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KRISLAI
Maskvos Žmonės Džiau

giasi.
Nes Kurortai Išliko 

Nesunaikinti.
Ne Kituose, bet “Tūluose.”
Dėl Anarchisto Treskos 

Nušovimo.
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Vienas amerikinis korespon
dentas Maskvoje pastebi įdo
mų dalyką. Jis sako, jog vo
kiečiai Kaukazo kurortuose 
buvo taip netikėtai užklupti, 
kad jie nesuspėjo daug ko 
naikinti. Maskvos žmonės, 
mi korespondentas, tuomi 
bai džiaugiasi.

Vieno vokiečių pulko visa 
komanda, visas štabas, nurodo 
tas pats korespondentas, buvo 
užkluptas lovoje.

su

la-
SOVIETAI LAUŽO NACIU LINIJAS VISUOSE FRONTUOSE
Kolombija Siunčia Savo 

Atstovą i Sovietus

Tarybų
• 1 • v • piliečių

Vincas

Skaitytojui, nebuvusiam Ta
rybų Sąjungoj, ypač nesilan
kiusiajam Mineralnyje Vody 
srityje, nemačiusiajam Kislo- 
vodsko, železnovodsko ir kitų 
gražiųjų kurortų, sunku įsi
vaizduoti jų reikšmę tarybinių 
respublikų žmonėms.

Ten buvo pristatyta daugy
bė puošniausiu sanatorijų ir 
poilsio namų, i ten važiuoda
vo milijonai iš visų 
Sąjungos respublikų 
sveikatą taisyti.

Tokiam Kislovodske
Kapsukas dviem atvejais taisė 
savo sveikatą. Kai Lietuva pa
tapo tarybinė, tai josios pilie
čiai, ypačiai tie, kurių sveika
tą labai sugriovė smetoniškie
ji kalėjimai, vyko Kislovods- 
kan.

Jeigu vokiškiesiems vanda
lams nepavyko ten viską į pe
lenus paversti, kaip jie padaro 
kituose užimtuose miestuose, 
tai tenka labai pasidžiaugti. 
Kreditas už tai, žinoma, pri
klauso Raudonajai Armijai.

Pereito trečiadienio 
vėjo” Krisluose kai

‘Laiš
ku rie 

draugai galėjo įskaityti ne tą, 
ką aš iš tikrųjų norėjau pasa
kyti. žymėdamas apie Tarybų 
didvyriams aukas, surinktas 
per Lietuvių Komitetą, vei
kiantį Brooklyne, aš padariau 
tokią pastabą: “Kituose mies
tuose, ypačiai vakaruose, lie
tuviški komitetai savo surink
tas aukas atiduoda tiesiai vie
tos Russian War Relief Komi
tetams .. .”

žodis “kituose” atrodo “per 
platus” ir kai kurie skaitytojai 
galėjo pamąstyti, kad Lietuvių 
Komitetas, kurio centras yra 
Brooklyne, tik iš vieno šito 
miesto surinko apie $25,000. 
Vietoj “kituose,” reikėjo pasa
kyti “tūluose miestuose.”

Jei tai būti; galima dalykus 
taip sutvarkyti, kad visuose 
miestuose lietuvių komitetai 
surinktas Tarybų Sąjungos ko
votojams aukas siųstų per 
centralinj Lietuvių Komitetą, 
tuomet žinotume, kiek iš viso 
Amerikos lietuviai tam tikslui 
sudeda ir surenka aukų.

Tačiau jeigu tai nėra gali
ma, tat dirbkime, kaip dirbo
me iki šiol. Bet dirbti* reikia. 
Russian War Relief Komite
tas ragina ragina visus ir visas 
atlikti savo pareigas.

Kažin koks tai pakvaišėlis 
Niujorke nušovė italą anar
chistą Trešką. Sakoma, jis 
buvęs anti-fašistas. Nežinau, 
koks jis ten buvo anti-fašis
tas, — jo laikraštuko neskai
čiau. Prisiminimai iš praeities, 
iš kai kurių jo veiksmu neliū- 
dytų jį tokiu jau anti-fašistu 
esant.

Nežiūrint, kas Treška buvo, 
jo nušovimas yra smerktinas. 
Tai bjaurus darbas ir policija 
privalo dėti pastangų šovė jus 
surasti.

Juokingiausia, tačiau, yra 
tas, kad tūli asmenys ir net 
laikraščiai Treskos nušovimą 
riša ir su komunistais. Vadi
nasi, bandoma atgaivinti pra
eities tūlos spaudos mėgia
miausia tema. Vienas jau tu
rėtų būti aišku: jeigu Treška 
yra anti-fasistas, tai kam j j 
turėtų šauti komunistas?

■

■

Bogota, Colombia. —Pie
tų Amerikos respublika Ko
lombija pasekė pavyzdžiu 
kitų Lotyniškos Amerikos 
kraštų, sumezgusių diplo
matinius ryšius su Sovietų 
Sąjunga, ir nutarę pasiųsti 
savo atstovą i Sovietus.

Kolombija jau 1935 me
tais pripažino Sovietų val
džią, bet iki šiol neturėjo 
savo atstovo Sovietų Sąjun
goje-

Vokiečių Pralošimai
Neišvengiami, Sako

Nacių Generolas
Berlyno radijas paskelbė 

ištraukas iš vokiečių gene
rolo Paulo Hesse’s straips
nio spaudoje, kur jis rašo, 
kad pastarieji nacių pralai
mėjimai Rusijoj buvę “neiš
vengiami.” Jis ramina vo
kiečius, kad dėl to nenusi
mintų.

Tas nacių generolas.pasa
koj a, kad tik anie svarbius 
punktus, geležinkelius ir 
vieškelius buvę suburta 
daugiau vokiečių kariuome
nės, o tarp tų punktų, gir- 

stovėje tik retos vokie- 
eilės. Todėl, esą, Sovie- 
galėjo prasiveržt per 
pirmyn.

(Bet Hitlerio generolas 
Hesse užtyli, kad Raudono
ji Armija paskutiniu laiku 
užėmė ir tuzinus geležinke
lių stočių, kurios buvo drū
čiai saugomos ir ginamos, 
kaip jis pats sako.)

di, 
čių 
tai 
ias

Amerikiečiai iš Fran
cuos Pergabenami 

Į Vokietiją
Washington. — Atėjo ži

nia, kad naciai su Vichy 
Francijos “valdovo” Lava- 
lio sutikimu išgabeno Vo
kietijon amerikiečius diplo
matus, korespondentus ir 
Raudonojo Kryžiaus veikė
jus, kurie buvo laikomi kai
po civiliai belaisviai Lour- 
des’e, Franci jo j.

Sakoma, jog Berlynas 
nori, kad mainais už tuos 
amerikiečius talkininkai pa- 
liuosuotų vokiečius ir italus 
paliaubų komisijos narius, 
kuriuos Amerikos kariuo
menė užklupo ir suėmė 
Šiaurinėje Francūzų Afri
koje. tuoi po talkininkų įsi
veržimo ten.

PRANCŪZAI UŽĖMĖ DVI 
AUKŠTUMAS

šiaur. Afrika. — Pran
cūzu kariuomenė atėmė iš 
vokiečių ir italų dvi stra
tegines aukštumas Kairou- 
ano srityje, Tunisijoje.

Keista, kad tokiom speku
liacijom pasiduoda net ir besi
vadinąs rimčiausiu laikraščiu 
— New Yorko “Times”!
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AMERIKIEČIAI APSUPO 
KELIAS JAPONŲ POZI
CIJAS GUADALCANAL!:

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, saus. 13. — Jungtinių Valstijų lai

vyno pranešimas 250:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Sausio 11 d. iš ryto vienas japonų lėktuvas numetė 
penkias bombas į Jungtinių Valstijų pozicijas srityje 
į pietų vakarus nuo mūsų orlaivių stovyklos Guadal
canal saloje. Vienas mūsų karys tapo užmuštas ir 
keli sužeisti.

Sausio 13 d. grupė mūsų vidutinių Marauder bomba- 
nešių su Airacobra ir Lightning lėktuvais kovotojais 
kaip palydovais bombardavo japonų orlaivių stovyklą 
Mundoj, New Georgia saloje (Saliamono salyne). Ore 
nebuvo pasipriešinimo iš japonų pusės, bet priešlėktuvi
nės japonų kanuolės veikliai šaudė. Nėra pranešimo 
apie bombardavimo pasekmes iš mūsų pusės. Visi, 
Jungtinių Valstijų orlaiviai sugrįžo.

Vidutiniai vyksta nedideli mūsų ofensyvo veiksmai 
prieš priekines japonų pozicijas Guadalcanal saloje, ir 
kelios mažos priešų pozicijos tapo visiškai atkirstos 
nuo susisiekimų su kita japonų kariuomene.

Vokiečių Propagandos Mi 
nisteris Dejuoja dėlei 
Visuotino Sovietų Karo

Berne, šveic. — Nacių 
propagandos ministeris Go
ebbels rašo Vokietijos žur
nale Reich, kad Sovietų o- 
fensyvas turi “šiek tiek pa
sisekimo.” Goebbels sako, 
jog visi paskutiniai atsar
giniai vokiečių kariai turi 
būt sumobilizuoti atremt 
Sovietus, ir įspėja Vokieti
jos žmones, kad jie namie 
turės pasiaukot panašiai 
kaip kareiviai fronte. Goeb
bels skundžiasi, kad Sovie
tai ištobulino sėkmingą 
“žiaurų visuotinį karą” 
prieš nacius.

Hitlerio propagandos mi
nisteris Goebbels dejuoja:

“Mūsų kovotojų sunke
nybės fronte negali būti su
mažintos.... šiandien ketvir
tuose karo metuose Vokie-

tija susiduria su nepalygi
namai sunkesniais uždavi
niais, negu jo pradžioje.

“Rytuose vokiečiai kovo
ja prieš sistemą, kuri išvys
tė ir ištobulino visuotinį ka
rą iki paties žiauriausio 
laipsnio... Mes galėsime at- 
silaikyt prieš bolševikų ata
kas arba imt viršų tik to
kiame atsitikime, jeigu mes 
išnaudosime visas savo jė
gas ir galimybes iki pat pa
skutiniųjų, sumobilzuojant 
paskutinę unciją savo tau
tos rezervų.”

(Nacių propagandistas 
Goebbels apšaukia Sovietų 
kovą “barbariška”, ypač toj 
dėl, kad ir civiliai žmonės- 
nartizanai užfrontėje nuo
lat atakuoja hitlerininkus.)'

GARBĖS KRYŽIUS PREZ 
ROOSEVELTO SŪNUI

MAISTO BRANGIMAS 
AMERIKOJE

Svarbūs Chinų Laimėji
mai prieš Japonus

Chungking, Chinija. — 
Chinai atgriebė nuo japo
nų Sinyangą, svarbųjį ka
rinį japonų punktą nuo 
19319! m. iki šiol. Sinyang 
miestas, pietinėje Honan 
provincijoje, stovi prie Pei- 
pingo-Hankowo geležinke
lio.

Chinai taipgi atkariavo 
nuo priešų Hwanchwana, į 
rytus nuo Sinyango. Mū
šiuose dėl tų dviejų miestų 
tapo nukauta apie 1000 ja
ponų.

Sako, kad Miliūnas Ru
sų, Tūkstančiai Tankų 
Puola Nacius Pietuose
Iš Berlyno pranešama 

laikraščiui Aftonbladet’ui 
Švedijoj, kad,’ girdi “milio- 
nas rusų su keliais tūks
tančiais tankų kovoja Kau
kaze, Stalingrado ir Dono 
frontuose ir, matyt, jie ga
lės išvystyt dar didesnę sa
vo atakų galybę.”

Prancūzų Monarchistai 
Nužudę Adm. Darlaną
Amerikinio CBS radijo 

korespondentas pranešė iš 
Alžyro, Šiaurinės Prancū
zų Afrikos, kad tai monar- 
chistai (karaliaus valdžios 
šalininkai) nužudę francū
zų admirolą J. Darlaną, 
kurį talkininkai buvo pa
skyrę galva civilės valdžios 
tose Franci jos kolonijose.

Nužudžius Darlaną, greit 
atvyko Į Alžyrą Paryžiaus 
grafas, kaipo kandidatas į 
Franci jos karalius. Jis kiek 
laiko gyvenęs Alžyre po 
svetimu vardu, o dabar ne
žinia kur dingęs.

Sovietai Pajuokia 
Nacių Pasakas

RAUDON. ARMIJA UŽĖMĖ 
KELIOLIKA MIESTU IR 
KT. APGYVENTU VIETŲ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, saus. 13. — Vidunaktinis Sovietų radijo 

pranešimas:
Mūsų kariuomenė šiauriniame Kaukaze sausio 13 

d. užėmė miestą Novoselskoje, apskričio centrą, taip, 
pat stambias apgyventas vietas: Žuravskoje, Kitajev- 
skoje, Sablinskoje, Svobodni, Grečeskoje, Kangli, Po-‘ 
biegailovskoje, Orbelianovka, Kalaborka, Novoblago- 
darnoje ir geležinkelio stotį Kumagorski.

Žemutinio Dono srityje ir centraliniame fronte mū
sų kariuomenė ir toliau darė ofensyvius žygius tose 
pat linkmėse, kaip ir pirmiau.

Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariuomenės 
daliniai, kurie prasiveržė per vokiečių linijas į. vaka- 
rinius priemiesčius, sudrūtino savo pozicijas ir atmu- 
šė skaitlingas priešų kontr-atakas. Buvo užmušta apie 
400 vokiečių. . t

Žemutinio Dono srityje mūsų kariuomenė tęsė savo 
ofensyvą. Vokiečiai sutelkė gana dideles jėgas savo 
tankų ir pėstininkų viename siaurame sektoriuje, kad. 
prasiveržt per mūsų linijas ir užeit užnugarėn sovie
tinės kariuomenės. Visos priešų kontr-atakos buvo at
muštos atgal su didžiuliais vokiečiams nuostoliais.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė sunaikino ba
talioną priešų pėstininkų. ' • .

Centraliniame fronte, į pietų vakarus nuo Velikije 
Lūki sovietinis batalionas “N” padarė sunkių nuos< 
tolių batalionui vokiečių pėstininkų, kurie mėgino da
ryt ataką. Vokiečiai buvo prįverstr pasitraukt atgaF, 
prarasdami daugiau kaip 200 saviškių užmuštų.

Viename sektoriuje šiaurinio Kaukazo fronto priešu 
pėstininkai su 14 tankų darė kontr-ataką. Mūsų kariai 
sunaikino visus tuos 14 jįj tankų. <

(Tąsa 5-ame pusi.)
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Sovietų Kariuomenė Numaršavo dar 50 Mylių 
Kaukaze; Užėmė Daugiau Miestų ir Išlaisvino 
Belaisvius iš Nacių Koncentracijos Stovyklos
Maskva, saus. 14. —Rau- “aštriai pasigrūmė pirmyn 

donoji Armija, blokšdama | palei vieškelį einantį į Ros- 
hitlerininkus vis atgal Kau- tovą,” kaip sako Associate 
kaze, numaršavo jau 50 ed Press, 
mylių pirmyn nuo Geor- 
gievsk - Mineralnyje Vody; raudonarmiečiai supliekė 
miestų srities ir užėmė dar bangų bangas vokiečių ata- 
12 miestų, miestelių ir kitų > kų ir užėmė dar kelias ap-

Žemutinio Dono srityje

I

I

Washington. — Admiro
las Nimitz, vyriausias 
Jungtinių Valstijų laivyno 
komandierius Ramiajame 
Vandenyne, suteikė karinės 
garbės ženklą — Laivyno 
Kryžių marininkų pulkinin
kui James Rooseveltui, vy
riausiam prezidento sūnui, 
už didvvrybę amerikiečių 
žygyje, kuris buvo padaly
tas prieš japonus Makin sa
loj, pernai rugp. 17-18 d.

