miestelių 
srityje. Jau teliko tik 4 ;.f ^ajmu šiauriniai-viduri- 
myhų spraga toms armi- ; .
joms susijungt ir užkirst™6 K a u k a ze nuolat 
naciam pasitraukimą. blokšdami hitlerininkus at-

United Press, amerikie- gal.

Apsigynimui
Talkininkai iš Oro Plie-I Dvasiškių Auka Sovietų 

kia Ašį Europoj
Maskva. — Sovietų pra-London, saus. 8. — An

glijos bombanešiai audriu-, yoslavų veikiantysis patri- 
gai atakavo nacių fabrikus,! archas Sergejus ir Mask- 
geležinkelius ir kitus kari- (vos katedra jau suaukojo 
nius taikinius pramoninia-. 250 milionų rublių karui 
me Ruhr klonyje, Vakarinė- prieš vokiečius. Dabar pa- 
je Vokietijoje. Visi anglų, triarchas atsišaukė i visus 
orlaiviai sugrįžo. Tai buvo į dvasiškius ir tikinčiuosius 
jau trečias šiemet didelis daugiau aukoti, ypač nau- 
anglų oro žygis prieš Ruhr, i jai tankų eilei, kuri būtų 

-------- I pavadinta “Švento Dimitri- 
ORO ATAKOS PRIEŠ ’ jaus Donskojo” vardu.

ITALIJĄ Priimdamas tą pasiūly-
Cairo, saus. 8. — Ameri-imą, premjeras Juozas Sto

kos ir Anglijos bombiniai i linas pareiškė: 
orlaiviai pleškino Italijos; “Perduokite mano sveiki- 
uostą Palermo, saloj Sicili- nimus ir padėką rusų pra- 

Į joj, ir italų fabrikus Lica- voslavų bažnyčiai ir jos iš- 
i toj. i pažintojams už rūpinimąsi

New Delhi, Indija, saus, j Talkininkų orlaiviai ata- krašto ginklavimu.
8. — Didieji Anglijos bom-Įkavo fašistų lėktuvų stotį 
banešiai smarkiai ;
japonų užimtą uosto mies-|lijos ir 
ta Akvabą, Burmoje ;< užkū-1 
re didelius gaisrus ir nu-
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glijai kovoti Tunisijoj, ir amerikiečiai, 
ten kovodami, padeda Sovietų Sąjungai. 
Mes visada tą sakėme.

“Times” atžymi tą faktą, kad po pus
antrų metų sunkios ir baisios kovos Rau
donoji Armija nėra silpnesnė, bet, prie
šingai, ji dar galingesnė. Bet tuo pačiu 
kartu laikraštis prie antro fronto reika
lo vis prieina dar iš tos pusės, tarytum 
jis reikalingas tik Sovietų Sąjungai. Tai 
labai klaidingas nusistatymas ir kenks
mingas dalykų painiojimas.

Gelžkeliai, Amerikos Jėga, 
Gumas ir Mūsų Lėktuvai

Gelžkelių Svarba x | sime. Abelnai Tolimuose 
Gelžkeliai atlieka labai Rytuose, Holandijos kolo- 

didelį darbą karo laimėji- nijos duodavo 90% Ameri- 
mui. Jie ne vien perveža kai gurno. Dabar tie gurno 
armiją ir jai reikmenis ten, šaltiniai yra Japonijos ran-
kur reikia, bet aptarnauja 
mūsų šalies industriją ir 
žmones.

Laisvoji Sakykla

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office, at Brooklyn, N. Y., under the

Act of March 3, 1879.

Anglų ir Naujazelandiečių Yra ir 
Jugoslavų Partizanų Tarpe

Jugoslavijos partizanai veda kovą ne 
vien prieš Hitlerį ir Mussolini, bet ir sa
vo šalies išdaviką generolą Dražą Mi- 
chailovičių. Per partizanų radijo stotį 
“Laisvoji Jugoslavija” jie nuolatos aiški
na dalykus, daro atsišaukimus į šalies 
gyventojus tuose plotuose, kurie dar yra 
Hitlerio ir Mussolinio pavergti.

Neseniai per tą radijo stotį kalbėjo 
kapralas naujazelandietis Jack Denver, 
buvęs 20-to bataliono, 4-tos pėstininkų 
brigados karys. Jį ir nemažai kitų an
glų, naujazelandiečių ir australiečių na
ciai paėmė į nelaisvę Balkanuose. Ko
vingi slovėnų partizanai juos išlaisvino 
ir dabar jų geras skaičius yra partizanų 
eilėse. (

Jack Denver savo kalboj pasmerkė ge
nerolą Dražą Michailovičių ir jo šalinin
kus, kurie ne vien nepadeda Jugoslavi
jos liaudžiai kovoti prieš barbariškus 
hitlerininkus ir mussoliniečius, bet, prie
šingai, dar kenkia tai kovai, o kartu 
kenkia ir visoms Jungtinėms Tautoms.

Jack Denver, tarpe kitko, pareiškė: 
“Generolas Michailovičius ir jo pasėkė
jai nepadeda Anglijai ir Amerikai kovoj, 
bet, priešingai, jie gelbėja Vokietijai.” 
Jis salo kalboj nurodė faktais, vietas ir 
dienas, kada ir kur generolo Michailo- 
vičio grupės išvien sų hitlerininkais ir 
mussoliniečiais teriojo krašto gyvento
jus ir kovojo prieš partizanus.

Toki yra faktai. Bet visgi komercinė 
spauda stengiasi į padanges kelti gene
rolą Michailovičių, kaipo didvyrį, nors 
jau pati pripažįsta, kad jo “armija” nuo 
balandžio mėn., 1942 metų neveda karo 
prieš Hitlerį, bet “taupo” jėgas, kad jos 
bus reikalingos demokratijai. Mums at
rodo, kad, jeigu Jugoslavijos liaudis ran
da būdus kovoti prieš barbariškus hitle
rininkus ir mussoliniečius, tai ji mokės 
apsieiti ir paskui be generolų Michailo
vičių ir tūlų kitų ponų, kurie už tūks
tančių mylių sėdi ir nori būti Jugosla
vijos valdonais.

Lėktuvai ir Lakūnai
Lėktuvai vaidina labai svarbią rolę 

kare už mūsų laisvę. Tūli karo “specia
listai,” ypatingai iš lėktuvų gamintojų 
tarpo, kaip Mr. Sikorsky, bandė aiškin
ti, kad tik lėktuvais bus karas išlaimė- 
tas. Tos teorijos pasirodė klaidingos.

Sovietų Sąjungos kariniai vadai visa
da laikėsi supratimo, kad lėktuvai labai 
svarbūs ginklai, todėl jie pirmieji išvys
tė ir p^rašiutistų armijas, siekė užka
riauti orą, bet jie visada sakė, kad lėk
tuvai, tai tik dalis ginklų, kuriais pa
saulis sunaikins hitlerininkus, kad karo 
laivai, artilerija, mechanizuotos jėgos, 
tankai, pėstininkai, raitarija ir kitos ar
mijos dalys suvaidins savo rolę, kad vi
sos jos yra svarbios. Ir didžiausi mūšiai 
Sovietų Sąjungoj tą pilniausiai patvirti
no.

Bet niekas nemažina lėktuvų svarbos. 
Bile armijos dalis, arba karo laivai tik 
tada sėkmingai atliks savo uždavinius, 
kada juos iš oro apsaugos galingi ir už
tektinai tvirti lėktuvų pulkai. Pėstinin
kai, kelyje ir apkasuose, jie tvirtai jau
sis tik tada, kada juos jų lėktuvai ap
gins nuo priešo lėktuvų bombardavimo. 
Panašiai bus su kitomis armijos dalimis.

Todėl reikia turėti tiek daug lėktuvų 
ir lakūnų, kad priešo oro jėgas parbloš- 
kus. Štai kodėl, Roosevelto sumanymu, 
jau 1942 metais Amerika pagamino 49,- 
000 lėktuvų ir 1943 metais turi pagamin
ti net 125,000! Štai kodėl Amerikos la
kūnai, orlaivynų mechanikai ir kitų ori
nių jėgų žmonių skaičius šiemet siekia
ma pakelti iki 2,500,000 žmonių.

Amerikos ir kitų Jungtinių Tautų or- 
laivynai ir oro jėgos turi būti galingos. 
Štai, kodėl darbininkai ir darbininkės, 
kurie gamina lėktuvus ir jų medžiagas, 
turi jaustis, kad jie atlieka labai svarbų 
darbą Jungtinių Tautų karo laimėjimui.

1942 metais traukiniai pa
darė 53,000,000,000 (pen-, 
kiosdešimts tris miliardus) 
mylių. Daugiausiai vagonų 
buvo kelyj, tai spalių 23 d., 
nes tada ant kelio buvo 24,- 
813 traukinių su 1,496,122 
įvairiais vagonais.

Alumino Svarba
Aluminas yra labai svarbus metalas, 

nes jis tvirtas, lankstus, lengvas ir ne- 
rūdyja. Aluminas labiausiai reikalingas 
lėktuvų gamybai.

Jungtinės Valstijos turi galingą alu
mino industriją. 1941 metais buvo pa
gaminta 615,000,000 svarų alumino, bet 
karo sąlygose jo reikia kelis kartus dau
giau. Bendrai 1943 metais siekia paga
minti 2,100,000,000 svarų alumino. Ir tas 
bus atlikta bendromis pastangomis Jung
tinių Valstijų ir Kanados.

Bet tai nebus perdaug, nes 1943 me
tais Jungtinės Valstijos niekia pagamin
ti 125,000 lėktuvų, o tatai labai daug alu
mino pareikalaus.

Antrasis Frontas—Bendras 
Reikalas

New York “Times,” kuris taip įkyriai 
spiriasi prieš antrąjį frontą, kuris daug 
kartų išniekino Sovietų Sąjungą, kuris 
pereitais metais davė net lietuviškiems 
pro-naciams medžiagos, kada jis niekino 
Sovietų Sąjungą, po to, kai New Yorko 
gyventojai masiniai Union Square rei
kalavo atidaryti antrą frontą, dabar pa
tiekė redakcinį, kuriame kalba, kad vi
sos kovos, kur jos nebūtų vedamos, yra 
visų Jungtinių Tautų bendras reikalas. 
Jis rašo, kad didvyriškai, puikiai kovo
dama Raudonoji Armija Dono srityje 
tuo pačiu kartu padeda Amerikai ir An

Hitleris Siunčia Daugiau Jėgų 
Prieš Sovietų Sąjungą

Dienraščio “PM” militaris apžvalgi
ninkas “General” surinko įvairių žinių 
ir patiekė straipsnį, kad Hitleris vėl iš 
visų Europos kampų su didele paskuba 
meta savo jėgas prieš Sovietų Sąjungą.

Hitlerio jėgos, kurios, pradėjus Ame
rikai ir Anglijai veikti Afrikoje, buvo 
patrauktos į Rumuniją, Franciją ir Ita
liją, jau vėl vežamos į Sovietų Sąjungos 
pietinį frontą. Hitlerio lėktuvai didelė
mis masėmis skubinasi į rytus.

Tą Hitleris gali daryti, nes Amerikos 
ir Anglijos armijos per kelias savaites 
nepasivaro pirmyn Tunisijoj, o tūli ka
rininkai kalba, kad iš priežasties “blo
go oro,” karo veiksmai gali apsistoti iki 
vasario ar net kovo mėnesio. Kalbos 
apie tai, kad Hitlerio ir Mussolinio jė
gos bus išmestos iš Afrikos ir Amerika 
su Anglija padarys užpuolimą ant Itali
jos, jau visai nutilo.

Iš Anglijos nieko nedaroma prieš Šiau
rinę Franciją ir Norvegiją, Hollandiją ir 
Daniją. Hitleris įsitikino, jog antro 
fronto greitai nebus ir todėl iš visų kam
pų meta jėgas prieš Raudonąją Armiją, 
kad jis galėtų išgelbėti Priekaukazijoj 
apsupamas jo armijas.

