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Daugiau balsu ir minčių.
Su tais adresais.
Nereikia tylėti.
Mes nelaukiame.
Bandykime pasitaisyti.
Dar vis nesimato.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $(>.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Nežinau, ar .jau daug Lietu-
vių Literatūros Draugijos na-1 
rių perskaitė naująją knygą 
“Amerikos Demokratijos Stei-I 
gėjai.” Apie ją viešai išsire' 
kė tiktai keletas.

Kiti gal skaitė, bet tyli, 
svarbu apie knygą ir vie* 
pakalbėti. To pageidauja kny-1 
gos autoriai. To nori Draugi
jos Central i n is Komitetas.

Mos norime išgirsti narių į 
mintis apie naują kūrinį. Tas! 
pagelbės mum nustatyti gaires 
ateities knygų leidimo prog-1 
ra mai.

Todėl visi nariai, visi “Ame
rikos Demokratijos Steigėjai” 
skaitytojai raginami ir prašo
mo išsireikšti apie veikalo ver-■
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ar
galima visai prašalinti tuos Į 
skaitlingus nesusipratimus su į 
skaitytojų adresais. Skundžia-, 
si dienraščio skaitytojai. Ot,» 
kuris nors negauna laikraščio,! 
kaip nors susimaišo, kur nors j 
užkliūva,
m a laikraščio

Pasitaiko klaidų ir 
t racijoj e. Bet dažnai 
ir patys skaitytojai, 
mainydami adresus, ... .... . i m „ . . . . - v.
rašant laikraštį nepaduodami Talkininkai Ardė Asies 
teisingo adreso.

Pirmiausia kaltina 
administraciją, 

ad minis

Amerikos Orlaiviai Karto
tinai Bombarduoja Japonų 
Lėktuvų Stovyklą Mundoj

A merikos Oficialiai Pranešimai

ar tai
ar užsi-

WASHINGTON, saus. 10. — Laivyno pranešimas 
246:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Saus. 8 d. priešpietyj vidutiniai mūsų Marauder bom- 

banešiai, lydimi Airacobra lėktuvų kovotojų, bombar
davo japonų orlaivių stovyklą Mundoj, New Georgia 
saloje (Saliamono salyne). Apie pasėkas nepranešta.

Naktį saus. 8-9 Jungtinių Valstijų orlaiviai vėl bom
bardavo priešų pozicijas Mundos srityje. Pranešta, kad 
viena bomba, turbūt, pataikė į japonų priešlėktuvinę 
bateriją Mundos Pointe.

Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai saugiai sugrįžo iš 
minimų žygių.

Jungtinių Valstijų pakraščių saugotojai, 
rėš Atlantike išgelbsti vieną jūreivį, r 
minėtasis jūreivis yra narys įgulos, ki 
laivas buvo nuskandi itas vokiečiu sųl

Ran don o į i Ar mi ja U žeme
Dar 43 Miestus ir Mieste

lius Šiaur. Kaukaze
Sovietu Kariai Pagrobė Daugiau kaip 10,000,000 Šovinių

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Susisiekimus tarp Tu- 
nisijos ir Libijos

O ga) dar daugiau nesusi-’ 
pratimą įvyksta su “šviesos” Į 
ir “Tiesos” skaitytojais. Mat, j 
čia eina reikalas su organiza
ciją nariais, kuopomis ir duok
lėmis. Keitimas adresą vyriau-1 . 
šia eina per kuopas. KlaidosIšiai, lydimi lėktuvų kovotę- 
pasidaro tiesiog neišvengia-' jų, pleškino fašistų įrengi
mus. i mus Gabes, rytiniame Tuni-

štai man rašo laišką vienas;sijos pajūryje, ir Kirouane, 
draugas iš Detroito ir skun-1,75 mylios į pietus nuo Tuni- 
džiasi:

“Gerbiami ‘Šviesos’ redak
toriai, kame priežastis, kad 
nesiu.nčiate mano ‘Šviesos’? Aš 
esu pilnai užsimokėjęs į LLD 
188 kuopa, o negaunu žurna
lo. Man jis labai patinka . . . 
Būkite ant tiek geri ir siųski-' 
te man ‘Šviesa,’ nes aš jau-! SMARKIAI BOMBARDA- 
čiuosi nuskriaustas, moku 
duokles, o negaunu žurnalo..

žinoma, 
teisės skąstis 
skriaustu, 
rys turi 
kiekvieną 
kai.

Cairo, saus. 11. — Ang
lijos ir Amerikos bombane-

so. Talkininku lakūnai ypač 
stengėsi suardyt vokiečiams 
ir italams susisiekimų ke
lius tarp Tunisijos ir Libi
jos. Pranešama, kad oro 
bombomis visai sunaikin
tas Kirouan miestelis.

kad draugas turi 
ir jaustis nu- 

Kiek vienas LED na- 
gauti “Šviesą” — 
numerį, reguliariš-

Ką daryti, kai negaunate 
žurnalo? Vienas dalykas, tai 
nereikia tylėti. Reikia tuojau 
j ieškoti pagelbės. Reikia susi
siekti su kuopos sekretoriumi, 
arba, kaip minėtas draugas 
padarė, rašyti LLD Centrui ir 
prašyti klaidą pataisyti.

Blogiausia padėtis, tai kur 
draugas negauna 
arba žurnalo, o tyli

Parašyk laiškutį, 
pasiskųsk ir klaida
syta. Visuomet reikia atminti, 
kad niekas tiksliai i 
klaidos, nenori skaitytoją nu<SUr atmUŠę IT1SU 
skriausti. | ^ar ginasi

----- — . 'garnizonas mieste

laikraščio 
ir pyksta.

109 Biliūną Dolerių 
Kariniams Reikalams 

Per Metus
Washington, saus. 11. —' 

Prez. Rooseveltas šiandienį 
įteikė kongresui reikalavi- į 
mą paskirt metams 100 bi- 
lionų dolerių kariniams ir 
kitiems valdžios reikalams 
(kaip pranešta, šiuos žo
džius berašant).

Senatorius George, pirmi-į 
ninkas senato komisijos fi
nansiniais reikalais, siūlo 
atskaityt dešimtadalį visų | 
algų kariniams tikslams — 
penkis procentus, kaipo 
priverstiną taupymą, kurio 
pinigai būtų sugrąžinti po 

I karo, ir penkis procentus, 
! kaipo verstinas paskolas.

LONDON, sausio 10. — Vidunaktinis Sovietų radijo 
pranešimas užrekorduotas Londone:

Sovietu kariuomenė saus. 10 d. šiauriniame Kaukaze 
tebežygiavo pirmyn ir užėmė vieną miestą ir kelias 
kitas apgyventas vietas.

Mūsų kariuomenė užėmė miestą Voroncovo-Aleksan- 
drovskoje, apskričio centrą Kamennomostskoje ir 
šias dideles apgyventas vietas: Sarmakova,^Kamlukov, 
Maika, Petrovskoje, Otkaznoje, Novozavodenskoje, 
Obilnoje, Georgievskaja, Nezlobnaja, Lisgorsk ir ge
ležinkelio stotį Kurna.

Centraliniame fronte ir žemutinio Dono tėkmės sri
tyje mūsų kariuomenė vis vedė ofensyvius mūšius.

Mūsų kariniai laivai Barents Jūroje nuskandino prie
šų transporto laivą 12,000 tonų.

Per savaitę pasibaigusią sausio 9 d. buvo sunaikinta 
313 priešų lėktuvų kautynėse ore, pačiose priešų orlai
vių stovyklose ir mūsų apsigynimo veiksmais nuo že
mės. Tuo pačiu laikotarpiu mes netekome 93-jų lėktu
vu.

Stalingrado srityje mūsų kanuolių ugnis ir smar
kuolių būriai nušlavė apie 300 vokiečių kareivių ir ofU 
cierių, sunaikino dvi kanuoles ir 27-nis fortukus bei 
apdrūtintus pavienius apkasus.

Žemutinio. Dono srityje kai kuriuose sektoriuose 
kiečiai desperatiškai priešinasi. Mūsų kariuomenės da
linys X, besigrumdamas pirmyn, per dieną atmušė Še-, 
šias priešų kontr-atakas. Hitlerininkai nukentėjo sun
kių nuostolių ir nepajėgė atremt Sovietų kariuomenės 
ofensyvo. ' .

Vakarop mūsų kariuomenė staiga atakavo priešus 
šonan. Tapo užmušta-daugiau kaip 600 vokiečių ir su
naikinta astuoni jų tankai; pagrobta 10 kanuolių, 27 
kulkasvaidžiai, 12 mortiru ir 23 motoriniai trokai. Tam 
tikras skaičius priešų paimta nelaisvėn.

Zimovniki srityje sovietinė kariuomenė išlaisvino dar 
kelias apgyventas vietas nuo vokiečių fašistų įsiver
žėliu.

i

kažin kur šiau- 
ista jūroje. Pa- 
irios prekybinis 
marin.}. 

©

TVIRTINAMA, KAD JAPONĖ TIKRAI BUS 
SUNAIKINTI GUADALCANAL SALOJE

Ramusis Vandenynas. — 
International News Service 
korespondentas R. Tregas
kis praneša, jog- Amerikos 
laivai sausio 4-6 d. iškėlė 
gana daug naujų jėgų pa
stiprint amerikiečius mari- 
ninkus ir armijos karius 
Guadalcanal saloje.

Dvi dienos praėjo, kol 
Jungtinių Valstijų laivai 
iškėlė krantan visus tuos 
pastiprinimus, nenukęntė- 
dami jokių nuostolių iš ja
ponų pusės.

Tvirtinama, kad japonai 
toje saloje yra pasmerkti iš
naikinimui bei suėmimui.

PER 3 DIENAS TAUflNINKAI SUNAIKINO
BEI SUŽALOJO ŠEŠIS JAPONŲ TRANS

PORTO LAIVUS IR 140 ORLAIVIU
Australija, saus. 11. — 

Amerikiečių ir australų 
bombanešiai, besivydami li
kučius japonų laivų nuo 
Lae, Naujosios Guinejos sa
los, smogė bombomis dar 
dviem iš eilės laivų, kurie 
stengėsi įgabent pastiprini
mų japonam toj saloj. Per 
dvi dienas pirmiau talkinin
kų lakūnai nuskandino tris 
didelius japonų transportus 
ir padegė ketvirtą.

Tuo pačiu laikotarpiu 
amerikiečiai ir australai la
kūnai sunaikino bei pavo
jingai sužalojo 140 japonų 
orlaivių.

ŽUVO AMERIKOS 
GENEROLAS

Negrįžo amerikiečių or
laivių generolas Kenneth 
N. Walker, kuris saus. 5 d. 
dalyvavo oro žygyje prieš 
japonus Rabaule, New Bri
tain saloje.

TRIPOLY J IR KITUR !
v Kiti amerikiečių ir ang- i 

lų orlaiviai atakavo kari-1 e “
, — * • I’i v • • — • m : Speciale Prezidento Ko- tej ir kitur šiaurinėje Tu- Į . .. ~ n
nisijoje, taip pat italas sa- i misija sovietam Kemh 
lose Sicilijoj ir Lampadusoj, i _____
ii Libijos sostamiestyje Tii-, yy^shington. — Preziden- 
polyje, svai biausiame Ašies ] įas Rooseveltas įsteigė spe- 
uoste tame krašte. !cialę Protokolinę Komisiją,

kuri rūpinsis kuo greičiau-
I šiai patenkinti Sovietij pra
šymus ginklų ir kitų reik- 

j menų. Komisijos pirminin- 
: ku paskirtas Harry Hop- 
; kins, artimas asmeninis 
prezidento draugas.

Hopkins laiko sovietinį 
frontą visu svarbiausiu, ne- 
palyginamai svarbesniu už 
visus kitus karo frontus, 
kaip teigia Šiaurinės Ame
rikos Laikraščių Sąjunga, 
žinių agentūra. Ji taipgi sa
ko, sužinojus, kad Jungti- 

Inės Valstijos dabar turi į- 
valias karinių reikmenų So
vietams, kad tik sugebėtų 
juos gana greitai laivais 
persiųsti.

Hitlerininkų Pasakoji- į 
mai apie Frontus i

(Tąsa 5-ame pusi.)

Naciai Sako: Sovietai i Didėja Naciam Apsupi-* 
Spaudžia Vokiečius mo Pavojus Georgievs- * 
Visuose Frontuose ke, Šiaur. Kaukaze

Maskva, saus. 11. — So
vietam užėmus dar tryliką 
miestų, miestelių ir kaimų 
Georgievsko apylinkėje, juo 
labiau padidėjo pavojus vo
kiečiams, kad raudonarmie
čiai, atakuodami iš dviejų 
pusių, gali apsupt ir atkirst 
hitlerininkus Georgievske, j? 
svarbiame geležinkelių cen-< 
tre, šiauriniame Kaukaze.
VELIKIJE LŪKI GYVE

NIMAS SUSITVARKO
Raudonoji žvaigždė rašo, 

kad Sovietam atėmus Veli
ki je Lūki iš vokiečių gyve
nimas tame mieste grįžta į 
normales vėžes. Greitai bū
siąs panaujintas susisieki
mas traukiniais tarp Veli-

— kije Lūki ir kitų Sovietijos 
miestu. *•

London, saus. 11. — Vo
kiečių komanda paskelbė 
per radiją, kad, girdi, “di
desnės Sovietų jėgos neat- 
laidžiai atakuoja vokiečius 
kiekvienoje fronto dalyje.”;

Tai yra hitlerininkų pri-; 
i sipažinimas, kad jie nespėja 
apsiginti.

Associated Press pastebi, 
kad naciai rengias paskelbt 

su Tolanu blogu vokiečiams žinių; to- 
priekyje priešinasi valdžios dėl jie pabrėžė, kad Sovie- 

i sumanymui išleisti įstaty- tai su didesnėmis jėgomis 
mą, pagal kurį galima būtų visur atakuoja vokiečius, 
verstinai statyt darbininkus i---------------

būtinuosius karmius dar- ^^^31 Užėmė dai
D Lt O• .

I n - - - - . Vieną Japonu Punktą ii Gaisrai Didžiame Kari- A „, 1 Australija, saus. 11.niame Nacių Centre i Amerikiečių kariuomenė sa- 
______ iloj Naujojoj Guinejoj išmu- 

London, sausio 11. — Te-|šė japonus iš aptvirtinto 
; gaisrais! kaimo Trakėne, pusantros 
kuri anglų į mylios nuo Sananandos,

(Čia yra pranešimas iš priešų šal
tiniu ir gali būti jų propaganda.)

Berlyno radijas pasakojo, 
būk vokiečiai centraliniame 
fronte atėmę 75 stiprius 

nedaro punktus iš Sovietų, būk vi- 
a takas, 

vokiečių 
Veliki j e 
■ Sovietų 

nė vieno

bus patai-

Prasidėjo 1943 metai. Eina (kur, pagal
draugijų ir organizacijų susi
rinkimai. Visos prašo ir visoms 
reikia duokles mokėti.

Daug geriau, jeigu tiktai! 
galima ištesėti, kai duokles 
pasimoki pradžioje metų už 
visus metus. Bet daugelis mūsų 
sergame laukimo, vilkinimo Ii-j 
ga.