Tuo pačiu laiku admiro
las Nimitz apdovanojo Lai
vyno Kryžiais penkioliką 
kitų amerikiečių karininkų 
už nepaprastą narsą laike 
tos atakos prieš japonus.

London. — Anglijos ka
ralius pasirašė įsakymą 
imt kariuomenėn 18-koš 
metų jaunuolius iki 46 me
tų amžiaus vyrų.

Ir ■’ L V

ValdiškasWashington.
Darbo Statistikų * Biuras 
paskelbė, jog nuo 1939 m. 
iki šiol maistas Jungtinėse 
Valstijose pabrango 42 pro
centais.

Nuo lapkričio pusės iki 
gruodžio pusės pernai mai
sto dalykai visoje • šalyje 
abelnai pabrango 1 procen
tu ir 2 dešimtadaliais, bet 
New Yorke tuo tarpu val
gių kainos pakilo virš pus
antro procento, o New Ha- 
vene, Conn., daugiau kaip 
dviem procentais.
Anglijos Laivynas Dar Su

stiprėjo per Karą
London. — Anglijos lai

vyno ministeris Alexander 
pareiškė, kad nors vokie
čiai sunaikino daug karinių 
Anglijos laivų, tačiaus da? 
bar anglų laivynas dar sti
presnis, negu karo, pra
džioje.

Maskva, saus. 14. —Šian
dieninis oficialis Sovietų 
pranešimas aštriai pašiepė 
Berlyno pasakojimus, būk 
vokiečiai paėmė nelaisvėn 
šimtus raudonarmiečių, 
tarp kurių daugiausiai bu
vę 15-kos metų berniukų ir 
60 metų senių ar dar se
nesnių. Sovietų pranešimas, 
todėl, stato klausimą:

“Kaip tad šitokia armija 
galėjo taip skaudžiai ir 
kartotinai sumušt daug- 
milioninę vokiečių armiją, 
nublokšt vokiečių fašistų 
kariuomenę šimtus kilomet
rų atgal i vakarus, atva- 
duot nuo fašistų apie 2,000 
apgyventų vietų Stalingra
do srityje ir atimt iš priešų 
Nalčiką, Mozdoką ir dauge
lį kitų miestų?”

Maskva. — Pranešama, 
kad aukštieji vokiečių ko- 
mandieriai lėktuvais nešdi
nasi iš Stalingrado srities.

apgyventų vietų.
Raudonarmiečiai, tarp kit

ko, užėmė vieną stambų 
miestą ir koncentracijos 
stovyklą toli vokiečių užnu- 
gareje. Toje stovykloje vo
kiečiai laike daug civilių 
rusų ir nelaisvėn paimtus dėtas valdiškos vokiečių ži- 
raudonarmiečius, kurie su nių agentūros pranešimas 
džiaugsminga viltim lauke pripažino, jog Sovietų tan- 
a Įžygiuojančių sovietinių kai pramušė svarbiausią
kovotojų. . i nacių ai * .

Sovietų kariuomenė dar I Kaukaze.)

gyventas vietas.
Kaukaze Raudonoji Ar

mija, tarp kitko, atgriebė 
nuo priešų ir Žuravskoje 
geležinkelio stotį.

(Londone per radiją gir-

nacių apsigynimo Liniją

I 
I
*
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FRANC. LAIVYNAS DAKARE 
KOVOS PRIEŠ AŠĮ

Dakar, Franc. Vakarų 
Afrika. — Vice-admirolas 
Collinet, komandierius ka
rinio francūzų laivyno Da
kare, Vakarinėje Francūzų 
Afrikoje, pareiškė:

“Mes visomis 
bendradarbiausime

MOBILIZUOJAMI DAKARO 
ATSARGINIAI KARIAI

London. — Dakaro radi
jas paskelbė įsakymą, kad 
visi francūzai ir afrikiečiai 
atsarginiai kariai ir lakū
nai, kurie pirmą kartą bu- 
vo šaukiami kariuomenėn

11! <2OITllb
su A- 1940 ir 1941 m., Dakare, 

merikos ir Anglijos laivv- i Vakarinėje Francūzų Afri- 
nais” kovoj prieš vokiečius koje, turi stot į karinę tar
iu italus. nybą šį penktadienį.

Naciai mobilizuoja armi- (Ta Franci jos kolonija
jon jau 16-kos metų ber- bendradarbiauja su Jungti 
niūkūs, kaip pranešė ket- ,nėmis Valstijomis ir Angli 
virtadienio radijas. i ja kare prieš fašistų Ašį.)
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nant, jie privalo daboti, kad visos soci- 
jalinės reformos, pravestos taikos metu, 
ne tik nebūtų paneigtos, nebūtų susiau
rintos, bet kad jos vis būtų gerinamos, 
tobulinamos. Jie privalo budėti, kad 
maisto paskaidymas būtų gerai praves
tas, kad taksų mokėjimas nebūtų už
krautas tik ant masių žmonių, kad vi
siems darbo žmonėms ateitis būtų už
tikrinta; kad busimasis pokarinis laiko
tarpis rodytų gražesnį darbo žmogui ry-

Kodėl Hitlerininkai 
Laikosi Apsupti prie 

Stalingrado?

SUBSCRIPTION RATES:
Unifted States, per year ...................... $6.00
United States, six months ....................  $3.25
Brooklyn, N. Y., per year .................... $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ................  $3.50
Foreign countries, per year ................  $8.00
ForeignttSuntries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ..............  $7.00
Canada and Brazil, six months ............. $3.75

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

Act of March 3, 1879.

Jiems Smetona—Beveik Dievas!
“Vilnis” rašo:
“Smetonininkų ‘Dirvoje’ (Nr. 2) ra

šoma apie ekscelencijos lankymąsi Phila- 
delphijoj ir kokios geros iš to buvo pa
sekmės ‘Amerikai, Lietuvai ir vietinių 
lietuvių sielai ir prestyžui.’

“Tik pamislykit: Smetonos kermošius 
Philadelphijoj visai Amerikai ‘padarė 
daug gero.’

“Kad yra nemaža tokių lietuvių, kurie 
^panorėjo pamatyt tą žmogystę, tas dar 
nereiškia, kad tai pasisekimas. Panašiuo
se atsitikimuose kaip su cirku, kur žmo
nės renkasi pamatyti ką nors ‘ekstra.’

“Net Philadelphijos lietuviai kunigai 
boikotavo tą kermošių. Tai jų adresu 
‘Dirva’’ rašo:

“ ‘ Kiek žinome, jokios šalies preziden
tas visiems savo žmonėms neįtiko. Net 
pats Dievas Kristus neįtiko visiems.’

“Smetona, kaip matot, pirmas po Die
vo. Kad kaip, tai dar jį apkarūnavos 
erškėčių vainiku.

“Philadelphijos kunigai pasisakė prieš 
Smetoną. Bet Rymo katalikų Susivieni
jimo organe ‘Garse’ tilpo tūlo G. Jurio 
straipsnis, kuris smetonininkams labai 
patiko.

“Juris įrodinėja, kad Smetonos val
džia yra legalė valdžia. Anot jo: *

“ ‘Visų esamos valdžios pareigūnų ir 
laisvų grupių pareiga dabar turi būti 
saugojimas ir gynimas Lietuvos suvere
niteto.”

“Na, o Smetona sakosi suverenitetą 
turįs savo kišenių j e.

“Vieni katalikų lyderiai prieš Smeto
ną, kiti už jį. Ar tai ne palaidi barščiai. 
Ar tai ne bandymas joti dviem ark
liais?”

Tenka pastebėti, jog andai vienas De
troito lietuvių klebonas pasistatė Smeto
ną bažnyčioje “prie didžiojo altoriaus” 
ir ten jį garbino. Tos rūšies kunigai, 
garbindami Smetoną, sako: “Argi jis, 
būdamas Lietuvos prezidentu, nemokėjo 
kunigams algų? Argi jis neužlaikė vals
tybės lėšomis kitokių kunigiškų įstai- 
gų?”

Taip, tai taip, bet ir tie kunigai turė
tų žinoti, jog Smetona yra lietuvių tau
tos priešas, Lietuvos liaudies smaugikas, 
fašistas. Garbinti Smetoną, reiškia gar
binti fašizmą, prieš kurį mūsų kraštas 
kariauja. Garbinti Smetoną, tai reiškia 
paneigti, pažeminti visą lietuvių tautą, 
kuri jo taip neapkenčia!

Tik šitaip dalykus imdami, Amerikos 
žmonės jausis atlikę savo pilietines pa
reigas ir sąmoningai prisidės prie švie
sesnio rytojaus užtikrinimo, dėl kurio 
mes kariaujame.

Geriausiai tam gali pasidarbuoti, aiš
ku, tik organizuoti darbininkai, ypačiai 
mūsų darbo unijos. Į jas, tad, tenka 
žiūrėti, jų kai kuriems vadams karts 
iš karto tenka pabakšnoti į pašonę, kad 
jie veiktų ir budėtų.

“Daily W or kerim” 19-ka Metų
Šiomis dienomis angliškoje kalboje iš- 

eidinėjąs New Yorke dienraštis “Daily 
Workeris” šventė savo gimtadienį. Sau
sio 13 dieną jam sukako 19-ką metų.

Nemažai mūsų skaitytojų yra, be abe
jo, susipažinę su šiuo angliškuoju dien
raščiu (kurie dar nėra susipažinę, ra
ginami tą padaryti). Tai įdomus, turi
ningas dienraštis. “Daily Workeris” įne
šė amerikiniu žurnalizman daug ko nau
jo ir pamokinančio. Daugelis svarbių 
mūsų krašte įvykių, kuriuos stambio
ji komercinė spauda norėjo nuslėpti, bu
vo iškelta “Daily Workeryj”.

Norinčiam sekti Amerikos darbininkų 
judėjimą be “Daily Workerio” skaitymo 
būtų neįmanoma.

“Daily Worker” gimė dėka didelėms 
pastangoms Amerikos organizuotų dar
bininkų, daugiausiai komunistų. Ir šian
dien, aišku, jo finansai negali lygintis su 
komercinių laikraščių finansais. Šiam 
dienraščiui palaikyti kas metai ruošia
ma specijaliai vajai. Ir taip dienraštis 
gyvuoja.

Tenka pasakyti, kad apart “Daily 
Workerio”, sekmadieniais išeidinėja 

“The Worker” — savaitraštis, — ne
brangus ir įdomus savaitraštis.

Šiuo karo metu tiek “Daily Wor
ker”, tiek “The Worker” atlieka svarbų 
vaidmenį organizavime Amerikos žmo
nių karinėms pastangoms remti. Jie 
šiandien, taigi, yra reikalingesni kaip 
kada nors.

naciai apguldinėjo Stalin
gradą, o dabar Raudonoji 
Armija laiko juos apgulus. 
Jeigu naciai pasiduotų, tai 
ši Raudonoji Armija nu
vyktų linkui Rostovo ir ten 
ūmai dalykai pasikeistų So
vietų naudai.

Antra, hitlerininkai, lai
kydami tą plotą tarpe Vol
gos ir Dono, tuo pat kartu 
paralyžiuoja Sovietų gelž- 

| kelių susisiekimą per Sta-

nuolatos siaurėja. Nuo 10,-
000 ketvirtainiškų mylių; ji
buvo suspausta iki 2,5QO 
ketv. mylių.

Raudonoji Armija apsupo' lingradą. Į Stalingradą su 
dvidešimts dvi Hitlerio W eina trys pamatiniai gelžke 

liai, vienas iš vakarų-šiau 
rių, kitas iš vakarų ir tre

Reikalingas Nuolatinis Budėjimas
Mūsų dienraštis visuomet buvo tos 

nuomonės, jog karas tu H būti vedamas 
dviem frontais,.— militarine prasme ir 
namine, civiline. Militarine prasme kiek
vienas Jungtinių Valstijų pilietis priva
lo dirbti ir veikti taip, kad mūsų gin
kluotosios jėgos būtų stiprios, gerai ap
ginkluotos, aprengtos, pavalgydintos ir 
nugabentos ten, “kur reikia.” Kiekvie
nas pilietis, taigi, pageidauja, kad juo 
greičiau mūsų jėgos atsistotų mūšio 
fronte, kad jos greičiau priešą sumuštų, 
pergalę laimėtų ir laimingai sugrįžtų ci- 

. vilinin gyveniman, sugrįžtų pas mus.
Tai milžiniškos Amerikos piliečių daugu
mos troškimas.

F ' Y
Kitas taip jau labai svarbus dalykas— 

naminis frontas. Šičia mes privalome 
budėti, kad visa karinė pramonė sklan
džiai veiktų, kad žmonių moralas būtų 
geras, kad žmonės jaustųsi turį už ką 
kariauti ir už ką pasiaukoti. Iš to išei-

Stebisi Raudonosios Armijos 
Gabumu

Kapitonas Sergejus Kurnakovas ste
bisi Raudonosios Armijos sugabumais 
Stalingrado ir Rostovo srityj. Vienas iš 
svarbiausių požymių yra tas, kad Rau
donoji Armija sėkmingai veda ofensyvą 
savo užnugaryje neturėdama geležinke
lių; Linkui Stalingrado sueina trys ge
ležinkeliai, bet nei vieną iš jų Raudono
ji Armija negali pilnai dar naudoti, nes 
Stalingrado srityje yra apsupta Hitlerio 
armija, kuri laiko juos užblokadavusi. 
Maskvos-Rostovo geležinkelį dideliame 
plote Raudonoji Armija išliuosavo, bet 
jį naciai labai sunaikino ir jis yra arti 
mūšių lauko, taip, kad už Voronežo jis 
dar negali Raudonąją Armiją aptarnaut.

Bendrai, iš Maskvos ir tos srities trau
kiniai negali arčiau privežti Raudonajai 
Armijai karo reikmenų, kurių tiek daug 
reikia, kaip per 200 ar 250 mylių. Ma
tyti, kad Raudonosios Armijos komanda 
suranda kitokius būdus fronto maitini
mui ir ginklais aprūpinimui, bet tas 
trukdo jos spartų ėjimą pirmyn. Tuo gi 
tarpu Hitlerio armija, Rostovo srityj, 
turi net septynis geležinkelius savo už
nugaryje.

Dienraštis N.
metais Jungtinės Valstijos moksliniu bū
du pasigamino tik 2% šaliai reikalingo 
gurno, o 1943. metų gale jau pagamins 
net 90%. Gumą gamins iš tam tikrų aug
menų grūdų, anglies, žibalo ir kitų da- 
lykų-

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WARBONDS;

čias iš vakarų-pietų. Besi
laikydami apsuptoj srityj 
naciai yra prie to gelžkelių 
mazgo, kuris yra Stalingra
de, ir neleidžia Raudonajai 
Armijai juos naudoti pri
statymui padrutinimų. Ir 
kuo ilgiau jie išsilaikys, tuo 
daugiau jie kenks Raudona
jai Armijai kovoti Rostovo 
srityje. Bet jų ši rolė kas
dien mažėja ir galų gale tą 
Hitlerio armiją patiks toks 
begėdiškas likimas, kokio 
pasaulyj nesusilaukė dar jo
kia armija.