Jeigu dabar Anglija ir Amerika smar
kiai veiktų, kada Raudonoji Armija taip 
sėkmingai pradėjo ofensyvą, jeigu mūsų 
jėgos kirstų naujus priešui smūgius, tai 
bendromis pastangomis būtų priešui už
duotas tokis smūgis, kad galėtume jau 
matyti ir mūsų pergalingo karo galą. 
Bet kol kas dalykai neina, kaip reikia. 
Jungtinių Tautų karo veikimas vis dar 
nėra centralizuotas ir apvienytas, vis 
dar sunkiausią naštą kovoj prieš barba
riškas Hitlerio ir Mussolinio jėgas turi 
nešti Sovietų Sąjungos liaudis.

Juo ilgiau nebus prieš Hitlerį antro 
fronto Europoj, tuo ilgesnis bus karas, 
daugiau jis atsieis Sovietų Sąjungai ir 

x mums. Štai kodėl yra reikalingas antra
sis frontas Europoj.

Amerikos Jogos — 
Galas Ašiai.

Prekybos sekretorius J. 
H. Jones sako, kad metai 
atgal Amerika į karinius 
reikalus įdėjo $24,600,000 
pinigų, gi 1942 metais jau 
net $62,200,000,000. Prieš 
metus laiko piliečiai į vals
tybės paskolos bonusus įdė
jo $1,800,000,000; gi jau 
pereitais metais visus vy
riausybės prašymus visuo
menė su kaupu išpildė, vien 
gruodžio mėnesį, kada val
džia manė parduoti Perga
lės Bonusų už 9 bilionus do
lerių, tai pardavė net už 
dvyliką bilionų dolerių.

Mr. J. H. Jones mano, kad 
1943 m. Amerika karo rei
kalams išleis net $88,000,- 
000,000 ir, piliečiai išpirks 
Pergalės Bonusų tiek daug, 
kiek tik vyriausybei reikės. 
Aišku, kad už tokią milži
nišką sumą pinigų, su tokia 
Amerikos galinga industri
ja ir darbininkų išsilavini
mu bus pagaminta tiek* 
daug ginklųj amunicijos ir 
kitų karo reikmenų, kad 
Jungtinių Tautų pergalė 
bus užtikrinta, kad fašisti
nė Ašis neišvengiamai su
silauks galo,.;,
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Žinoma, tas viskas reika
lauja iš piliečių atlikti jų 
pareigą, pirkti Pergalės Bo
nusus, energingai, gerai ir 
greitai pagaminti ginklus ir 
karo reikalams medžiagas.

kose.
Amerika taikos metu su

naudodavo kas metai iki 
600,000 tonų naujo gurno. 
Jis ateidavo iš Tolimų Ry
tų. Dabar iš ten negalima 
gauti, o karo sąlygose gurno 
daug daugiau reikia, nes 
jo reikia dėl tankų, lėktuvų, 
kanuolių, sunkvežimių ir 
kitai milžiniškai karinei in
dustrijai.

Tiesa, Amerika turi pasi
taupius naujo gurno rezervų, 
yra apsčiai surinkta padė
vėto gurno, padarys ir 
moksliniu būdu (synthetic) 
iš kitų medžiagų gurno, bet 
vis vien 1943 metai Ameri
kai bus sunkiausi gurno 
klausime. Mat, šiemet sie
kiama pagaminti labai daug 
lėktuvų, tankų, kitokių gin
klų, kad sukrušinus barba
riškus fašistus. 1944 metai 
bus lengvesni gurno klau
sime, nes tada ir moksliniu 
būdu daugiau jo pagamins.

Štai kodėl reikia kuo ma
žiausiai su automobiliais 
važinėti, k a d padangos 
(ratvalkiai) ilgiau laikytų 
ir važinėti protingiau, lė
čiau, ant užsisukimų pova- 
liai važiuoti, taip elgtis, 
kad kuo mažiausiai naudo
ti staigiai stabdžius.
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Su Gurnu Bus Sunku
Mr. William M. Jeffers, 

gurno reikalų tvarkytojas 
pareiškė, kad Jungtinių 
Valstijų 11943 metais padė
tis bus sunki gurno Liau

Mūsų Geresni Lėktuvai!
Iš Washingtono teikia ži

nių, kad Amerikos kariniai 
lėktuvai yra tvirtai apgin
kluoti iš priekio, uodegos, 
sparnuose, iš šalių, iš vir
šaus ir apačios.

Amerikos mūšių lėktuvai 
apginkluoti 37 milimetrų ir 
20 mm. kanuoliukėmis ir 
nuo .30 iki .50 kalibro kūl- 
ka$vaidžiais. Gi Japonijos 
išgarsyti “Zero” mūšio lėk
tuvai yra ginkluoti, papras- 
stai, 20 mm. arba tik 7.7 m. 
m. kanuoliuke. Amerikos 
orlaiviai ir patys turi tvir
tesnes sienas ir iš toliau 
gali priešą apšaudyti, nes 
jų ginklai galingesni, bet 
tas reikalauja ir galinges
nių motorų, kad jie būtų pa
kankamai greiti.

Gerbiama ‘‘Laisvės” 
Redakcija:

Mažum priimsite ir mano 
žodį reikale redaktorių nesu- 
manumo. žinoma, gal ir bus 
nesmagu skaityti, bet vardan 
demokratiškumo ir jūsų veda
mo laikraščio, manau, yra ver
ta sutikt meiliai nesmagumą 
be jokių stenėjimų.

Aš, perskaitęs anų pirmuti
nių veikėjų mintis, pilnai su
tinku su jais. Redaktoriai per 
daug elgiasi sauvališkai, kar
pant rašinius arba darant vi
sai beverčiais. Taip darydami, 
jie bando įrodyti, kad jie dau
giau žino už rašėją ir tuomi 
patimi jie kalba už tūkstan
čius skaitytojų, žinoma, nėra 
tokio žmogaus, kuris patiktų 
visiems. Taipgi nėra tokio ra- 
šėjo, kurio raštai patiktų vi
siems, kaip ir redaktoriui. 
Bet reikia turėt mintyje, kad 
laikraštis yra centras viso
kioms žinioms ir mintims ir ši
tokiam centre skaitytojas pa
sirenka tą, kas jam geriau
sia patinka, tik bile tas cent
ras yra gana margas. Bet ka
da redaktorius sprendžia vis
ką pagal savo skonį, tai jau 
aišku, kad jis mažina tokio 
laikraščio cirkuliaciją ir kartu 
įstaigos apyvartą. Nustoja 
draugų ir rėmėjų.

Senas Vincas sako: “šnypš
timas prieš laikraštį pakam
piais yra pavojingas laikraščio 
gyvasčiai.” čion pasakyta tik
ra tiesa, pavojinga bet kokiam 
bizniui. Geras biznierius vei
kiau sutiktų gaut gerą smū
gį per žandą, bile tik dažino- 
jus, ko jo kostumeriai pagei
dauja, o ne girdėt juos šnypš- 
čiant pakampiais. Jis nori at
virumo ir greito, kad dažino- 
jus, kas negerai pas jį; kad 
galėjus pataisyti į laiką, kad 
nepatrotinus kostumerių. Tas 
pats tinka ir laikraščiui.

'“Laisvės” redaktoriai gauna 
daug draugų, bet nemoka juos 
palaikyti. Štai pavyzdys, kurį 
aš patyriau ant savęs.

privedžiojimus, jeigu žino, 
kam jie yra tinkami. Redakto
riaus tokia trumparegystė vi
sai užmuša rašėjo energiją. 
Tik dėl to geri laikraščio prie- 
teliai dygsta ir miršta dar ne
išbujoję ir tik todėl lietuviški 
laikraščiai skursta, kada Ame
rikoje priskaitoma arti milijo
no lietuvių.

Laikraščiams ir organizaci
joms trūksta gerų vyrų su pla
čiomis pažiūromis — vyrų ge
ros valios, nebijančių kritikos. 
Tik tada pražydės Amerikoje 
lietuviška kultūra. Bet pirma 
turime gauti redaktorius, ku
rie neturės unaro, kurie už
prašys veikėjus, kad juos kri
tikuotų, kur mato reikalą, pa
sakydami, “Nebijokite išsi
reikšti savo mintis, duokite 
mums vėjo, jeigu matote, kad 
mes kur padarėm negerai. 
Mes tai priimsime su mielu 
noru ir jeigu kuris turėsite 
klaidą, mes pataisysime be jo
kio piktumo.”

Tik tada bus gyvumas ir pa
sisekimas.

W. G. Lasky.

Dėl Aiškumo
Tas drg. Laskio straipsnis, 

kurio neįdėjome, buvo apie 
S.L.A. specialcs duokles. 
Mums atrodė, jog tai yra gry
nai vidujinis Susivienijimo rei
kalas, kurį ir reikia rišti tos 
organizacijos ribose. Antra, 
S.L.A. galėjo jį paskaityti ken
kimu organizacijos bizniui. Gi 
visų tokių organizacijų biznį 
valdžia prižiūri ir įstatymais 
apsaugo. Kai kurie draugai 
dažnai pamiršta ir šitą proble
mą. O su ja mums reikia su
sidurti ir rimtai skaitytis.

Philadelphia, Pa.

Kiek metų atgal aš patėmf- 
jau, kad “Laisvę” pusėtinai' ganizacijos

Chinietis karys-dailininkas nupiešė šį kūrinį, kurį Ame
rikon prisiuntė Sun Yat Seno našlė išreiškimui padė
kos amerikiečiams už jų teikiamą Chinijos žmonėms 
medikalę pagalbą.

graužia visokį lietuviški plu- 
tokratai arba Hitlerio pakali
kai iš “Naujienų,” “Keleivio,” 
“Vienybės,” “Tėvynės” ir ki
tų. Tai aš atėjau “Laisvei” į 
pagelbą, kadangi pamačiau 
jos pusėje teisybę, visai neat- 
bodamas, kad iš to bus ir re
daktoriams nauda. Bet kada 
aš parašiau rašinį, apginantį 
mano reikalus ir tūkstančių 
kitų darbo žmonių ir pasiun
čiau kopiją “Laisvei” ir “Tė
vynei,” tai nei vienas nepri
ėmė, rodos, susikalbėję. Ne
priėmimo priežastis, rodos, 
glūdi tame, kad mano mintys 
buvo priešingos abiems redak
toriams. Mat, jie sutiko su 
prievarta, kad tie labdarybės 
mokesčiai būtų mokami. O aš, 
kaip ir tūkstančiai kitų darbo 
žmonių, buvome prieš ingi 
prievartai, čionai “Laisvės” 
redaktoriai pasirodė nedrau
giški ir nedemokratiški. Jiems! 
į galvą neateina ta mintis, kad; 
mes skaitome jų mintis, kurios 
būna mums priešingos, be 
murmėjimo. Tai kodėl jie už-' 
gina mums tą pat teisę? šitaip 
elgiantis, ar galima palaikyti 
laikraščio prietelius?

Arba vėl. Rašė jas rašo ra
šinį su gerais tikslais, padaro 
privedžiojimus, taip, kad ir 
mažiau apsiskaitęs žmogus 
galėtų suprasti. Redaktorius 
šmukšt ir iškerpa tuos palygi
nimus, su tuo supratimu, kad 
jie nereikalingi. Čion ir vėl re
daktorius parodo nesupratimą. 
Rašėjas maišydamasis tar
pe darbininkų, žino geriau, 
kas jiems tinka ir suprantama. 
Jis turi mintyje minias darbi
ninkų ir nori juos pasiekti. Re
daktorius tik turi mintyje 
tuos, kurie jau pusėtinai prasi
lavinę. Reiškia, jis pataikauja 
keliems, minias palieka šal
tiems vėjams. Tikri laikraščio 
patrijotai niekados nepyks už

Iš Šiaurinės Dalies Liet.
' ‘' Rep. Susirinkimo
Sausio 3 d. virš minėto kliu- 

bo įvyko metinis svarbus susi
rinkimas, į kurį pribuvo gana 
daug narių apsvarstyt savo or- 

reikalų, kurie yra
būtini pažymėti.

Iš knygų inspektorių ir kliu- 
bo valdybos raportų paaiškė
jo, kad kliubas per metus lai
ko darė biznio $39,470.38. 
Kliubo iždas per metus laiko 
finansiniai paaugo $11,149.53. 
Viso kliubo turtas siekia $40,- 
293.40. Kliubas narių geram 
stovyj turi 583.