Atleistina tam, kuris neturi, 
neištęsi pradžioje metų pasi- 
mokėti visas duokles. Bet tas, 
kuris turi iš ko, o nepasimoka 
tuojau, nedaro gero nei sau, 
nei organizacijai.

parodymą, neliko 
ginkluoto priešo).

Nacių radijas taipgi pa
sakojo, būk jų submarinai 
nuskandinę kelioliką preki
nių ir žibalinių Anglijos ir 

' Amerikos laivų, viso 174,000 
tonų įtalpos, kuriais buvo 
gabenami reikmenys talki
ninku kariuomenei Šiauri
nėje Afrikoje.

40,000 Armijos Maiš
tam Slopint Rumunijoj

Sviestas ir Margarinas

KARINE TURKŲ MISIJA AT- PRIEŠINASI DARBININKŲ i 
VYKO Į LONDONĄ

London, saus. 11. — Čia 
atvyko Turkijos karininkai- 
specialistai tėmyt, kaip 
Anglija gaminasi karo pa
būklus.

Atleido Kalėjimo 
Bausmę Wiener mi

MOBILIZACIJAI
Washington. — Kongres 

manų komisija

Aš priklausau prie League 
of American Writers (Ameri
kos Rašytojų Lygos). Mūsų 
metinė duoklė penki doleriai, ;

Mes nelaukiame vidurio ar-!

(Tąsa 5-am pusi.)

Washington. — Senato
rius La Follette reikalauja 
visą tikrąjį sviestą palikti 
amerikiečiams ir jų kariuo
menei, o talkininkam siusti 
tiktai dirbtinį sviestą - oleo- 
margariną.

, Ankara, Turkija, saus. 
11. — Atkeleiviai iš Rumu
nijos pranešė, kad rumunų 
valdžia mobilizuoja 40 tūk
stančių specialūs kariuome
nės malšint bruzdėjimus ir 
maištus, kur žmonės reika
lauja, kad Rumunija pasi
trauktų iš karo prieš So
vietų Sąjungą.

New York. — Federal is; 
teisėjas J. C. Knox suspen-, 
davo dviejų metų kalėjimo! 
bausmę nesveikuojančiam ! bepleška didžiais 

Wiener’iui, Kom. Essen miestas, i 
Partijos finansų sekreto- orlaiviai audringai bombai’-! šianriniai-rvtiniame najūry- 
riui, kuris 1940 m. buvoidayo šeštadienį, mėtvdami, i je. Tapo nukauta 40 japonų, 
nuteistas už tai, kad netaip ....  -----
atsakė i kai kuriuos klausi
mus dėlei užsieninio pas- 
porto gavimo. Bet Wiener 
turės sumokėt $2,000 pinigi
nės baudos.

W.
Labai Rimtas Įspėjimas 

Automobilistams
tarp kitko, sveriančias po •----------------
du tonus bombas. Lenkijoj nusinuodijo 93

ELssene, vakarinė je Vo-1 žydaitės, kurias naciu ka- 
kietijoje, yra milžiniški riai buvo užsidarė paleistu- 
Kruppų amunicijos ir gin- vaut. kaip pranešta žydų 
klų fabrikai. Centrui New Yorke.

Kas automobiliais važi
nės be tikro reikalo, iš to 
bus atimta cukraus ir kitų 
maisto reikmenų kortelės, 
kaip įspėjo valdiška Ameri
kos kainų administracija.
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Apie Vargus Išvežtųjų 
Vokietijon

Į nacišką Vokietiją varu yra atvežta 
apie dešimts milijonų žmonių iš Hitlerio 
pavergtų šalių. Jų tarpe yra 200,000 ar 
daugiau ir lietuvių. Visi tie žmonės dir-. 
ba kasyklose, plieno fabrikuose ir kitur 
po nacių bosų priežiūra, mušami ir kan
kinami. Tik Švedijos “liuosnoriai” yra 
kitokioj padėtyj, nes Švedija nėra of L 
cialiai pavergta, švedams hitlerininkai 
moka didesnę algą, bet ir tą moka labai 
apčiulpti, išreikalaudami apsimokėti: 
socialei apdraudai, įplaukų taksus, ran
dą, brangiai paimant už valgį, tam tikrą 
sumą žiemos fondui ir t.t. Iš vokiečių 
darbo žmonių naciai apart virš suminėtų 
mokesčių dar išreikalauja taksus, kaip 
tai palaidojimo fondui, atbūdavo j imo ša
lių ir kitokios.

Kas liečia prievarta atvežtus žmones, 
tai jie dirba po 70 ir daugiau valandų 
per savaitę, prastai maitinami ir jiems 
labai maža alga mokafna,—kaip pasako
ja švedai, grįžę iš Vokietijos. Nors naciai 
moka algą, bet jie taip sutaiso, kad tiems 
darbo žmonėms nieko nelieka, nes greta 
virš įvardintų visokių fondų, naciai iš jų 
“algų” išskaito dar “Lenkijos atbudavo- 
jimui,” “Rusijos atbūdavo jimui,” “už 
sugadytas mašinas,” už butą; už gatvių 

‘naudojiifią ir kitiems reikalams.
Švedai pasakoja, kad jie matė daug 

žmonių atvarytų iš Sovietų Sąjungos, o 
suprantama, tai ir iš Lietuvos. Jų tarpe 
yra daugiausiai jaunimo. Šie po prievar
ta atvaryti į nacių darbus žmonės turi 
dirbti kiekvieną dieną, jiems nėra jokių 
poilsių ir nedėlioj.

Iš priežasties prasto maisto, aprėdalo, 
gyvenamų sąlygų, tarpe atvežtųjų plečia
si ligos ir maras. Galima be perdėjimo 
pareikšti, kad nei pusė tų žmonių nega
lės išlaikyti tą sunkų gyvenimą ir su
laukti karo galo, jeigu jis dar ilgai už
sitęs.

Taigi, tarpe kitų tautų milionų vergų 
besikankinančių nacių Vokietijoj ten yra 
šimtai tūkstančių ir lietuvių. Bet gi apie 
tai nieko nerašo Amerikoj lietuvių pro- 
nacių spauda, ji tą paslepia nuo savo 
skaitytojų, ji spausdina Hitlerio propa-- 
gandos sudarytus surašus apie lietuvius, 
būk po “prievarta” išvežtus į Sovietų 
Sąjungą.

“Norime Eiti Namo!” Šaukia 
Rumunai

Garsusis Sovietų rašytojas ir žurnalis
tas Uja E-renburgas rašo iš fronto, kad 
rumunai kareiviai ir net žemesnieji ko- 
mandieriai labai pasipiktino Hitlerio 
karu ir Rumunijos fašistinės valdžios po
litika ir nori grįžti namo. Jis rašo, kad 
suimti rumunai veik visi šaukia: “Mes 
norime karo galo!... Mes norime grįžti
namo!’’

Erenburgas kalbėjo su daugeliu belais
vių ir visi tą patį sako. Vienoj vietoj per 
40 rumunų, pamatę Sovietų tanką, metė 
ginklus ir šaukė: “Ura!” Vienas rumunų 
majoras sakė, kad, kai 650 jo kareivių 
pamatė atjojant Sovietų kazokus, tai 
visi metė ginklus ir noriai pasidavė.

Rumunijos armiją Sovietai skaudžiai 
apkūlė prie Odesos, Sevastopolio ir Sta
lingrado, taip, kad net daugelis tų, kurie 
pirmiau norėjo “didelės Rumunijos” So
vietų šalies kaina, jau dabar sveikiau 
pradeda mąstyti. S

Rasai Turi Daug Ginklų
Amerikinis korespondentas Ralph Par

ker rašo, kad Raudonoji Armija šią žie- 
f mą daug geriau apginkluota, kaip pe-

/

reitą žiemą. Ji pasimokė iš pereitos žie
mos kovų, kaip įveikti Hitlerio tvirtu
mas. Ji turi daug daugiau tankų, kanuo- 
lių, lėktuvų. Ypatingai daug Sovietų di
džiulių tankų ir paskilbusių “Katiuška” 
kanuolių.

Pranešama, kad Sovietų Uralai dabar 
keturis kartu daugiau pagamina tankų, 
kanuolių ir kitų ginklų, kaip jie pagami
no 1941 metais. Bet jų ir reikia labai 
daug, nes kovos sunkios, o frontas per 
2,000 mylių ilgio.

Nauji Ženklai Raudonojoj
Armijoj

Iš Maskvos pranešama, kad Raudo
nosios Armijos komandos patvarkymu 
bus įvesta eilė naujų garbės ženklų už 
atsižymėjimą, kaip tai medalių, žvaigž
džių ir kitokių.

Taip pat bus įvesta pakeitimų ir uni
formoj. Vienas iš jų, tai bruožų ir 
žvaigždžių ženklai ant antpečių. Iki šiol 
Raudonoji Armija turėjo ženklus tik ant 
kalnieriaus ir rankovių.

Naikina Hitlerio Generolus
Kada Hitleris užpuolė ant Sovietų Są

jungos, tai jo generolai su panieka žiū
rėjo į darbo žmonių šalį. Bet Raudonosis 
Armijos didvyriška kova jau šimtus jų 
pasiuntė pas Abraomą. Vieni gavo galą 
fronte, kiti “susirgo ir mirė”, kuriuos 
tikrumoj Hitleris iš piktumo nugalabi
no.

Dabar naciai pripažįsta, kad jų gene
rolas Otto Marxer užmuštas Rževo fron
te. Užmuštas gruodžio 12 dieną, bet na
ciai tą “naujieną” tik dabar paskelbė. 
Vadinasi^ dar vienu hitlerininku bus ma
žiau.

Per 1942 Metus Numušė 738 
Nacių Lėktuvus

Anglijos vyriausybė paskelbė, kad per 
visus 11942 metus ji sunaikino 738 vokie
čių orlaivius. Iš to skaičiaus 443 numuš
ta ant Vokietijos ir nacių pavergtų ša
lių, o likusieji ant Anglijos.

Anglija skelbia, kad nuo karo pradžios 
ji išviso sunaikino 10,573 priešų lėktuvus, 
tai 1942 metais proporcionaliai labai ma
žai, kas parodo, kad ji buvo labai ne
veikli kare.

Sovietų Sąjungoj laike dabartinio 
Raudonosios Armijos ofensyvo per še
šias savaites Sovietai suėmė 542 vokiečių 
karo lėktuvus ir sunaikino 1,249. Iš vi
so per šešias savaites 1,791 lėktuvą. 
Vien Stalingrado mūšiuose sunaikinta 
per 1,000 Hitlerio lėktuvų.

Karo Laimėjimas Reikalauja
Atsargos

Iš Washingtono nuolatos įspėja, kad 
nesuvaldymas liežuvio, net ir visai “ne
kaltų dalykų” plačiai skleidimas gali pa
sitarnauti priešui, kaip tai pasakojimas, 
kur yra •sūnus, brolis, giminė su tam tik
ra armijos dalimi ar jūreivis, tarnaująs 
ant laivo. Visada reikia atminti, kad 
priešas gudrus, turi savo agentų, kuric^ 
surenka žinias ir iš jų sudaro sau reika
lingus planus.

Įspėjama, kad nepranešti vardus laivų, 
jeigu žinai, kada jie ir iš kur išplaukia. 
Nereikia skleisti žinių, jeigu žinai, kokia 
armijos dalis išvažiavo užjūrin. Geriau
sia prisilaikyti tos linijos, kurios prisi
laiko laikraščiai, remią mūsų karo išlai- 
mėjimą.

defenqthejdp!

BOWS STAMPS*

Nuginkluot Užpubdikus ir 
Neleist Jiem vėl Apsiginkluot! 
- Užreiškė Prezid. Rooąevelt

(Prez. Roosevelto kalbos pabaiga)
Mažai tebūtų naudos iš mūsų kalbų apie pamatinius 

žmonių reikalus, apie saugumo įvedimą, jeigu mes rizi
kuotume dar ir kitu pasauliniu karu po dešimties me
tų ar po dvidešimties ar penkiasdešimties metų. Tai 
yra visai aišku ir suprantama. Karai eina didyn, mir- 
tingyn ir pragaištingyn, ir vis neišvengiamiau įtraukia 
į savo sukurį visas tautas tiek, kiek pasaulis darosi 
mažesnis del tos priežasties, kad žmogus įsigali ore. 
Aš net sudrebu pamąstęs, kas atsitiks žmonijai, taipgi 
ir mums patiems, jeigu šis karas baigsis nepatvaria 
taika ir išsiverš kitas karas, kada šiandieniniai kūdi
kiai pasieks kario amžiaus.

Kiekvienas normalus amerikietis maldauja, kad nei 
jam pačiam nei jo sūnums nei jo anūkams nereikėtų 
vėl pergyventi tokią baisenybę.

Tam tikra saujelė amerikiečių, be abejo, net ir dabar 
įsivaizduoja, kad mūsų kraštas galįs patogiai sau baig
ti šį karą, sulįst atgal į amerikinę lindynę ir paskui
dar giliau įtempt pačią lindynę su jais.

Bet mes esame paytrę, jog niekuomet negalėsime 
išsikast tokią gilią lindynę, kad pasislėpt nuo plėšrių-
jų žvėrių. Mes taip pat esame patyrę, kad jeigu neiš
lupsime ilčių grobuonims šio pasaulio žvėrims, tai jie 
dauginsis ir stiprės—ir jie vėl trumpos kartos laiko
tarpiu dar kartą griebs mums už gerklės. *

Dauguma amerikiečių supranta aiškiau, negu bet ka
da, jog užpuolikų tautos, turėdamos naujoviškus karo 
įrengimus, gali bile dieną įstatyt pavojun gyvybę mūsų 
tautos ar bet kurios kitos tautos—ar salos ar žemyno.

Dabar mums aišku, kad jeigu Vokietija ir Italija ir 
Japonija—ar bet kuri iš jų—liksis ginkluotos, šiam ka
rui pasibaigus, arba jeigu bus leista joms atsiginkluoti, 
tai jos vėl ir neišvengiamai sieks didžiojo Savo tikslo 
—pasaulį užkariauti. Jos turi būti nuginkluotos ir išlai
kytos nuginkluotomis, ir jos turi mest šalin savo filo
sofiją ir mokymus tos filosofijos, kuri atnešė pasauliui 
tokią daugybę kančių.

Po pirmojo Pasaulinio Karo mes stengėmės išdirbti 
tam tikras taisykles—pastovios taikos taisykles, pa
remtas puikiu idealizmu. Mums nepavyko, bet iš to ne
pasisekimo mes patyrėme, jog šiame žmonijos išsivysty
mo laipsnyje mes negalime išlaikyti taikos vien tik ge
romis savo intencijomis.

šiandien Jungtinės Tautos yra galingiausia karine 
sąjunga ištisoje istorijoje. Jos atstovauja milžinišką pa
saulio gyventojų daugumą. Susirišusios vienybėn iš
kilminga sutarčia, kad jos pačios nedarys jokių už
puolimo ar užkariavimo žygių prieš jokį savo kaimy
ną, Jungtines Tautos gali ir turi pasilikt susivieniju
sios taikai išlaikyti, užkertant kelią atsiginklavimui 
Vokietijoj, Japonijoj, Italijoj ar bet kokioj kitoj tau
toj, kuri siekia sulaužyt Dešimtąjį Įsakymą: “Negeisk 
to, kas yra tavo artimo.”