Vai. Sūnus.

dvidešimts dvi Hitlerio 
rumunų divizijas, tai ben
drai apie 350,000 priešų. 
Aišku, kad jų tos jėgos jau 
sutirpo. Raudonoji, Armija, 
vien į nelaisvę suėmė arti 
100,000 ir užmušė apie 60,- 
000 iš šių Hitlerio jėgų. 
Aišku, kad nemažas skai
čius yra sužeistų.

Apsupti hitlerininkai su
kasė į žemę tankus, kanuo- 
les, sulindo patys po žeme, 
kaip koki kurmiai ir veda 
apsigynimo mūšius. Pra
džioj jie gaudavo daug pa
gelbės oru, dabar ta pagel- 
ba labai susiaurėjo, nes jų 
užimtas plotas susitraukė, 
Sovietų lėktuvai daugiau 
juos bombarduoja, vokie- 

jau skristi 
virš 100 mylių per Raudo
nosios Armijos valdomus 
plotus, kur juos pagauna 
Sovietų lėktuvai. Išlaisvini
mo pagelbos iš Kotelnikovo, 
Oblivskaja ir Potemkinsko 
srities jie negali laukti, nes 
Hitlerio jėgos nugrūstos to
li į vakarus ir koncentruo
jasi Rostovo gynimui. Ap
suptiems naciams stoka 
maisto, amunicijos, kitų 
reikmenų ir jų upas puola.

Tai kodėl apsupti hitle
rininkai nepasiduoda? -Ko 
jie laukia? Kodėl nesiveržia 
į vakarus, kad su saviš
kiais susijungti? Kokia, 
reikšmė iš to, kad jie tėn 
laikosi?

Veržtis į vakarus, ištruk
ti iš apsupimo jie bandė, bet 
jiems nepavyko. Jų jėgos 
jau ne tos, kokios buvo pir
ma. Jų įkasti tankai apdau
žyti, kiti įšalo. Ant vietos 
būdami jie gali dar kietai 
priešintis, bet išlysti ir stoti 
prieš Raudonąją Armiją į 
atvirą mūšį, tai jiems ga
las. $

Pagelbos jie laukia, nes 
Hitleris tą jiem prižadėjo. Į 
nelaisvę pasiduoti nenori, 
nes tai būtų didžiausia gė- 
daa: armija, kuri nuvyko 
paimti Stalingradą, pati pa
teko į nelaisvę. Tatai yra 
neišvengiama, bet Hitlerio 
apsupti generolai ir naciai 
sava valia nepasiduos, jie 
prieštaraus tol, kol pėda po 
pėdai neteks to ploto ir kol 
nacis po nacio bus išnai
kinti.

Kas del to, ar jie nepasi
duodami padeda Hitleriui, 
tai aišku, kad taip. Viena, 
prieš juos Sovietai turi lai
kyti galingą armiją, kuri 
laiko juos .apgulus. Pirma

ku-
net čiams priseina 
oro 
Ko- 
hit-

Stalingrado srityj Raudo
noji Armija ofensyvą pra
dėjo lapkričio 19-tą dieną ir 
už kelių dienų lanku apsu
po tas Hitlerio jėgas, ku
rios veržėsi paimti Stalin
gradą.

Iškarto naciai buvo dide
liame plote, kuris sudarė 
apie 10,000 ketvirtainiškų 
mylių. Raudonosios Armi
jos jėgos, kurios iš piet- 
vakarų ir ryt-šiaurių-vaka- 
rų apsupo hitlerininkus, lai
kė neplatų ruožtą. Hitlerio 
bazės prieš Stalingradą bu
vo Kotelnikovo, Potemkins- 
kę, Oblivnaja, Cimliansko, 
Tacinskaja ir Čerkasovo 
srityj, iš kur dideli oro 
transportai vežė apsup
tiems padrūtinimus, amuni
ciją, maistą ir kitas reik
menis.

Ore ėjo nuolatinės kovos. 
Sovietų orlaivynas kai 
rią dieną sunaikindavo 
iki 50 Hitlerio didelių 
transporto lėktuvų. Iš 
telnikovo ir Oblivnaja
lerininkai vystė ofensyvą, 
kuri grūmojo ne vien pra
laužti Raudonosios Armijos 
ratą, pasiekti Hitlerio jė
gas prie Stalingrado, bet ir 
tas -Raudonosios Armijos 
jėgas sunaikinti, kurios iš 
piet- vakarų - šiaurių laikė 
apsupę hitlerininkus.

Ši kova tęsėsi ilgai ir bu
vo labai žiauri. Bet Raudo
nosios Armijos ofensyvas iš 
Bokovskaja ir Bogučar sri
ties linkui Rostovo, kuris 

I pasiekė • Rostovo-Stalingra- 
do gelžkelį ir užėmė Tacin
skaja stotį, ir 10-mt dienų 
pergalingas 1 Raudonosios 
Armijos mūšis Kotelnikovo 
srityj uždavė mirtiną smū
gį Hitlerio pastangoms iš
laisvinti jo apsuptą armi
ją

Dabar Hitlerio armija, 
kuri siekė paimti Stalingra
dą yra visai apsupta. Je ne
tik Stalingrado nepaims, 
bet ir pati bus sunaikinta 
arab suimta. Dabar Raudo
nosios Armijos žiedas, ap
supąs ją, yra nepralaužia
mas, nes frontas jau atmes
tas toli į vakarus, kur eina 
per N o v a j a O r 1 o vka, 
Nikolskaja, netoli Lichaja, 
Kamensko linkui Vorošilo- 
vogrado. Jau tarpe fronto 
ir Hitlerio apsuptų jėgų 
prie Stalingrado yra virš 
100 mylių tarpas, kurį kie
tai laiko Raudonoji Armija, 
kurios jėgos stiprėja, ver
žiasi prie Rostovo ir grū
moja uždaryti Hitlerio jė
gas Priekaukazijoj.

Apsuptų hitlerininkų te
ritorija, Stalingrado srityj, 
tarpe Volgos dr Dono upių

"Laisvės” Metinis 
Bankietas

Visi didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuviai yra kvie
čiami į dienraščio “Laisvės” 
metinį bankietą. Būkime 
savo šalies patriotai, va
žiuokime į bankietą trauki
niais. Padėkime valdžiai 
taupyti gazoliną ir gumą, 
palikime automobilius gara
žuose, o patys būkime ban- 
kiete.

Prieš apie 30 metų retas 
kuris iš lietuvių turėjo au
tomobilių. Tačiaus parengi
mai: baliai, piknikai ir ban- 
kietai būdavo skaitlingai 
lankomi. Turime ir dabar 
išmokti be automobilių, 
traukiniais ir gatvekariais 
lankyti organizacijų paren
gimus. Mokėkime įvertinti 
spaudą ir apšvietą. Parody
kime, kad ir be automobilių 
skaitlingai galime susirink
ti į dienraščio “Laisvės” 
metini bankieta.

Prašome įsitėmyti, kad 
“Laisvės” bankietas įvyks 
sausio 31 d. (Jan. 31st). Bus 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Vakarienė bus duodama 6 
vai. vakaro. Bilietas .$1.75.

Yra pasamdytos dvi sa
lės. Viršutinėje salėje bus 
bankietas, o apatinėje, di
džiojoje salėje bus šokiai

rėkite su savim. Bankietas 
tik už dviejų savaičių. Bū
kime iš anksto pasirengę 
vykti į savo dienraščio ban-

Toje pat salėje, 10-tą va
landą iš ryto parsidės “Lais
vės” bendrovės dalininkų 
(šėrininkų) konvencija. Vi
si dalininkai būkite konven
cijoje. Kurie dar nesate 
dalininkais, tik už 10 dole
rių galite patapti dalinin
kais ir galėsite dalyvauti 
konvencijoje.

Šiais sunkiais karo lai
kais pasirodykime, kad mo
kame vesti savo dienraščio 
reikalus. Darbuokimės, kad 
bankietas pavyktų, kad at
liktų desėtkas-kitas dolerių 
dienraščio reikalams.

P. Buknys.

So. Boston, Mass
Sausio 6 d. specialiai šauk

tas ALDLD 2 kuopos susirin
kimas įvyko, tačiau buvo visai 
neskaitlingas. Jei ne bendrai 
su moterimis, tai nebūt buvę 
sudarytas nei kvorumas laiky
ti susirinkimą. Kadangi gruo
džio mėnesį neįvyko susirinki
mas, tai todėl šis'susirinkimas

aziojoje saieje dus soKiai. ir buvo specialėj dienoj šauk- 
Vien tik šokiam įžanga 50 1 
centų, įskaitant taksus. Šo
kiai prasidės 6:30 vai. vak.

Būtinai reikia iš anksto 
įsigyti bankieto bilietus, nes 
iš anksto turime žinoti, 
kiek asmenų dalyvaus ban- 
kiete. Iš anksto turime pa
rūpinti valgius.

Visų, kuriems yra pasiųs
ti platinimui bilietai, pra
šome tuojau platinti juos, 
prašome padėti savo dien
raščiui turėti gražų bankie
tą. Kuriems platintojai dar 
nepasiūlė bilietų, malonėki
te tuojau parašyti “Lais
vės” administracijai, kad 
prisiųstų jums bilietus. Jū
sų prašymas tuojau bus iš
pildytas.

Dėl privažiavimo yra pa
duotas kelrodis 
skelbime ant 
puslapio šioje 
laidoje. Išsikirpkite ii ir tu-'kaip geriau

t į
&

Naujas Gumas
. “Post” rašo, kad 1942

SO

matome vaikučius žaidžiančiusNuotraukoje
Malta, britų sala, netoli Italijos, buvo daugybę sykių bombarduojama iš oro. Ta
čiau tąs nepalaužė žmonių moralo, 
ant vokiečių lėktuvo skeveldrų.

tas. Todėl ir moterys ėmė da- 
lyvumą. šiaip jos atskirai lai
ko savo reguliarius susirinki
mus. Moterų buvo daugiau ne
gu vyrų.

Keletas raportų likosi neiš
duota nes nariai nepribuvo į 
susirinkimą. Todėl nutarta 
antrą susirinkimą šaukt šį mė
nesį, parašant atvirutes vi
siems nariams, ant reguliarės 
susirinkimų dienos, tai bus 
sausio 28 d. Tai bus tikrai me
tinis visų narių susirinkimas, 
būtinai visi būkite, kad nebū
tų bereikalingas sekretorių 
darbas rašyti atvirutes, žino-r 
te, kad per spaudą visų daly
kėlių neišpasakosi, reikia būti 
susirinkime, vyrai ir moterys!

Kadangi jau buvo paskelb
ta, kada įvyks dienraščio 
“Laisvės” metinis suvažiavi- 

bankieto nias ir kadangi “Laisvė” yra 
paskutinio (Literatūros Draugijos organas, 
dienraščio, susirinkusieji kreipė domę, 

atjausti bei įsi
jungti į dienraščio “Laisvės” 
bendrą šeimyną. Tapo nutar
ta, kad ALDLD 2 k p. nupirk
tų vieną Šerą už .$10 iš savo 
iždo jr išrinko du nariu, kad 
per pastarąsias tris savaites 
parinktų nuo gerų “Laisvės” 
prietelių suvažiavimo pasvei
kinimui aukų. Kadangi laikas 
ir kelionė labai vertinga da
bar, tai delegato į suvažiavi
mą nutarta nesiųsti. Bet ateis 
laikas, kad ir 2 kuopos dele
gatas galės dalyvauti “Lais
vės” dienraščio suvažiavime.

Narės ir nariai duokles jau 
mokėjosi už šiuos metus ir ku
rie neturėjo knygos, pereitų 
metų leidinio “Amerikos De
mokratijos Steigėjai,” tą i pa
siėmė. Komisija iš trijų išrink
ta surengti vakarienę tinka
miausiu laiku. Komisijai nu
statyti palikta dieną, taipgi 
įėjimo į vakarienę kainą.

Spec. Sus. Pirmininką*.
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Andrew Johnson: Who He was 
and What He Did

By David Platt

Metro-Goldwyn-Meyer has pro
duced “The Man on America’s 
Conscience,” alias “Tennessee 
Johnson,” despite all the protests it 
has received from the people and 
from the United States government.

Who is the man M-G-M is so 
eager to glorify? Why is the Wor
ker so anxious to stop the produc
tion of the picture?

Readers of The Worker have a 
right to know that Andrew John
son’s record in the House, Senate 
and the White House between 1843 
and 1866 is not a pleasant one. 
With the exception of his stand 
against secession, and his services 
in holding the border states in line. 
Johnson’s record is that of a dan
gerous demagogue, similar to that 
of any present-day reactionary 
from the poll-tax states.

It is true that before Johnson 
became President, he spoke out 
against slavery because of “its de
grading effect on white labor.” He 
also said: “The emancipation of the 
slaves will break down an odious 
and dangerous aristocracy and free 
more whites than blacks.”

On the other hand, Johnson him
self was the owner of eight slaves. 
He once said: “You won’t get rid 
of the Negro except by holding him 
in slavery.” He believed that Ne
groes were lazy and could not sur
vive emancipation, so. in common 
with the petty-bourgeoisie of his; 
time, he believed in the coloniza-; 
tion of Negroes outside of America. 
He said more than once. “This is! 
a white man’s government.”

Andrew Johnson spent most of 
his life in the slave South, and he 
held that the slaveowner had cer
tain constitutional rights which he, 
could not be denied. Slavery, he' 
said, was “an institution local in 
character and peculiar to the 
South.” Congress had no power to 
interfere with it, he said.

As a Congressman, his views co
incided perfectly with the opinions 
of the slaveowners:

• He favored the annexation of 
California as a slave state, on the 
grounds that it would provide more 
opportunities to poor whites.

• He favored the conquest and 
annexation of Cuba as a “gate
way for Black slave labor.”

• He supported the South-in
spired Mexican war to extend slav
ery, which Abraham Lincoln op
posed.

• He stood shoulder to shoulder

with the Southern bloc for a low 
tariff: which would keep the United 
States dependent on Europe.

• He voted against the construc
tion of the Pacific Railroad, be
cause, like Jefferson Davis, he was 
against the industrialization of the 
United States.

Johnson was also in harmony 
with the proslavery element of his 
party, as well as with the petty- 
bourgeoisie, on the question of Ab
olitionism.

• He accused honest men like 
Wendell Phillips and William Lloyd 
Garrison of trying to wreck the 
Union.

• He called John Brown (whom 
Emerson called a “saint”) a "mur
derer.”

• He said: “If the abolitionists 
freed the slaves and let them loose 
on the South, the non-slaveholder 
would join with the slave-owner 
and extirpate them, and if one 
should be more ready to join than 
another, it would be myself.”

It is true that Johnson was 
against Secession, holding it un
constitutional. On the eve of the 
Civil War, he asked that planta
tions bo divided in the South and 
the lands opened in the West — 
BUT NOT TO NEGROES.