Po raportų buvo ^ana svar
bių tarimų padaryta ir juos 
svarbu atžymėti, tai sekami. 
Išrinkta kliubo valdyba 1943 
m., bet išrinkta arba užtvirtin
ta ta pati, kas reiškia, kad 
mūsų kliubo valdyba buvo ge
ra, darbšti ir gerai vedė kliu
bo reikalus. Kitas labai svar
bus tarimas padarytas ir daug 
žingsnių į progresą, tai nutar
ta įsteigti kliube moterų pa
šei pinį skyrių. Pastarasis klau
simas buvo keliamas bent ke
lis kartus praeityj, bet vis su
sidarydavo stipri opozicija,ku
ri vis buvo tos senoviškos nuo
monės, kad moterys negali 
kartu su vyrais priklausyti vie
noj organizacijoj. Buvo gana 
plačiai ir nuosekliai diskusuo- 
jamas klausimas, kaip prisidė
ti prie parėmimo finansiniai, 
kad būtų laimėtas karas. Po 
ilgų ir nuoseklių diskusijų nu- ( 
tarta apsitaksuot po vieną do
lerį. Vadinasi, visi kliubo na
riai sudės 583 dolerius dėl 
karo laimėjimo.' Prie to, dar 
nutarta paaukoti iš kliubo iž
do 2 šimtai dolerių — 50 dol. 
dėl United War Drive, 50 dol. 
dėl Red Cross, 50 dol. dėl 
Russian War Relief ir 50 dol. 
dėl Chinijos karo vedimo rei
kalų.

Kas sakė, kad mūsų kliubo 
nariai nesupranta bėgančių ir 
svarbių gyvenimo reikalų?

Mano manymu, ir kiti kliu- 
bai turėtų sekti mūsų kliubo 
tarimus ir nepamiršti tų svar
bių reikalų.

Korespondentas.
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Mano Karta
I.

Kada vaikai ir juokiasi, ir žaidžia, 
Kvėpavom karo kruvinais garais.
Mes matėm žuvusius ir kraujo jūroj 
Nakties padangę, raustančią gaisrais.
Mes žaidėme skeveldromis granatų, 
Vaidinom kareivius, generolus, 
Atakas ruošdavom degėsiuos kaimo 
Ties ištryptu kanopom atolu.
Gaisrai užgeso. Vėl atžėlė laukas.
Ramunių krūmai pridengė kapus.
Ir vėl pavasaris prikėlė žiedus, 
Vėl tiesė Saulėn žvilgančius lapus.
O mes išėjom iš gimtos pastogės, 
Į mokslą godžias vėrėme akis.
Lyg augalas, mūs protas Saulėn stiebės, 
Ir tolin skverbėsi mintis laki.

n

{ laisvę veržėmės, į tiesą, grožį 
Erdviųjų auditorijų triukšme.
Mes buvome jauni. Ribų nepaisom 
Darbe, kovoj, jaunystės siautime.
Gyvenimas mums rodės slaptas žiedas,— 
J jį rankas mes tiesėme visi.
Dėl laisvės džiaugsmo, dirbančiųjų lai- 
Jokia kančia mums rodės nebaisi, [mes
Vieni svetimuose kraštuos klajojo,
Kiti, kai rytas buvo jau arti, 
Su akimis užrištomis, su pančiais 
Į kapo duobę krito nušauti.
Tačiau kalėjime, gilioj palėpėj
Ruseno revoliucijos ugnis.
Tikėjome: kaip žaibas gūdžią naktį, 
Ji laisve mūsų Lietuvai nušvis.
Ir sužėrėjo ilgai lauktas rytas.
Sugriuvo priešų priespauda karti, 
Ir iš kalėjimų, mirties stovyklų, 
Štai, platūs vartai laisvėn atkelti.
Ir mes išėjom—kurti ir kovoti, 
Didžios statyti žengėm ateities 
Nubudusio j šaly, kuri kaip žiedas 
Į aušrą stiebės iš tamsios nakties.
Mes Lietuvą mylėjome kaip laimę, 
Ilgai svajbtą priespaudos naktifn. 
Ir mes kartojome: dabar tu mano! 
Tavęs man niekas, nieks nebeatims!
Mūs kraštas vėliavų ugny plazdėjo,
Ir žemę valde laisvasai žmogus,
O mūsų kaimams, fabrikams ir miestams 
Šypsojos geras ir ramus dangus.

, II.
Ir, štai, šviesi, rami naktis birželio, 
Nuskaidrinta padangių sidabru, 
Kada širdy tiek daug šviesos ir laimės, 
Kai žemėje taip giedra ir kaitru...
Žydra, tyli naktis, kaip jaunas sapnas
Po darbo snaudė poilsiu giliu, 
Kada tamsus plėšikas užsimojo 
Ant mūsų krašto kruvinu peiliu.
Ir krito mūs šalis, kaip krinta gervė, 
Iš pasalų klastingai pašauta.
Sodybos skendo liepsnose ir dūmuos, 
Dejavo vėl sukaustyta tauta.
Pabėgėliais, palikę gimtą šalį, 
Po bombų, plieno kulkų lietumi 
Keliavome iš žemės numylėtos, 
Kur aušta horizontai tolimi.
Mes čia. .. jūs ten... už linijos ugninės 
Su lietumi, žiemos sniegu giliu.
Gal būt, dėl to tave, gimtoji žeme, 
Ir jūs, draugai, taip skaudžiai aš myliu.
Mes, tartum paukščiai plačioje padan- 
Iškrikom skausmo, keršto kupini, [gėje, 
Mes dieną naktį Lietuva vien kliedim.
Akyse dunkso sodžiai kruvini,
Akyse šmėkšo liogeriai ant, sniego.
Spygliuotos vielos, badas liekančia.
Lyg akmens, slegia sunkios Skausmo die-
Ir graužia aklas sielvartas nakčia, tnos >
Gal būt, šią valandą jūs surakinti
Į gelmę žvelgiate juodos duobės
Ir žinote, kad rankoje plėšiko 
Plieninis šautuvas nesudrebės.

''Gal būt, miškuos gyvenat partizanais ... 
Kacįa naktis prasideda pilka,
Jūs už šalies skriaudas, už brolių kraują 
Banditams mokate greita kulka.

Mums vėjas neša jūsų skausmo skundą... 
Į pergalę per kraują žengiam mes. 
Ugnies liežuviai lyžčioja padangę 
Griausme patrankų, tankų ūžimo.
Mes pergalę kovos ugny išplėši m! 
Vėl Lietuva žydės ir vėl žaliuos. 
Seni draugai gimtosios žemės laimei 
Vėl stos į darbą laisvės spinduliuos.
Užlyginsim kapus, gėlėm papuošim, 
Kaip mūs tėvai juos puošdavo kadai. 
Vėl eisime statyti, kas sugriauta, 
Vėl iš griuvėsių kils nauji žiedai. 
Sugriūva miestai, ir išdžiūsta sodai, 
Ir vis retėja mūs draugų karta, 
Tačiau klestės per amžius mūsų žemė, 
Ir amžinai gyva bus mūs tauta!

Antanas Venclova.

ŠAUTUVAS
(Apysaka jaunimui)

Dangus buvo šviesus, mėlynas, ramūs, 
kaip vandens paviršius. Toje mėlynės jū
roje, spindinčioje auksiniais saulės spin
duliais, suposi, plasnojo, čiulbėjo viever
sys.

Paukštelio giesmę '' girdėjo kaimas. 
Kieme basi lakstė, krykštavo vaikai. Pa
tvoriais, išsiklojo, išsitiesė žalias žolės 
kilimas. Pavasaris, pavasaris!

Ir paukštelio giesmė, ir spindinti sau
lė, ir žolė, ir vanduo, kuris sutekėjo į 
vieną sidabrinį upokšnį, ir išdžiūvęs ke
lias, takas — visa tai darė linksmą, 
džiugią pavasario dieną. Tiktai Jurgu- 
lių gryčioje buvo neramu, liūdna. Niekas 
nemirė, nieko nepalaidojo, bet buvo liūd
na ligi ašarų. Motina sielvartavo, grau
žėsi.

—Neverk. Vilkai ašarų nebijo,—ra
mino, guodė ją Leonas. Ji susikrimto, 
ji apsiverkė, kai seniūnas su svastikuo- 
tu vokiečiu užrašė, užregistravo jos sū
nų.

— Argi aš ne motina, kad turiu tave 
ramiai atiduoti svetimiesiems. Nebepa
matysiu daugiau, nebesusilauksiu,— su 
širdgėla dūsavo ji. Mačiau, kaip vokie
čiai 1916 metais kankino rusų plienči- 
kus. Jie skaldydavo akmenis, grįsdavo 
plentą. Jie apiplyšę, sušalę, išbadėję 
krisdavo po kastuvu, kūju, o vokiečiai 
juos spardė, mušė šautuvo buože. Ir ta
ve, sūnel, padarys plienčiku. Numarins 
badu, nukamuos ir niekas nežinos.

Leonas Jurgulis žiūrėjo į motinos vei
dą. Sielvartas jos raukšlėtą veidą aptem
dė, kaip naktis. Bet kai motinai tamsu, 
sūnus turi mokėti jai parodyti saulę. Jis 
pasakė:

— Manęs neišveš!
— Kas tavęs paklausys. Iš Panevėžio 

išvežė. Riša mus, kaip aveles.
— Aš paimsiu šautuvą! Ir tegu pa

mėgina surišti!
Jaunas veidas liepsnojo, spindėjo ker

štu.
— Mačiau laisvę, laimę,—tęsė jis, 

prisiminęs pereitų metų pavasarį, kny
gas, mokyklą, susirinkimus. — Neap
gaus, neįkiš į maišą.

— Kiek lietuvių paklojo! Už žodį ka
ria, o už šautuvą—ką ir bekalbėti. Vo
kiečių... — motina krapštė kaktą, nega
lėdama prisiminti. — Ant galo liežuvio 
sukasi, bet neprisimenu. A! Pireris, kad 
jį šunės. Jis žmonių krauju pumpsta ir 
vis negana.

Kai vokiški okupantai užplūdo kaimą, 
Leonas Jurgulis paslėpė knygas, laikraš
čius. Tik naktį ištraukdavo iš šiaudinio 
stogo ir skaitydavo prie spinksulės kai
mo jaunimui. Motina irgi klausydavos. 
Ir žodis, išgirstas iš knygos, jos širdyje 
paliko neapykantos žiežirbą. Kai išgirs
davo sūnų kalbant apie vokiečius, ji iš
liedavo, išsakydavo prieš juos savo tul
žį:

— Galvažudžiai!
— Prieš galvažudžius reikia kovoti 

tiktai su šautuvu, —kalbėjo Leonas Jur
gulis. Sūnaus mintis, kaip saulė, nušvie
tė, nudžiugino motinos veidą. Tačiau ji 
pagalvojo apie išvežimą—ir aptemo, ap
siverkė.

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Lietuvių Literatūra Kovoje Prieš 
Vokiškuosius Grobikus

(Rašytojo Antano VENCLOVOS kalba, pasakyta tarptautiniam literatūros 
vakare, Maskvoje)

s-------------------------------------

Waterbury, Conn.