Yra cinikų, yra niekam nepasitikinčiųjų, kurie sa
ko, kad to negalima padaryti. Amerikos žmonės ir vi
sos taiką mylinčios tautos, pasaulyje dabar reikalau
ja, kad tatai būtų padaryta. Ir tų žmonių valia paims 
viršų.

Pati Ašies valstybių filosofija rymo ant gilios panie
kos linkui žmonių giminės. Jeigu nustatydami savo po
litiką ateičiai, mes vadovautumės tokia pat ciniška pa
nieka, tai mes pasiduotume savo priešų filosofijai ir 
mūsų pergalė taptų sumušimu.

Šio karo ginčas yra pamatinis ginčas tarp tų, kurie 
pasitiki žmonija, ir tų, kurie nepasitiki—senovinis gin
čas tarp tų, kurie pasitiki žmonėmis, ir tų, kurie tiki 
diktatoriais ir tironais. Visuomet buvo tokių, kurie 
nepasitikėjo žmonėmis; kurie stengėsi pastot kelią 
žmonių pažangai istorijoje, suvaryt juos atgal į vergi
ją, į kančias ir vėl užčiaupt jiem lūpas. H

Žmonės dabar yra sukaupę savo jėgas. Jie traukia, 
pirmyn savo stiprybėje ir galybėje—ir jokia jėga, joks 
jėgų susidėjimas, jokie monai, apgavystė ar prievarta 
negali jų sustabdyti dabar. Priešakyje jie mato pasau
lio viltį—-žmonišką, saugų, taikų gyvenimą žmonėms 
visur.

Aš nepranašauju, kada šis karas pasibaigs.
Bet aš tikrai esu įsitikinęs, jog šiais 1943 metais 

Jungtines Tautos labai žymiai pažengs pirmyn keliais, 
vedančiais į Berlyną ir Romą ir Tokio.

Aš jum sakau, jog yra galimybes, kad šis 78-sai 
kongresas gali susilaukt istorines progos—daug kuom 
padėt apsaugot pasauli nuo baimes ateityje.

Visi, todėl, būkime pilni pasitikėjimo, padvigubinki
me savo pastangas.

Milžiniškas, brangiai lėšuojąs, ilgalaikis darbas tai
koj, kaip ir kare, dar tebestovi mums priešakyje.

Bet turėdami tą, dar nebaigiamą darbą dirbti, mes 
žinome, jog šios tautos padėtis yra gera—šios tautos 
širdis sveika—šios tautos dvasia stipri—šios tautos 
įsitikinimas yra amžinas.

FRANKLIN D. ROOSEVELT.
Baltasis Rūmas,
1943 m. sausio 7 d.

* t’ .

Prezidento žmona, Mrs. Roosevcltie.nė, stebi senato
riaus Norriso (iš Nebraskos) biustą, neseniai artisto 
padarytą. Tai buvo proga pietų, suruoštu New Yorke
senatoriui pagerbti. Greta Mrs. Rooseveltienčs sėdi 
pats senatorius Norris, kuris ištarnavo Jungt. Valstijų 
kongrese 39 metus! Senukas nusivylęs, kad nebuvo iš
rinktas pereituose rinkimuose. Beje, pietuose dalyvavo 
visa eilė darbo unijų (AFL ir CIO) veikėjų, nes sena
torius Norris yra pasižymėjęs liberališkais darbais.

Parama į Sekundą
Laukiant naujų metų su 

Aido Choru “Laisvės” salė
je, kai tik laikrodis išmušė 
12-tą nakties, Juozas Vini- 
kaitis iš So. Ozone Park, N. 
Y., patiesė penkinę, sakyda
mas: “Pirmas 1943 metais 
aukoju dienraščiui ‘Laisvei’. 
Linkiu jai kuo geriausių 
naujų metų!”

Juozas Vinikaitis yra daž
nus aukotojas dienraščiui 
“Laisvei” ir remia ją daly
vaudamas visuose jos pa
rengimuose.

Tą patį vakarą ir toje 
pat vietoje pasišaukė mane 
Kazys Mockus, brooklynie- 
tis. Užsimokėjo už prenu
meratą metam, ir paaukojo 
dienraščiui $2.50. Mockus 
taipgi paaukojo $2.25 Sovie
tų Medikalei Pagalbai ir $1 
Apšvietos Fondui. Ir Moc
kus yra dažnus aukotojas 
savo dienraščiui.

Daugiau dovanų naujų 
metų proga dienraštis gavo 
sekamai:

Juozas Daubaras, Athol, 
Mass-, $5.00; Joe Chuplis, 
Springdale, Pa., $4.00; Mo
tiejus K ra uja lis, Brooklyn, 
N. Y., $3.00. .

Po $2.00: Chas. Vigūnas, 
Brooklyn, N. Y.; W. Ado
maitis, Meriden, Conn.; 
John ir S. Žukas, Portland, 
Oregon; K. Žukauskienė, 
Newark, N. J.; A. Skirmon- 
tas, Maspeth, N. Y.

Po $1.50: J. Gailiūnas, 
Brooklyn, N. Y. ir Anna1 
Raszcik, Alliance, Ohio.

Po $1.00: P. Papievis, 
Wyoming, Pa.; J. Geruls- 
kienė, Montello, Mass.; G. 
Čepulionis, Montello, Mass.; 
P. Urbonas, Ashland, Pa.; 
Helen Blinkevich, Bing
hamton, N. Y.; K. Brazis, 
Phila., Pa.; M. Matusevich, 
Maspeth, N. Y.; Geo. Ma-j 
linskas, Brooklyn, N. Y.; J.| 
Sholunas, Somersville, Con
nect.; C. Marcenkus, Pra-i 
turn, Oreg.; J. We bra, B rid-! 
geport, Conn.; Juozas Iva
nauskas, Ansonia, Conn.; 
Antanas Pavidis, Elizabeth, 
N. J.; P. Karpich, Lynu, 
Mass.; Petras Kičas, Brook
lyn, N. Y.; J. Stankevi
čius, Brooklyn, N. Y.; S. 
Bariais, Brooklyn, N. Y.; į 
Mrs. K. Bernath, Brooklyn,! 
N. Y. ir A. Bloznelienė,! 
Catskill, N. Y.
Louis Pocius, Beacon Falls,

Conn., 65c.
Po 50c: Jos. Rinkus, 

Thomaston, Cohn.; A. Stan- 
wick, Hartford, . Conn, ir 
Vincas. Do vidaitis, Wilming
ton, /Delaware.

Šie metai mūsų dienraš
čiui bus sunkūs. Turėsime,

• dažnai primesti aukų ir rei- 
! kės stambesnių aukų. Ta
čiau dienraštis “Laisvė” 
kaipo Amerikos lietuvių or
ganizatorius už karo laimė
jimą turi gyvuoti ir platin
tis!

Su pradžia šių metų 
“Laisvė” ragina visus Ame
rikos lietuvius pirkti, Kari
nius Taupymo Bonus ma
žiausia už 10% savo įeigų. 
Kas turi atliekamų pinigų, 
turėtų pirkti už daugiau. Ir 
“Laisvė” pirko Karinių 
Taupymo Bonų, nors pini
gai yra labai reikalingi 
dienraščio išsilaikymui.

Visiems aukojusiems, ku
rių vardai aukščiau išspaus- 

idinti, širdingai dėkojame už 
paramą. Neabejojame, kad 

i visi dienraštį “Laisvę” 
branginanti žmonės greitoj 
ateityj prisimins, jog finan- 

į sine parama dienraščiui yra 
labai reikalinga.

P. Buknys.

SKAITYTOJŲ 
HALSAI

PAŽVELGUS I “LAISVĖS” 
LAPUS

Aš manau, kad kiekvienas 
žmogus, skaitydamas dienraš
tį “Laisvę,“ suras sau patinka
mu straipsnių, kurie kris jam 
tiesiog į širdį. Labai svarbus 
straipsnis “Kas Bus Po Antro 
Pasaulinio Karo“ tilpo 1942 
metų gruodžio 24 dieną. Ne
žinau, kas kitas iš daugelio 
skaitytojų buvo tuomi straips
niu sužavėtas, bet aš duosiu 
kreditą autoriui V. K., kuris 
iškelia klausimą, kas dėsis po 
šio pasaulinio karo.

Mes gerai žinome, kad jei
gu buvo pradžia, tai bus ir pa- 

i baiga šio karo. Bet mintis ky
la, ar pasiliks tautų vienybė 
priešą nugalėjus? Ar bus pa
keista sistema dėl žmonijos 
po šio pasaulinio karo, idant 
žmonija galėtų atsidusti lais
vai ir pamirštų karus ant vi
sados ?

Myliu visus, bet užvis la
biausia myliu tą asmenį, kuris 
rūpinasi rytojaus diesa ir aty- 
džiai svarsto, kas toliau galės 
jo gyvenime klotis.

štai vienas rimčiausių prie
žodžių : žmogus eini į nežino
mą girią, tėmyk, kur įeini, 
kad žinotum kur sugrįžti, kad 
nepaklydus. Bet to neužtenka 
žmogui. Tėmyk į visas puses, 
ir priekin, nes nežinai, kas
slapstosi tame miške . . .

Taip ir šio karo eigoje. Rei
kalinga rūpintis daugiau ir po
kariniais reikalais, rimtai pri
rengti pokarinę dirvą, nes tu
rėsime pasėti rimtą idėją, kur 
žmonija pamirš kariavusi ir 
užviešpataus amžina taika.'

P. Grigaitis.
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Earl Browderis Nurodo, Kas Bū
tinai Reikalinga Karui Laimėti.
Ar Mūsų Kelias į Pergalę Rožėmis Klotas? Ko Mokina Mus Jugoslavijoj [vykiai? 
Liberalai Turi Taisytis. Karines Gamybos Neprieteliai. Suokalbiavimai, Nešą Tautai 
Nelaimę.

KAS KENKIA KARO 
PASTANGOMS?

Skaitytojams bus įdomu 
susipažinti, kaip į karo lai
mėjimo klausimą žiūri komu
nistai, ko .jie nori, ko jie sie
kia. Tuo tikslu mos išspaus
diname USA Komunistu Par
tijos vado Earl Browderio 
žemiau telpantį straipsnį.

— “L.” Red.

Metams praslinkus po 
francūzų revoliucijos kaž
kas paklausė vieno francū- 
zo, ką jis darė revoliucijos 
metu. Jis atsakė: “Aš išli
kau.” Panašus klausimas 
bus klaustas ateityje sąry
šyje su karu, bet ne atski
rų žmonių, o tautų: “Ką 
jūs darėte didžiojo karo 
metu?” Ir tauta, kuri ga
lės duoti to francūzo atsa
kymą, yra laiminga. Ji bus 
laiminga, nes šis karas yra 
bandymas kas išsilaikys, 
nes fašizmas ir nacizmas 

yra pasiryžę faktiškai su
naikinti ištisas tautas ir 
šalis. Ir pasaulis — išsky
rus Sovietų Sąjungą —tik 
pradeda išmokti, kaip elg
tis su nacizmu.

Tie, kurie skaitė mano 
paskutinę knygą “Pergalė 
ir po jos”, atmins, kad nors 
toje knygoje yra pamatinis 
tikėjimas į pergalę, ji vis- 
vien neišreiškia perviršyto 
optimizmo. Ko daugiau, aš 
specialiai prileidžiu galimy
bę, kad Amerika mokysis 
dabartinio karo reikalavi
mų per nedateklius ir nega
lėjimus, ir gaila pasakyti, 
bet įvykiai vystosi ta link
me.

Neminint puikaus Sovie
tų jėgų ofensyvo ir mūsų 
veiksmų Š. Afrikoje pasi
sekimo, mes betgi nelaimi
me karo. Ir vienas pavojin
giausių reiškinių dabartiniu 
metu sąryšyje su karu yra 
perdidelis optimizmas, kuris 
dabar apima visą šalį. Kai 
kurie net taip tiki, kad ka
ras jau laimėtas, jog jie net 
pradeda daryti savo planus 
apie pasaulio padalinimą, 
pradeda išskaičiuoti, kas 
sėdės tame ir tame soste, 
kas valdys tą ir tą šalį, ka
da taika bps pasirašyta,— 
ko jie tikisi susilaukti visai 
netrukus.

Tokiu būdu Austrijos Ot
to jau sudarė savo dvarą 
viešbutyje ant 59-tos gat
vės ir Central Park, ir 
kaip girdėjau, jau davė vie
nai firmai užsakymus pa
dalyti geležinius kry
žius, kuriuos jis tikisi iš
dalinsiąs tiems, kuriuos jis 
paskirs į savo aristokrati
ją atgaivintoje Hapsburgų 
imperijoje...

Darlanas po žvaigždėm ir 
juostom (Amerikos vėlia

va) veikia su tokiu pat pa
sitikėjimu, su kokiu jis tik 
keli mėnesiai atgal veikė 
po svastikos ženklu (Br6w- 
deris tą straipsnį rašė pirm 
atentatui ant Darlano. — 
Redakcija). Generolas 
Franco sako kalbas Madri
de, kuriose jis išreiškia pa
sitikėjimą, kad Hitleris už
valdys pasaulį ir pritaria 
tam, o Amerikos spauda tas 
kalbas giria kaip garantuo
jančias, kad viskas tvarkoje 
mūsų santykiuose su Fran
co. Tik kelios savaitės po 
gavimo ordinų nuo Hirohi
to ir Hitlerio fašistinės Suo

Rašo EARL BROWDER
mijos diktato r. Mannerhei- 
mas pradeda derybas su va
dovaujančiais rateliais mū
sų šalyje ieškodamas užsi
tikrinti palikimą “mažosios 
nekaltosios Suomijos” val
dovu ir ateičiai.

Tokių pavyzdžių galima 
paduoti tiek ir tiek. Mes net 
skaitėme spaudoje, kaip 
specialiai ambasadoriai “lai
mi karą” dėl mūsų be dide
lio skausmo keliaudami su 
aukso čemodanais. Gal aš 
bent kiek atsilikęs ir nega
liu suprasti tų modernaus 
karo būdu, bet aš netikiu, 
kad mes galime laimėti ka
rą, arba kad mes bent arti
name pergalę tokia taktika.

Earl Browder
Bet viena yra aišku — ta 

taktika pakerta Europos 
žmonių pasitikėjimą mumis. 
Gal būt — jei aš būčiau 
siauras partietis, aš turė
čiau būti patenkintas tuo 
vystymusi, nes pasėkoje to, 
be abejonės, stiprėja pože
minio komunistinio judėji
mo įtaka visoje Europoje. 
Ištisi gyventojų sluoksniai, 
kurie laikėsi nuošaliai poli
tinio veikimo ir laukė Ame
rikos ir britų jėgų invazijos 
į Europą, — ir planavo kri
stalizuotis kaip tautos ju
dėjimas aplink Amerikos 
vėliavą — jie dabar atsiža
da tos vilties ir formuoja 
savistovį veikimą — po sa
vo darbininku klasės vado
vybe, kurioje vaidina rolę 
ir komunistai.