BAD OMEN FOR DIS 
PRESIDENCY

This hatred of Negroes was the 
key to Johnson’s disastrous course 
as President in the months to come.

It is true that Johnson sup

ported Lincoln’s mobilization of 
manpower to preserve the Union, 
and that he was chosen as Lin
coln’s running mate in 1864 as a 
reward for keeping Tennessee in i 
the Union. But when he became I

i President, after Lincoln’s assassina- 
| tion, his hatred of the freed Ne- 
| groes and of the rising industrial 
bourgeoisie of the north, drove him 
into the arms of the defeated slave- 
ocracy.

Frederic Douglass, the great Ne- 
i groe Abolitionist, saw Johnson in 
j the White House on Inauguration 
[ Day. Douglass said: “The first ex- 
• pression which came to his face, 
and which I think was the true 

i index of his heart, was one of bit- 
, ter contempt and aversion.”

Johnson began to defy Congress 
I and the people, and to pursue a 
policy of appeasement which re- 

' stored the Bourbons to power in 
the South.

• He vetoed the Civil Rights Bill 
because it called for equality of 
Negro and white.

• He vetoed almost every pro
gressive act of the 39th Congress, 
in an attempt to keep Congress 
from functioning until the Fall el
ections.

• In the Fall, on a campaign 
trip, he was greeted by black flags, 
banners reading “No welcome to 
traitors,” and bands playing funeral 
marches.

• After the Fall elections, Artic
les of Impeachment, were drawn up j 
against him, as a result of his re- ' 
rnoval of Secretary of War Stan
ton, a violation of the Tenure of 
Office Act. This impeachment (that 
is, an accusation) was by an over
whelming majority of the House. 
Johnson was tried by the Senate 
and acquitted by only one vote.

Carl Schurz called Johnson “a 
traitor bent upon turning over the 
national government Io the rebels.” 

Thaddeus Stevens called John
son’s course “worse than sedition 
and little short of treason.”

The Governor of Illinois sent a 
telegram to Congress which ex
pressed the prevailing opinion in 
the Republican Party: “His treason 
must be checked. The peace of the 
country is not to be trifled with by 
this presumptuous demagogue.”

Six month after the impeachment 
trial, Johnson was retired from 
public office by the election of 
Ulysses S. Grant. That he was not 
a candidate was significant evi
dence in support of Stevens’ con
tention that Johnson “had lost the 
confidence of the people.”

If you have not yet done so, 
write your protest against the 
showing of “Tennessee Johnson” to
day. Address it to Metro-Goldwyn- 
Mayer, Hollywood, California.

“Just think, Joe, this ship was only a blueprint last week.”

Tony Yakstis Engaged 
to Lillian Kazei

Mr. and Mrs. Michael Kazel-Kaz- 
lauskas of 78-32 --- 87th Ave., of 
Woodhaven, L. I., recently an
nounced the engagement of their 
eldest daughter, Lillian, to Antho
ny Yakstis, son of Mr. and Mrs. 
Michael Yakstis, 8608 76th St., 
Woodhaven, L. I.

Anthony, who is a 3rd class 
Petty Officer in the U. S. Coast 
Guard, presented Lil with the dia
mond, on Now Year’s Eve.

Tony, as he is called by his 
friends, is a former member of the 
Aido Chorus, Pirmyn Chorus. In 
the latter ho was one of the dan
cers. He is also a member of (he 
LDS Builders.

The couple is somewhat secretive 
as to their next step. But wc wish 
them luck and etc . . .

SUFFIELD, CONN.

"These Are
NAZI PRISONER

ur Boys”
The first Lithuanian, also one of 

the first New Yorkers to be cap
tured by the Germans since the 
U.S.A, entered the war is Lt. Cla
rence W. Lipsky, of 181 Middle 
Nedk Road, Great Neck, N. Y. He 
is the son of Mrs. N. Lipsky, a wi
dow, who is very well known by 
Lithuanians a‘s one of the cham
pion knitters of sweaters, socks, 
mufflers, etc. for the valiant Soviet 
Army.

His family has recently received 
three letters from him in which ho 
writes that “We play softball and 
soccer and bridge, but it is getting 
a little cold for games. We expect 
to skate soon. We arc in the woods 
and it is hilly and mountainous. We 
are eight in a room and we do our 
own cooking. I am not much of a 
cook, so I do the dishes.”

The letter also paid tribute to 
the Red Cross, on which, Lipsky 
said, “our existence depends.”

Lipsky was captured on Septem
ber 6, when the Flying Fortress he 
piloted crashed over Belgium after 
having successfully bombed the air
craft factories of Meaulte. He has 
received the Distinguished Flying 
Cross, awarded him for action over 
Rotterdam. This was described in 
another letter in which he writes:

Chas. DeVetsco
Charles DeVetsco is New

Yorker to whom war is pot new as
lie was one of the thousands of
American men who fought in
Spain during the Civil war there 
several years back. Charles has 
been in the army only since No- 
venilier, before that, he had been 
working at a vital defense job.

Soviet Weapons Prove More Re
liable Than Nazi 'Super’ Models

GIRL GUERILLA LED RED
FORCES INTO VELIKIE LUKI

The Moscow radio discloses that 
the girl leader of a guerilla band, 
Tamara Sumchakova, led the Red 
Army into recaptured Velikie Luki, 
on the Central Russian front.

“Tamara brought the Russian 
Army information regarding Ger
man positions and it was her de
tachment. which led Soviet units in-

Joseph Stalin and His People.
While listening to a news repor

ter a few days ago, I heard him 
call Joseph Stalin, “Uncle” Joe Sta
lin.

Before the war, everyone said 
he was a dictator and a bolshevik. 
Now that the Russian Army is va
liantly fighting to rid the world of 
the Nazis, (hey call him “Uncle” 
Joe Stalin. My, how the world 
does change!

The same news reporter said that 
the Russian Army is killing the 
Germans so that we won’t have to. 
We can’t just let the Russians 
fight them. We have to help them 
as soon as possible. We can un
derstand how difficult it is for 
(hem to fight for almost 2 long 
years.

A while back, people said that 
the Russians were uncivilized and 
uneducated. They now know that it 
is false. The Russians arc educated, 
illiteracy is very scarce, and they 
really know how to fight for their 
fatherland. Ellita Žilinskas.

I to attacking positions,” the radio 
I said.
i “Later, tall, smiling Tamara 
I stood in the doorway of the former 
į German staff headquarters at Ve- 
i likie Luki and greeted the Russian 
soldiers as they passed in triumph.”

By Sam Brown

(Wireless to Inter-Continent News) 
MOSCOW, Dec. 31, 1942 (ICN). 

—The Red Army holds the initia
tive on the vast Soviet German 
front. The Soviet troops are strik
ing such hammer blows on the fas
cist hordes that the German gene
rals have already/ forgotten about 
their "victories.” The present state 
of affairs has compelled them to 
forget about the past.

It appears that the summer cam
paign solved nothing and General 
Dietmar, "commander in chief” of 
the Hitlerite radio war commen
tators, states with sorrow at the 
close of the year that “decisive 
1942 battles are now in progress.”

It appears that the commander 
in chief miscalculated. During the 
last year and a half the Germans 
had no small number of pyrrhic 
victories - in Russia—victories which 
on some sectors of the front 
brought the Nazi hordes to the 
brink of catastrophe. The Germans 
scored their biggest victory in the 
summer of 1942. The Volga steppes 
were still covered with a green 
carpet when Hitler addressed his 
picked troops at Stalingrad and 
entreated them to take just an
other small step, after which all 
their wishes could be fulfilled— 
warm winter quarters and (for 
safety’s sake) winter uniforms; a 
winter lull and a long furlough 
home for Christmas and New 
Years.

And suddenly all the German1 
plans crumbled. Tens of thousands 
of occupationists lie buried under 
the snows of the Don steppes to
gether with Hitler’s promises. For 
them, like for the tens of thous
ands who have surrendered, the 
war is over. And for the retreat
ing hordes the German command 
is building "new” defenses on Uk
rainian soil in the Rostov region, 
and in the bitterly cold Kalmyk 
steppes.

It is difficult to foretell as yet 
with what forces and equipment | 
the German generals intend to hold 
back the Soviet onslaught. The 
"old” rarms such as tanks, planes, 
guns and machine guns have either 
been captured or destroyed in en
ormous quantities by the Red Army.

On a territory of approximately 
80,000 square kilometers, from 
Stalingrad to the Voronezh-Rostov 
railway line and from Chemyshevsk 
to Kotelnikovo the Germans have 
lost in one and a half months— 
taking the minimum figures—1,750 
planes, 3,200 tanks, 5,800 different 
caliber guns, 9,510 machine guns 
and 18,100 trucks. From this it

can be seen first that the German 
armies at Stalingrad were the 
flower of the 1942 German army 
and that they were well-equipped. 
Secondly, these figures are the best 
proof of the offensive fervor and 
fighting skill which the Soviet 
troops have displayed and are dis
playing on all these adjacent 
fronts.

From the very first days of the 
Soviet offensive, Goebbels rushed 
to the assistance of the German 
command and with all due pomp 
armed the German troops in this 
very area, that is in the Stalin
grad area, with a new type of wea
pon, something in the line of an 
electrically propelled machine gun. 
But strange as it may seem, in 
one and a half months of violent 
battles, this “super-machine gun” 
was never seen—either by the flee
ing Hitlerites who were supposed 
with the help of this "marvelous 
weapon” to check the Soviet troops 
or by the Red Army men when 
capturing, sorting out and count
ing their rich trophies.

The Germans however have most 
realistically felt the full weight of 
the "old models” of Soviet arms, 
such as the KV tanks, for instance . 
Outside of the Soviet press very' 
little was written about them in Į 
the past year. A number of times! 
the Soviet tank industry was “de-1 
stroyed” and all the key plants! 
captured! In the meantime the So-! 
viet tank industry continued to 
work day and night, and when the 
Red Army went over to the offen
sive the KV tanks, like all the other 
types of armaments of the Red 
Army, proved to be the masters of 
the battlefield.

Even more, Soviet industry and 
the whole Soviet country launched 
the offensive parallel with the Red 
Army offensive. Soviet plants are 
turning out an increasing number 
of tanks, planes and guns. The de
mand for them is great not only at 
the front, but in the rear too. Tens 
of thousands of collective farms, 
factories and scientific institutions, 
as well as thousands of individuals, 
want to have their own tank and 
their own plane. They want a tank 
or plane built on their own con
tributions to rout the hated enemy.

The Soviet collective farmers 
have shown the initiative in this 
movement. And while these lines 
are being written the first tank 
columns with the inscription "From 
the Tambov Collective Farmers” 
are already routing the Germans on 
the battlefield and the first plane 
squadrons "From the Saratov Col
lective Farmers” are , dropping

hundreds of tons of metal over the 
heads of . the retreating German 
troops.

The Red Army and the Soviet 
! people have managed very well 
without the “super modern types of 
weapons.” The Soviet people’s burn- 

' ing hatred for the Brown Shirt 
beast and their steeled will for 
victory were the weapons which 
made it possible for them to pre
pare and successfully conduct their 
offensive—an offensive that ushers 
in 1943, the year in which all free
dom-loving mankind has deep faith.

Whether it’s for Him or 
Her, these crocheted slippers 
will prove a welcome acces
sory this winter. Hers is made 
just like His except, that pop
corns are added for decoration. 
Pattern 7385 contains instruc
tions tor making these slippers 
in any size; illustrations of 
stitches; materials needed. .

To obtain this pattern send 
ELEVEN CENTS in coins to; 
LAISVE, LITHUANIAN DAILY

Musical
Notes

By The Trio

If you’re a member of the armed Forces and you like opera there’s good 
news for you. Through the cooperation of lhe Metropolitan Opera Guild, 
the Officers’ Service Committee, the N.Y.C. Defense Recreation Com
mittee, the Juilliard School of Music and a number of individual Met
ropolitan Opera subscribers, arrangements have been completed to pro
vide free seats for non-commissioned personnel in the armed forces and 
seats at reduced prices for commissioned officers. Tickets arc turned 
over to the N.Y.C. Recreation Committee, for distribution to service men 
through its center at 99 Park Ave.

It seems that one of the best ways of landing in the movies with a 
chance at stardom, is to be a singer with a famous band. For example— 
Dorothy Lamour came from Herbie Kaye’s band, Janet Blair, was with 
Hal Kemp, Betty Hutton with Vincent Lopez, Ginny Simms with Kay 
Kyser and Dona Drake had her own orchestra. Marie MacDonald is the 
latest girl singer to leap from band to screen. Already she had made 
good with a featured role in “Lucky Jordan” with Alan Ladd. Marie sang 
with Tommy Dorsey, Johnny Long and Charlie Barnett.

HOW YOUR SALVAGE
HELPS HIM

o»

O WASTE RUBBER
RUBBER IS USED FOR PADDING 

i OF STEEL HELMET AND ALSO

UNIFORMS

OF STEEL HELMET AND ALSO 
CAS MASK

©STRING
IT HELPS TO MAKE MATERIALS 

I FOR WEBBING

O SCRAP METAL
STEEL HELMET CONTAINS 
APPROXIMATELY SAME 
AMOUNT OF METAL AS A 
4 PINT IRON KETTLE

BONES
PROVIDE GLYCERINE FOR 
CARTRIDGE FIRING CHARGE

WASTE PAPER
ONE OLD ENVELOPE CON 
TAINS enough paper TO .
MAKE 50 CARTRIDGE wads

MORE SCRAP METAL
BAYONET WEIGHS APPROXI
MATELY THE SAME AS 9* 
SAUCEPAN

SCRAP METAL AGAIN!
RIFLE INCLUDES AS MUCH 
METAL AS A FLAT IRON AND 
THREE TINS

HOUSEWIVES IN BRITAIN hoard every bit of “rubbish” around th* 
house. This British Government poster shows them how every scrap of 

salvage helps the boys on the battlefronts.
—. , ■ i i. —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------- -——------------------------- -

O WOOLLEN RAGS
CAN BE REWOVEN INTO

Lt. C. W. Lipsky

We Hear From The Boys:—
.......... George Kazakevich, former 
teacher of Pirmyn Chorus, writes: 
“I really have traveled a lot and 
seen quite a bit of our beautiful 
country (21 states). I am working 
in a Gunners’ School now, in Ne
vada. The city here is big, but 
there’s a great deal of drinking and 
gambling. There is a slot machine 
in every store in town, even the 
5 & 10. 1 saw a man begin with 
25c and end up with $600.00. A 
dollar bill is very rare here, all 
you see is silver.” (That man must 
have needed a truck to carry away 
his winnings).

.......... Joseph Sacal, fondly called 
“Jose” because of his experiences 
in Spain, also sends Season’s Greet
ings, to his friends in Brooklyn, 
from Washington, where he has 
been assigned as a machine-gunner. 
He has already received two 
awards for his good work ...

* “Upon leaving my target I was 
jumped by 190s and shot all to 
hell, 2000 shots in plane, 12 large 
cannon holes. Three of my gas 
tanks were punctured, one propeller 
broken, two motors knocked out, 
two oxygen tanks gone, and one 
half of a rudder shot off. We were 
up at a high altitude, so wc started 
to glide to a dead stick landing. It 
sure was a hot session, and no one 
could see how we got down.”

Throe members of his crew were 
wounded.