Pernai baland. 29 d. Maskvoje, Tary
bų Sąjungos rašytojų kliubo patalpose, 
įvyko tarptautinis antifašistinis litera
tūros ir meno vakaras, kuriame dalyva
vo įvairių tautų rašytojai. Vakaro tema 
—literatūra kovoje prieš vokiškąjį fa
šizmą. Iš rusu rašytoju kalbėjo SKO- 
SYREVAS ir GRUŽDIOVAS, ukrainie
čių _ KOPYLENKO, estų — VARĖS 
(Barbarus), latviu — VANAGS, žydu 
—Perec MARKIŠ, vokiečių—E. WOLF. 
Lietuvių rašytojų vardu kalbėjo drg. A. 
VENCLOVA. Savo kalboje jis pareiškė:

“Lietuvių tauta jau nuo 13-tojo am
žiaus pradžios buvo priversta atkakliau
siai kovoti su Europos viduramžių val
katomis — šunimis ritieriais — kryžiuo
čiais ir kalavininkais. Gausingų pilių 
griuvėsiai ant Nemuno krantų, daugybė 
mūsų protėvių supiltų piliakalnių Lietu

vos laukuose liudija apie tą žūtbūtinę ko
vą, kurią lietuvių tauta dvejetą amžių 
kovojo dėl savo egzistencijos, sulaiky
dama vokiškųjų grobikų veržimąsi į Ry
tus. Lietuvių tauta su didele pagarba ir 
meile visada mini savo tautos karžygius 
Mindaugą, Kęstutį, Vilniaus miesto įkū
rėją Gediminą ir Vytautą, kurie talen
tingiausiai vadovavo sėkmingai ilgame
tei mūsų tautos kovai prieš vokiečius. 
Ši kova truko tol, kol, Vytauto vadovau
jami, lietuvių pulkai drauge su slavais 
Žalgirio mūšyje 1410-tais metais kry
žiuočių galybę sutriuškino ir kryžiuočius 
padarė Europai nebepavojingus ilgiems 
laikams. Vokiškieji grobikai išnaikino 
senąją lietuvių giminę prūsus, jie nu
tautino Mažąją Lietuvą, jie engė, vergė, 
degino ir žiauriausiai naikino Lietuvą 
1915-1918 metų okupacijos metu, jie at
plėšė nuo Lietuvos lietuvišką Klaipėdos 
kraštą.

Lietuvių tautos kova prieš vokiškuo
sius grobikus mūsų literatūroj turi se
nas, gilias ir pamokomas tradicijas. Vie
nas didžiausių mūsų tautos poetų, gyve
nęs 18-tame amžiuje, Kristijonas DUO
NELAITIS savo “Metų” poemoje davė 
visą eilę stiprių meniškų vaizdų, rodan
čių cinišką vokiečių ponų tyčiojimąsi iš 
lietuviškųjų baudžiauninkų, bjaurų jų iš
naudojimą ir lietuvių dvasinį pranašu
mą prieš savo priešus. Lenkiškai rašęs 
didysis Adomas Mickevičius savo ne
mirštamuose kūriniuose “Konrade Va
lenrode” ir “Gražinoje” įamžino herojiš
kus lietuvių kovos epizodus su vokiškai
siais grobikais. Žymiausias mūsų atgi
mimo laikų poetas Maironis plačiai ži
nomose dainose, kurias dainuoja visa 
mūsų tauta, vaizduoja pergalingą lietu
vių kovą su kryžiuočiais, o “Mūsų Var
gų” poemoje duoda nepaprastai stiprių 
1915-1918 metų vokiškos okupacijos Lie
tuvoje vaizdų.,. Mūsų literatūros klasikas 

Vincas KRĖVĖ gausinguose savo kūri
niuose su didele menine jėga rodo mūsų 
protėvių heroizmą kovoje su plėšikais 
kryžiuočiais. Poetas Pranas VAIČAITIS, 
žymiausias Mažosios Lietuvos rašytojas 
VYDŪNAS, valstybinės literatūros pre
mijos laureatė Jieva SIMONAITYTĖ ir 
daugelis kitų rašytojų gausingais savo 
romanais, dramomis, eilėraščiais ryškiai 
atvaizdavo Įvairius mūsų tautos kovos 
etapus su vokiškaisiais grobikais.

Kilus šių dienų karui, progresyviausi 
mūsų rašytojai rado prieglaudą nuo hit
lerinių plėšikų ir sąlygas kovai prieš juos 
dėl savo krašto laisvės broliškose Tary
bų Sąjungos respublikose. Beletristai J. 
MARCINKEVIČIUS ir P. CVIRKA, kri
tikas V. DRAZDAUSKAS ir poetas Liu
das GIRA šiuo metu dirba lietuviškuo
se. Raudonosios Armijos daliniuose. Nuo
latinį kontaktą su savo kariniais dali
niais palaiko ir kiti mūsų rašytojai. Be
veik nuo pat šio karo pradžios draugai 
rašytojai J. BANAITIS, J. ŠIMKUS, o 
vėliau ir J. BALTUŠIS dirba Visasąjun
giniame Radijo komitete, diena iš die
nos pavergtajai Lietuvai duodami dau
gybę informacinės, agitacinės ir meni
nės medžiagos. Mūsų rašytojai daug dė
mesio yra atkreipę į užjūrio lietuvius, 
kurių Jungtinėse Amerikos Valstijose 
gyvena daugiau kaip milijonas. Vien pa
žangieji lietuviai ten leidžia du didelius 
lietuviškus dienraščius “Laisvę” ir “Vil
nį.” Šio karo metu šiems laikraščiams 
mūsų rašytojų yra pasiųsta straipsnių, 
apybraižų, eilėraščių ir kitos medžiagos, 
nušviečiančios karžygišką Tarybų Są
jungos kovą prieš fašizmą.

Lietuviai rašytojai, be to, dirba LKP 
(b) CK organe “Tiesoje” ir lietuviškų 
karinių dalinių spaudoje. Jau yra išleis
ta leidinių kariniams lietuviškiems dali
niams. Spaudoje yra eilėraščių rinkinys 
“Gyvajai Lietuvai,” i kuri įeina L. GI
ROS, S. NERIES, K. KORSAKO, J. 
ŠIMKAUS, E. MIEŽELAIČIO ir A. 
VENCLOVOS tėvynės karo metu para
šyti kūriniai. Rinkinys lygiagrečiai iš
leidžiamas ir rusu kalba. Spaudai ren
giamas J. BALTUŠIO, J. MARCINKE
VIČIAUS, J. ŠIMKAUS, P. CVIRKOS ir 
A. VENCLOVOS novelių rinkinys buvu
sios vokiečiu okupacijos Lietuvoje ir da
bar vykstančio tėvynės karo temomis. 
Bendromis mūsų rašytojų ir mokslinin
kų jėgomis paruošta knyga apie lietuvių 
tautos kovas su vokiškaisiais grobikais 
amžių būvyje, kuri išleidžiama lietuvių 
ir rusų kalbomis.

Geriausi naujosios lietuvių literatūros 
atstovai visas savo jėgas ir talentą šiuo 
metu atiduoda ir atiduos vieninteliam 
didžiajam visų laisvę mylinčių pasaulio 
žmonių tikslui — kuo greičiausiam fa
šizmo sutriuškinimui.

Žalgirio mūšyje kryžiuočių galybė su
trupėjo nuo jungtinių draugiškų tautų 
—lietuvių, rusų, lenkų, ukrainiečiu, bie- 
lorusų, cechų ir totorių jėgų. Ir šį kar
tą kryžiuočių ainių, kruvinųjų vokiškų
jų fašistų galia suduš j kovojančių dėl 
savo laisvės tautų valios ir pasipriešini
mo plieną. Vis platesnis daugelio tautų 
ir jų literatūrų dalyvavimas šioje šven
tojoje kovoje tebūnie tęsinys tos gra
žiosios tradicijos, kurią mūsų protėviai 
pradėjo Žalgirio laukuose. Ir lietuviai 
rašytojai yra laimingi, savo darbu ir su
gebėjimais galėdami prisidėti prie šios 
didžiosios pergalingos kovos dėl laisvės, 
dėl progreso, dėl žmonijos išvadavimo vi
siems laikams iš kruvinų šiurpios rudo
sios viduramžiškos baidyklės nagų.”

Meninėje vakaro dalyje dalyvavo žv- 
mios Tarybų Sąjungos meno jėgos — Vi
sasąjunginio ir Tarptautinio muzikų 
konkurso laureatai — smuikininkė KO
ZOLUPOVA, pianistas FLIJERAS, nu
sipelniusi respublikos solistė PREIS ir 
kiti. Vakaras turėjo didelį pasisekimą.

Prisiminimai iš Praeities ir 
Dabarties

Naujų Metų vakare, tai yra 
sausio 1 d., įvyko Lietuvių Pi
liečių Politiško Kliubo susirin
kimas. Tai buvo metinis susi
rinkimas. 1942 m. spalių 12 d. 
sukako lygiai 50 metų kliubo 
gyvavimo. Kliubas susitvėrė 
1892 m. ir išaugo nariais neto
li 800, turtu su viršum $50,000 
ir turi nuosavą namą vertės 
apie $25,000. Kas nori ar ne
nori, bet turi pripažinti, kad 
“103 Kliubas,” kaip lietuviai 
čionai vadina, pusėtinai gerai 
stovi.

Reikia pripažinti, kad šitas 
kliubo išaugimas daugiausia 
priklauso progresyviams. Ka- 
dą kliubą valdė tautiečiai, bū
davo, atėjus į kliubą progresy
vini, sunku gauti stiklą alaus 
ir kitokias kliubo privilegijas.

1 žmonės buvo skirstomi į dvi 
klases. Progresyviai kliubo na
riai turėjo daug bėdos ir turė
jo energijos išeikvoti, pakol 
paėmė vadovybę į savo ran
kas.

Pirmučiausia buvo socialis
tai valdyboj. Socialistams nu
ėjus ant burdo pas tautinin
kus, prisiėjo juos prašalinti iš 
vadovybės.

Labiausia buvo triukšmo 
pasidarę kada socialistas T. 
M. buvo neišrinktas į pirmi
ninkus. Jo vieton buvo išrink
tas V. Jokubonis. T. M. gvol- 
tu rėkė > ’<ad jisai Jokuboniuį 
neduosiąs vietą užimti, nes Jo
kubonis esąs “raudonas” ir 
kliubą nuvešiąs į Maskvą! Bet 
tas nieko negelbėjo. T. M. tik
tai savo vardą su. poilino kliu
bo nariuose.

Aš turiu pasakyti, kad T. 
M., kaipo ypata, yra geras 
žmogus ir kliubui yra daug 
dirbęs, bet didelis užsispyrė
lis.

šiame susirinkime užėmė 
vietą nauja valdyba. Pirminin
kas J. Kantautas, vice-pirm. 
K. Laskas, iždininkas V. Joku
bonis, finansų sekr. J. Svin- 
kūnas, užrašų rašt. S. Vidžiū
nas.

Reikia pasakyti, kad šiemet ' 
naujoj valdyboj visi nauji 
žmonės, išskyrus užrašų raš
tininką, kuris apsiėmė dirbti 
dar vienus metus. Bet naujo
joj valdyboj atrodo visi geri 
žmonės. Nutarta senajai val
dybai nupirkti prezentą už ge
rą darbą, vertės po $35 kiek
vienam.

Kliubietis.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Wluit With
WAR BONDS
The 50-caliber Browning machine 

gun is one of the most efficient short 
range weapons used by U. S. Fight
ing forces. It is effective at ranges 
up to 2,000 yards and fires about 
600 forty-five caliber bullets per 
minute.

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces need thousands 
of these rapid-fire guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. * At least ten 
percent of y<->Ur ‘ncome in V.’ar 
Bonds every pay day will do the 
trick. . y. Trtatury Drf'artmtnt



LAISVA

Detroito Žinios
A ■’

Raudonosios Armijos kovotojai puolimo metu Velikije Lūki fronte. Kaip žinia, jie 
atsiėmė Velikije Lūki miestą ir dabar eina linkui Lietuvos ir Latvijos.

ŠAUTUVAS.
(Tąsa nuo 3 puslapio)

— Rytoj į Panevėžį. Dieve, dieve!
— Rytoj į mišką,—atsakė jis šviesiai 

šypsodamasis ir išėjo.
Jis ištisą mėnesį degė neramumu, 

naktimis blaškėsi, negalėdamas užmigti, 
galvojo. Gyvenimas buvo žiaurus. Atei
tis tamsi. “Išveš į Vokietiją, prikaustys, 
kaip vergą, prie varstoto, o paskum iš
veš į apkasus. Žūsiu ir velėna neužklos. 
Už ką man jaunam žūti?” — Klausė jis 
pats savęs.