Aš norėčiau matyti pla- 
čiausį tautinį frantą, kuris 
jungtųsi aplink Amerikos 
norą sutriuškinti nacizmą. 
Bet jeigu Europos žmonės 
per mūsų klaidąs demobili
zuojami, mes tikriausiai 
galime džiaugtis, kad jie ne
paliekami be jokios vadovy
bės. Geriausiu pavyzdžiu 
mums gali tarnauti Jugo
slavija.

Jugoslavijos Painoka
Du mėnesiai atgal — net 

dvi savaitės atgal, autorite
tingi Amerikos viešosios 
nuomonės balsai mus tiki
no, kad vienas svarbiausių 
Jungtinių Tautų didvyriu 
yra generolas Michailovič.. | 
Šią savaitę net “"Saturday 
Evening Post” pripažysta 
Michailovičiaus rolę, kad jis 
yra šimtą kartų artimes
nis naciams ir kvislingams 
negu Jungtinių Tautų rei
kalams, — ir toki yra jo 
rėmėjai taip vadinamoje 
Jugoslavijos vyriausybėje 
ištrėmime Londone. Tie pri
pažinimai rodo, kad mes Mi
chailovičiaus asmeny turim 
reikalo su žmogum, kuris 
gali palaikyti santykius su 
abiem pusėm ir siųsti pra
nešimus į Ameriką apie sa
vo laimėjimus prieš Ašį, tuo 
tarpu, kai jis kooperuoja su

Ašimi prieš liaudį, kuri fak
tiškai tuos laimėjimus pa
siekia.

Žinoma, Jugoslavijoje su
siliejimas tarp Michailovi
čiaus rūšies tipų ir nacių 
yra tokis tiesioginis ir aiš
kus, kad net mūsų labiau
siai reakciniai laikraščiai y- 
ra priversti pamažu tą iškelt 
aikštėn. Aš galiu pasakyti, 
kad artimiausioje ateityje 
Michailovičiaus legenda ir 
taipgi kartu su juo ta vy
riausybė ištrėmime išnyks. 
Pačioje Jugoslavijoje vie
ningo tautinio fronto vy
riausybė jau yra sudaryta. 
Ir kaip toji .vyriausybė gi
mė kovoje prieš okupantus 
ir išdavikišką vyriausybę 
ištrėmime, kuri, gaila, dar 
tebeturi Amerikos ir Bri
tanijos paramą, — ta vie
ninga vyriausybė Jugosla
vijoje savimi atstovauja vi
sas svarbias Jugoslavijos 
sroves. Tą liaudies vyriau
sybę remia visos Jugoslavi
jos klasės, — išskyrus dva
rininkus. Jugoslavijos liau
dies vienybė verčia kovomis 
okupantus trauktis iš vie
nos srities į kitą, tuo tar
pu padarant vis mažiau ga
limom tas taip vadinamos 
vyriausybės ištrėmime ko*- 
medijas ir jos kvislingo pa
čioje Jugoslavijoje Michai
lovičiaus veiksmus.

Jugoslavijos partizanai 
veda kovą prieš Ašį, mobi
lizuoja savo jėgas kartu su 
Lenkijos, Francūzijos ir ki
tų kraštų partizanais, jie 
atidaro antrą frontą. Liau
dies išlaisvinimo kariuome
nė Jugoslavijoje dabartiniu 
metu duoda darbo dides
niam skaičiui vokiečių, ne
gu Amerikos Jungtinių 
Valstybių karinės jėgos — 
metai po įstojimo karam 
Tie partizanai, kurių eilėse 
kaunasi įvairių nusistatymų 
kovotojai, nudeda daugiau 
vokiečių kareivių negu A- 
merikos kariškos jėgos. Ir 
panašiai komunistų vado
vaujami daliniai Kinijoje 
pravedė daugiau karinių 
veiksmų prieš japonus, ne
gu Amerika — per praeitu^ 
metus, neskaitant, kiek jie 
kovojo prieš tai. Komunis
tų vadovaujama armija Ki
nijoje negavo nei vieno šau
tuvo ar dol., nuo Čiang Kai 
Šėko vyriausybės per ištisus 
praeitus tris metus. Taipgi 
liaudies išlaisvinimo kariuo
menė negavo jokios pagal
bos iš Amerikos ar Britani
jos, bet jie tuo laiku prave
dė daugiau karinių veiks
mų prieš mūsų krašto prie
šus, negu mūsų karštas, iš
leidęs karo reikalams $46,- 
000,000,000. Ir dabar tam 
tikri mūsų krašto vadovau
jantieji asmenys veikia tam, 
kad neprileisti tuojautinio 
smūgio į nacizmo širdį — 
Vokietiją, bet ruošiasi kiek 
greičiau galima pravesti 
derybinę taiką su naciais, 
kaip to nori Hooveris ir 
jam panašūs. Ir kas dau
giau, visi mūsų laikraščiai, 
— net tie, kurie yra skai
tomi liberaliniais, sveikino 
paskutinę Hooverio kalbą, 
kurioje jis išdėstė savo pla
nus. Ar jūs girdėjote kokių 
pasmerkimų Hooverio ad
resu? Tiktai nuo komunis
tų.
Neaiškumas Liberalų Tarpe

Yar aišku, kad mes nepa
kankamai išmokome kariau-

ti, vesti karą, mes dar neve
dame karo rimtai, visomis 
mūsų turimomis jėgomis. 
Mes iki šio) dar nesudarėme 
pilnos tikros koalicijos su 
mūsų talkininkėmis. Tas 
tamsus vaizdas įneša nema
žą sumišimą į Amerikos li
beralų tarpą. Vieni liberalai
nek riti kuoja d a b a r tinęs 
taktikos ir net griežtai už
sipuola ant tų, kurie kriti
kuoja, kiti liberalai įpuola į 
tikrą paniką, ir visai neži
no ką d a r y ti, kaip tai 
pasirodė paskutinėje Pearl 
Buck kalboje. Ji sakė, kad 
dabartinis karas nėra išlai
svinimo karas, ir mes turė
sime vesti kitą tfž tautų iš
laisvinimą. Ji nepasakė, ką 
daryti su dabartiniu karu.

Abi liberalų rūšys dabar
tiniu metu yra daugiau be- 
viltingos, negu patys įvy
kiai. Ta dalis, kuri nuryja 
Darlano klausimą kaip sal
dų kąsnį, ir ta, kuri įpuola 
į paniką, sakydama, kad 
viskas prarasta, yra lygiai 

! blogos. Jūs negalite daryti 
bet ką su bent viena jų ir 
jeigu jūs jas seksite, jūs vi
sai prapuolate.

Bet aš turiu pasakyti, 
kad turiu daugiau pagarbos 
dėl Pearl Buck negu dėl 
Kenneth Crawford, nes 
Crawford vien tepa Biddle 
ir kitu “raudonėdžių” ba
tus, o Pearl Buck, nematy
dama išėjimo, bent pakelia 
protesto balsą, kad dabar 
vykstą dalykai yra neleisti
ni. Pearl Buck riksmas nė
ra labai konstruktyviškas, 
bet jis yra naudingas tuo, 
kad įrodo kitiems, jog kas 
tai netvarkoje, kas tai rei
kalauja taisymo.

Bet koks yra teisingas 
priėjimas prie neigiamybių 
karo vedimo taktikoje? Tei
singas priėjimas yra su
prasti, kad tie dalykai ne
keičia pačios karo esmės —r 
jo buvimo žmonių karu už 
tautu išlaisvinimą. Toliau 
tie dalykai gali būti pakeis
ti per žmonių įsimaišymą ir 
jie bus pakeisti, nes dabar
tinė taktika veda prie pra
laimėjimo, o ne prie perga
lės. Vienas dalykas, kurį 
mes turime dabartiniame 
kare ir kuris yra mūsų 
svarbiausias ginklas, yra 
žmonių noras laimėti karą 
— pergalės pasiekimo pasi
ryžimas, žmonių vienybė ir 
jų veiklingumas.

Amerikos žmonės bendrai 
turi tą pergalės pasiekimo 
norą ir jie atidės į šalį vis
ką, kas trukdo, sulaiko ir 
stato į pavojų pergalės pa
siekimą.

Ekonominio Krizio 
Fabrikavimas

Tą pasitikėjimą mes gali
me ir turime turėti. Tiesa, 
kad kelias nėra lengvas. 
Mes matėme lapkričio 3 
dienos balsavimuose, kaip 
reakcinės jėgos panaudojo 
savo tikslams blogą karo 
vedimo organizaciją, — tos 
pačios reakcinės jėgos, ku
rios padėjo vykdyti tą blo
gą karo vedimo organizaci
ją

Tos reakcinės jėgos pa
dėjo prie tos blogos organi
zacijos, kad paruošti geres
nę dirvą derybinei taikai 
su fašizmu ir užgerinimui. 
Tas pats vyksta dabar dar 
platesniu mastu, prieš nau
jam Kongresui susirinkus. 
Mes matome, kaip politinis 
ir ekonominis krizis yra ug- 
dinami šioje šalyje tų jė
gų, kurios būdamos galin
gomis, nori pakenkti kari
nėms pastangoms.

(Bus daugiau)

New Yorke daugelis groserniu dabar nebeduoda koštu* 
meriams daugiau konservuotų dalykų, kaip po vieną 
keną. Nuotraukoje matome viena tokių groserniu su iš
kaba: “Tik po vieną keną.”

Aukos Sovietų Sąjungai 
Gelbėti

Juozas Savickas, Detroit, 
Mich., $30.

Antanas Krapas, . Newark, 
N. J., $100.

J. Yesadavičia, New Ken
sington, Pa. (vardai tilpo) 
$59.30.

P. Janiūnas, Bayonne, N. 
J., $3.89.

Per Frank Veprauską, Be
loit, Wis. (blanka). Po $5: 
LDS 40 kp., M. Kavaliauskas. 
Po $1: A. Naidanowick, K. 
Branskas, Frank Veprauskas. 
Viso $13.

Per W. Tiliūną, Livingston, 
N. J.: nuo vakarienės $40. 
Nuo LDS 47 kp. pares. Po $5: 
A. Polsun ir senukė M. Kurti
naitienė. 1. Beeis, $2.90. Po 
$2: S. Jurevičius, A. Dulskis 
ir V. Skystaitis. Po $1 : čester, 
Kudirkienėj čirinskas, G-riči ti
nas, Gričiūnienėj A. Janušo
nis, G. Kudirka, J. Stočkus,
Ch. Anuškis, M. Vitkauskienė, 
G. Žukauskas, J. Juodiška, 
šerdis, Makutienicnė, M. 
Stensler, V. Tiliūnas, G. Ja
mison, W. Seman, B. Skipa- 
rienė, J. Sk i paras, P. Kaspa
ras, Mikionis, Kvedarą, Žilins
kienė, 50c. ir Janužis 25c. Vi
so $73.

M. Arminas, Saginaw, Mich., 
nuo ALDLD 131 k p. (koresp. 
tilpo), $14.15.

M. Stakov, Brooklyn, N. Y. 
(vardai tilpo) $18.

V. J. Stankus, Easton, Pa. 
(vardai tilpo), $16.50.

J. Bakanauskas, Easton, 
Pa.: V. Kaulius $5 ir L. Til- 
wik $5. V. Lingvinas $2. Po 
$1 : M. Tilwik, S. Sharkey, C. 
Arman, E. Farion, J. Niekraš, 
C. Judickas, O. šlapikienė, O. 
Urbienė, R. Stančikienė, K. J. 
Abakan ir J. Stončius. Viso 
$23.

S. Kirslis, Bridgewater, 
Mass.: S. Kirslis $10. V. Zmu- 
dinas $5. G. Brown $3. Po $2: 
F. Zmudin ir J. Brown. Po $1: 
W. Ermalavičius, P. Balčiūnas, 
P. Abišala, P. Valeckas, L Ra
tilis ir J. Abramavičius. Viso 
$28.

P. Janiūnas, Bayonne, N. J., < 
nuo LDS 3 Apskričio ir 26 kp. i 
bankieto darbininkų užbaigtu- 
vių $11.25.

Nuo Carl Belte pares, Hill
side, N. J. (vardai tilpo), $18.

V. Barkauskas, Oakville, 
Conn, (dėžutėse), $10.

ALDLD 3 Apskr., Hartford, 
Conn, (per Oną Giraitienę), 
$10.

ALDLD 236 kp. susirinki
me, Washington, Pa. (per M. 
Yanavičienę), $5.

B. Muleranka, Hartford, j 
Conn, (koresp. tilpo), $27.15.

P. Šlekaitis, Scranton, Pa.! 
(koresp. tilpo), $9.80.

J. Deltuva, Hanover St. 
(Baltimore), Md., $30.

M. šlekienė, Gardner, Mass., 
nuo lietuvių moterų vakarie
nės $17.45? 1 I

A. Bimba, per ALDLD kp. 
prakalbas Binghamton, N. Y., 
$14.95.

. Eva Stankevičienė, Balti- 
r 

more, Md., nuo Mezgėjų Kliu-, 
bo, $50.

B. Rimkienė, Englishtown,
N. J., $25. i

Aušros Draugija, Elizabeth, 
|N. J„ $25. |

Chks. Ruka, Elizabeth, N.
J. , $10.

Per Geo. Jamison, Living
stone, N. J., $10.

i

ALDLD 7 Apskr., nuo lai
kytos konferencijos lapkr. 29 
d., per G. Shimaitis, $25.

Per R. Valent, Stoughton, 
Mass. Po $10: Kransiavičius ir
K. Valentukevičius. Kibirkš
čiai $5. Viso $25.

Per Mrs. Muleranka, Hart
ford, Conn., $21.

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubas, Detroit, Mich., $25.

LDS 21 kp., Detroit, Mich., 
per M. Alvinas, $21.

ALDLD 52 kp., Detroit, 
Mich., per M. Alvinas, $4.

Pavieniai asmenys aukavo 
sekamai:

Po $5: Dr. A. K. Rutkaus
kas, Chicago, Ill.; B. •Vcrtel- 
ka, Toms River, N. J.; J. &
C. Anskiai, Brooklyn, N. Y.; 
Povilas ir Nelė Ventai, Brook
lyn, N. Y.; A. Verkutis, Wood
haven, N. Y.

Po $4: A. Stroga, Bronx, N. 
Y. ir A. Sagates, Amsterdam, 
N. Y. C. Stašis, Sellersville, 
Pa. $3.

Po $2: Joe Bender, Herrin, 
III.; Louis Shilabaitis, Montel
lo, Mass.; drg. Bukonienė, 
Phila., Pa.; K. Dzevecko, New 
York City, N. Y.; V. Bizulis ir 
Marcelė Bizulis, Phila., Pa.; 
W. Marcinkevičius, Nauga
tuck, Conn.; John Vaivada, 
Rochester, • N. Y.; Philip 
Kuntz, Brooklyn, N. Y.; Paul 
Jonikis, Easton, Pa. ir Wm. 
Sanka Brooklyn, N. Y.

Po $1: J. ir Ę. Sliekai, Pitts
burgh, Pa.; J. Menčinska, Cle
veland, Ohio; P. Kukenis ir A. 
May, Waterbury, Conn.; Pra
nas Cvirka, Woodside, L. I.; 
Pranas Jocis, Union City, N. 
J.; R. Aučius, Paterson, N. J. 
ir Juozas Steponavičius, Lyn
brook, N. Y.