.......... Friends of Tony Vasaris in 
Brooklyn, have received New Year’s 
Greetings from the Sergeant from 
away out in Africa. Cards sent 
were very quaint with French salu
tations.

The following boys are home on 
furloughs now:

Pvt. John Orman, Brooklyn, N. Y.
Pvt. Jules Lazunas

Pvt. Geo. Pranaitis
Pvt. Edward Tusky
Pvt. Bob Žukauskas, E. Orange,

N. J.

PETER RAKICKAS 
L.D.S. Br. 5, Philadelphia, Pa.

Hanover, Pa.
Home on Furlough.

Pvt. Joseph George Komoroski, 
who is serving in the armed forces 
of our country spent the holidays 
at the home of his parents, Mr. I 
and Mrs. Frank Komoroski, on 
Phillip Street.

Invitations were received for the 
farewell party, on January 2 in I 
honor of our young serviceman. A; 
dinner was held at the home of 
his parents. Those attending wore: 
Lieut. Walter Symchek, Mr. and 
Mrs. Frank Komoroski, parents, 
Mrs. Margaret Komoroski, grand
ma, Helen Gillis, Jule Poloski, 
Wanda Poloski, Peter Gilbus, Hen
ry Wentz, Dorothy Knapka, Mary 
Kilmar, Alice Komoroski, Eleanor 
Komoroski, Paul Jezek, Effie Žit
kus, Mr. and Mrs. Skiptunas, Jo
seph A. Laburda, Anetea Laburda, 
Mrs. Barusevicz, Anthony Skiptu
nas, Jr., Antonette Komoroski, Alex 
Baron, Frank Komoroski, Jr., Hen
ry Pszekop, who was piano player 
all evening, and John Wilkelis, ma
ster of ceremonies. Correspondent.

Sgt. Walter C. Ramanauskas, 
Minersville, Pa.

Walter joined the United States 
army two years before Pearl Har
bor. For a while he served in the 
Hawaiian Islands, and returned 
with promotions, to a higher rank. 
He is now teaching new recruits in 
California. Walter returned to the 
United States just a few weeks 
before Pearl Harbor was attacked.

Walter is the son of Vincent Ra
manauskas, of Minersville, Pa.

One of Maspcth’s new Lithuanian 
recruits in the U. S. Army is Sa
muel Kozlowskas, who joins his 
two brothers, John who has been 
serving 11 months, and Edward, 7 
weeks.

The boys’ home address is 60-21 
Maspeth Ave., Maspeth, L. I.

Their sister Mrs. Anna Zumis 
(Zurinskienė), wishes her three 
brothers all the luck in the world 
and hopes for the day when she 
will see them marching home in 
Victory.

U. S. air force is taking 40 per
cent of all combat troops. The 
Eagles breed to rule the air waves!

Increased value of horses has 
brought a return of the horse 
thief. We’ll have to put license 
plates on them.

Smart retailors entering used 
goods market. OPA’s council says, 
“By 1943 the second hand dealer, 
now a poor relations trade, will 
put on a top hat.”

High powered U. S. owned radio 
stations to be built in strategic 
points of the world for communica
tion, military and propaganda pur
poses.
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Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant
Rašo POVILAS PAKARKLIS. , .

Korporalas John Bartėk (dešinėje), vienas iš septynių 
vyrų sykiu su Rickenbackeriu išbuvusių 22 dienas Paci- 
fiko Vandenyne guminiame “botukyje,” pasakoja 
Tekstilės Darbininkų Unijos (CIO) prezidentui Emil 
Rieve apie savo ir draugų vargus, išvargtus pavojuje. 
Korporalas Bartekas yra narys paminėtosios unijos.

Senus Metus Užbaigus 
Ir Naujus Pradedant
Senieji Metai Praėjo Palikdami Pasauliui Baisias Istorines 
Žymes, Žmonijos Krauju Užrašytas! O Ką Gi Duos Nauji 

Metai Žmonijai, Sutikti su Triumfu?

(Tąsa)
9. Apie Lietuvos Klerikalų Daktarus
Jei imti Lietuvos gyvenimą, tai gauna

si įspūdžio, jog klerikalai sistematiškai 
siekia, kad jų visuomenės veikėjai būtų 
su daktaro laipsniais. Plačiai Lietuvoje 
yra žinoma, kad klerikalai jau seimų lai
kais turėjo daug friburgiškų daktarų, o 
dabai' nestokuoja ir kitokių. Klerikalų 
kai kurie vadai mėgsta net pabrėžti bei 
didžiuotis, kad jie turi pasiruošę intelek
tualinių pajėgų, kad jų organizacijoms 
vadovauja daktarai.

Nėra abejonės, kad daktaro laipsniai 
padidina klerikalų veikėjų autoritetą 
tam tikroje Lietuvos visuomenėje. Daug 
kas iš lietuvių žino, kad priešrevoliucinė
je Rusijoje daktaratą gauti nebuvo leng
va. Lietuvoje taip pat maža kas įsigyja 
daktaratą. Visa tai atitinkamai veikia 
tam tikros visuomenės psichiką ir plėto
ja joje savotišką pagarbą daktarams. Ne 
kas kita, o ši visuomenės pagarba dakta
rams ir bus priežastis, kodėl Lietuvoje 
tam tikn asmens, nerašę nei menkiau
sios disertacijos ir tuo pačiu neturį jo
kio daktarato, pradedami tam tikros 
krypties spaudoje ir kitoje vietose titu
luoti pono daktaro vardu. Pasitaiko; taip, 
jog toks nuolat daktaru tituluojamas aš
muo tiek apsipranta su daktaro titulu, 
jog, pasirašydamas raštus, nejučiomis 
prideda prie savo pavardės ir daktaro ti
tulą. ’

Vakarų Europos kraštų1 tikrosios da
lykų būklės daug kas visai nežino, o 
tam tikrus pasakojimus apie daktaratų 
įsigijimus laiko žymiais perdėjimais. Tuo 
labiau, kad spaudai, kurioje bendradar
biauja įvairūs užsienietiški daktarai, da
rosi ir nepatogu mažinti užsienietiškų 
daktaratų reikšmę.

Kad Lietuvos klerikalai turi daug dak
tarų, bus prisidėjęs ne tik jų turimas 
kapitalas, ne tik jų organizacijų privi
legijuota būklė, lyginant su antiklerika- 
linėmis organizacijomis, ne tik Lietuvos 
mokyklos, bet ir jų senesniosios kartos 
ypatingas dėmesio kreipimas į jaunąją 
kartą, ypatingas rūpesnis, kad jų jau
nosios karto gabiausieji žmonės nesiten
kintų Lietuvos aukštųjų mokyklų baigi
mu, bet dar gautų progos pagilinti ži
nias Vakarų Europos universitetuose.

Lietuvos klerikalų vadai, atrodo, pui
kiausiai suprato'ir supranta jau senai 
jėzuitų skelbto ir vykdyto principo reik
šmę: jei nori laimėti, studijuok jaunuo
lių savybes, kiekvienam duok darbą pa
gal jų gabumus, o veikimo vadais pasta
tyk gabiausius bei energingiausius žmo
nes ir duok jiems kuo didžiausį išsimoks
linimą.

Be abejo, Lietuvos klerikalams daug 
padėjo ir padeda užsienio klerikališki 
universitetai, o taip pat Vyt. D. U-to 
Teologijos - Filosofijos fakultetas, ku
ris yra jų žinioje ir gali didinti filosofi
jos daktarų kiekį.
10. Nesitaikymas prie universiteto dva

sios disertacijoje—kliūtis daktaratui 
gauti.

Politiniai momentai turi įtakos į dak
taro laipsnio gavimą dar ir tuo, kad tik 
už tam tikro turinio disertacijas galima 
gauti daktaro laipsnius. Daugely kraštų 
disertacijų priėmimas ir tuo pačiu dak
taro laipsnio gavimas svarbiausia pri
klauso nuo profesoriaus referento, kurio 
priežiūroje buvo rašoma disertacija. Ne 
kas kitas, o referentas daugiausia yra 
atsakomingas už disertacijos turinį.

Per tat katalikiškame universitete ar 
net tokiame fakultete nebus galima gau
ti daktaro laipsnio už kokį bedievišką 
darbą, o nacionalsocialistinėje Vokietijo
je negalės praeiti jokia aiškiai marksisti
nė disertacija, nors ji būtų ir puikiausiai 
parašyta. Ne kiekvienam ir vadinamam 
liberaliniam universitetui, kur mėgstama 
kalbėti apie reikalą skelbti objektingą 
mokslą, bus patogu priimti aiškiai prieš- 
tikybinė, o dar labiau—marksistinė di
sertacija. Juk yra buvę atsitikimų, kad 
ne naciško ir ne katalikiško universiteto 
profesorius turėjo apleisti universitetą 
vien todėl, kad aiškiai ėmė skelbti audi
torijai, jog Biblijos aprašomi dalykai žy
mioje dalyje yra iš Babilonijos perimtos 
pasakos.

Valstybiniai, universitetai paprastai 
daugiau ar mažiau turi taikytis prie 
esamos valstybėje santvarkos, p privati
niai, be to dar, ir prie pažiūrų organiza
cijų bei įmonių, kurios juos išlaiko ar 
remia. Pasirodo, kad yra universitetų, 
kurie priklauso nuo tikybiškų organiza
cijų, bet yra universitetų, kurie priklau
so ir nuo kapitalistinių įmonių. Akade
miko S. J. Volfsono tvirtinimu, Ameri
kos Jungt. Valstybėse Kolumbijos uni
versitetas priklauso nuo Morgano banko, 
Pennsylvanijos universitetas nuo Su
jungtosios Dujų Kompanijos įmonės, 
Kalifornijos universitetas — nuo Hydro- 
elektrinės Energijos Tresto, o eilė kitų 
universitetų—nuo kitokių panašių kom- , 
panijų ar trestų. (S. J. Volfson, Kultūra 
i ideologija... Moskva, 1935, p. 186).

11. Vokiškų disertacijų turinys apie 
Maž. Lietuvą ryšium su nacių 

pažiūromis į mokslą.
Ne vien specialistai, bet ir platesnė 

Lietuvos visuomenė žino, kad Vokietijos 
istorikai, kalbininkai, archeologai, geo
grafai šiandien kitaip rašo apie Lietu
vos vakarų sritis, negu kad buvo rašo
ma prieš pasaulinį karą arba ir tuoj po 
šioj o pabaigos.

Šių dierjų Vokietijos mokslas nenori 
pripažinti, ; kad Klaipėdos kraštas, Til
žės — Įsruties apylinkės ir net Suduva 
būtų buvusios lietuvių gyvenamos žemės 
prieš kryžiuočių bei kardininkų atvyki
mą į Pabaltės sritis.

Dabartinis Vokietijos mokslas randa 
minimose srityse gyvenus kuršius, prū
sus, bet neberanda lietuvių, kuriuos ras
davo ankstyvesnis vokiečių mokslas. Ma
žojoje Lietuvoje šiandien tebegyveną lie
tuviai, pasak naujojo vokiečių mokslo, 
yra vėlesnių laikų atėjūnai, gavę ten že
mės per vokiečių malonę.

Nieko nuostabaus, jei moksle kartais 
įvyksta pasikeitimų ryšium su naujų 
duomenų suradimu, bet šiuo atsitikimu 
turime reikalo ne su naujų duomenų at
siradimu, bet jau su žinomų duomenų 
kitokiu aiškinimu arba tam tikrų duo
menų nutylėjimu.

Plačiai žinomas Bismarko aforizmas 
sako: „Gali mušti kaimyną... Visuomet 
rasi profesorių, kuris tai pateisįns amži
nosios teisės vardu.” Šito aforizmo žo
džiai, atrodo, labai tinka ir kalbamam 
reikalui. Vos atsirado Vokietijoje reika
las mažinti Lietuvos teises į Klaipėdos 
kraštą, — tuojau atsirado eilė mokslinin
kų, kurie, kits kitą lenktyniuodami, ėmė 
tą patį klausimą spręsti kitaip, negu jis 
buvo iki tol sprendžiamas.

Tiesa, yra vokiečių mokslininkų, kurių 
naujasis vokiečių mokslas apie Klaipėdą 
ir gretimų sričių pareitį nežavėjo ir ne
žavi, pats šio rašinio autorius turi vie
no mokslininko, buvusio priešnac. socia
listinėje Vokietijoje profesoriumi, laiš
ką, kuriame reiškiamas priešingas nau
jajam vokiečių mokslui nusistatymas,— 
tačiau kalbamas naujasis mokslas Vokie
tijoje praktiškai jau yra pasidaręs ofi
cialiu mokslu. Šiuo, o ne kokiu kitu, 
mokslu naudojasi Vokietijos atitinkami 
organai, naikindami ir Rytprūsių lietu
viškus vietovardžius.

Ne tik patiems profesoriaųi šiandien 
gali būti rizikinga skelbti Vokietijoje ki
tokį kalbamu reikalu mokslą, bet ir stu
dentams davimas cĮidesnės laisvės gali 
sudaryti profesoriui nemaža nemalonu
mų. Juk jei naciškos Vokietijos profe
sorius referentas leistų kokiam studentui 
parašyti disertaciją, įrodinėjančią Klai
pėdos krašto lietuviškumą nuo žiliausios 
senovės, jei, be to dar, profesorius refe
rentas tokią disertaciją priimtų, tai jis 
nusidėtų tikslams,' kuriuos nacionalsocia
listai stato mokslui.

Koki tikslai yrą statojnį mokslui na
cionalsocialistinėje Vokietijoje, galima 
sužinoti iš nacių šulų posakių, kurių ke
letą patiekiu skaifytpjų žiniai:

Propagandos mihisteris Gebelsas savo 
laiku yra pareiškęs: “Mokslas, menas, 
kultūra turi būti palenkti politikos rei
kalavimams. Mum^ pęreikąlingas libera
linis, objektingas jnokslas. Mokslo krite
rijų turi būtį naudingumas ar žalingu
mas valstybei.”

£Bųs daugiau)

Aš šitą klausimą statau pats 
sau, ir būčiau labai patenkin
tas, jeigu man atsakytų patys 
darbininkai plačiuoju mašta
bu : kaip jie jautėsi praeitą 
metą, žiūrėdami j žmonijos 
kraujo jūras, išlietas aplink 
visą mūsų planetą! Ir ką mes 
tikimės sutikti naujuose me
tuose, kada vienas kitam spau
džiam dešinę, linkėdami iš šir
dies geriausios laimės ir links
mo gyvenimo, su tikrais sielos 
jausmais, gėrėtis beklasinės 
žmonijos laime, atsiekta visuo
menei !

O kaip būtume mes laimin
gi, kad tą galėtume atsiekti su 
Naujais Metais!

Bet, deja, dar mes esame 
toli nuo tos laimės, dar mes 
miegam, kaip kūdikiai vystyk
luose paguldyti, molinos krū- 
čia papenėti, iki išsimiegoję, 
užsimanę valgyt, vėl ima 
šauktis motinos pagelbos . . .

Šitas prilyginimas tinka dar
bininkų klasei, nes mes didžiu
moj miegam, kaip tie kūdi
kiai, kolei šaltis ir alkis nepri
budina iš to nesupratimo ir 
tamsybės letargos miego, kel
tis ir jieškoti išeities.