Ir šiandien, stovėdamas paskutinį kar
tą po gimtuoju stogu, jis degė neapykan
ta, mąstė, skubėjo rasti atsakymą. Ir 
šiandien, tekant saulei, jo sąmonėje už
tekėjo šviesi mintis: '

—Aš būsiu partizanas.
Ši mintis jį sustiprino, padrąsino, 

aukščiau pakėlė jauną galvą. Jis rytą su 
ęlžiaugsmu motinai pasakė:

— Mama, neverk... Aš gyvensiu ne
toli... Ten,—parodė ranka į mišką. Ta
čiau motinai buvo sunku dėl sūnaus nu
rimti, neverkti:

— Ne paukštis esi. Sugaus.

Juodu nuėjo į klojimą. Antanas iš
traukė iš šiaudų sunkų, plienu žvilgantį, 
daiktą, padavė, perspėjo:

— Neišplepėk. Abiem virvė ant kak
lo... Per radiją grasino.

— Bobos ir tos vokiečiams neplepa. O 
vyrus tai ir akmuo moko...

Kai kaimą uždengė kalnelio kepurė, 
Leonas Jurgulis sustojo, vartė šautuvą, 
žlengino spyna, pirštais lietė gaiduką, 
o iš lūpų veržėsi kupini džiaugsmo žo
džiai :

— Šautuvas, šautuvas!
Iš Pabalių kaimo jis paėmė tris jau

nuolius. Su jaunuoliais jis išėjo į mišką.
Didelis raudonas saulės ratas susiliejo 

su žeme. Vakaras. Jie dairydamiesi per
žengė vieškelį.

Tėvynei vergaujant, keliu vaikšto 
priešas...

Apie Laikraščių Vajų

Pradžioj vajaus keletas or
ganizacijų narių pasižadėjo 
darbuotis dėl mūsų spaudos, 
bet dabartiniu laiku, nors jau 
vajus eina prie užbaigos, dar
buojasi tik maža grupė drau
gų ir draugių. Tas parodo, 
kad mes nesame geri patrijo- 
tai mūsų spaudos rėmimo. 
Dėl dienraščio “Vilnies” dar 
nepeiktinai eina darbas, bet 
dėl “Laisvės” tai mes detroi- 
tiečiai esame labai aptingę, o 
“Laisvė” turi gana plačią dir
vą Detroite ir daugelis ją 
mėgsta skaityti. Tarpe mūsų 
dviejų detroitiečių moterų 
vyksta lenktyniavimasis “Vil
nies” vajuje už garbės vėlia
vą, tai draugės Smitrevičienės 
ir Smalstienės. Nors Smalstie- 
iie pradėjo daug vėliau dar
buotis, bet jau netoli trukus 
gali pasiekti pirmaeilių vietą.

Apie Lietuvių Bendrą 
Konferenciją

Jis ėjo pas savo mokyklos drąugą An
taną. Jauną veidJpl glostė, glamonėjo 
švelnus ir jaukus gegužės mėnesio vė
jas. Žemė nuo saulės spindulių buvo to
kia šviesi, tokia spindinti, kad ji visa 
atrodė aplieta sidabru. Jis nuo akinan
čios šviesos užsitraukė ant akių kepurę.

Kaimas kvepėjo topolio sakais. Prie | 
kelio žydėjo alyvos. Jis juto malonų, gai- ' 

” vinantį jų kvapą.
Beržai stovėjo ir lėtai, lyg pirštais, 

judino žaliai žėrinčius lapelius. Beržai 
stovėjo, savo bokštus panėrę į sidabrinį 
ežero dugną. Kukavo gegutė. Zirzė bi
tės, jieškodamos žiedo. Jis atsistojo ant 
kranto, dairėsi, žavėjosi ir klausė pats 
save.

— Palikti? O, ne!
Jis užlipo ant kalnelio. Nuo kalnelio 

jis matė kaimą, gimtąją trobelę, laukus, 
ežerą, kaip žėrintį deimantą ant savo 
delno. Jis paėjėjo kelis žingsnius. Jis vėl 
sustojo, aplietas neramaus jausmo.

— Palikti? O, ne! — nejučiomis kar
tojo lūpos. — Vėl mano kaimas bus lais
vas, vėl aš grįšiu į mokyklą,- paimsiu 
knygą, laikraštį. Iš ten, kur kaująsi 
Raudonoji Armija, ateis lietuviški ka
riai, — galvojo jis, prisiminęs Antano 
pasakojimą apie lietuvių mitingą Mas
kvoje. — Čia manęs laukia gyvenimas, 
(men, Vokietijoje, badas, utelės, mirtis...

Jis žiūrėjo į laukus.
Retas valstietis bearė, belenkė savo 

nugarų prie arklo. Piemenėlis neišginė 
kaimenės. Piemenėlis netralialiavo žil
vyčio birbyne. Darže nebesikapstė viš
tos. Mergelės nebesėjo rūtelių. Bobutės 
neišėjo sėti rasodos, kasti lysvių.

... Į kaimą atėjo okupantas.
— Antanai, duok šautuvą, — sutikęs 

jį, paprašė Leonas Jurgulis. Antanas ty
lėjo, galvojo,, delsė. Pagaliau, baimingai 
į jį žiūrėdamas,, atsakė:

— Neturiu...
— Duok... Negi okupantams grąžinsi'.
— Iš kur žinai, kad turiu?

- Nesvarbu. Duok. Negi aš vokietis, 
kad nepasitiki...

Antanas svarstė, mąstė, perkratinė- 4 •jo:
— Kas padeda vokiečiams, tas vo

kietis. Nagi, kad ir seniūnas Valatka. 
Užmiršai? Įklampino tave į tą juodą są
rašą. Išgama, o ne lietuvis.

~ Šautuvas išgelbės, ■— juokdamasis 
pridūrė Leonas Jurgulis.

Miškas tyliai miegojo. Po kojomis 
braškėjo šaka, netyčiomis užminta ba
to. Ūbavo, klykė nakties paukštis.

Geležinkelis, žvaigždžių spindėjime 
blizgėjo bėgiai. Jaunos rankos juos ar
dė. Už kelių žingsnių, atkišęs į priekį 
šautuvą, budėjo Leonas Jurgulis.

Jis žinojo: neužilgo atbildės, atrūks 
dūmų kamuoliais traukinys. Jis ragino:

— Greičiau, draugai!
Auštant bėgiai gulėjo patiltėje, ap

semti dumblo. Jauni pečiai nepalūžo....
— Neatsiskirkim, nepasimeskim, — 

perspėjo Leonas Jurgulis, bėgdamas pel
kėmis, skardžiais, laukais, Nevėžio kran
tu.

Atplyšo bato galas: jis matė savo pa
raudusį, purviną pirštą. Kojos sušlapo. 
Kūną aplieja prakaitas. Kūnas degė. Jis 
atsegė švarką. Jis nuėmė kepurę. Jis 
sulėtino eiseną: jie buvo toli.

Tekėjo saule. Saulė jam priminė 1940 
metų birželio mėnesio rytą, kai jis pir
mą kartą pamatė savo tėviškės vieške
liais žygiuojančius raudonarmiečius, 
tankus, ūžiančius lėktuvus.

— Ateis mūsų, ateis, — sakė jis, ei
damas tekančios saulės linkme.

— Ateis, — vienu balsu pakartojo 
draugai.

Ant jaunų pečių, kaip bokštas, blizgė
jo šautuvai. Šautuvas juos surišo į drau
gystę. Šautuvas juos vedė į priekį, į atei
tį, apie kurią jie kalbėjo:

— Dar pamatysim laisvą Lietuvą!
Šią viltį stiprino gražus saulėtas ry

tas, kurį jie matė kartu ir kurio nuo 
šios dienos galėjo nematyti...

1942.V.16-19.
Šiaures-Vakarų frontas.

A. Liepsnoms

Pavasario Saule
Aš tau pavydžiu, saulele, 
Kai vakaruosna suki.
Juodoji širdgėla gelia, 
Ir mintys eina sunkyn.
Kaip ten gyvena motule, 
Mylimas draugas, sesuo? 
Eidama, gulti, saulute, 
Spinduliu jiems pamosuok!

Kaip partizanai ten Gaujas? 
Šildyk gimtąsiasVatves! 
Priešų nekenčiamos gaujos 
Tegu nemato tavęs!

Aš tau pavydžiu, saulele, 
Kai vakaruosna suki. 
O gal jau žialia žolelė 
Ant mielo kapo? Sakyk!

Salomėja Neris.

Jau buvo rašyta, kad iš Lie
tuvių Pašelpinio Kliubo pasto
gės pakilo sumanymas, ir li
ko suorganizuotas bendras ko
mitetas po vardu Lietuvių 
Bendras Komitetas Laimėti 
Karą. Tikslas yra sukelti dik- 
tą sumą pinigų ir nupirkti am- 
bulansą dėl Amer. Raudonojo 
Kryžiaus ir pardavinėti karo 
bonus ir štampas. Darbas yra 
pagirtinas ir jį visos pažan
gios organizacijos gausiai re
mia.

Tik dar pradėjus darbą, pa
rapijų vadai pradėjo ardyti 
darbo vienybę, o vėliau tauti
nės srovės žmonės pradėjo lie
žuvį rodyti tam darbui, atim
dami savo delegatus. Dabar 
tam komitete dar yra pora 
žmonių, ką stengiasi pasitar
nauti Smetonos pasekėjams, 
bandydami prašalinti iždinin
ką iš vietos, kuris yra legaliai 
išrinktas trečioj konferencijoj.

Minėtas komitetas • rengia 
didelį parengimą vasario 28 
d., Lietuvių Svetainėj. Jau 
parsiduoda tikietai po 25c. ir 
bus duota didelės dovanos.

Apie Aido Chorą

Man teko girdėti aidiečių 
nusiskundimas, kad chore ma
žai vyrų yra tuo laiku, būk 
merginų ir moterų esą daug 
daugiau. Bet man tėmijant 
aidiečius jų pačių parengime 
prieš Naujus Metus, tai pasi
rodė, kad vyrų buvo apie du 
trečdaliai daugiau, negu mo
terų ir merginų! Tas man pa
sidarė nesuprantama. Gal būt, 
kad merginos, pajutusios, kad 
vaikinai eina į kariuomenę, ir 
jos nepasilieka nuo vaikinų. 
Naujų Metų laukiant vakare 
žmonės pradėjo rinktis į sve
tainę tik apie 9 valandą, bet 
į trumpą laiką taip užsipildė 
svetainė, kad nebuvo gana 
vietos ir šokikams.

Tame parengime teko maty
ti keletą lietuvių kareivių, at
vykusių ant atostogų, ant 
švenčių, ir taipgi daugelį sve
čių iš keleto tolimų kolonijų. 
Iš Custer, Mich., Juodaitienė, 
Povilas ir jo žmona, Kava
liauskai iš Pennsylvanijos, ir 
daugelis kitų. Kaip matosi, 
žmonės gausiai remia mūsų 
Aido Chorą, tad nereikėtų 
merginoms ir moterims tingi
niauti. Kada bus didelis skai
čius merginų, tad ir vyrus bus 
lengviau suorganizuoti.

Apie LDS 2.1 kp. Susirinkimą

LDŠ 21 kp. susirinkimas 
įvyko sausio 3 d. ir valdyba 
užėmė darbą dėl šių metų: 
pirm. P. Smalstys, pagelb. J. 
Stanionis, fin. sekr. U. Pale- 
vičienė, ižd. V. Smalstienė, 
org. U. Palevičienė ir A. Gaį- 
iiušis, užrašų sekr. J. J. But
kus. Taipgi eilė pastovių ir lai
kinų komisijų.

Kaip rodosi, viskas buvo 
atlikta sulig metinio susirinki
mo reikalų, tik gaila, kad fin. 
sekr. ir knygų peržiūrėjimo 
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komisijos raportas dar neiš
duotas. Nežinau, kodėl taip 
yra. Pusmetinis raportas buvo 
suvėluotas trims mėnesiais, su 
metiniu knygų peržiūrėjimu 
gali būt taip pat. Tai peikti
nas dalykas, kad komisija ne
atlieka laiku savo darbo.

Dėl pirkimo ambulanso dėl 
Raudonojo Kryžiaus iš iždo 
paskyrė $50 ir nariai su ukva- 
ta aukojo ant kalektos blan
kų.