A. Dilius, Paterson, N. J., 
50c. ir Mrs. Lipsevičiene, 
Brooklyn, N. Y., 25c.

(Bus daugiau)

Viskas brangsta, viskas kyla 
ir kortelių visiems yra. Jei ne
norit ilgiau taip būti — pir
kit štampas ir bonus, tuojaus 

bus. pilvas sotus.

“Vilnies” Kalendorius 
1 9 4 3

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

..... -^^-176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c ;
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
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

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

Amerikos Plienas ir 
Karo Laimėjimas

Plienas karo laimėjimui 
yra būtinas. Jau ir seniau 
armijos buvo galingos ne 
vien savo skaičiumi ir išsi
lavinimu, bet vyriausiai sa
vo ginklais. O dabar karas 
yra mechanizuotas, reika
lauja tūkstančių ir milionų 
mašinų, o mašinos reika
lauja plieno ir kito metalo.

Jungtinės Valstijos, 11942 ’ 
metais davė 86,200,000 tonų 
plieno, tai yra, jos vienos 
pagamino daugiau plieno, 
negu visi mūsų priešai, nes 
visi mūsų priešai galėjo pa
gaminti tik apie 61,000,000 
tonų plieno.

Vokietijos plieno gamyba 
galėjo būti apie 24,000,000
tonų; Japonijos — 7,000,000 
ir Hitlerio pavergtuose 
kraštuose apie 30,000,000 
tonu, c

Gi Sovietų Sąjunga, ne
paisant, kad ji labai daug 
nukentėjo kare ir neteko 
plieno rudos tūlų kasyklų ir 
daug fabrikų, bet manoma, 
kad pagamino apie 22,000,- 
000 tonų, o Anglija apie 20,- 
000,000 tonų plieno.

Gi 1943 metais Jungtinės 
Tautos pagamins apie 135,- 
000,000 tonų plieno, gi mū
sų priešai veikiausiai tik 
apie 61,000,000 tonų, tai 
nie pusės tiek, kiek mes ga
lime pagaminti.

Plienas yra reikalingas 
gamybai kanuolių, ginklų, 
statybai laivų, lėktuvų, ga
minimui amunicijos ir kitų
reikmenų. Be plieno mes 
būtume be ginklų. Neturė
dami ginklų, negalėtume 
nugalėti mūsų priešus, civi
lizacijos ir kultūros naikin
tojus.

Jeigu šiandien Sovietų 
Sąjunga yra galinga, tai tik 
todėl, kad toji šalis indus- 
trializavosi, kad ji pakėlė 
savo plieno ir mašinų, gin
klų ir kitų reikmenų gamy
bą daug kartų lyginant su 
sena caristine Rusija.

Štai kodėl darbininkai, 
kurie gamina plieną, o jų , 
tarpe daug yra ir lietuvių, 
tai turi jaustis, kad jie ga
mina tuos ginklus, tuos į- 
rankius, be kurių mes nega-, 
lėtume nugalėti priešo. Ir 
kiekvienas daugiau paga
mintas plieno tonas priarti
na mūsų pergalę, nes jis 
nusileis ant priešo galvos.



Ketvirtas Puslapis LAISVA Antradienis, Sausio 12, 1943

Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant
Rašo POVILAS PAKARKLIS.

(Tąsa)
(Pig. Agrege, Dictionnaire de la Langue 
Francaise par A. Beaujean, p. 344; Plg. 
Eencyklopedja Powszechna red. St. F. 
Michalskiego, T. I, p. 56; Pig. Larousse 
du XX-e siecle T. I; Plg. Der grosse 
Brockhaus, B d. 6, p. 467).

Sovietų Sąjungoj yra du mokslo laips
niai: kandidato ir daktaro. Mokslinis 
kandidato laipsnis yra teikiamas asme
nims, sėkmingai baigusiems aspirantū
rą arba išlaikiusiems atitinkamą egza
miną už aspirantūrą ir viešai apgynu- 
siems kandidato disertaciją iš specialy
bes., Daktaro laipsnis Sovietų Sąjungo
je duodamas asmenims, turintiems kan
didato laipsnį ir viešai apgynusiems dak
taro disertaciją. Išimtinais atsitikimais 
pasižymėjusiems moksliniais darbais as
menims gali būti leidžiama ginti diser
taciją ir be kandidato laipsnio, o kartais 
už ypatingus darbus gali būti suteiktas 
daktaro laipsnis ir be disertacijos gyni
mo.

Sovietų Sąjungos 1934 m. sausio 13 d. 
įstatymas, tarp kita ko, sako:

“Moksliniai laipsniai nustato tam tik
ro , asmens kvalifikaciją tam tikros 
mokslinės disciplinos srityj pagal žinių 
apimtį, jo mokslinio darbo savarankiš
kumo laipsnį ir. Jo mokslinę reikšmę.”

Kandidatai daktaro laipsniams gauxi 
Sovietų Sąjungoje yra parenkami vuzų 
tarybų arba mokslinio tyrimo institutų, 
o tvirtinami Sovietų Sąjungos komiteto 
aukštajam technikos mokslui bei švieti
mo arba sveikatos apsaugos narkomatų 
pagal jų priklausomybę. (Dissertacija, 
Doktor, Učionaja stepen iš Bolšaja So- 
vetskaja Enciklopedija, T. 22, p. 567; T. 
23, p. 42; T. 56, p. 477).

Vokietijoj ir kraštuose su vokiška 
aukštųjų mokyklų organizacija, kaip an
tai Šveicarijoj ir buvusioj Austrijoj, 
daktaro laipsniui gauti yra statomi ma
žesni reikalavimai. Užtenka aukštojoj 
mokykloj išklausyti 6—8 semestrus 
(mokslo pusmečius), išlaikyti nustaty
tus egzaminus (paprastai iš vienos pa
grindinės disciplihps ir dviejų šalutinių) 
ir patiekti specialų darbą, vadinamą di
sertacija.

2. Daktarato Egzaminų ir Valstybinių 
Egzaminų Atsiradimo Pagrindai

Kai kuriuose kraštuose daktaro laips
nio gavimas yra susijęs su tam tikrais 
egzaminais, vadinamais daktarato egza
minais; bet universiteto studijoms baig
ti yra dar ir kitoki egzaminai, būtent 
valstybiniai egzaminai. Egzaminų dvi
lypumu norima kai kur pabrėžti dvigu
bą tikslą, kuris statomas universitetams. 
Universitetai, sakoma, ruošia valstybei 
valdininkus bei tarnautojus, o visuome
nei gydytojus ar advokatus — todėl tam 
reikalui esą reikalingi valstybiniai eg
zaminai. Universitetų paskirtin įeinąs 
žmonių ruošimas ir grynai moksliniam 
darbui, o tam reikalui ir esą grynai 
moksliniai daktaro egzaminai be prakti
nių tikslų.

Daktarato egzaminai paprastai yra 
grynai universiteto fakulteto reikalas ir 
yra visiškoje profesorių žinioje. Dakta- 
rizuoįasi studentas pas tą profesorių, 
kurį jis pats pasirenka, bendra taisykle 
-— pas tą, pas kurį jis studijavo, kurio 
jis buvo mokiniu.

Valstybiniuose egzaminuose egzami
natorius paskiria valstybė. Kai kur tam 
reikalui skiria profesorius, bet kai ku
riuose kraštuose egzaminatoriais yra 
magistratūros žmonės. Ten, kur egza
minatoriai yra imami iš profesorių tar
po, ten skiriamieji į valstybinius egza
minus profesoriai -susilaukia didesnio 
klausytojų kiekio. Kur profesorių atly
ginimas yra susijęs su klausytojų kie
kiu, ten tokių profesorių gerokai pakyla 
ir pajamos.

■ 3. Daktarizavimasis ir Profesorių 
Pajamos

Profesoriaus pajamos kai kuriose vals
tijose yra susijusios ne tik su jo paskai
tų lankytojų kiekiu, bet ir su kiekiu as
menų, kurie pas jį daktarizuojasi. Tas 
be abejo veikia taip, kad vienuose uni
versitetuose daug daugiau, o kitur daug 
mažiau paruošiama daktarų.
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Net tos pačios Vokietijos universite
tuose daktarų pagaminama neatitinka
mai studentu skaičiui. Ne vienas univer
sitetas ar net fakultetas, turįs didesnį 
studentų skaičių, paprastai kasmet su
teikia daktaro laipsnių žymiai mažiau už 
universitetą ar atskirą fakultetą, turintį 
mažesnį studentų skaičių. Netolimos 
praeities statistikos rodo, kad tuo at
žvilgiu skiriasi Berlynas nuo Leipcigo, 
Karaliaučius nuo Tuebingeno ir Erlan- 
genas nuo Heidelbergo.

Ryšium su minėtais duomenimis vo
kietis prof. Th. Ziegler’is rašo: “nesi
duoda nuslopinti tam tikri įtarimai, ar 
taip pat visur daktarizuojantiems yra 
statomi lygiai griežti ir rimti reikalavi
mai, ir ar tam tikri universitetai dakta- 
rįzavimosi tikslais nėra pasijieškomi vien 
tik todėl, kad studentas tiki, jog juose 
peikalavimai yra mažesni ir tikslas yra 
lengviau pasiekiamas negu kur kitur.” 
(Citata imta iš Th. Zieglerio knygos: 
‘Ueber Universitaeten u. Universitaets- 
studium psl. 110.” Leidinys “Aus Natur 
u. Geistesvvęlt” Verlag B. G. Teubner).

4. Disertacijų, Kaip Spausdinių Verte
Nors ir tų pačių valstijų ne visuose 

universitetuose vienodai gausiai yra iš
duodama daktaro laipsnių, tačiau, ben
drai imant, daugely kraštų ir kiekvie
name universitete pasidaryti daktaru 
nėra taip sunku. Prie tokių valstijų, ku
rių universitetuose lengviausia galima 
pasidaryti daktarais, tenka priskirti Ita
liją, Vokietiją ir šalis su vokiškąja uni
versitetų konstitucija, kaip antai Švei
cariją ir buvusią Austriją. Ne kur ki
tur, o tik minėtose šalyse daugiausia 
Lietuvos piliečių ir bus įsigiję daktaro 
laipsnius.

Tam tikruose kraštuose po 4-riu se
mestrų išklausymo studentas ima ruoš
tis prie disertacijos rašymo, o po 8-nių 
semestrų jau ir tampa daktaras. Diser
tacijos nesti nei formaliai ginamos, o 
neretai pasitaiko, jog ir tas profesorius, 
kurio priežiūroje buvo rašoma diserta
cija, net tosios, visai pabaigtos, ir ne
perskaito. Mat, tas profesorius iš anks
to žino, ką ir kaip studentas parašys. 
Todėl kartais ir ištisai neskaitęs diser
taciją profesorius priima ir atitinkamai 
tąją įvertina.

Kai kuriuose kraštuose daktarato di
sertacija yra maždaug tas pats, ką Vy
tauto’ D. Universiteto duodamieji para
šyti diplominiai darbai. Galima užtikti 
disertacijų, turinčių apie 15 puslapių, o 
ir didesniųjų tarpe labai žymus nuošim
tis yra tokių, kurių turinys yra visai ne 
koks. Ypač disertacijose lengva prira
šyti įvairių nesąmonių apie tuos kraštus, 
kurių kąlbą moka studentas, bet nemo
ka profesorius ir per tat negali patikrin
ti disertacijoj nurodomų šaltinių bei li
teratūros.

Jau cituotasis prof. Th. Ziegler’is apie 
vokiškas disertacijas sako: “Tas atveda 
prie klausimo disertacijų, kurios dabar 
visos turi būti spausdinamos, bet kurių, 
švelniai kalbant, 90—95% nėra vertos 
įamžinimo spaudoje.” “Per šią spausdi
nių viršprodukciją (4000—5000 į metus) 
mes palaipsniui paskęstame beveik po- 
pieryje.” (Cituota knyga p. 111).

Ne tik minėtas prof. Ziegleris, ne tjk 
akademikų pasaulis nekaip vertina vo
kiškas disertacijas, bet ir platesnė vokiš
ka visuomenė. Juokdamiesi iš disertaci
jų vokiečiai sako, kad disertacija — tai 
miško, lauko ir pievų daktariškas dar
bas. (Wald~, Feld~, u. Wiesen=Dok- 
torarbeit). Šiuo posakiu norima pabrėž
ti, kad disertacija visur pagaminama ir 
ją visur galima rasti.

Šitą visą iškeldamas, nieku būdu ne
noriu tvirtinti, kad gabus ir darbštus 
studijozas, turįs gerą profesorių, ir vo
kiškuose kraštuose kartais negalėtų pa
rašyti visai rimto darbo._____ ■

(Bus daugiau)

Walce Up, Americans!

dh Wake up, Amerl- 
cans!

Make America’s 
answer roar out 

įr 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.

Rochester, N. Y.
Du Sovietu Judžiai ‘'Mašen- 
ka” ir “Užpakalyje Priešo Li

nijų” 4-riuose Teatruose
Rochesterio darbininkų ko

mitetas Sovietų medikalei pa
ramai padarė sutarti su judžių 
kompanija perstatyt virš mi
nimus du judžius keturiuose 
teatruose, sekamomis dieno
mis: Monroe ir Cameo, sausio 
(Jan.) 27 ir 28. State ir Liber
ty, vasario (Feb.) 3 ir 4 d.

Tikietas geras minėtuose te
atruose bile vakarų. Tikieto 
kaina vienoda ir prieinama, 
tik 30 centų.

Už iš kalno parduotus ti- 
kietus komitetas gaus nuošim
tį. Gelbstint Sovietų kovotojus, 
kartu suteikiame ir lietuviams 
kovotojams pagelbą. Teikiant 
pagelbą, pagreitinsime perga
lę prieš nacius.

.Rochesterio pažangieji anti
fašistai lietuviai yra rėmę ko
votojus pagal išgalę, taigi ir 
dabar, tikiu, kad nepasiten
kins vien tik pasipirkti po ti- 
kietą, bet dar pasistengs ir 
parduoti po keletą.

Už 1942 metus Rochestery- 
je buvo rodomi Sovietų ju
džiai: “Mūsų Rusų Frontas”, 
“Mergina iš Leningrado,” 
“Tas Yra Priešas”, “Maskva 
Smogia Atgal”. Visi buvo ro
domi judžių teatruose. “Mask
va smogia atgal” buvo tris sa
vaites rodoma. “Mūsų Rusų 
Frontas,” kurį perstatė Rus
sian War Relief, Inc., buvo 
parduota už 15 tūkstančių ti- 
kietų, o virš 20 tūkstančių 
žmonių buvo žiūrėti. »

Gruodžio pradžioje, 1942 
m., d. A. Orlauskas, mokėda
mas LDS duokles, ir vėl pali
ko dėl 5 kaldrų $8.25 pas kuo
pos fin. raštininkę.

Kilų vardai jau buvo tilpę 
ir kiek iš viso Rochesterio ir 
Binghamtono lietuviai nupir
ko. Gi viso buvo nupirktų 900 
kaldrų ir pasiųsta pradžioje 
gruodžio. Gal ne vienas ir lie
tuvis jau šildosi su tais Man
ketais. C.