Šiuo savo pasireiškimu dau
giausia aš kreipiu domės į 
Minersvillės ir jos apylinkes 
lietuvius darbininkus, kurie 
praeityje žymią rolę vaidino 
progrese, bet dabar, svarbiau
siam momente, užsnūdo letar
gos miegu. Išrėdytų, kad am
žinai, jau niekad nesikeis iš to 
apsnūdimo!

Man išrodo, kad šitas mo
mentas ir jo svarba negalų 
duoti vietos jokiam tinginiui 
ramiai sėdėti, lyg su atšalusio
mis širdimis, su atšalusiais 
jausmais, ant visko ranka nu
moti ir būt ramiems, bejaus
miams !

Aš pavadinsiu tokią atšalu
sią liaudį bejausme, kuri šiam 
momente ant visko ranka nu
moja ir svajonėse snaudžia 
laukdama, kada karas pasi
baigs ir vėl bus laimingi kapi
talo vergai.

Kodėl aš taip vadinu ? To
dėl, kad tam faktų yra. Mūsų 
darbininkų palaikoma spauda, 
dienraščiai, žurnalas “šviesa” 
ir dvisavaitinė “Tiesa,” visuo
met aiškino, kad yra dvi žmo
nių klasės, darbo ir kapitalo, 
ir kad kapitalistų mažuma, 
visuomet palinkus darbo kląsę 
laikyt pavergus. ■ Mes tiepis 
klausimams išrišti turim kultu-
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rinę organizaciją ALDLD, ku
ri leidžia teoretinius rankye- 
džius (knygas), .parašytus 
mokslo vyrų, kurie savo gyve
nimą pašventė vien darbininkų 
liuosavimui iš kapitalistinės 
verguvės, tarptautinei darbi
ninkų visuomenei. Jeigu mūsų, 
nariai būtų studijavę visas iš
leistas knygas, ir būtų nuošir
džiai aiškinę nepriklausam 
tiems darbininkams, kas jose 

yra rašoma, mes šiandien turė
tume gyvą ir veiklų judėjimą, 
nes aiškiai žinotume, kokį mes 
darbininkai šiandien pergyve
name perijodą visapasauline 
plotme.

Tas apsnūdimas ir merdėji
mas neturėtų rasti vietos pas 
mumis, kada visus jaunuolius 
mobilizuoja į karo lauką gin
ti demokratiją nuo nacinio fa
šistinio barbarizmo, besiren
giančio pulti mūsų šalį. Jau
nuolių šaukimas stoti prie 
ginklo turėtų būti mūsų visų 
bendras reikalas. Mes turime 
juos pagerbti, juos išleisti, 
kaipo karžygius, einančius ko
voti už mūsų visų laisvę. Di
desnėse kolonijose taip daro
ma. Kur jaunuoliai kartu da
lyvauja su suaugusiais, ten 
rengia atsisveikinimo išleistu
ves, siuntė kalėdines dovanas 
kariams į frontą. Tas pakėlė 
ūpą ir dvasią karių kovoti už 
mūsų visų laisvę, laimingai su
mušti barbarišką priešą, ir vėl 
laimingai grįžti pas savuosius 
draugus kartu darbuotis kul
tūros ir apšvietos darbe. Tas 
žinias skaitant dienraščiuose 
sukelia ūpą. Tekis bendras so- 
lidariškumas kitų kolonijų 
draugų!

Bet pas mumis to nesimato, 
rodos, kad nėra karo, nė jau
nuolių neima į armiją. Viskas, 
kad kurią dieną perveža jau
nuolių miesto gatvėmis ir ug
niagesių sirena rėkia, duoda
ma ženklą atsisveikinimo, ir 
motinos apverkusios savo sū
nus grįžta namo.

Šitokis vaizdas turėtų už
gauti kiekvieno jausmus, nes 
jie keliauja kovoti už mūsų 
visų laisvę, tocįel mums vi
siems reikėtų visuomeniškai, 
bendrai susirinkti svetainėj, 
pagerbti ir atsisveikinti su 
karžygiais, išreikšti savo sim
patiją jų tėvams.

Iki šiol tas uždavinys buvo 
mums svetimas, juo niekas ne
sirūpino organizuotai. O tas 
priklausė ALDLD kuopai. Bet 
kad ji buvo nustumtą į ineręĮč- 
jimo dienas, todėl ir neatliko 
tos svarbios užduoties. Bet štai 
dabar su Naujų Metų pradėji
mu žadam sušaukti susirinki
mą, sausio 24 d. pas fipąpsų 
sekretorę. Kviečiu prįsirępg'ti 
dalyvauti visus senus narius ir 
atsivesti nąujų. Tuomet galėsi? 
me nutarti, kaip tankiai lai? 
kyti susirinkimus ir kur. Ir 
pakalbėsime, kokia užduotis 
mum pirmiausia reikia atlikti.

Draugai, momentas yra la
bai svarbus, neleistina tingėji
mu praleisti.

Gali kas pamanyt, kad iš 
Minersvillės nėra paimta lie
tuvių jaunuolių į armiją. Tai 
būtų klaidą. Mąn užklausus 
patikimo^ žmogaus, kuris arti
mai žino, kiek jaunuolių pa
imta į armiją iš mūsų miestu
ko su aplinkiniais kaimeliais,

Ką Veikia LLD 44-ta Kuopa?
Su pradžia šių metų kuopa 

dar nieko nedaro. Bet, ve, sau
sio 17 dieną, 2 vai. po pietų 
yra šaukiamas Literatūros 
Draugijos labai svarbus susi
rinkimas Liet. Piliečių Kliu- 
be, 338 Central St. Visi kuo
pos nariai privalo dalyvauti, 
nes turime du neatidėliotinus 
labai svarbius klausimus. Pra
dėkime šiais metais geriau rū
pintis Literatūros Draugijos 
reikalais. Ir parodykime savo 
rūpestingumą su pradžia me
tų — su pirmuoju susirinki
mu.

ALDLD 44-tą kuopa savo 
veikimu turėtų neatsilikti nuo 
kitų vietinių organizacijų. Aš 
tikiu, kad jeigu tik draugai 
skaitlingai susirinks į šį susi
rinkimą, tai mes pradėsime 
savo kuopos iniciatyva gražų 
judėjimą su pradžia šių metų. 
Nes mūsų pasibrėžti dideli 
darbai užinteresuos mus svar
biais reikalais. Tai darbas bus 
naudai didvyriškų kovotojų.

LDS 110 Kuopa Veikia 
Labai Gerai

Jos pereitas susirinkimas 
buvo geras visais atžvilgiais. 
Kuopa išrinkd du delegatu į 
Bostono apylinkės lietuvių di
džiąją konferenciją, kuri yra 
saukiama vasario 7 d., Muni
cipal Hall, So. Boston, Mass., 
kur bus keliamas klausimas' 
plačiosios darbuotės, kaip sėk
mingiau sukelti $6,000 nupir
kimui 3-jų ambulansų, kurie 
teiks milžinišką pagelbą he
rojiškiems kovotojams už išva
davimą demokratijos.

Tam be galo svarbiam tiks
lui LDS kuopa nutarė turėti 
gražų parengimą—bankietą, 
kuriame bus skoningai priga
minta silkių ir kito ko. Ir su
kuoptas pelnas bus nuvežtas į 
virš minėtą konferenciją. Tai 
gražus darbas, net malonu 
apie jį rašyti. Ar ir Literatū
ros kuopa ką nors panašaus 
padarys? Nėra abejonės, kad 
neatsiliks nuo gerų darbų, tai 
užtikriname. J. M. Karsonas.

Hillside. N. J.
Gruodžio 24 d. įvyko vaka

rėlis, surengtas drg. Kastanto 
Majausko gimtadienio proga. 
Įvyko pas O. Jankauskienę, 
namuose. Svečiams besilinks
minant, įnešta sumanymas pa
aukoti ir Sovietų Sąjungos 
karžygiams. Aukota: po $1: 
A. LukuosevičiUs, A. Jankaus
kienė, G. Kudirka, C. Janush, 
C. Majauskas, A. Stripeika ir 
M. Gasparaitienė. Po 50c.: A. 
Skairius ir J. Majauskienė. Vi
so $8. širdingai tariame ačiū.

H. K.

sakė, kad yra 708. Tarpe jų 
vien lietuvių jaunuolių yra 
208, o mes iki šiolei jokio pa
gerbimo juos išleidžiant nesu- 
rengėm. Tai gėda. Ant toliau 
negali būti taip, kad palikti 
tik motinoms apverkt savo sū
nus, kurie už mūsų visų rei
kalus kovoja.

J. Ramanauskas. 
Minersville, Pa.
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44 Vilnies” Kalendorius
19 4 3

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

---■—176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c —
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
’ ■ *' •;

Tuojau įsigykite 1943 metų

64Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

. išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite Šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisves” Administracija
427 Lorimęr Street, Brooklyn, N. Y.

Įvyks Metinis LLD 52 Kuopos 
Susirinkimas

šį sekmadienį, sausio 17 d. 
įvyks LLD 52 k p. metinis susi
rinkimas, 1:30 vai. po pietų, 
Draugijų svetainėje, 4097 Por
ter St. Visos ir visi nariai pri
valo įsitėmyti ir skaitlingai 
dalyvauti šiame susirinkime. 
Bus išduota atskaita 1942 me
tų finansinio stovio ir veikimo.

Taipgi nepamirškite pasi
imti knygą už 1942 metus. 
Knyga “Amerikos Demokrati
jos Steigėjai” yra labai įdomi 
ir pamokinanti, ir ją kiekvie
nas narys privalo atydžiai 
perskaityti. Dar yra keletas 
narių skalnų už 1942 metus, 
ir kurie užsimokės, gaus tą 
įdomią knygą. Kolei šiuo lai- 
k u darbo sąlygos yra geros, 
tai nariams patartina, kad jau 
užsimokėtumėt savo duokles ir 
už 1943 metus. Tad geriau 
kuopos sekretoriui ir LLD 
Centras gali iš anksto parū
pinti geresnės literatūros dėl 
sekamų metų. Todėl nevilkin
kite užsimokėjimo savo mo
kesčių.

Nepamirškite ir to, kad da
bar eina vajus naujų narių ga
vimo. Tad privalome gauti 
nors po vieną naują narį į 
LLD. Tikiuosi, kad visi nariai 
dalyvausite susirinkime sek
madienį. M. Alviniene,

LLD 52 kp. Org.
Kiti Susirinkimai

Sausio 17 d. 4 vai. po pietų 
įvyks susirinkimas Detroito 
Liaudies Teatro grupės. Dai
lės ir scenos mylėtojai malo
nėkite dalyvauti susirinkime, 
nes bus eilė įvairių reikalų ap
kalbėti link veikalų ir lošimo. 
Įvyks Draugijų svetainėj, tuoj 
po LLD 52 kuopos susirinki
mo.

Sausio 21 d. 7 :30 vai. vak., 
4097 Porter St. įvyks Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubo susi
rinkimas. Kaip visuomet, taip 
ir šis metinis susirinkimas bus 
svarbus visomsĮ narėms, todėl 
malonėkite dalyvauti ir naujų 
narių gaukime į Moterų Kliu- 
bą. Alvinas.

Elizabeth, N. J.
Ketvirtadienį, gruodžio 31 

d., L.D.P. Kliubas suruošė va
karuškas pasitikimui naujų 
metų. Buvo duota skani va
karienė ir publikai baigiant 
valgyt, drg. Sheralis priminė 
Sovietų Sąjungos kovojančius 
karžygius. Ėjo aukų rinkimas, 
aukavo sekamai:

Edward Pociūnas $5. J. ži- 
zas $1.25. Po $1: W. Sheralis, 
P. Poškus, P. Taras, A. Pociū
nas, P. Vaičonis, J. Vertelis, 
A. Vertelienė, F. Savage, P. 
Šilanskas, D. Krūtis, L. Shera- 
lienė, J. Zavatskas, A. Skai
rius, J. šilanskienė, A. Zavats
kas, E. Arlaus, K. Majauskas, 
J. Damasavich, J. Simonaitis, 
Pvt. F.C. A. Pociūnas, A. Jan
kauskienė, G. Kudirka, A. Gu
daitis, J. Zagratskas ir C. Si
mon. Su smulkiais, viso $33.35.

širdingai tariame ačiū už 
gražią paramą.

H. Kudirkienė.



Sovietų Oficialiai Pranešimai
Penktadienis, Sausio 15, 1943 Penktas Puslapis

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Sausio 12 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto dalyse 

sunaikino apie 20 vokiečių tankų ir daugiau kaip 
200 trokų, vežusių karius' ir reikmenis; tuo pačiu lai
ku mūsų lakūnai taipgi nutildė šešias baterijas priešų 
kanuolių, suardė du jų geležinkelio traukinius ir iš
vaikė, dalinai sunaikinant, apie keturias kuopas prie
šų pėstininkų.

Ašies Pasigarsinimai 
Apie Tunisiją

Wilkes-Barre, Pa. Yonkers, N. Y

LONDON, saus. 13. — Maskvos radijo pranešimas, 
užrekorduotas Londone, tarp kitko, sakė:

Stalingrado fabrikų srityje mūsų smarkuolių būriai 
prasiveržė į vakarinius priemiesčius.

Įvyko įtūžę mūšiai gatvėse, kiemuose ir kiekviena
me trobesyj. Priešai padarė šešias kontr-atakas, vie
ną po kitos. Raudonarmiečiai atmušė visas hitlerinin
kų kontr-atakas ir nušlavė apie batalioną vokiečių 
pėstininkų. Buvo pagrobta kiekis priešų karinių reik
menų ir paimta nelaisvėn tam tikras skaičius vokiečių.

Žemutinio Dono srityje vokiečiai viename sektoriu
je, sutelkę didelius skaičius savo tankų ir pėstininkų, 
pradėjo kontr-atakas. Iš pradžios pavyko priešų tan
kams šiek tiek pasivaryt pirmyn. Raudonarmiečiai per
grupavo savo jėgas, atmetė hitlerininkus atgal ir pa
darė jiem didelių nuostolių.

Kitame šio fronto sektoriuje mūsų kariuomenė už
ėmė kelias apgyventas vietas, nukovė apie 800 vokie
čių, sunaikino septynias jų kanuoles ir išdegino bei 
išmušė iš veikimo penkis jų tankus. Mūsų kariuomenė 
čia pagrobė aštuonias kanuoles, 30 trokų, daug šau
tuvų ir tam tikrą skaičių amunicijos ir maisto sandė
liu.

Centraliniame fronte, į vakarus nuo Rževo du bū
riai priešų mėgino apžvalginėti priekines Sovietų ap
sigynimo linijas. Mūsų kariai ugnim iš kanuolių ir 
kulkasvaidžių išvaikė ir dalinai sunaikino tuos prie
šų būrius.

Grupė mūsų lėktuvų, komanduojama vyresniojo lei
tenanto Kotelovo, atakavo priešų orlaivių stovyklą 
Krasnodar miesto ribose. Mūsų lakūnai bombardavo 
tupėjusius ten priešų lėktuvus. Paskui tą pačią dieną 
jie dar kelis kartus atakavo tą vokiečių lėktuvų sto
vyklą. Ant žemės viso buvo sunaikinta 10 priešų or
laivių ir sužalota apie 30, o susikirtimuose ore tapo 
nušauta žemyn du priešų lėktuvai,

Berlyno Pasakojimai 
Apie Sovietų Frontą

Hitleris Nežada Apgint 
Rumunų nuo Vengry

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

Vokiečių komanda per 
Berlyno radiją pasakojo, 
būk jie ir rumunai vakari
niame Kaukaze atmušę vi
sus Sovietų bandymus įsi
veržt į hitlerininkų pozici
jas. Naciai giriasi, kad jie, 
girdi, sunaikinę daug stip
rių Raudonosios Armijos 
punktų Kaukazo kalnuose.