Kuopoj randasi trys ligo
niai, ir, rodosi, gerai aprūpin
ti su lankytojais.

Įstojo pora naujų narių, per 
drg. Palevičienės pasidarbavi
mą. Ir smagu tas, kad gauna 
jaunų žmonių į LDS.

Susirinkimų tvarka man ne
labai patinka, kad nariai užsi
ima ilgomis kalbomis laike su- 
sirinkifno.

Alvinas.

Minersville, Pa.
Walteris įstojo į Jungtinių 

Valstijų Armiją dviem metais 
pirm J. V. įstojimo į karą. 
Tarnavo Hawaju Salose. Į J. 
V. grįžo su atsižymėjimo 
laipsniais. Dabar mokina nau
jokus Kalifornijoj.

Walteriui teko sugrįžti tik 
keliom savaitėm prieš Perlų 
Uosto užpuolimą.

Walter C. Ramanauskas, 
pirmasis seržantas J. V.

Orlaivyno jėgose.

W alterio tėvas (našlys) 
Vincas Ramanauskas yra nuo
latinis “Laisvės” skaitytojas ir 
progresyviškojo judėjimo rė
mėjas, ir yra brolis mūsų ne
nuilstančioje darbuotoj o, 
“Laisvės” bendradarbio Juozo 
Ramanausko. Tėvas ir dėdė su 
teta, brolis, seserys, o taipgi 
draugai ir kaimynai teisėtai 
džiaugiasi Walterio sėkminga 
tarnyba mūsų kraštui.

Newark, N. J.
Manau, kad bus ne pro^šalį 

parašyt keletą žodžių į spau
dą apie Newarko mezgėjų 
kliubą, kuris susitvėrė keletas 
savaičių tam atgal iš apie 15 
narių. Yra labai gabių mezgė
jų, kurios per tą trumpą lai
ką jau numezgusios pusėtinai 
daug svederių. Gaila, kad tas 
nebuvo padaryta metai ar 
daugiau tam atgal. Tai tikrai 
būt buvę daug gero darbo at
likta. Bet kaip sena patarlė 
sako, kad geriau, kad ir vėlai, 
negu niekad. Jeigu taip steng
simės ir toliau, tai vis tiek bus 
daug gero darbo nuveikta.

Mezgėjos buvo surengusios 
vakarėlį sukėlimui pinigų dėl 
vilnų. Pasekmės buvo geros, 
nes žmonės prijautė tam dar
bui ir skaitlingai atsilankė. 
Parengimas davė' keliolika do
lerių pelno dėl pradžios dar
bo.

Pirmininkei prisiminus apie 
svarbą to darbo ir paprašius, 
jei kas kiek išgali, kad paau
kotų, visi sutiko. Tokiu būdu 
čionai telpa jų vardai ir kiek 
kas aukavo. G. Dulinskas au
kavo $2. Po $1: S. Mekionis, 
A. Janush, K, Anubius, J. Stęę- 

kus ir Griciūnas. Po 50c.: Geo. 
Jamison, J. Stanionis, Nauni- 
kis, P. Casper, M. Paukštaitie- 
nė, A. Palson 25c. Viso $9.75. 
Pelnas nuo vakarėlio $16.95. 
Viso pasidarė $26.70.

Per prakalbas, atsibuvusias 
gruodžio 13 d., buvo surinkta 
$22. Aukavo sekamai: T. 
Kaškiaučius $2. Po $1: Beičie- 
nė, Miškeliūnienė, Baziliaus- 
kienė, E. Skučienė, G. žukauc- 
kas, J. Stanionienė, M. Ka
činskienė, A. Palson, Mačio- 
nienė, P. Simon, Podgalskienė, 
Simanavičienė, Mrs. Pakštis, I. 
Beičis, Gabolienė, A. Kazake
vičius, F. Šimkienė, M. Zilio- 
nienė, M. Razonskienė, S. Mi- 
levos.

Kliubietės nusitarė, kad vi
si svederiai būt pasiųsta lietu
viam kariaujantiems Raudo
nojoj Armijoj ir jau turi apie 
17 gatavų svederių. Tik viena 
bėda, tai su finansais, nes jau 
pasibaigė. Taigi, jeigu kas 
galėtų kiek paaukot, tegul 
kreipiasi pas Mrs. A. Adams, 
168 Delavan Ave., Newark, N. 
J. ar pas K. žukauckienę, 566 
So. Clinton St., E. Orange, N. 
J. Tai yra labai šventas dar
bas ir vertas paramos, nes 
tūkstančiai lietuvių kareivių 
yra Raudonojoj Armijoj ir tie 
svederiai jiems labai reikalin
gi. K. Žukauckienė.

Dienraščio Laisves Bendrovės
Konvencija ir Bau kietas

31 d. Sausio, šių metų, įvyks dienraščio 
“Laisves” Bendroves 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 salėj e. 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. 
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 būtinąi reika
linga, kad ir bilietai būtų iš anįksto 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.

‘'Laisvės" Administracija.

.... ..........      - ,i

“Vilnies” Kalendorius 
19 4 3

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

..... 176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c. ■

Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

"Laisves” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y*

Him...... . f . -----
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Šeštadienis, Sausio 9, 1943

Šypsenos
JEIGU PRABILTŲ

Kad Mickevičius Adomas 
Dar kartą prabiltų,
Tai kryžiokų užpuolikams 
Šitaip jisai skiltų:
Naciam tamsu, naciam tuščia 
Nes fašistų sprandas luš čia, 
Kai blitzkrygas jųjų žus čia; 
Sunaikyti niekšai bus čia, 
Visa liaudis juosius muš čia, 
Užpuolikams galas bus čia, 
Jų niekingi griaučiai pus čia, 
Tai taip bus čia, tai taip 

bus čia ...
Naguotis.

Wake Up, Americans!.
Wake up, Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.
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PREZID. ROOSEVELTAS 
MATO JUNGT. TAURAS 
KELYJE Į LAIMĖJIMU

\ (Tąsa nuo 1 puslapio)
ralissimui Chiang Kai-shekui. Tarp Jungtinių Tautų 
vadų gyvuoja labai tikra, pilnai sutartina vienybė.

Aš negaliu pranašauti. Aš negaliu jums pasakyti, 
kada ar kur Jungtinės Tautos smogs priešams Euro
poje. Bet mes smogsime—ir skaudžiai smogsime. Bet 
aš galiu jums pasakyti, jog nežiūrint, kur ir kada mes 
smogsime ant žemės, mes ir anglai ir rusai smarkiai ir 
neatlaidžiai smogs priešams iš oro. Mes diena iš die
nos mesime krūvų krūvas, tonų tonus sproginių ant 
jų kavinių fabrikų ir kitų įrengimų ir uostų.

KARINĖS MŪSŲ GAMYBOS PAŽANGA
Mūsų progresas šiame kare priklausė nuo mūsų pro

greso gamybiniame fronte.
Aš nesakau, kad mes turime pilnai pasitenkinti pa

gamintais mūsų (karinių) reikmenų kiekiais, bet aš 
. galiu su tikru pasididžiavimu pranešt jums, kas buvo 

atlikta 1942 metais.
Mes, žinoma, supratome, jog kai kurių dalykų .rei

kės pagaminti daugiau, negu buvo iš karto suplanuota, 
o kitų mažiau.

1942 m. buvo pastatyta mažesnis skaičius lėktuvų ir 
tankų, negu pirm metų planuota. Bet (1942 m.) mes 
pasistatėme apie 48,000 karinių lėktuvų—daugiau, ne
gu jų pasistatė Vokietija, Italija ir Japonija, sudėjus 
jas krūvon. Praeitą gruodžio mėnesį mes pasigamino
me 5,500 karinių lėktuvų, ir vis daugiau jų pasigami
name. Be to, kas mėnuo naujai pastatomi mūsų lėktu
vai sveria vidutiniai daugiau, jiem pastatyti reikia 
daugiau darbo valandų ir jie yra galingesni mūšiams.

Pasiremiant kietais patyrimais mūšiuose, mes dali
nai sumažinome skaičių statomų tankų, o padidinome 
ir pagreitinome gaminimą kitų naujų, mirtinų mūšio 
laukam ginklų, ypač motorizuotų kanuolių (kurios pa
čios savo jėgomis važiuoja).

1942 metais mes pagaminome 56,000 kovos vežimų, 
kaip kad tankų ir savaime važiuojančių kanuolių.

1942 m. mes pagaminome 670,000 kulkasvaidžių, še
šis kartus daugiau negu 1941 metais, ir tris kartus 
daugiau, negu mes jų pagaminome, dalyvaudami Pir
majame Pasauliniame Kare per pusantrų metų.

Mes pagaminome 21,000 prieštankinių kanuolių, tai 
šešis kartus daugiau negu 1941 metais.

Mes pagaminome 10 bilionų ir 250 milionų kulkų ma
žiesiems ginklams, tai penkis kartus daugiau negu 1941 
metais, ir tris kartus daugiau, negu visas tokių kulkų 
skaičius mūsų pagamintas laike Pirmojo Pasaulinio 
Karo.

Mes pagaminome 181 milioną kanuolinių šovinių, ar
ba 12 kartų daugiau, negu 1941 metais, ir 10 kartų 
daugiau, negu mes jų pagaminome per ištisą Pirmą
jį Pasaulinį karą.

Demokratijos arsenalas gerai veikia.
Šie faktai ir skaitmenys nesuteiks priešams jokios 

naudos ar džiaugsmo. Priešingai, aš įsivaizduoju, kad 
jie padalys priešams gana daug nesmagumo. Aš spė
ju, kad Hitleris ir Tojo (japonų premjeras) turės var
go išaiškint Vokietijos ir Japonijos žmonėms, kaip tai 
(pasak jų) “pūvanti, nemokanti tiksliai dirbt demokra
tija” gali pagamint tokius stebėtinai didžius kiekius 
ginklų ir amunicijos ir priruošt tokius didelius skaičius 
kovotojų.

GYVENIMO UŽTIKRINIMAS AMERIKIEČIAMS;
PRIEŠŲ NUGINKLAVIMAS

(Sekamoj savo kalbos dalyj prezidentas, tarp kitko,

nas pašalino bei padarė nekenksmingomis daugiau kaip; 
2,000 minų. • ;

Sausio 6 d. sovietinės oro jėgos įvairiose fronto da
lyse sunaikino bei sužalojo penkis priešų tankus, 120’ 
trokų su kariuomene ir reikmenimis, nutildė penkioli- 
ką baterijų priešų kanuolių, susprogdino amunicijos 
sandėlį ir žibalo sandėlį ir išvaikė, dalinai sunaikinant, 
batalioną priešų pėstininkų.

NACIAI PRISIPAŽĮSTA 
PASITRAUKĘ

Berlyno radijas dar pir
mą kartą pripažino, kad vo
kiečiai buvo priversti ap
leist Moįzdoką ir Nalčiką, 
Kaukaze. Bet naciai sako, 
būk todėl pasitraukę atgal, 
kad norėję sutrumpint sau 
fronto liniją..o

SVEIKATA-TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pa

saulyj, be sveikatos nemiela nei gy
venti, Jeigu tamstą kankina reuma- 
tiški skausmai prieš oro permainą, 
jauti dieglius, rankų, kojų sustingi
mą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko 

.nelaukdamas, įsigyk DEKSNIO GA
LINGĄ MOSTĮ. Ji yra sudaryta iš 
daug skirtingų elementų iš tolimų 
kraštų svieto. Ši mostis turi savyje 
galingą šilumą, galingai šildydama, 
sunaikina minėtus skausmus.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važitkoja. Tad 
jeigu nori važiuoti, tai) ir tepk ir 
vėl tepk su peksnio Galinga Most im. 
Kaina 1-oz. 75 centai, 4-oz.—$2.00, 
8-oz—$3.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių 
kitų pasiūlymų, bet visada reikalau- 
būtų užrašyta: DEKENS O1NT- 
kite ir žiūrėkite, kad ant dėžutės būtų 
užrašyta: DEKENS OINTMENT. 
Tai tik taip aplankysite tikrąjį 
Dckcns Ointment.

DEKENS OINTMENT CO. 
Hartford, Conn.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, sausio 11 d., 7:30 v. v. 