Hartford. Conn

Nekalto Prasidėjimo Demokratas Pittsburgh, Pa.
(Feljetonas) įvairios Žinios

Russian War Relief ir Hart
ford War Chest komitetas ren
gia labai įdomias prakalbas ir 
judžius. Judžiai bus trumpi, 
bet labai įdomūs: “Battle of 
the Don.” Taipgi bus garsus 
dainininkas Efim. Vitis, bari
tonas. Kalbėtoja bus Mrs. E. 
C. Carter, iš moterų skyriaus 
R.W./R. Kiti kalbėtojai bus— 
Walter Duranty, garsus kores
pondentas ir turbūt dar ga
besnis kalbėtojas. Jis yra gi
męs Anglijoj, gyvenęs pas
kiausia, beveik dvidešimt me
tų, Sovietų Sąjungoj, ir važi
nėjęs po skirtingas šalis, po 
skirtingas karo vietas. Aš ma
nau, jis galės pasakyt labai 
daug ir labai įdomaus. Patar
tina visiems nepraleist progos 
pamatyt judžius ir išgirst dai
nas ir kalbas.

Parengimas įvyks sausio 21. 
d., 8:15 vai. vakare, Bushnell 
Memorial. įžanga 55 centai su 
taksais.

Prašomi visi dalyvaut ir pa
remi narsius kariautojus.

M.

Vierysite, prieteliukai,’ ar 
ne, bet Dėdė Vincas turi nau
ją galvosūkį. Jis figeriuoja 
šiaip, figeriuoja taip, bet jo
kiu būdu negali padaryti iš
vados, kokios šersties demo
kratija vaduodamasis ponas 
Smetona skaitosi save buvu
siu, esančiu ir būsiančiu Lie
tuvos prezidentu? Juk jeigu 
mūsų prezidentas Rooseveltas 
imtų ir pasakytų: “Aš išpre- 
zidentavau du terminu, prezi
dentauju trečią, tai preziden
tausiu ir ketvirtą,” tai Ameri
kos piliečiai pamanytų, kad su 
mūsų prezidentu jau kas nors 
negerai darosi. “O ką jis gali 
žinoti, ar mes jį išrinksime 
ketvirtam terminui? Juk de
mokratiškus rinkimus nusveria 
ne renkamojo žodis, bet pilie
čių balsai.”

Tačiau naujos šersties de
mokratas, ponas Smetona, tik 
įkėlęs koją į šią šalį, reporte
riams atsirekomendavojo: “Aš 
esu buvęs, esantis ir būsiantis 
Lietuvos prezidentas.” Dėdė 
Vincas daleidžia, kad ponas 
Smetona jautėsi labai gudriai 
save atsirekomendavęs, nes ti
tulas palieka titulu, skiauturė 
skiauture. Bet toks, jo eksce
lencijos, atsirekomendavimas, 
žiūrint iš demokratiško taška- 
regio, daro logišką išvadą, 
būtent: arba tas ponas apie 
demokratiją nė tiek neišmano, 
kiek asilas apie gaidas, arba 
jis yra revolverio principų de
mokratas.-Juk ir plėšikas, re
volveriu atrėmęs žmogui į kru
tinę, leidžia abi rankas iškel
ti aukštyn, kas plėšikiškos 
“demokratijos” princ i p a i s 
reiškia, kad užpultasis net abi 
rankas pakėlęs sutinka atiduo
ti plėšikui net ir paskutines 
savo kelnes!

Ar ne tokia pat “demokrati
ja” vaduodamasis ponas Sme
tona tapo “išrinktas” ir Lietu
vos “prezidentu” ir ar ne to
kios pat “demokratijos” dės
niais vaduodamasis jis save 

1 atsirekomendavojo amerikie
čiams — buvęs, esamas ir bū
siantis Lietuvos prezidentas? 
Toks “jo ekscelencijos” atsi
rekomendavimas, kaip Lietu
vos žmęnes, taip ir Amerikos 
lietuvius pakiša po Jonelio - 
durnelip kepure, kurie skaitosi 
save demokratais, o apie de
mokratiją nieko neišmano.

Ir ve, tain buvusiam, esan
čiam ir būsiančiam Lietuvos 
prezidentui demokratiškai ne
subrendę, nekurie Philadel- 
phijos biznieriai surengė paro
dą ant muzikališkos salės stei- 
čiaus, kur buvo demonstruoja
ma “jo ekscelencija.” Tik Dė
dė Vincas negali padaryti iš
vados, kam Lietuvos “prezi
dentas” buvo paroduojamas— 
Philadelphijos lietuviams, ar 
policijai? Taip pat negalima 
padaryti išvados, kurie ku
riuos vedžiojo už nosies — 
rengėjai “jo ekscelenciją,” ar 
“ekscelencija” rengėjus?

Tačiau į visą procedūrą aty- 
džiai tėmijant? galima buvo 
įžiūrėti, kad amžinas Lietuvos 
prezidentas tampė už nosių 
tos parodos rengėjus. Juk jei-

nes, taip ir į lietuvių parengi
mus, pavojinga eiti civilizuo
tam žmogui.

Juk kiekvienas, šiek-tiek 
apie demokratiškus principus 
nusimanąs žmogus žino, kad 
jeigu piliečiai savo dauguma 
balsų išrenka sau už preziden
tą žmogų iš savo tarpo, tai iš
rinktasis pasitiki savo žmonė
mis, o žmonės juom ir jam nė
ra reikalo slapstytis po polici
jos protekcija nuo savo tautos 
žmonių. Argi tos parodos ren
gėjai, atsiprašant, mulkiai ant 
mulkių, matė, kad mūs dabar
tinį prezidentą Rooseveltą ly
dėtų tiek daug policijos, kuri 
sumarm ėjus į svetainę suda
rytų veik pusę publikos? Tai 
būtų ir pačiam prezidentui ne
jauku ir didelis įžeidimas pub
likos. Jeigu jį protektuoja vie- 
nas-kitas* policistas ir taip va
dinamas bodyguard, tai ir vi
sa protekcija ir tai ne nuo 
savo tautos žmonių, o tik nuo 
kokio pusgalvio pasikėsinimo.

Tik revolverinės demokrati
jos principais išrinkti prezi
dentai, jausdamiesi, kaip tas 
katinėlis į miltus pridergęs, 
demonstruoja savo preziden
tystės skiautures pavožę po 
policisto kepure. Jeigu ponas 
Smetona nėra to rūšies prezi
dentas, tai kodėl jis, atvažia
vęs pas savo, tautiečius į šią 
laisvą šalį ir be policisto ša
lia savęs, bijosi net ir nosies 
galiuką savo tautos žmonėms 
parodyti ? Gerai yra sakoma, 
kad šelmis, tai ir savo šešėlio 
išsigąsta.

Gerai padarė Philadelphi- 
j.os lietuviškų parapijų kuni
gai, “jo ekscelencijos” neįsi- 
leisdami į bažnyčias. Ir į ką 
būtų buvę panašu, kad su 
tuom nekalto prasidėjimo de
mokratu būt prigarmėjus pu
sė bažnyčios policijos, kad ir 
žvakės nebūtų buvę reikalin
gos? \

“Jo ekscelencija” eina į že
mutinę svetainę prie vakarie
nės ir du policistai seka iš 
paskos. Sėda prie stalo, vienas 
policistas stovi už jo pečių, ki
tas prie durų. Vakarieniaujan
čių nuotaika prislėgta, koks 
tai nematomas slogutis slėgė 
jų mintis. Nenorėdami čia 
pat stypsančio policisto jaus
mus užgauti, bando kalbėtis 
angliškai, juokauti, bet vis lyg 
ko tai trūksta. Pats Smetona 
mažai susigraibo anglų kalbo
je. Gi policistas šypsosi, bet 
atrodo, kad velnią mislina. 
“Jo ekscelencija” eina į vi- 
kodką ir policijantas seka iš 
paskos.

Amerikietis nesupranta, kas 
čia per sorkės. žmonės gra
žūs, kaip ir visos civilizuotos 
tautos. Bet kokiems paraliams 
tie policistai paskui tą kačių 
mūką sekioja? Lietuvių gar
bę atgriebė ir gėdą prašalino 
tik tos gausios aukos Raudo
najam Kryžiui. Jei ne tos au
kos, tai pono Smetonos pasiro
dymas su tiek jį apstotos po
licijos Philadelphijos lietu
viams būtų užtraukęs didelę 
gedą ir pažeminimą.

■ Sausio 3 dieną atsibuvo mė
nesinis LDS 160 kuopos susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
kuopos pirmininkas K. Kairis. 
Į susirinkimą nepribuvo vice - 
pirmininkas ir ligonių lankyto
ja. Sekretorius J. Monskis per
skaitė protokolą. Išduoti meti
niai raportai už 1942 m. Ra
portai priimti su užgyrimu. 
Knygų peržiūrėtojai sutiko, 
kad viskas rasta tvarkoje.

Pereitais metais kuopa pasi
mažino astuoniais nariais. Du 
išsikėlė į kitas kuopas, vienas 
numirė, išsibraukė keturi su
augę ir vienas vaikas. Prie 
kuopos prisirašė du nauji na
riai, Jonas Greičius ir Jos. Va
siliauskas.

Perskaitytas laiškas iš cent
ro ir kuopos organizatorius 
D. P. Lekavičius keliais žo
džiais atsikreipė į narius, kad 
jie padėtų gauti naujų narių, 
atpildymui pasitraukusių vie
tų.

Išmokėta II. Greičienės po
mirtinė, trys šimtai dolerių. 
Pakalbinus jos vyrą, įsirašė į 
LDS kuopą.

Atidėtas 'kuopos parengi
mas, kuris turėjo įvykti sau
sio 10 dieną, dėl tvano prie
žasčių. Dabar tas parengimas 
atsibus vasario 14 dieną.

Nutarta, kad laike susirin
kimų kuopa turėtų užkandžių 
ir šiaip kokių dalykų. Nutarta 
susirinkti anksčiau.

Mūsų namo naujas gaspa- 
dorius J. Kazimie... (pavardė 
neaiškiai parašyta. — Red.) 
puikiai pasirodė namo aptvar- 
kyme — visur čysta ir tvarka 
graži.

Kuopos finansų raštininkui 
užmokėta už darbą ir išlaidų 
$13.27 .

Susirinkime dalyvavo apie 
12 narių. Susirinkimas užsida
rė 9 vai. vak.

Pittsburgho North Side bu
vo apsemta vandeniu per 37 
pėdas. Gruodžio 29 dieną van
duo pradėjo kilti po vieną pė
dą į valandą. Visų namų skie
pai buvo pilni vandens. Gat- 
vekariai nevaikščiojo. Polici
ja ir civilinio apsigynimo žmo
nės su laiveliais gelbėjo žmo
nes. Raudonasis Kryžius buvo 
prirengtas gelbėjimui.

Iš lietuvių apsemti buvo ši
tie biznieriai: V. Valkausko, 
J. Šimkaus, J. Jankaus, J. Ba
joro ir Jono Mažuknos įstai
gos. Daugiausia nukentėjo J. 
Mažukna.

Taipgi mūsų LDS 160 kuo
pos namo skiepe buvo apie 5 
pėdos vandens.

Pittsburgho apylinkėje nuo 
potvinio daugiausia nukentė
jo McKees Rocks.

Dabar jau žmonės ir įstai
gos pradeda susitvarkyti. Jau 
atidarė savus biznius ir fabri
kai jau šaukia darbininkus į 
darbą.

Keli žmonės potviniuose nu
skendo.

Jos. Butkus tapo išvežtas į 
ligoninę, nes labai serga. Taip
gi serga Jonas Plukis, randasi 
namie. Serga taipgi Mrs. 
Venskūnienė.

gu tie rengėjai nebūtų buvę 
tik čekeriais ant Smetonos sta
liuko, tai jie, žinodami ame
rikiečių sueigų pobūdį, tą savo 
“ekscelenciją” būtų atsivedę į 
svetainę kaip džentelmoną, o 
ne kaip kriminalistą, apstotą 
ginkluotos policijos. Tokiu sa
vo pasielgimu, kaip, pats pa
red liejamasis, taip ir tos pa
rodos rengėjai prieš amerikie
čių akis pastatė Amerikos lie
tuvius no tik necivilizuotais 
žmonėmis, bet dar kokiais tai 
laukiniais kanibalais, kurie be 
policijos protekcijos, kad ko
kios, gali supasčiavoti net sa
vo prezidentą!

Taigi ve, atvažiavęs į laisvą 
šalį, tas nekaltai pradėtas de
mokratas ne tik savo pasekė
jus už nosies vedžioja, bet ir 
didžiausią gėdą daro Ameri
kos lietuviams, kad be polici
jos, kaip į lietuviškas svetai-

Dėde Vincas. (Tąsa 5-tam puslapyj)

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

ir Pasaulinėj Parodoj marguojančius lietuvius ir pamokinančia 
prakalbą iš žmonių gyvenimo.

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

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

BAYONNE, N. J. Lietuvių 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 7:80 vakare.

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

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

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

Penktadieni, sausio 22-rą, 7:30 vakare.
{žangu 35 centai. Kviečiami visi ir iš visur.
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Antradienis, Sausio 12x 1943 LAISVA Penktas Puslapis

Raudonoji Armija Užėmė 
Dar 43 Miestus ir Mieste

lius Šiaur. Kaukaze
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Cent valiniame fronte, į pietų vakarus nuo Velikije 
Lūki vokiečių tankai ir šarvuoti automobiliai dare nuo
latines kontr-atakas. Mūsų kariuomenės būriai šautu
vų ir mortirų ugnim atkirto vokiečius pėstininkus nuo 
jų tankų ir šarvuotų automobilių ir dabar veda mūšį, 
kad sunaikint juos.

Kitoje šio fronto dalyje mūsų artileristų dalinys, ko
manduojamas Maslovo, nušlavė apie kuopą vokiečių 
pėstininkų, sunaikino tris jų tankus ir nutildė priešų 
artileriją.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė grūmėsi pir
myn ir užėmė eilę apgyventų vietų. Raudonarmiečiai 
viename sektoriuje sunaikino virš 200 hitlerininkų ir 
suėmė daug fašistų. Kitame sektoriuje mūsų kariuo
menė vijosi sumuštus priešų dalinius ir pagrobė dide
lius kiekius karinių reikmenų. s

Pagal dar nepilnas skaitlines, buvo pagrobta iš vo
kiečių sekami karo reikmenys: 20 tankų, 170 motori
nių trokų, 180,000 kanuolinių šovinių, 25,000 rankinių 
granatų, 19,000 minų, 141,000 priešlėktuvinių šautuvų 
kulkų, apie 2,000,000 šiaip šautuvinių kulkų, 5,000,000 
priešlėktuvinių ir rakietinių šovinių, 400 dėžių sprogi
mų, 3,000,000 dėžių kanuolinių šovinių, 12,000 rutulių 
spygliuotų vielų ir dideli kiekiai kitų karinių reikme
nų.

Leningrado fronte musų šauliai per dvi dienas nu
šlavė 247 hitlerininkus.

Grupė partizanų, veikianti viename Socialistinės 
Latvijos Respublikos apskrityje, nuvertė nuo bėgių 
tris vokiečių kariuomenės traukinius. Vagonai buvo 
pilni vokiečių oficierių ir kareivių, ir dauguma jų liko 
sutriuškinti griuvėsiuose.

