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RAUDONARMIEČIAI NUŽYGIAVO TOLI PIRMYN KAUKAZE
ne-

- Motoriniai Amerikos Tor- NESĄ GINČŲ TARP AMERIKOS IR ANG-ir

pa

Neseniai Clevelando fašisti
nėje “Dirvoje“ Vyt. Sirvydas 
bandė įrodyti, kad lietuviu 
tautoje beveik kaip ir nesą 
judošių, parsidavėliu Hitleriui, 

neiJų nesą nei Lietuvoje, 
Amerikoje.

Net, girdi, ir kairieji jų 
suranda ir mini tiktai du 
Kubiliūną

LAISVeS ANTRVdep’hoil* sTaR1gM2-3878TREET Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Sausio-January 16, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV
__________________ L______ž!................................................................................................................................................................................................. ............. ....

Kairieji žino ir 
daugiau niekšu. Jų 

arba nenori matyti 
ir jo k am aro-

tiems nevier-viso ko
Tamošiams galime pa
dai* sekamus, Lietuvoje 

hitleri n i a m s 
tautos 

Virbickas, inž.
Dr. Paukštys, 

Petronis, M.'
Jurgaitis, Matu-

4.

Netiesa, 
rodo daug 
nemato 
tiktai Sirvydas 
tai.

Dėl 
niems 
minėti
tarnaujančius 
barbarams ir lietuviu 
naikintojams: 
K. Germanas, 
Puodžius, agr. 
Mackevičius, 
lionis, prof. Vitkus ir kiti. Tai 
vis Hitlerio “Patarėjui Tary-i 
bos“ nariai.

O kas jie, jeigu ne Kvislin- 
gai, jeigu ne juodžiausi jude
siai, parsidavėliai Hitleriui?

H

Staiga amerikinėje komerci
nėje spaudoje garsiai suskam
bėjo hitlerinis balsas apie 
Francijai pavojų iš komunistų 
pusės. Tik todėl, kad Franci-I 
jos Komunistui Partija pasisa
kė remianti ir remsianti gen. \ 
de Gaulle vadovaujamus lais
vuosius francūzus.

Taip gieda “New York | 
Timeso” korespondentas Da
niell iš Londono. Matyt, ten 
yra kokia fašistinė klika, kuri 
tą komunizmo baimės burbulą 
skleidžia, o šios šalies laikraš
čiai jai nuoširdžiai patarnaut | 
ja. '!

Argi ne Hitleris sako, kad 
jis ir šį karą veda bolševizmo- 
komunizmo pavojaus prašali- 
nimui ?

Ir tie, kurie tuo pavojumi 
nuodija Amerikos žmones, la
bai gražiai pasitarnauja Hit
leriui.
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pedlaiviai Sužalojo Du ar Tris 
Japonų Karinius Laivus

Amerikos Lakūnai Sėkmingai Atakavo Vokiečių Taikinius

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, saus. 14. — Jungtinių Valstijų lai

vyno pranešimas 251:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Naktį sausio 10-11 motoriniai Jungtinių Valstijų 
torpedlaiviai atakavo grupę japonų karinių laivų- nai
kintuvų arti Guadalcanal salos. Dviem torpedom buvo 
pataikyta į vieną priešų naikintuvą, o viena torpeda 
smogė kitam jų naikintuvui. Dvi torpedos gal pataikė 
į trečią japonų naikintuvą. Priešų naikintuvai po to 
nuplaukė šalin į šiaurvakarius. (

Sausio 13 d. grupė vidutinių Amerikos bombanešių 
Marauder rūšies, lydimi mūsų Airacobra ir Lightning 
lėktuvų kovotojų, bombardavo japonų įrengimus Re- 
katos Įlankoje. Apie pasekmes nepranešta.

Jungtinių Valstijų jėgos ant žemės Guadalcanal sa
loje, su savo orlaivių parama, vis žygiavo pirmyn.

LONDON, saus. 14. — Čionaitinis Amerikos oro jėgų 
štabas išleido šitokį pranešimą:

Ofensyviai atakuodami, žemai skrisdami, Jungtinių 
Valstijų lėktuvai kovotojai padarė nuostolių priešų 
(vokiečių) orlaiviams, transportams ir kariams:

(Tąsa 5-ame pusi.)

Karo Darby Valdyba Tyrinės, Kodėl Strei
kuoja Kietųjų Kasyklų Mainieriai

Washington, saus. 15. — 
Valdiška Karinių Darbų 
Taryba pradėjo kamantinei 
pašauktus Jungtinės Mai
nierių Unijos vadus ir vie
tinius atstovus ir penkiųKolumnistas Arthur Krock 

skaito Joseph E. Davies, buvu-, Lietosios anglies kompanijų 
pirmininkus, — kodėl yra 
tęsiamas apie 20 tūkstančių 
mainierių streikas.