įvyks ALDLD 68 kp. susirinkimas, 
157 Hungerford St. Nariai prašųmi 
dalyvauti ir pasimokėti už 1943 m. 
ir atsiimti 1942 m. knygas. Taipgi 
nepamirškite ir naujų narių atsive
sti įrašyti į organizaciją. — Kp. 
Sekr. (7-8)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 12 d., Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 7:30 v. v. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes bus me
tinis susirinkimas. — J. S. Rainys.

(7-9)
ELIZABETH, N. 3.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 13 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai 
ir draugės, dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių daly
kų aptarimui. \ — V. K. Shcralis, 
Sekr. (7-9)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 11 d. sausio, 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos narės dalyvauti, ir naujų na
rių atsivesti. — A. W. (6-8)

WATERBURY, CONN.
Waterburio Lietuvių Parko Ben

drovės šėrininkų metinis susirinki-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

pabūklais ir1 maistu mūsų tal
kininkus prieš Hitlerį ?

j
Sausio 15 dieną sueis 20 me

tų nuo prijungimo Klaipėdos 
prie Lietuvos.

Nėra jokios abejonės, jog 
po šio karo vėl Klaipėda bus 
Lietuvos dalimi.

Kunigas Prunskis rašo apie 
tuos 1922 metų sausio mėne
sio įvykius. Jis puse lūpų pri
mena vieną labai įdomų daly
ką, būtent, kad ir tada Sovie-

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ii’ krajavus 
sudarau su ame- 
•ikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

—....... ...... ............ .......................

sako, jog po karo turės būti užtikrintas darbas ir gy
venimas dirbantiems ir norintiems dirbti amerikie
čiams. O Jungtinės Tautos turėtų ir toliau veikti iš
vien, nuginkluot Vokietiją, Japoniją ir Italiją ir neleist 
atsiginkluot joms ar kitiems užpuolikams.)

(Prezidento kalbos pabaiga bus įtalpinta kitame 
“L.” numeryje.)

SOVIETAI ATĖMĖ IŠ NA
CIŲ DAR 60 MIESTŲ, 

MIESTELIŲ IR KAIMŲ 
Sovietų Oficialiai Pranešimai 

(Tąsa nuo 1 pusi.)
septynis jų tankus, du šarvuotus automobilius, 25 tro- 
kus su kariniais reikmenimis ir šautuvų ugnim nukir
to žemyn du priešų lėktuvus.

Kitame sektoriuje mūsų gvardijos kariai atmušė 
dvyliką apsupto vokiečių garnizono bandymų ištrūkti 
iš apsupimo. Mes suėmėme vokiečių pėstininkų pulki
ninką.

Į pietų vakams nuo Velikije Lūki vienas mūsų ko
votojų dalinys atmušė įnirtusią priešų ataką ir nukovė 
daugiau kaip 400 vokiečių. Čia buvo sunaikino 16 prie
šų tankų.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė maršavo 
pirmyn ir užėmė 40 apgyventų vietų. Vienas gvardi
jos tankų dalinys užmušė 500 vokiečių.

Vokiečių kariuomenė, traukdamasi atgal po sovieti
nių jėgų smūgiais, degina kaimus, sprogdina tiltus ir 
minomis užtaiso kelius, apkasus ir iš žemių pastatytus 
fortus. Vienas mūsų kariuomenės dalinys per-tris die*

mas įvyks sausio 11 d., Liet, salėje, 
103 Green St., apatinėj salėje, 8 
v. v. Užbaigiant susirinkimą turėsi
me- užkandžių ir gėrimų. Kadangi 
turime vieną susirinkimą į metus, 
tai kviečiame visus narius dalyvau
ti, taipgi kiekvieno šėrininko parei
ga dalyvauti. —J. S., Pirm. (6-8)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 11 d., 8 v. v., A. ir J. Kas- 
močių salėje, 91 Steamboat Rd. Na
riai dalyvaukite, nes gausite knygą 
“Amerikos Demokratijos Steigėjai,” 
taip pat bus rinkimas delegatų į 
2-ro Apskr. konferenciją, kuri įvyks 
24 d. sausio, Elizabeth, N. J. Nariai 
kurie skolingi už 1942 metus, pra
šome dalyvauti ir atsiteisti. Bus ir 
kitų kuopos reikalų aptarti. — Val
dyba. (6-8)

SCRANlįpN, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 d. sausio, pas dd. 
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)

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, Seki’.

(5-7)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 11 d., 8 v. v. Liet, salėje, 
853 Hollins St., ant trečių lubų.
Valdyba. (6-8) 1 *

tų Sąjunga pasirodė lietuvių 
tautos užtarytoja.

Kalbėdamas apie tai, kaip 
Santarvė (Franci j a ir Angli
ja) buvo davus lietuviams ul
timatumą į tris valandas pasi
duoti ir atsižadėti Klaipėdos, 
Prunskis sako:

“Toks nelauktai drąsus su
kilėlių tonas Santarvės komisi
jai sudarė įspūdį, kad sukilė
liai turi užtikrintą rusų pagel- 
bą ...” Ir todėl Santarvė nuo 
ultimatumo atsisakė ir Klaipė
dą paliko Lietuvai.

Vadinasi, pabijojo Sovietų 
Sąjungos įsimaišymo lietuvių 
pusėje. Jei ne ta baimė, aišku, 
lietuviai sukilėliai būtų buvę 
sunaikinti ir Lietuva Klaipė
dos nebūtų gavus.

šiuo tarpu Brooklyne kon-

feruoja Grigaitis, Laučka, Stil- 
sonas, Tysliava ir dar keletas 
politinių mizerijų.

Apie jų susirinkimą niekur 
nieko nebuvo rašyta, skelbta. 
Vadinasi, konferuoja slaptai.

Bijo lietuvių^ bijo visuomenės.
Kiek girdėtis, tai jie susirin

ko didelės baimės apimti. Jie 
suvažiavę pasitarti paaštrini- 
mui kovos prieš pažangiąją 
visuomenę.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS.
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais:

□---------------------------------------------m

Clement Vokiet uitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
0----------- :----------- _------------------------ į

S F. W. Slialins |
© (Shalinskas) ©
S Funeral Home | 
g 84-02 Jamaica Ave. S 
© Opposite Forest Parkway © 
g WOODHAVEN, N. Y. |

© Suteikiam garbingas laidotuves 8 

| $150 I

g Koplyčias suteikiam nemoka- g 
© mai visose dalyse miesto. © 
g Tel. Virginia 7-4499 g

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

30 Dienų
Nuolaida

kainas.

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
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.

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

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

KRUTAMI PAVEIKSLAI IR PRAKALBOS
Matysite karo paveikslus, skęstančius laivus, krintančius orlaivius, ir 
kitas karo baisenybes. Matysite vaizdus iš Lietuvos naturalėse spalvose 

ir Pasaulinėj Parodoj maršuojančius lietuvius Ir pamokinančią 
prakalbą iš žmonių gyvenime.

Bus Rodoma:
GREAT NECK, L. L Kasmočiaus salėje, 91 Steamboat Rd.

Pakartojamos bus šeštadienį, sausio 9-tą nuo 7:30 vai. vakare.

BAYONNE, N. J. Lietuviu Kliube, 49 E. 21st St.
Sausio 14, ketvirtadieni, 7:30 vakare.

PERTH AMBOY, N. J. Saksinsko salėj, 515 Hartford St.
kamp. Buckingham Ave. Penktadieni, sausio 15-tą, pradžia 7:30 vakare.

LINDEN, N. J. Rubsio salėj, So. Wood Ave. kampas 16 St.
šeštadienį, sausio 16-tą, pradžia 7:30 vakare.

CLIFFSIDE, N. J. Kazio Griniaus salėje, Walker St.
Pakartojami rodomi sekmadieni, sausio 17-tą, 7:30 vai. vakare.

YONKERS, N. Y. Lietuviu Kliube, 113 Herriot St.
prie Riverdale Ave.

Penktadienį, sausio 22-rą, 7:30 vakare.
Įžanga 35 centai. Kviečiami visi ir iš visur.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynij ir Degtinių

štai 
adresas

Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

f
 LIETUVIŲ ŽINIAI

Ar Girdėjote?
Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa

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

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

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

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

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

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

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

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos: vienas iš geriausių 
DĖL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduddami 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. Krautuve atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
'i"

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

New Yirko^zW/zfc/ Žinioj
Browderis Kalbės Lenino 

Mitinge Pirmadienį
Motina Lauks Dviejų 

Sūnų
Minios New Yorko darbi

ninkų ir kitų progresyvių žmo
nių sueis šio pirmadienio va
karą, sausio U-tą, į didžiąją 
Madison Square Garden salę, 
50th St. ir 8th Ave., New; 
Yorke, kad pagerbti pirmos 
darbininkų valstybės pasauly
je įkūrėją Leniną. Įkūrėją tos 
valstybės, kurios Raudonoji 
Armija šiandieną pergalingai 
triuškina rudojo žvėries naciz
mo armijas, laisvina pasaulį 
nuo juodos fašizmo vergijos.

Šiame devynioliktame meti
niame Lenino mirties minėji
me kalbės Earl Browderis, 
Amerikos Komunistų Partijos 
generalis sekretorius. Mena
ma, kad jo prakalba bus nuo
dugnus analyzas visų tų svar
biausių problemų, kurios sto
vi prieš Amerikos žmonių akis 
dabar ir stosis artimoje atei
tyje, ką jie turėtų daryti pa
dėjimui laimėti greita perga
lę.

Browderis bus tik vieninte
f

Moterys Kritikavo Majorą 
Už Nesirūpinimą Karo

VaikązPriežiūra
Dr. Bella Dodd, Moky- 

tojų Unijos įstatymdavystei at
stovė, ir Mrs. Beatrice Abram
son, prezidentė didžiojo New 
Yorko CIO Pagalbinių Tary
bos, kuri taipgi yra ir majoro 
vaikų priežiūros komitete, kri
tikavo majorą, kad jis savo 
prakalboje Miesto Tarybai pe
reitą trečiadienį nepateikė to, 
kas būtinai reikėjo .pateikti 
vaikų priežiūros klausimais.

l 
.. .Šios moterys savo pareiški
me sako, kad majoras:

1— Nepateikė planų taisy
mui padėties, kuri daugina 
vaikų prasikaltėlių skaičius 
karo laiku, nei jis pasiūlė pra
šalinti iš mokyklų ankštumą, 
nei davė priežiūros ir pasi
linksminimo vaikams tarp mo
kyklos valandų.

2— Jis argumentavo prieš 
karo laiko centrus priešmo
kyklinio amžiaus vaikams sa
kydamas, būk “mes nenorime 
valstiją padaryti tėvu ir mies
tą motina kiekvieno vaiko.”

3— Jis pasiūlė išrišti grasi
namą panaikinimą WPA mo
kykloms parūpinimo užkan
džių mokiniams uždėjimu tų 
pareigų ant mokytojų ir vy
resniųjų mokinių.

4— Jis visai neminėjo jokių 
pastangų išlaikyti ir plėsti 
WPA auklėtuves - mokyklas 
mažiesiems vaikams karo lai
kų tikslams, nors toms mokyk
loms gręsia užsidarymas ne 
vėliau balandžio 1-mos, jeigu 
kokia kita agentūra neperims 
už jas atsakomybės.

Mrs. Abramson, kalbėdama 
vardan miesto dirbančiųjų mo
terų, sakė:

“Jeigu mes rimtai norime 
karą laimėti, ir jeigu ištikro 
norime gauti šešis milijonus 
daugiau moterų industrijai, 
mes turime parodyti moterims, 
kad mes ištikrųjų interesuoja- 
mės ta problema, o ne vien tik 
kalbame apie ją.

Sučekiuojama Automobiliai
Uždraudus smagumui pasi

važinėjimus, pereitą ketvirta
dienį prie teatrų, bolinių, 
krautuvių ir kitų panašių vietų 
sukinosi tyrinėtojai, kad suži
noti, kokiems tikslams tas ar 
kitas automobilius ten atva
žiuota.