Angly Kariuomenė Arti
nasi prie Akyabo

New Delhi, saus. 11. — 
Anglų kariuomenė smarkiai 
atakuoja japonus abiem pu
sėm Mayu upės, už 25 mylių 
nuo svarbaus uosto miesto 
Akyabo, vakarinėje Burmo- 
je.

Anglų ir amerikiečių or- 
’ laiviai kartotinai bombar
duoja įvairius karinius ja
ponų punktus tame krašte.

NUŠOVĖ VYRĄ, PALINDUSI
PO PAČIUS LOVA

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ba pabaigos metų. Pas mus 
mada duokles mokėti pradžio
je sausio mėnesio kiekvienų 
metų. Aš jau pasiunčiau pen
kinę už 1943 metus.

Kaip gražu būtų, jeigu to
kia pat duoklių mokėjimo sis
tema įsigalėtų mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijoje! Kiek 
energijos ir laiko būtų sutau
pyta!

O juk tai galima padaryti. 
Tiktai kiekvienam nariui rei
kia persiimti organizacijos 
dvasia ir suprasti reikalą, 
svarbą greito duoklių pasimo
kė j im o.

Elizabeth, N. J.
Antanas Stripeika ruošia sa

vo talkininkų pavaišinimui pa- 
rę. įvyks šį sekmadienį, sau
sio 17 d., bus kliubo salėje, 
408 Court St., pradžia 2-rą va
landą po pietų.

Antanas Stripeika kviečia 
visus naujus “Laisvės” skaity
tojus ir talkininkus būti parė
ję. 'Nauji skaitytojai ir talki
ninkai bus apdovanoti kalen
doriais 1943 metų.

Šioje parėję . dalyvaus P. 
Buknys, iš Brooklyno ir pasa
kys prakalbą apie Jtarą ir jis 
nurodys kuomi mes visi gali
me prisidėti prie karo laimėji
mo.

LONDON, saus. 10. — Sovietų radijo pranešimas 
šiandien, tarp kitko, sakė:

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė (vakar) šiek 
tiek pažygiavo pirmyn ir užėmė 30 apgyventų vietų. 
Mūsų kariai pagrobė 15-ką priešų lėktuvų, 22 tankus, 
30 kanuolių, 55 mortiras, 260 prieštankinių šautuvų, 
240 trokų, 20 orlaivinių inžinų, du sandėlius amunici
jos ir kitų karinių reikmenų, ir kt.

Vydamasis besitraukiančius atgal priešus, vienas 
mūsų kariuomenės dalinys sunaikino daugiau kaip 300 
hitlerininku. .v

New Britain, Conn.—Ho
ward W. Smithas, New Bri
tain Mašinų Kompanijos 
sargas, netikėtai sugrįžo 
namo pasiimt užmiršto sa
vo ženklo (“blekės”), pa
stebėjo ką tai krutantį po 
savo pačios lovą, spyrė ir 
suriko, “išlįsk!” Išlindo Ja
mes Thompsonas, kuriam 
Smithas tuoj ir paleido iš 
revolverio kulką veidan po 
a k i a , ir svetimo tevis 
Thompsonas tapo nušautas. 
Jis buvo 35 metų persisky- 
rėlis.

Apie tai pranešė policijai 
pats Smithas, 49 metų am
žiaus, praeito pasaulinio ka
ro veteranas. Smithas tapo 
areštuotas kaip žmogžudis.

Parėjęs Smithas rado sa
vo žmoną neramiai vaikš
čiojančią po kambarius. Ji
nai sakė, kad viskas tvar
koj, bet jos neramumas su
kėlė Smithui nuožiūrą ir jis 
priėjo prie lovos.

Organizacijų kuopos laiko 
susirinkimus. Bet iš korespon
dencijų dar nesimato, kad jos 
pradėtų apsvarstyti ir apgal
voti Laisvės Bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimą. Gi suva
žiavimas jau ne už metų. 
Įvyks pabaigoje šio mėnesio.

Visi dienraščio draugai ir 
prieteliai širdingai raginami ir 
prašomi pasirūpinti suvažiavi
mo reikalais. Pasitarkite tarp 
savęs. Surasite būdus, kaip 
tinkamiausia šiuo dideli u 
brangmečiu pasveikinti savo 
dienraščio šėrininkų metinį 
sąskridį.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir Štampas

MICHIGAN) VALSTIJOS LIETUVIU 
FARMERIŲ GYVENIMAS IR VEIKLA

Custer ir Scottville, Mich.
Gruodžio 27 d., 1942 m., 

Lietuvių ūkininkų žemdirbių 
Draugystė turėjo susirinkimą. 
Draugystės reikalus apsvars
čius drg. T. Lapenas davė su
manymą, kad draugystė pasi
pirktų karo bondsą. J. Juodai
tis davė įnešimą, kad drau
gystė pirktų bondsų už $400. 
Įnešimas vienbalsiai praėjo.

Tai pagirtinas draugystės 
nutarimas. Aš tikiu, kad ir ki
tos farmerių draugystės ims 
pavyzdį iš LūžD ir pasipirks 
bondsų. Mūsų visų užduotis 
yra remti valdžią, kad grei
čiau karą laimėtume.

Dabar visi farmeriai turime 
rengtis prie pavasario darby
mečio. Yra numatoma, kad 
šiemet dar bus kebliau su far- 
mų darbininkais. Mes farme
riai turime rūpestingiau ruoš
tis, kad galėtume viską laiku 
pasėti, kaip pavasaris ateis. 
Mūsų šalis to reikalauja iš mū
sų. šiemet turime daugiau au
ginti visko, ypač mėsos; kiau
lių ir raguočių.

Dabar gauname gerai ap
mokėti už viską, tai užsimoka 
ir auginti. Mūsų kolonijoj yra 
nesunku kiaules auginti, ži- 
npma, kiaulės reikalauja daug 
kornų, bet mūsų kolonijoj au
ga gerai komai.

Norintieji užauginti gerus 
kornus, prisilaikykite sekančio 
būdo: išarkite žemę giliai ir 
gerai, išdirbkite, uždėkite eilę 
mėšlo ir kaip sodinsit kornus, 
dėkite po 125 svarus zuperio 
ant vieno akerio. Geras zupe
ris dėl kornų su sekančiu nu
meriu ant maišo “2-12-6.”

Geriausi komai myli žemę 
dobilieną arba alfieną ir rei
kia kokius 5 ar 6 kartus iš
dirbti, arba ir daugiau ir rei
kia gerą sėklą naudoti. Aš už
tikrinu, kad gausite 150 buše
lių nuo vieno akerio, jeigu pri- 
silaikysit šitų taisyklių.

Dabar visi farmeriai turime

visas mašinas apžiūrėti. Jeigu 
kokių dalių reikia naujų, tai 
turime duoti užsakymą iš kal
no, o dalis gausime. Taip val
džios yra pranešta.

Dar vienas svarbus dalykas, 
kurį visi farmeriai galime at
likti žiemos laiku. Visa mėšlą 
išvežtame į laukus ir suversta
me į krūvas, tai pavasarį labai 
greitai einasi iškratyti ir bus 
lengviau apsidirbti, nes su 
mėšlo įkrėtimu labai daug 
darbo.

Dešimtas Apskritys turėtų 
rengtis prie pavasarinių pra
kalbų. Mūsų farmerių koloni
ja pageidauja drg. A. Bimbos, 
nes jis jau seniai buvo mūsų 
kolonijoj, tad mes laukiame 
jo. J. Juodaitis.

Streikavusių Mainieriij 
Dalis Grįžta Darban
Wilkes Barre, Pa., saus. 

11. — Pranešama, jog grį
žo darban dalis kietųjų an- 
gliakasyklų mainierių, ku
rie pirm 13 dienų buvo iš
ėję streikam Bet dar kelio
lika tūkstančių tebestrei- 
kuoja.

Streikas kilo protestui dėl 
to, kad buvo pusdoleriu per 
mėnesį pakeltos narinės 
duoklės unijai. Valdžios at
stovai stengiasi sutaikyti 
streikierius su unijos cent
ru.

Berne, Šveic. — Franci- 
joj tapo nuteistas 10 metų 
kalėti generolas Lattre de 
Tassigny, kad jis prieštara
vo Prancūzų Vichy valdžiai 
ir naciam.

London. — Dingo Angli
jos submarinas Utmost.

Anglai ir Amerikiečiai Gal 
Ruošiasi Dideliam žygiui

Šiaur. Afrikoj
(Čia yra pranešimas iš priešų šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)

Naciai per Paryžiaus ra
diją skelbė, kad anglai ir 
amerikiečiai sutelkę didelį 
skaičių savo laivų Gibralta
re, galbūt, žygiui prieš vo
kiečius ir italus Šiaurinėje 
Afrikoje.

London. — Pranešimai iš 
Turkijos rodo, jog vokiečiai 
ir italai pyksta, kad Turki
ja gerina savo santykius su 
Sovietų Sąjunga.

Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 4-to nusl.)

Baisi tragedija atsitiko va
žiuojant namo iš Jones & 
Laughlin plieno dirbtuvės, Ali
quippa, Pa., darbininkams. 
Netoli nuo Pittsburgho, busui 
bėgant vieškeliu, iŠ kalno nu
krito ant kelio skalos su že
me. Pataikė į busą ir sutraiš
kė. Baisioje nelaimėje žuvo 
23 jauni žmonės. Išliko gyvais 
tiktai keturi žmonės, bet ir jie 
sužeisti. Jie randasi ligoninėj.

Gruodžio 29 dieną buvo 
“Laisvėje” rašyta, kad tapo 
rastas paliktas vieno hotelio 
lobėje dviejų metų kūdikis. 
Dabar detektyvai surado to 
vaikučio tėvus net Youngs
town, Ohio. Tai jauni žmonės, 
Mr. ir Mrs. Robert Lee Ty
sons. Jie paeiną iš Californijos 
valstijos. Tėvas buvęs vagišius 
ir paleistas iš San Quentin ka
lėjimo ant paroles. Jie jau tu
ri tris vaikiu ir laukiasi ket
virto. Dabar abudu randasi 
pavieto kalėjime. O tą vaiku
tį paimti ir auklėti norinčių 
atsišaukė apie šimtas.

Mūsų miesto distrikto pro
kuroras tikrai pasirinko kovo
ti su paleistuvėmis, numeriu
kų pardavinėtojais ir slot ma
šinomis. Paskyrė šimtą specia
lių policistų tam darbui. Ban
doma apvalyti visas įstaigas ir 
pastoti kelią užkrečiamoms 
ligoms.

D. P. Lekavičius.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas.

Sekmadieni, 17 d. .sausio, 3-čią v. 
po pietų įvyks visuotinas organiza
cijų ir veikiančio komiteto susirinki
mas dėlei “Laisves” banketo rengi
mo. Prie to rengiam prakalbas So
vietų Sąjungos konsulato lietuviui 
atstovui, Povilui Rotomskiui ir A. 
Bimbai, 14 d. Vasario, Lietuvių 
Tautiškoj Salėje. Šiame susirinkime 
bus pristatyta lapeliai. Tai bus me
tinis susirinkimas, ant kurio bus ra
portai ir valdybos perrinkimas. — 
Sekr. 9-11

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras bendrai su rusų 

choru rengia 3-čią metini koncertą, 
įvyks sausio 23, 1943, Šv. Jurgio 
Draugijos salėje, 180 New York 
Avė. Durys atdaros nuo 7 va)., pro
gramas prasidės 8 vai. vakare. įžan
ga 55c, įskaitant taksus. Bus šokiai 
prie geros orkestros; bus įvairių už
kandžių ir gėrimų. Visus širdingai 
kviečiame atsilankyti. — Komisija.

(9-11)

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. J.
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. Sheralis, 
Sekr. (7-9)

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 DEKSN1O GA
LINGĄ MOSTJ. Ji yra sudaryta iš 
daug skirtingų elementų iš tolimų 
kraštų svieto. Ši mestis turi savyje 
galingą šilumą, galingai šildydama, 
sunaikina minėtus skausmus.

Yra senas ir teisingas priežodis: I 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad 
jeigu nori važiuoti, tai ir tepk iri 
vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. 
Kaina 1-oz. 75 centai, 4-oz.—$2.00, 
8-oz—$3.00.

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

DEKENS OINTMENT CO.
Hartford, Conn.

g F. W. Shalins |
X; (Shalinskas) S

I Funeral Home | 
g 84-02 Jamaica Ave. S
8 Opposite Forest Parkway 8 
| WOODHAVEN, N. Y. |

8 Suteikiam garbingas laidotuves 8

I $150 I
S Koplyčias suteikiam nemoka- g 
Lmai visose dalyse miesto. 8

Tel. Virginia 7-4499 J?

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

30 Dienų
Nuolaida

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.

kainas.

A kiniai
uz

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

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

Dienraščio Laisves Bendroves
Konvencija ir Bankietas

31 d. Sausio, šių metų, įvyks dienraščio 
“Laisvės” 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 
vhl. 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 būtinai reika
linga, kad ir bilietai būtų iš anksto iš
pirkti.

Mažiausia savaitę laiko prieš bankietą 
turime žinoti, kiek yra parduota bilietų. 
Tąd 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 “Laisves” dalininkai, 
skaitytojai ir rėmėjai privalo rūpintis, 
kad šis suvažiavimas būtų skaitlingas ir 
kad būtų sėkmingas bankietas.

“Laisves” Administracija,

f
 LIETUVIŲ ŽINIAI

Ar Girdėjote?
' Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pą- 

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

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

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

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

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

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

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL 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 
mūsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu j 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

Liūdesio valandoj kfeip- 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
& & 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa. ,
Telefonas Poplar 4110
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New Yorko^/Mz^Zi nios Generolo Sikorskio 
Pasitikimas New 

Yorko Mieste
IDS 1-MA KUOPA DALYVAUS LAISVES 

ŠERININKŲ SUVAŽIAVIME
(domios Radijo 

Programos

Iš Metinio Susirinkimo ir 
Veiklos

Susirinkimas įvyko ketvirta- 
dienį, sausio 7 d., Laisvės sve
tainėj. Nariu atsilankė nema
žas būrelis. Valdybos rapor
tas priimtas be diskusijų.

Laiškų Skaitymas
Iš LDS Centro laiškas va

jaus klausimu. Kadangi tas 
klausimas buvo kalbėtas prieš- 
metiniam susirinkimo, tad šia
me darbas tik pavestas orga
nizatoriams darbuotis už gavi
mą nauju narių į mūsų LDS I- 
mą kuopą. Organizatoriais 
yra: J. Grubis, P. Grabauskas 
ir K. Reinis. Velijame jiems

kių prievartų ir bausmių už
dėjimo.

Kuopos Stovis

Narių į kitas kuopas persi
kėlė 7. Kuopoje geram stovy
je narių 296. Ligonis 1. Eina 
prie susispendavimo 3. J. Gru
bis perstatė 1 naują narį.

Per kuopos knygas 1942 
metais pinigų perleista: įplau
kų $4,718.96, išlaidų $4,710.- 
14. Visuomeniškiems reika
lams iš LDS 1-mos kuopos iž
do ir kuopos narių aukomis iš
mokėta $192.50.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

žinių sutrauka ir analyzas 
perduodama kas dicn 7:30 v. 
v. iš stoties WMCA, 570 klės. 
Komentuoja Johanuos Steel.