Nacių komanda garsina
si, kad jie ir toliau darą 
atakas viename sektoriuje 
centralinio fronto, kur, gir
di, vokiečiai nelaisvėn paė
mę kelis šimtus raudonar
miečių.

Hitlerininkai (per akis 
meluodami) gyrėsi, būk jie,' 
esą, Velikije Lūki mieste 
vis dar “didvyriškai gina
si” nuo atakuojančių 
raudonarmiečių.

Naciai skelbia, kad jie 
atmušę įnirtusias Sovietų 
atakas Ilmen ir Ladogos e- 
žerų srityje, Leningrado 
fronte, ir giriasi, būk su
naikinę 52 sovietinius tan
kus. Kitas hitlerininkų pa
gyras, tai kad per dieną jie 
šiauriniame fronte neva nu
šovę žemyn 36 Sovietų or
laivius, o kitur dar 16-ką.

Berne, Šveic. —Gauta ži
nių, j°g praeitą sekmadienį 
Rumunijos diktatorius 

premjeras Ion Antonescu 
lankėsi pas, Hitlerį rytinio 
fronto štabe. Antonescu pa
sižadėjo pilnai sandarbinin- 
kaut kare su naciais, bet 
prašė, kad Hitleris užtik
rintų Rumunijai apsaugą 
nuo užpuolimo iš Vengrijos 
pusės.

Hitleris nedavęs Rumu
nijai tokio užtikrinimo ir 
pareikalavęs dar daugiau 
rumuniško žibalo karinei 
vokiečių mašinai.

Iš rumunų šaltinių pa
sklido pranešimai, kad per 
paskutines šešias savaites 
vengrai užmušė, sužeidė bei 
nelaisvėn paėmė daugiau 
kaip 400 rumunų kareivių 
palei sieną tarp Rumunijos 
ir Vengrijos.

MEDAUS ANGLUI UŽ 
PRIEŠŲ GELBEJIMĄ

Areštuotas Nacių Tarpi 
ninkas Šiaur. Afrikoj
Washington; — Šiaurinė

je Francūzų Afrikoje tapo 
suimtas inžinierius Charles 
E. Bedaux, draugas Wind- 
soro kunigaikščio (buvusio 
Anglijos karaliaus), seniau 
gyvenęs New Yorke. Dabar 
jis areštuotas už tai, kad 
supirkinėjęs vaisius šiauri
nėje Afrikoje persiųst juos 
Vokietijon.

Bedaux atvyko iš Fran- 
cijos į Jungtines Valstijas 
1906 meteis.

nas ir perėjo daug ligoninių. 
Dabar pradėda jaustis geriau. 
Tik bėdavoja, kad niekas ne- 
atlanko. Randasi namie, 16 
Nicloss Avė. •

šv. Vincento Draugija laikė 
metinį susirinkimą. Nutarta 
dar nupirkti apsigynimo bonų 
už $300. Ligi šiol viso pirko 
už $1,500. Nutarta surengti 
balių ir kviečia visas draugijas 
prisidėti. Pelnas eis nupirki
mui Yonkers lietuviams karei
viams dovanu.

Wilkes Barre ir Apylinkes 
Lietuvių Žiniai

LLD 43 kuopa stato sceno
je- labai juokingą komediją iš 

t gyvenimo 
.” Bus su- 

14 dieną, 
Lietuvių Kliubo sve-

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

Berlyno radijas skelbė, 
būk vokiečiai ir italai Tuni- Kanados lietuvių 
sijoj sunaikinę 14-ką anglų “Pusseserė Salomėja, 

vaidinta vasario 1! 
1943 m 
tain e j e.

Turim pranešti visuomenei, 
kad įplaukos iš šio parengi
mo skiriamos labai svarbiam 
tikslui, tai yra del Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir dėl 
Sovietų Sąjungos medikalės 

j pagelbos. žinoma, turės kiek 
! likt ir kuopos reikalams.
i Toliau prašome kitas orga
nizacijas tą pačią dieną nie
ko nerengti, kad galėtume vi
si bendrai paremti viršuj su
minėtas įstaigas. .

LLD 43 Kuopa.

ir amerikiečių tankų, du 
šarvuotus automobilius ir, 
esą, “didelį skaičių trokų.”

Naciai sakosi iš oro ata
kavę talkininkų lėktuvų 
stovyklas ir kitas pozicijas 
Šiaurinėje Afrikoje ir nu
šovę žemyn keturis anglų- 
amerikiečių lėktuvus.

Apie naują Anglijos or- i 
laivių ataką prieš vakarinę 1 
Vokietiją hitlerininkai sa
ko, kad tai, girdi, buvus tik 
“betikslė, erzinanti ataka ir 
padarius visai menkų nuo
stolių.”

NACIAI NUŽUDĖ DAR SEP
TYNIS PRANCŪZUS

London. — Vokiečiai su
šaudė septynis francūzus 
įtartus, kad jie bandę nu
žudyt Marcelį Deatą, fran
cūzų fašistų redaktorių, 
vadą partijos, reikalaujan
čios pilnai bendradarbiauti 
su naciais. Šį pranešimą 
perdavė Kovojantieji Pran
cūzai.

Naciai pranešė, kad tal
kininkai pradėjo atakas 
prieš vokiečius trijuose sek
toriuose Tunisijoj.

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad Timošenko 
k o m a n duos Leningrado 
frontą.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, sausio 17 d., 2 vai. die
ną, Jaunų Vyrų salėje, 407 Lafay
ette St. Prašome narių dalyvauti, 
nes turiu daug knygų išdalinti, pa
lengvinsite nešiojimą į kiekvieną 
susirinkimą. Taipgi būtų gerai, jei
gu užsimokėtumėt duokles už šiuos 
metus. — A. Jocis, Fine Rast.

(12-13)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, sausio 17 d., 6:30 

v., Liet. Am. Piliečių Kl. salėje bus 
rodomi labai įdomūs krutami ir 
kalbantieji paveikslai apie paskuti
nius karo nuotikius Lietuvoj, taipgi 
matysite pasaulinius apgarsinimus 
ir komedijas. Paveikslus rodys ge
rai tame atsižymėjęs Juozas Januš
kevičius. — Kviečia Kl. Kom.

(12-13)

v.

ELIZABETH, N. J
Antanas Stripeika ruošia 

talkininkų pavaišinimui parę. Įvyks 
sekmadienį, sausio 17 d., Kliubo sa
lėje, 408 Court St., 2-rą vai. dieną.
Antanas Stripeika kviečia visus 

naujus “L.’’ skaitytojus ir talkinin
kus būti parėję. Nauji skaitytojai 
ir talkininkai bus apdovanoti kalen
doriais 1943 metams. Šioje parėję 
dalyvaus P. Buknys, iš Brooklyno 
ir pasakys prakalbą apie karą ir jis 
nurodys kuomi mes visi galime pri
sidėti karo laimėjimui. (10-12)

savo

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

Tom sausio 17 d., 2 vai. dieną, 408 Court 
T-., , t , St. Visi nariai dalyvaukite susirin-Fletcher gavo medalį nuo kime, nes reikės išrinkti delegatus 
savo komandos už tai, kad i 2-rą 
išgelbėjo tris nacių 
vius plūduriavusius 
koj guminėj valtelėj 
je.

London. — Anglų lakū
nas puskarininkis

jūrei-
men- 

jūro-

į apskr. konferenciją, 
įvyks 24 d. sausio. Taipgi 
kito užsimokėti duokles 
metus. — C. Andriūnas, 

(11-13)

kuri 
jiasisteng- 
už 1943 
Sekr.

6

Hit Them Where It Hurts
BUY BONDS!

Make no mistake—this is a life 
or death struggle. Men are dy
ing in your defense. Dying that 
America may be safe!

Give our fighting men the 
guns, the planes, the tanks they 
need! Bonds buy bombs. Ev
ery dime, every dollar you put 
into Defense Bonds and Stamps 
is a blow at the enemy. Hit them 
where it hurts — buy bonds! 
Bonds cost as little as $18.75 up— 
stamps as little as 10 cents up.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

SVEIKATA-TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pa

saulyj, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu tamstą kankina reuma- 
tiški skausmai prieš oro permainą, 
jauti dieglius, rankų, kojų sustingi
mą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko 
nelaukdamas, įsigyk DEKSNIO GA
LINGĄ MOSTĮ. Ji yra sudaryta iš 
daug skirtingų elementų iš tolimų 
kraštų svieto. Ši mostis turi savyje 
galingą šilumą, galingai šildydama, 
sunaikina minėtus skausmus.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad 
jeigu nori važiuoti, tai ir tepk ir 
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 
Dekcns Ointment.

DEKENS OINTMENT CO.
Hartford, Conn.

1942 Metų Įvykiai Tarpe 
Lietuvių

Į kariuomenę išėjo:
A. M atėjūnas
J. Danielius, Jr.
H. Milerius
V. Kašieta

Kiškisn.
J. Kalininas, Jr,
J. Yudickas
A. Norbutas
Trys Raučkai
Du Mikulskiai
Du Maselskiai
P. Staponavičius, Jr.
Viso 16 lietuvių.
1941 m. išėjo kariuomenėn 
lietuviai, jų vardai buvo mi

nėti.
Maža lietuvių kolonija jau 

davė 22 kareivius Dėdei Ša
mui. Gal yra ir daugiau, kurių 
nesužinojau.

Gaudami pėdę neužmirškite ix 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499 g

| F. W. Shalins
8 (Shalinskas)

i Funeral Home

paveiks-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ii’ pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-

> -’ikoniškais. Rei
kalui ' esant ir 
padidinu tokio 

' .lydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

30 Dienų
Nuolaida

kainas.

Akiniai 
už $7.50

Mirė
L. Sabaliauskienė
L. Norbutas
B. Kunskis.

Šv. Vincento Draugijos 
Valdyba 1943 M.

Prez. A. Balkus, užrašų sek
retorius J. Danielius, finansų 
sekr. J. Rudvalis, kasierius J. 
Stankūnas. Knygų peržiūrėto
jai: J. Kvederas ir A. Klišius.

Vincentinis,

kuriSerga L. Yuodeikienė, 
pergyveno baisiai sunkias die

C.

f L iv

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberiai

g
D 
B
Ų
8
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated IIncorporated

Juozas Levandauskas |
Graborius—Undertaker

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

NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Sfai 
Presas

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. E V. 4-8698

□

1.

2.
3.

4.

LIETUVIU ŽINIAI
Ar Girdėjote? .

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

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, 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.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo. 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.

5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių rųedų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

6.
7.
8.

9.

100 TONU BOMBŲ 
ESSENUI

London, saus. 14. — Aš
tuntą kartą per 11 naktų 
bombarduodami vakarinę 
Vokietiją, anglų orlaiviai 
numetė 100 tonų bombų į 
Esseną, kur yra Kruppų 
amunicijos ir ginklų fabri
kai, didžiausi Vokietijoje. 
Anglai prarado keturis lėk
tuvus.

CLEVELAND, OHIO
Liet. Salės Bend, šėrininkų meti

nis susirinkimas įvyks sausio 18 d., 
8 v. v. Liet, salėje. Gerbiamieji, 
rengkitės visi dalyvauti susirinkime, 
nes jūsų namas, jūsų nuoširdūs pa
tarimai daug pagelbės Sąjė$ visus 
dalykus sutvarkyti. Mes manome 
svarstyt naujų klausimų, kurių dar 
iki šiolei nesvarstėme. Taipgi iš- 
klausykite valdybos raportą, suži
nosite salės turtą ir skolas. Bus ir 
rinkimas naujos valdybos 1943 me
tams. — S. K. Mazan, Pirm.

(11-14)

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATUOS VEIKIMĄ

Vichy Franęijos “valdžia” 
per savaitę varu išsiunčia 
po 10,000 francūzų darbi
ninkų į Vokietiją, kaip pra
nešama per Šveicariją*

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, sausio 17 d. įvyks 

Lenino Paminėjimo Mitingas. Pra
džia 7:30 v. v. Ballroom of Public 
Auditorium. Išgirskite William Z. 
Foster, Kompartijos nacionalį pir
mininką; jo prakalbos tema:: “To
tai War Production for Victory.” 
Visus kviečia Komunistų Partija. 
Įžanga 30c, įskaitant taksus.

(1L13)

Pilietybės pamoką 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 anglą 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.

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Kas Gali Būti Bloko Vadu?
Kokios Vado Pareigos?

įsvy-

šios konferencijos,

o

sumos.
TIK ŠOKIAM 50c (iškaitant taksus)BILIETAS $1.75.

Street

7-G868

0- B
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Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga UFJi
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NOTARY
PUBLIC

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

TELEPHONE
STAGG 2-5048

nebūtų gavusios pa
yra raginamos daly-

221 So. 4th
BROOKLYN, 

Tel. EVergreen

884 
savo

priimti 
kuriuo- 

visa ša-

Šokiai prasidės 7 vai. vakaro
ANTANO PAV1DŽIO ORKESTRĄ

privalo būti 
laimėti ir toj 
tarp paskirto 

kaimynų. Nori-

yra reikalinga

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

PAJIEŠKOJIMAI
Pajidškau Juozo Woreka, seniau 

gyveno Gardner, Mass., o 1914 me
tais apleido. Girdėjau, kad apsigy
veno Minneapolis, Minnesota. Pra
šau jo paties atsišaukti, arba kas 
žino jo antrašą, praneškite, būsiu 
labai dėkinga. — Mrs. Elizabeth 
Struges, 54 Whetten Rd., W. Hart
ford, Conn. (11-13)

už prieinamą kainą
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PASARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-7171)

Dailės Salėj, 25 W. 40th 
St., New Yorke, nuo vasario 
1-mos iki 15-tos išstatoma pa- 
rodon jūreivių parinktiniai 
piešiniai.

PRANEŠIMAS
LMS. 3-člo APSKRIČIO 

NARIŲ ŽINIAI
Valdybos posėdis įvyks šį sekma

dienį, sausio 17-tą, 11 vai. ryto, 
Laisvės name. Visi nariai būkite 
paskirtu laiku. — George Klimas, 
pirm. -(12-13)

naują žaismavietę 
mokyklos, Queens, 
ir Felix Avės, ši ' 
486-ta miesto žais-

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Konvencija ir Bankietas
Tuojau įsigykite bankieto bilietus, nes reikia iš anksto 

žinoti kiek bus žmonių, kad gauti 
gana mėsos vakarienei.
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REIKALAVIMAI
Reikalingos moterys prie finish

ing darbo ant vyriškų paltų. Nuo
latinis darbas ir gera mokestis. 
Kreipkitės: S. Markowitz, 17 E. 
16th St., New York City, N. Y.