Darban, krautuvėn, bažny
čion važiavimas neskaitoma 
smaguriu tik tada, jeigu nėra 
būdo privažiuoti be automobi- 
llaus.

lis kalbėtojas šiame mitinge. 
Pirmininkaus Elizabeth Gur
ley Flynn, buvus kandidate j 
kongresmenus pereituose rin
kimuose. »

Visa kita programa susidės 
iš dainų, muzikos ir įdomaus 
spektaklio, kuriame Canada 
Lee, veikalo “Native Son“ 
žvaigždė su apie dviem šim
tais kitų dainininkų, šokėjų ir 
aktorių perstatys specialiai 
šiai programai paruoštą veika
lą “Order of the Day,” para
šytą eilės žymių autorių ir 
kompozitorių. Atvaizduoja Le
niną ir jo laikų veiklą, taipgi 
kitus pasaulinius įvykius iki 
paskiausių mūsų dienų. Apie 
Leniną dalį parašė Mark Hess, 
autorius “The Quiet Man from 
Kansas.” Kiti autoriai yra 
Muni Diamond, Mike Stratton, 
Arnold Stone. Užbaigai jaudi
nantį maršą pagamino Earl 
Robinson.

Bilietai gaunami jau dabar. 
Kainos nuo 4 0c. iki $1.65.

Transportininkai Jieškos 
Sutarties su Miestu Arbi- 

tracijos Keliu
Septyni tūkstančiai New 

Yorko tranzito darbininkų, 
Transporto Darbininkų Unijos 
narių, pereitą trečiadienį savo 
masiniame mitinge, įvykusia
me Manhattan Center salėse, 
vienbalsiai nutarė pradėti ma
sinį vajų už išrišimą arbitra- 
cijos keliu ginčo tarp darbi
ninkų ii miestavos Transpor- 
tacijus Tarybos, kuriai vado
vauja p. John H. Delaney.

Ponas Delaney jau buvo už
tikrinęs ir spauda išpublika- 
vus, būk CIO unija tik norinti 
streiko, sulaužanti savo pasi
žadėjimą nestreikuoti karo 
laiku.

Berniukas Pasismaugęs 
Virve ant Klemkos

Ralph Lorch, Jr., 11 metų 
berniukas, policisto sūnus, ras
tas pasismaugęs virve mieg- 
kambaryje, 574 77th St. Vie
nas galas virvės buvo pririštas 
ant klemkos, kitas sunarplio
tas ant kaklo vaikui. Mena
ma, kad jis bandęs su virve 
triksus išdarinėti ir kaip nors 
iš netyčių virvė jį užveržė.

Ligoninės Nenukentės dėl 
Stokos Aliejaus

Miesto ligoninėm negresia 
šaltis dėl stokos kūrenamo 
aliejaus, kadangi tik šešios iš 
27-nių yra šildomos aliejumi. 
Bet slaugių namams gali pri
sieiti pašalti, nes jie įeina į są
statą tų namų, kuriems numa
žinama daviniai.

Miestas Oficialiai 
Priims Sikorski

New Yorko miestas turės 
oficiales priimtuves generolui 
Vladislovui Sikorskiui, Lenki
jos premjerui, vyriausiam len
kų karo jėgų komandieriui. 
Priimtuvės įvyks Miesto Salėj 
sausio 9-tą, šeštadienį per pie
tus.

Sikorskio priimtuvėse daly
vaus miesto majoras LaGuar
dia ir kiti žymūs miesto, taip
gi federalės vyriausybės atsto
vai iš J. V. karinių jėgų.

Karui Produkcijos Taryba 
“užšaldė” šaltainės gamybą 
50 nuošimčių, kad tą grietinė
lę panaudoti sviestui.

Mrs. Anna Shure, gyvenanti 
292 E. 95th St., jau per ilgą 
laiką nebuvo gavus nuo savo 
sūnaus kareivio laiško. Prie
dams pereitą gegužės mėnesi 
ji buvo gavus iš Karo Depart- 
mento oficialį laišką, kuriame 
buvo pranešta, jog leitenantas 
jos sūnus, ilgametis kareivis, 
laikoma dingusiu be žinios. 
Tačiau laiško ji nebuvo ma
čiusi, jį nuo jos nuslėpė jos 
duktė.

Tą pat mėnesį mirė jos vy
ras, kareivio tėvas. Ji pati su
sirgo ilgam laikui. Gi jos ant
rasis sūnus išėjo kariuomenėn 
pereitą pirmadienį. Bet ji vis 
laukė, ilgėjosi laiško nuo se
niai negirdęįo sūnaus Pau
liaus. Pereitą trečiadienį ji su
žinojo, kad jos sūnus randasi 
belaisvėj, bet gyvas ir sveikas, 
tad, sėdėdama lovoj, ji apsi
džiaugė — “Dabar aš lauksiu 
dviejų sūnų.”

Išteisino dėl Įnamio Mirties
Robert A. McKibbin, 39 m., 

miesto šoferis, 31-48 36th St., 
Astoria, tapo d žiūrės išteisiu- 
tas, o jo žmona Rita, 28 m., 
pripažinta kalta antro laipsnio 
užmušystėje, bet d žiūre reko
mendavo teisėjui jos pasigai
lėti. McKibbinai buvo įkaitin
ti dėl mirties savo buvusio 
burdingieriaus Edward Doa- 
cher, 46 m., civilinio Floyd 
Bennett orlaivių stoties sargo, 
jų buvusiuose namuose Rock
away Beach, pereito geg. mė
nesio 16-tą. Jie teisme aiškino, 
kad Deacher girtaudavęs ir 
būdavęs užgaulingas, prika- 
biąujantis gyventojas dėl ko 
susirėmus ir susipjaustyta iki 
mirtinai jo sužeidimo.

Pečiaus Eksplozija 
Sužeidė Šeimyną

Felix ir Anna Stempkowski 
ir jų sūnus Juozukas, 5 metų, 
atsidūrė ligoninėj skaudžiai 
sužeisti, apdeginti ir. sukrėsti 
eksplozijos mažo anglinio pe
čiuko, stovėjusio miegkamba- 
ryje, kurį Stempkowskis ap
žiūrinėjo norėdamas pataisyti, 
kad nešnypštų.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

STagg 2-0783Tel
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

£8*0930820^^^

Charles!
A UP-TO-DATE 8

BARBER SHOP I
K. Degutis, Savininkas $

Prielankus Patarnavimas S
306 Union Avenue 8

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. §
BROOKLYN S

Gerai Patyrę Barberial #

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl 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

L A. T S V E

Majoras Neįeisiąs Par
duoti Arklienos

Majoras LaGuardia pereitą 
antradienį perspėjo Miesto 
Tarybą neleisti New Yorke 
pardavinėti arklienos. Jis sa
kė, kad tam nėra reikalo ir 
kad tai būtų miestui “pažemi
nimu.”

Jeigu jau būtų leista, sakė 
jis, tai jis įsakytų uždėti prie 
tokiu krautuvių iškabas su 
gyvo arklio didumo paveikslu. 
Jis mano, kad tokią iškabą tu
rėdamas niekas New Yorke 
nedalytų biznio arkliena.

Žydai Suvažiuos Tartis 
Apie Pagalbą Rusijai
Penki tūkstančiai žydų or

ganizacijų gavo pakvietimus 
konferencijon nuo paskelbusio 
profesoriaus Albeit Einstein, 
Rusijai Karo Pagalbos žydų 
Tarybos garbės pirmininko. 
Konferencija įvyks vasario 28 
d., viešbutyje Commodore, 
New Yorke.

Kartu su profesoriumi Ein
stein pasirašo daug kitų žy
mių organizacijų vadų, rabi
nų, teisėjų, autorių, esančių 
konferencijos šaukimo komite
te.

Irving Place The.
ANTRA

Eisenstein’o Heroiiškas

10 DAYS THAT
SHOOK The WORLD 
Sujudinanti Rusų Revoliucijos Drama

DIDŽIOJI
Kūrinys

Dvi Charlie
('liaplin’o Komedijos

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKA DUONA IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brookly.no ir apielinkes, į krautuves 

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

<t>

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1U0TAS GRABORIUS

Lietuvi y Kiiro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

660 GRAND ST.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!-----   __—.. — -- -—T_ --  

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

MATEUŠAS SIMON AVIČIUS
O' Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga 'Y'Tfo

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas liny jfJc.vps St, elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Nepiliečius Priima
Bloku Vadaisc-

į Civilinių Apsigynimo Blo
ku] Tarnybą, kaip praneša 
Marcei 11. Stieglitz, Blokų 
Tarnybos direktorius, yra pri
imami ir nesantieji pilnais pi
liečiais, tik turintieji pirmas 
popieras asmenys, kurie “ne
blogai skaito ir susikalba ang
liškai.”

Blokų Tarnyba suorganizuo
ta tikslu gerai ir greit infor
muoti kiekvieną gyventoją 
apie kiekvieną karo pastangą. 
Siekiama turėti bloko vadą 
per kiekvienas dvidešimt šei
mynų, kad palaikyti asmeniš
kus ryšius su kiekviena iš jų, 
informuoti apie vartotojų 
programas, produktų padalini
ui ą, bendrą naudojimąsi esa
momis reikmenimis ir 1.1. Visi 
galintieji padirbėti raginami 
įstoti.

Priima visus vyrus ir mote
ris no jaunesnius 18 metų.

Pradėjo Jūrimnku 
Paramai Vajų

Sausio 7-tą įvykusiame New 
i Yorko Valstijos Vaizbos Buto 
pokilyje, 65 Liberty St., New 
Yorke, Eugene P. Thomas, 
Nacionalės Užrubežių Preky
bos Tarybos prezidentas, pa
reiškė pagarbą prekinio laivy
no jūrininkams, kurie rizikuo-

Arti 11 St. ir Union Sq.
G R.—5-9879

SAVAITĖ!

Vėlus Rodymas 
Kas šeštadienį

“JANOSIK”
(Slovakijos Chapa jov)

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

šeštadienis, Sausio 9, 1943

ja gyvastis, kad palaikyti at
darus jūrų kelius ir pristatyti | 
reikmenis mūsų karinėms jč-į 
poins ir talkininkams.

Thomas ragino prekybiniu-- 
k lis duosniai paremti naciona-! 
lį vajų už sukėlimą šešių mi-i 
lijonų dolerių fondo įsteigimui j 
jūrininkams panašių centru ir 
patarnavimų, koki yra įsteigti 
karinėms jėgoms, žinomi po 
vardu ŪSO (United Service 
Organizations).

Jis pažymėjo, kad iki pabai
gos pereito spalių mėnesio ar
ti 3,000 iš 85,000 jūrininkų 
buvo padėję gyvastis ir kad 
skaičius jūrininkų šiemet turės 
padaugėti ant dar 1 15,000 vy
rų, tad toji suma paramos jū
rininkams bus anaiptol ne per 
didelė. Pusę tos sumos, sakė

jis, sukels laivų statybos, sa
vininkų ir .operatorių firmos, 
k ii a dalis bus stengiamasi su
kelti iš visuomenės.

Jūrininkams vienas toks 
centras jau esąs įsteigtas Glas- 
gow’e, Škotijoj, lapkričio li
tą, trys pasilsiu įstaigos vei
kia Long Islande, New Yorsey 

! ir Marylande, taipgi jau vei
kia du kliubai, vienas Now 

I Yorko, kitas Philadelphijoj.

Donald M. Bey, jūrininkas, 
21 m., pavojingai sužeistas iš
kritus pro langą nuo 4 aukšto 
iš viešbučio Normandie, Now 
Yorke.

Sing Sing kalėjimo 424 ka
liniai davę po pantę kraujo 
Raudonajam Kryžiui.

<f>Lietuvių Rakandų Krautuve><
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<♦>

<♦>

<»>
<l>

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

<♦)

<♦>

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

Taisymo darbą tęsimo iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

l>

<}>
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NOTARY
PUBLIC

bus užtikrintas ir
PUIKIAI ĮRENGTOS
DAMOS MYLIMIEMS

Liūdesio valandoj kreipkite^ pas mus. Patarnavimas 
už prieinamą kainą 
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

TELEPHONE
STAGG 2-5048

' ROBERT LIPTON ™ “TT
ATDARA VAKARAIS. Tel. S 2-2178
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