Programa iš micstavos radi
jo stoties WNYC, 830 ant jūsų 
radijo, būna nuo 7 ryto iki 7 
vakaro. Kas valandą svarbiau
sių pasaulinių, šalies ir miesto' 
žinių sutrauka. Kas ryto 8:25( 
būna šeimininkėms naudingų1 
žinių programa, vadinama 
Consumer's Guide (vartotojo 
vadas). Ją duoda organizuotų 
vartotojų vadovaujanti asme
nys. Taipgi liūną dainų ir mu
zikos programos, duodamos 
miesto ir pasaulinių artistų 
menininkų.

pasisekimo ir laimėti pirmą 
dovaną šiame vajuje.

Laisvės Bendrovės direkto
rių laiškas kvietė mūsų kuo
pą, kaipo bendrovės dalininkę,
dalyvauti šėrininkų suvažiavi
me sausio 31 d., Grand Para
dise salėj. Delegatu išrinktas 
K. Reinis. Pasveikins Laisvės 
dalininkų suvažiavimą nuo 
LDS 1-mos kuopos su $5.

Paaiškintas turinys prisiųsto 
Buletino, kurį išleidžia keturių 
Pabaltijo Tautų Taryba (Bal
tic-American Cultural Coun
cil). Tame Buletine pasmerkia 
lietuviškus laikraščius, kurie 
skleidžia hitlerinę propagandą 
čia Amerikoje tarpe lietuvių. 
Suminėti yra “A m e r i k a,” 
“Vienybė,” “Tėvynė,” “Naujo
ji G a d y n ė,” “Naujienos,” 
“Draugas” ir “Keleivis.” Bule- 
tinas išleistas už gruodžio 29,
1942 m.

LDS 1-ma kuopa platina 
Vilnies išleistą kalendorių
1943 metams, šiame susirinki
me daug narių pasipirko trii- 
nimą kalendorių. Jį turėtų vi
si Brooklyno lietuviai įsigyti, 
tikrai turėsite savo namuose 
enciklopediją. Knygos forma
to, kaina 25c. Galima gauti 
Laisvės raštinėj ir LDS 1-mos 
kuospos susirinkimuose.

Komisiją Rarportai
Už metinio baliaus komisiją 

raportavo J. Grubis. Pelno li
ko $43.42. Nutarta surengti
kitą parengimą. Valdyba rū
pinsis paimti svetainę ir pa
skelbti laika ir vieta.

Buvo daug kalbama kas 
liečia ligonių aplankymą. Nuo 
ligonių atneštas nusiskundi
mas, kad niekas neaplankė. K. 
Reinis, finansų sekretIPiuls, sa
kė pasiuntęs dvi drauges, o 
tik viena lankė. Buvo daug

LIETUVIŠKI MENŠEVIKAI PASIDAR
BAVO NACIU PROPAGANDAI 0>Z

Taip vadinama vietine Lie
tuvių Socialistų kuopa buvo 

! surengus prakalbas pereitą 
sekmadienį “Naujienų” redak
toriui Pijui Grigaičiui. Prakal
bos įvyko Piliečių Kliubo sve
tainėje. žmonių buvo apypilnė 
svetainė, kurio daugumoje, iš 
visko matėsi, susidėjo iš Gri
gaičio filozofijai priešingų.

Apart Grigaičio, kalbėjo ir 
“N. G.” importuotas redakto
rius Januškis. Kalbėjo trum
pai tik apie Lietuvos “ateitį.” 
Visai pamiršo, kad yra karas 
ir kad už jį reikia žmones agi
tuoti ir mobilizuoti.

Grigaitis gyrėsi atvykęs 
Brooklynan su be galo svar
biais reikalais ir dalyvavęs net 
trijuose posėdžiuose, būtent, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Tarybos, Lietuvos Piliečių Ta
rybos ir SLA Pild. Tarybos. 
Esąs net pavargęs. Visur jie 
svarstę Lietuvos ateitį ir visi 
nutarę išvien steigti nepriklau
somą, demokratinę Lietuvą. 
Gyrėsi jis pats anais lakais bu
vęs Washingtone, matęsis ir
kalbėjęsis su patim prezidentu : 
Rooseveltu, kuris pasisakęs, 
kad jis esąs holandas, o jo 
žmona esanti belgė ir prižadė-
jęs Lietuvą išlaisvinti.

Iki to taško, žinoma, viskas 
gerai. Lietuvai laisvės viltis 
esanti tiktai Jungtinių Tautų 
laimėjime šio karo. Tas irgi 
gerai. Tačiau Grigaitis atvertė 
kitą pusę medalio. O toj kito
je pusėje medalio bjauriai iš 
jo burnos dvokė naciška pro
paganda prieš Sovietų Sąjun-

reikalavimų uždėti bausmę, gą. Jis negalėjo nė žodžiu pri- 
Bet šį sykį tik instruktavo ko-Įsiminti apie Raudonosios Ar- 
respondentą išbarti tuos, ku- mijos didvyriškus žygius vi
rtuos sekretorius buvo pasiun- suose frontuose, apie Sovietų
tęs, o jie neatliko savo parei
gos. Kuriuos dar siųs, turi į 
klausyti paliepimo.

Nuo savęs galiu pastebėti 
sekamai: Pašalpinė organiza-i 
cija yra tam, kad mes viens 
kitą turime susišelpti ir aplan
kyti. Mažu šiandieną man 
paliepė aplankyti kitą, o ry
toj mažu kitas turės aplankyti 
mane ar tave. Tai pas mus tu
ri būti draugiški ryšiai be jo-

liaudies pasiaukojimą visų 
Jungtinių Tautinių bendram 
reikalui ir idealui. Pamiršo vi
sai ir apie Amerikos armijos 
didvyriškus žygius Afrikoje,

Tel.
NIGHT—FlAvemeyer 8-1158

Clement Vokietaitis

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, sausio 14-tą, 7:30 v. 
vakare, Laisvės svetainėj, 419 Lori
mer St. Susirinkimas yra labai 
svarbus — turėsime išrinkti dele
gatus LLD apskričio metinėn kon- 
ferencijon, pasiruošti judžiam-pra- 
kalboms, kurie įvyks sausio 23 d,, 
taipgi knyga "Amerikos Demokrati
jos Steigėjai” jau dalinama na
riams. Katrie dar negavote, būki
te susirinkime, ir atsiimkite. Jau 
laikas mokėti ir duokles už 1943 m. 
— 1 Kuopos Org.

(9-11)

Lietuvis Advokatas
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. TRlangle 5-3G22

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
B-----------------------—---------------------- EJ

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS ’ 46 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, sausio 13 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvių Neprigul- 
mingo Kiiubo kambariuose, 269 
Front St. Visi nariai būkite. — Val
dyba. (9-10)

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

Saliamonų salose ir kituose 
karo frontuose.

Įkaitusiai ir pabrėžtinai Gri
gaitis kartojo, kad .Rusija su
laužius visas sutartis su Lietu
va ir Lenkija, peiliu dūrus 
Lenkijai, ją apiplėšus, atimda
ma iš Lenkijos Ukrainos dalį, 
neteisėtai okupavus Lietuvą, 
smurtiškai pravedus ten balsa
vimus ir taip toliau, ir taip to
liau. Ir dabar ir šiame kare 
Rusija norinti Lietuvą paverg
ti. Ir ot, jis ir visa ta klika, 
kuri tris dienas seimavojo 
Brooklyno, yra nusitarę ir pa- 
simoję, aišku, kovoti prieš So
vietų Sąjungą. Visas Grigai
čio prakalbos tikslas, matyt, 
buvo savo suvedžiotus pase
kėjus dar daugiau sukurstyti 
prieš tą Amerikos talkininkę, 
o kitus žmonos, kurie pakliuvo

į jų mitingą, kiek galinti dau
giau užnuodyti ta pronaciška 
propaganda. Grigaitis visai 
pamiršo, kad mūsų valdžia 
jau keliais atvejais yra pareiš
kus, kad kas niekina arba 
šmeižia vieną iŠ Jungtinių 
Tautų šiuo momentu, tas yra 
Amerikos ir šio karo priešas, 
tas dirba Hitlerio naudai. Vi
sai jis pamiršo, kad ta pati 
valdžia jau keliais atvejais 
yra patarus ateiviams, jų va
dams, jų spaudai, nesiginčyti 
dėlei ateities santvarkos jų 
gimtiniuose kraštuose, nes tas 
tiktai ardo žmonių vienybę ir 
patarnauja mūsų krašto ir 
žmonijos priešams. Visa tai 
.jis visai pamiršo ir devynias 
dešimtis nuošimčių savo pra
kalbos turėjo nuolatos atkrei
pęs prieš didžiąją Amerikos 
talkininkę, prieš tą kraštą, ku
ris daugiau išmušė nacių, negu 
visos kitos tautos sudėjus į 
daiktą, kuris jau milijonus gy
vybių paaukojo bendrajam 
Jungtinių Tautų reikalui ir ku
rio karžygiškoji armija savo 
aštriais ginklais artina išlaisvi
nimą Lietuvos ir kitų mažų 
kraštų iš po kruvinųjų narių 
vergijos.

Su šita Grigaičio prakalba 
vietiniai menševikai labai pui
kiai, labai sėkmingai pasidar
bavo nacių propagandai.

Beje, buvo paklaustas, ką 
jis darytų, jeigu po karo Lie
tuvos žmonės vėl laisvai nusi- 
balsuotų už tarybinę sistemą. 
Grigaitis sakė, kad nors tie 
balsavimai būtų tiesoti, bet jis 
vis tiek kovotų prieš tokią 
santvarka Lietuvoje. Vadina
si, vistiek dirbtų kontr-revoliu- 
cinį darbą. Rep.

Keturiose medžioklėse aut 
įvairių gemblcriukų sumedžio
ta teismui <38 asmenys.

Sausio 9 d., New Yorke prie 
Miesto Svetainės susirinko di
delis būrys žmonių pasitikti 
generolą Vladislovą Sikorskį, 
Lenkijos premjerą. Gal būti 
didžiuma žmonių buvo lenkų 
tautybės. Buvo daug ir poli
cijos. Man pribuvus prie salės 

1 vai. jau kalbėjo majoras La 
Guardia, kuris svečią oficialiai 
priėmė ir paskelbė miesto 
garbės svečiu.

šis buvo generolo lyg ir ofi
cialia atsisveikinimas su šia ša
limi, — paskutinis iš oficialių 
mitingų. Jisai atvyko į J. V. 
kaipo svečias prez. Roosevel- 
to.

Generolas Sikorskis savo 
prakalboje sakė, kad:

“Hitleris pagaliau prarado 
kai kurias savo pirmenybes 
savo susikirtime su Rusijos ar
mijomis, kurios, vadovybėje 
Stalino, rodo tokį milžinišką 
pasiryžimą. Jis daugiau nega
li atakuoti ir atskirai sunai
kinti vieną atsargiai parinktą 
priešą po kitam. Jis taip pat 
prarado antrą irgi nemažiau 
svarbią pirmenybę — viršeny
bę ore.” Minėjo ir Jungtines 
Tautas.

Gen. Sikorskis kelis žodžius 
pasakė lenkiškai, paskiau bu
vo kalbama angliškai ir iškil
mės baigta su malda.

Netikėtas Pasisveikinimas
Po tų trumpų ceremonijų 

lauko, žmones pradėjo eiti į 
vidų. Sykiu ir aš. Pas duris di
delis susikimšimas. Prisiarti
nus prie įėjimo leidžia tik po 
vieną. Praėjus pro policijos 
aukštesnius viršininkus, stovi 
daugiau Amerikos aukštų ka
rininkų, šalo jų Sikorskis ir 
majoras. Pasisakai vardą ir 
pavardę LaGuardijai, jisai ta
ve pasveikina, perstato gene-

rolui ir jis pasveikina. Tai tu
rėjau progą ir aš.

.Eidamas salon aš maniau, 
kad žmonės eina į didžiulę sa
lę prakalbų klausytis, o, kaip 
matomo, ėjo visai ne ten, kur 
aš maniau. Kaip gyvenu New 
Yorkė 7 metai, majorą daug 
kartų mačiau ir girdėjau pra
kalbas sakant, bet neturėjau 
progos paduoti savo dešinę 
miesto gaspadoriui ir niekuo
met nemaniau, kad tokia^pro- 
ga būtų. O kad generolą Si
korskį pasveikint, nei sapno 
būčiau nesusapnavęs, kad bus 
taip, kaip buvo.

Brooklynietis.

Teatro Gildijos Aktoriai 
Spektaklyje Gardene

Teatro Gildijos penki akto
riai pakviesti ir sutiko suvai
dinti sceną iš veikalo “Rusijos 
žmonės” komunistų surengta
me Lenino paminėjimui masi
niame mitingo sausio 1 1-tos 
vakarą, Madison Square Gar- 
done. Veikalas kasdien vaidi
namas Gildijos Teatro, 52nd 
St., netoli nuo Broadway.

1 TrT -:-
Susilaukė Įpėdinio

Charles šimanskas, kuris su 
1 M. Petkausku užlaiko gerą 
mėsinyčią po num. 380 Grand 
St., Brooklyno, Kalėdoms susi
laukė tikrai malonios dova
nos: jo žmonelė Emily pado
vanojo, ,iam virš devynių sva
rų sveiką-gražų sūnelį, kuriam 
tuojau tėvo ir vardą Charles, 
J r. paskyrė.

Motina ir sūnus jau grįžę iš 
į ligoninės ir tėvas džiaugiasi, 
kad kaip žmona, taip ir įpėdi
nis jaučiasi gerai.

Kaimynas.

Veikalas “Tai Yrą Armija,” 
pradėjęs Now Yorke, jau pa
siekė Iloll.ywoodą, kur bus nu
filmuotas. Veikalas jau pada
ręs virš du milijonus pelno 
Armijos Pašalpai.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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. GLemnore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 
STagg 2-0783 V

CHARLES :
UP-TO-DATE g

į BARBER SHOP!
V -xo K. Degutis, Savininkas v
S Prielankus Patarnavimas g 
g 306 Union Avenue | 
g Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. x 
g BROOKLYN g
o Gerai Patyrę Barberini g

jOFICIALIS IDS OPTIKAS}
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
unija šapoj 

GR. 7-7553
f?i JĮ 100 nuoš.

, f Telef.:

» DETROITE: į 602 HofmaIlIl Bide. 1 
J N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai f

Woodward Avenue į'

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EV. 4-8G98

-— .................................................................................

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

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

M

Sausio 5-tą mirė Walteris 
L. Kairys, pirmojo pasaulinio 
karo veteranas, buvęs Amer. 
Legijono Fort Hamilton Posto 
nariu. Palaidotas sausio 9-tą, 
šv. Kryžiaus kapinėse. Liko 
nuliūdimo žmona Sofija.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir slampas.

LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfc)

Rheingold E.rtra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokią

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku*

411 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Rakandų Krautuve
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolu, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir bvingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE

STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI [RENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO-

' DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI
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660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
MM MM MM MM MM WM MM MM MM MM KM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM KM MM

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Depart mentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. Tei. Sfagg 2-2173