(10-12)

Trys Broliai Kazlauskai 
Tarnauja Kariuomenėj

Unija Reikalauja 
Kainu Kontrolės

Laisvėje jau buvo minėta ir 
šiuomi vėl primenama, kad 
didžiajam New Yorkui reikia 
arti šimto tūkstančių liuosno- 
rių veikti “Bloko Tarnybos 
Vadais.” Kada užbaigs juos 
suorganizuoti, New Yorko ci
viliniai ištikrųjų bus sumobili
zuoti, kaip kad privalo būti 
sumobilizuota mūsų užfrontė 
karo laiku.

Kas Gali Būti Blokų 
Tarnybos Vadu?

Kiekvienas pilietis ar kandi
datas į piliečius (su pirmomis 
popieromis), kuris gali susi
kalbėti ir nors kiek rašyti ang
liškai. *

Koks Tikslas Tokios 
Organizacijos ?

Įtraukti visus gyventojus 
kiekvienon karo kampanijom 
kad visi veikliai dalyvautų rė
mime karo, kas kaip geriausia 
gali.
Kiek Laiko Reikės Pašvęsti ir 

Kokios Pareigos?
Liuosnoris prašomas paau

koti ne mažiau 20 valandų per 
mėnesį. Laiką gali pasirinkti 
dienomis ir vakarais, kas ka-

da gali, nes visuomet reikia.
Bloku vadai 

pasiryžę karą 
linkmėj veikti 
skaičiaus savo
ma turėti vadą per kiekvienas 
20 šeimynų. Jeigu tam reiks 
kokių informacijų ar pamokti, 
jas gausite savo Civilinių Ap
sigynimo stotyje.

Bloko vado pareiga bus su
sisiekti nors kaitą per mėnesį 
su jam-jai paskirtomis šeimy
nomis, supažindinti jas su vė
liausia civilinių veikla karo 
paramai. Laiks nuo laiko pa
prašyti ir jų talkos, kada to
kia talka bus reikalinga. Jo 
pareiga perduoti toms šeimy
noms iš Civilinių Centro gau
tą informaciją ir jų visokius 
klausimus perduoti Civilinių 
Apsigynimui.

Registruotis reikia artimiau
sioje savo susiedijos Civilinių 
Apsigynimo sekcijoj.

Suėmė Buvusį Kalinį, 
Nužiūrėtą Turint Ryšių 

Su Trescos Mirtim
New Yorkas Sukels Ar
ti 13 Mil. Dolerių Rau

donajam Kryžiui
New Yorko mieste nusista

tyta sukelti $12,970,700 Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, 
kaip paskelbta skyriaus mitin
ge pereitą antradienį, įvyku
siame skyriaus name, 315 
Lexington Ave., New Yorko.

Savo atskiras kvotas turi ir 
Brooklyno Skyrius, 57 Wil
loughby St., taipgi Queens, 
Bronx ir Richmond skyriai.

New Yorke žadama sumobi
lizuoti šimtą tūkstančių liuos- 
norių, kurie pasiektų visus gy
ventojus ir gautų du milijonus 
atskirų dovanų. Kai kurios iš 
jų bus didelės, kitos dolerinės 
ir net dešimtukinės, bet prisi
dės prie sudarymo
Newyorkieciai sukels virš 10 
nuošimčių visos šalies kvotos, 
kuri yra 125 milijonai dolerių.

Lietuvės moterys kliubietės, 
kurios neseniai taip gražiai 
pasidarbavo rėmimui karo pa
stangų su pasveikinimu dauge
lio karių šventėmis, yra nusi
tarusios surengti šaunią pra
mogą Moterų Dienos minėji
mui ir jos visą pelną skirti 
•Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Tai, žinoma, eis į Brook
lyno kvotą, kadangi didžiuma 
kliubo narių gyvena Brookly
ne.

Reikalinga moteriškė prie 
darbo, skalbimas ir valgių gamini
mas, turi būt patyrusi. Valgis ir 
$16.00 į savaitę alga. Miegojimui 
kambarį turėtų pati samdytis. Pra
šome kreiptis rytais arba vakarais 
7 vai. 40 W. 47th St., New York 
City, N. Y. Telefonas: ED 2-2587.

(10-12)

Maspeth iečių Kazlauskų šei
ma, 60-21 Maspeth A(ve., 
Maspeth, L. L, davė Dėdei Ša
mui tris kariškius. Jonas Kaz
lauskas tarnauja jau 1 1 mėne
sių, Edwardas išėjo prieš sep
tynias savaites, o Samas 
ko tik šiomis dienomis.

Jų sesuo Auna Zurnis 
rinskienė), gyvenanti 
Hart St., Brooklyne, linki
broliams ko sėkmingiausios 
tarnybos ir laimingai sugrįžti 
karą laimėjus. To paties lin
kime ir mes patrijotiškiems 
broliams Kazlauskams.

Kepėjų i)' Virėjų Unijos bo
kalas 89:tas, AFL, savo mitin
go pereito pirmadienio vakarą 
priėmė rezoliucijas, reikalau
jančias įvykinimo padalinimo 
produktų ir pilnos kainų kon
trolės. Jie reikalavo 
Pepper-Kilgore bilių, 
mi būtų centralizuota 
lies karinė ekonomija.

Šaukia Konferenciją 
Sveturgimiy Proble

moms Rišti

Policija pereitą trečiadienį 
areštavo Carmine Calente, 
taipgi žinomą po vardais Bru
no Russo, Charles Russo, 
Charles Bruno, kuris manoma 
turint ką nors bendro su 
žmogžudyste ar ką nors ži
nant apie ją.

Calente 1931 metais buvo 
nuteistas kalėjiman už gink
luotą bandymą apiplėšti ir tu
ri rekordą aštuonių areštų, iš 
kurių trys buvo už švaistymą- 
si su šaudomais įrankiais. Pa-i 
staruoju laiku jis buvo paleis-! 
tas pataisoms, bet pataisų vir
šininkai nebuvę pasitenkinę 
dalykų eiga su juomi, tad jis 
buvo pridabojamas.

Trescos nušovimo vakarą 
Calente buvęs sekamas per 
Sidney Gross. Miliutą po 8-tos 
vakaro Gross matęs Calente 
sėdant į tą mašiną, kuri pas
kui buvo atrasta apleista gat
vėj ir kuri yra laikoma ta pa
čia mašina, su kuria Trescos 
šovikas pabėgo. Kas paskui 
dėjosi su Calente Gross netik
rina, kadangi jis neturėjęs 
mašinos jo sekimui. Mašina, 
kuri buvo naudojama tam 
tikslui, neseniai buvus ištrauk
ta iš tarnybos taupymui ga
zolinus ir padangų.

Calente nėra įkaitintas 
žmogžudystėj, bet sulaikytas 
kaipo liudininkas. Menama, 
kad per jį bus galima išsiaiš
kinti daugiau apie tos mašinos 
savininkus ir jos kelionę nuo 
to laiko, kada Calente jon įsė
do, iki jos buvimo žmogžudys
tės vietoj ir paskui atradimo 
apleistos gatvėje.

Pagerbė Vieirntėlį 
Negrą Kapitoną

Pagerbti kapitoną Hugh N. 
Mulzac, vienintelį negrą laivo 
kapitoną ir jo Jungtinių Tau
tų įgulą, susirinko 1,200 pub
likos į bankietą, suruoštą vieš
bučio Commodore didžiajame 
ballruimyje.

Mulzac su savo laivu Booker 
T. Washington, 10,500 tonų 
įtalpos, ką tik sugrįžo iš pir
mos ir ilgos kelionės, nuvežęs 
karo reikmenų frontui. Jo įgu
la vadinama Jungtinių Tautų 
įgula dėlto, kad unija ją su
darė iš keliolikos tautų kilmės 
jūrininkų.

Kapitonas Mulzac yra pir
mutinis negras, kuriam paves
ta laivo vairuotojo-vado (ški
perio) pareiga. O tas atsiekta 
dėka pastangoms Jūrininkų 
Unijos, CIO, ir kitų organiza
cijų, remiančių kovą prieš 
diskriminaciją, kaip to siekia 
prezidentas Rooseveltas savo 
programoj. Nežiūrint mokslo 
ir tinkamumo kapitono parei
goms, Mulzac per, daug metų 

j dirbo ant laivų virėju, kol ne
buvo palaužta diskriminacija.

Kapitonui Mulzac pagerbti 
bankiete dalyvavo eilė nacio- 
nalės, valstijos ir 'miesto vy
riausybės žmonių, taipgi uni
jų vadų ir narių, negrų ir bal
tų. Tarpę garbės svečių buvo 
jo motina, žmona ir penkios 
dukterys. Jam įteikta auksinis 
laikrodėlis nuo laivo įgulos, 
taipgi įteikta laikrodėlis laivo 
vyriausiam inžinieriui Irving 
A. Smith ir pasiųsta rašomas 
setas leitenantui Harold Kru- 
ley, mašininių šautuvų grupės 
komandieriui, kuris pats nega
lėjo pribūti bankietan.

Sveturgimių Apsaugos Ko
mitetas ir Nacionalė Advoka
tų Gildija bendrai šaukia kon
ferenciją šeštadienio popietį, 
sausio 30-tą, viešbutyje Com
modore New Yorke. 

f

Konferencijon šaukimai iš
siuntinėti organizacijoms. Jei
gu kurios dėl kokių nors prie
žasčių ir 
kvietimo, 
vauti.

Tikslas
kaip pareiškė šaukėjai per sa
vo viršininkus gerb. Robert W. 
Kenny, Advokatų Gildijos 
prezidentą, ir Hugh De Lacy, 
Sv. Apsaugos Komiteto pirmi
ninką, yra:

“Suformuluoti plan u o t ą

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

“Tvirtuma Ant Volgos” 
Pradėjo 4 Savaitę

Naujasis Sovietų Sąjungos 
judis “Tvirtuma Ant Volgos” 
pereitą ketvirtadienį pradėjo 
ketvirtą savaitę Stanley Teat
re, 7th Avė. ir 42nd St.

Filmą, gaminta brolių Va
siljevų, perstato Civilio Karo 
laikų kovas apgynimui Stalin
grado ir Sovietų Sąjungos. Ar
tistas Gelovani vaidina Stali
no, o Bogoliubovas Vorošilovo 
rolę.

Toj pat programoj yra da
lis šostakovičiaus 7-tos Simfo
nijos, išpildyta Los Angeles 
Simfoniškos Orkestros, vado
vaujant Leopoldui Stokows- 
kiui, ir lenkų lakūno užrašai.

Brooklyno Raudonojo Kry
žiaus slaugėms padėjėjų skai
čius jau siekia 1,854.

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

veiklą, kuri 
pravert imui pakankamos įsta- 
tymdavystės programos visais 
svarbiais klausimais sveturgi- 
inių dalyvumo pergalės prog
ramoj.”

šaukime nurodoma, “ketu
riolika milijonų Amerikos sve- 
turgimių — naturalizuotų pi
liečių ir no piliečių — yra 
svarbi jėga paramai Amerikos 
karo programos už pergalę. 
Sveturgimiai yra parodę savo 
ištikimybe savo pasirinktam 
kraštui savo darbu ir aukomis 
pergalės programai. Vienok 
dar vis randasi daug kliūčių 
jų visuotinai mobilizacijai.”

Konferencijos, kaip sako' 
šaukimas, vyriausiu tikslu ir 
yra įstatymiškai prašalinti tas 
skerspaines, kad ištikimi sve
turgimiai galėtų pilnai daly
vauti veikmėse už mūsų per
galę ant fašizmo. Norima pra
šalint diskriminaciją samdy- i 
me, išaiškinti pilietybės teises 
ir pareigas, įsteigt programą i 
karo laiko deportacijos ir imi 
gracijos problemoms rišti.

Amerikos Vengrai Re
mia Vengrijos Požeminį 

Judėjimą
Vengrijos liaudies požemi

nio judėjimo paskelbtai “Na- 
cionalio Fronto už Nepriklau
somybę” programai pasiekus 
Ameriką, profesorius Rustem 
Vambery, pirmininkas Naujos 
Demokratinės Vengrijos Ko
miteto, kartu su vengrų dvie
jų laikraščių redaktoriais su
šaukė spaudos konferenciją 
viešbutyje Biltmore, N. Y., 
pereitą antradienį.
Vambery, John Roman iš Ma

gyar Jovo ir Perencz Gonder 
iš Az Ember, poetas Georges

: Faludy, prof. Louis Toth, vei- 
,kėjai įvairiose vengrų organi- 
izacijose, dalyvavę šioj ....... ..
įrencijoj spaudos atstovams už- 
' tikrino, kad požeminio Veng
rijos judėjimo programa ras 
, paramą didžiumos Jungtinėse 
Valstijose gyvenančių vengrų.

Vengrijos požeminis judėji- 
‘mas yra platus judėjimas, api
mąs visus šalies gyventojų 
sluoksnius ir programa yra 
tikrai demokratiška, pažangi, 
atsukta prieš hitlerizmą.

“Maskva Smogia Atgal” 
Bus Dar Savaite

Ši filmą, gavus filmų kritikų 
prizą kaipo “geriausia karo 
faktų filmą” 1942 metais, jau 
trečia savaitė rodoma 55th St. 
Playhouse. Paskutiniu sykiu 
rodys sausio 20-tą, o po to per 
vieną savaitę rodys kitą Sovie
tų filmą “Tai Yra Priešas.”

Dienraščio ‘Laisves’ Bendroves

Įvyks 31 d. Sausio-Jan. 31st
Konvencija prasidės 10 vai. ryto, bankietas nuo 6 v v.

CRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

KELRODIS: New Jersey-čiams važiuojant iš Down Town, New 
Yorke, per C. R. R. of N. • J., geriausia paimti Jamaica traukinį 
ant Broad St., o iš Hudson Tubes, paimkite Jamaica traukinį ant 
Fulton St. ir išlipkit Brooklyne tuojau pervažiavus Wiliiamsburgho 
tiltą, ant Marcy Avenue stoties. Eikite į Broadway iki Have- 
meyer Street vieną bloką, sukitės po dešinei į Havemeyer St. ir 
eikite apie 4 blokus iki Grand St., čia ant kampo bus Grand 
Paradise salė.

Iš Uptown važiuojant ant Union Square imkite subway Canar- 
sie Train ir išlipkit ant Bedford Ave. stoties, Brooklyn?. Tada 
eikite Bedford Ave. į Grand Street, ir ten netoli bus salė.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Kiekviena subatą f c v

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Dėka Unijai, Negrai 
Gavo Darbus

Ofisų ir Profesionalų Darbi
ninkų Unijos Lokalui 16-tam 
pavyko pralaužti diskrimina
cijos sieną kas liečia samdy
mą darbininkų. Pastaraisiais 
keliais mėnesiais pasiųsta virš 
150 negrų darbams įvairiose 
New Yorko raštinėse.

“Mashenka” Dabar Rodoma 
Irving Teatre

žavi karo laiku meiliškos 
dramos filmą “Mashenka” 
sausio 14-tą pradėta rodyti 
Irving Teatre, Irving Place ir 
15th St., New Yorke. Toje pat 

j konfe- Pegram oje rodoma ir ameri
kinė filmą “žmogaus Me
džioklė,” su Walter Pidgeon ir 
Joan Bennett priešakyje.

Parkų Departmentas neužil
go atidarys 
prie 68-tos 
prie Seneca 
būsianti jau 
mavietė.

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Rbeingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir
PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

M
k.

VIM-THIN* RAMONA VUI-THIN* BA£I*~

ROBERT LIPTON S«TT
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173