Karinių Darbų Taryba, 
kviesdama juos į kvotimus 

! Washingtone, sakė savo te
legramose, kad jinai nori 
pilnai patirt, “kodėl kietų
jų angliakasyklų mainie
riai, Jungtinių Valstijų pi- 

UtJC, JUVItlU VtUUZ.ld ICUtUUO 1. V. • 1 . _ - . 1r t . D .. v . lieciai, kuriu sūnūs ir bro- nepaliesta ir Rusijos žmonių ,. . , ’ . p ,
moralė tebebus nepalaužta - iai koVOJa kar0 fl'Onte> 
nepaisant teritorinių, pasikeiti- Dili Streikuoja, nCpcllSydil- 

mi visašališkos politikos 
Davies sakė: šitą pranašys- prieš streikus ir kenkdami 

tę patikrinkite pirmu sykiu šio krašto gerovei karo me- 
1942 m. birželio 1 dieną, o tu.”
antru kartu tų pačių metų . Kai kurie kongresmanai 
gruodžio 31 d. reikalavo pasiųsti kariuo-

Krock sako, taip buvo pa- menę įr tiesioginiai nuslo- 
daryta ir abiejuose atsitiki-' pjn^ sti*eiką

UV°i Streikas yra vedamas dėl 
to, kad pusdoleriu per mė- 

Da- nesį padidinta narinės duo- 
smos klės į unijos centr^.

KALTINA LEWISĄ
Vidaus reikalų sekreto- 

w u- -jv. . . rius (ministeris)Washingtone posėdžius lai- T ! x « Tko 78-tasis Kongresas. Roose- ®ake> . P- 
velto ir progreso oponentai Maimenų Unijos
veržiasi į atsakomingas vietas P11 mimnkas) labai blogai 
ir kaustosi kovai. pasidarbavo, kad tokiu lai-

Jie yra mažumoje, bet jie ku, kaip dabar, pakėlė 
puikiai organizuoti. Vieni jų duoklių didinimo klausimą.” 
demokratai, kiti republikonai,' 
bet puikiai susitaria ir veikia 
išvien.

Tuo tarpu valdžios šalinin
kai miega. Sprendžiant iš pra
nešimų, jie nemoka susieiti į 
daiktą. Todėl reakcijonierial 
laimi.

(Tąsa 5-tam pusi.)

sį Amerikos ambasadorių Mas-į 
kvoje ir autorių garsiosios, 
knygos “Mission To Moscow,’’ 
tikru pranašu. Jis į ožio ragą 
suvarė visus taip vadinamus 
militariškus ekspertus.

Pradžioje 1942 meti] Davies 
pareiškė:

“Aš teigiu, kad pabaigoje 
1942 metą militarinio sezono 
Rusijos armijos tebebus čiely- 
bėje, Sovietų valdžia tebebus; 
nepaliesta ir Rusijos žmonių 
moralė tebebus nepalaužta —

daryta ir abiejuose 
muose Davies pranašystė 
pilnai patvirtinta.

Panašiai optimistiškai 
vies išsireiškia ir apie 
metus. Vėl Sovietą armija, j 
liaudis ir valdžia pasirodys 
nenugalimos.

■

Harold

Ickes nurodė, kad per šį 
streikų jau liko 500 tūks
tančių tonų anglies neiškas
ta, o jinai labai reikalinga, 
ypač stokuojant žibalo na
mams ir įstaigoms apšildyt. 
Ickes pastebėjo, kad jeigu 
streikas bus tęsiamas, tai 
valdžia galės perimt mini-

LĮJ DEL GENEROLO DE GAULLE
London. — Buvo pasklidę ■ Atsiliepdamas į tuos gan- 

gandai, kad, girdi, Ameri-j dus, Brendan Bracken’as, 
Anglijos žinių ministeris, 
užreiškė, kad tokie gandai 
yra “visiškai neteisingi”. Jis 
pabrėžė, kad “Anglijos val
džia įgalino generolą Eisen- 
howerį veikt kaipo jos at
stovą ir nedvejodama rems 
jį visame, ką tik gen. Ei
senhower daro ar darys.”

Anglų ministeris Bracken 
taipgi išreiškė viltį, kad ap- 
sivienys generolo de Gaulle 
Kovojantieji Prancūzai su 
francūzu kariumene, kuri c. z
veikia prieš fašistus Tuni- 

i sijoje.

kos valdžia kivirčijasi su 
Anglijos, vyriausybe, esą, 
nesutikdamos,' dėlei civilių 
valdovų šiaurinėje ir Vaka
rinėje Prancūzų Afrikoje. 
Pasak šių girdų, tai ang
lai reikalaują paskirt Ko
vojančiųjų Prancūzų vadą 
generolą de Gaulle’ą vy- 
riasiu valdovu tose Franci- 
jos kolonijose, o Amerika 
stipriai palaikanti dabarti
nį ten valdovą generolą Gi- 
raudą, paskirtą generolo 
Eisenhowerio, amerikiečių 
ir anglų komandieriaus.

JUGOSLAVŲ VADAS SMERKIA 
DRAZ/1 MICHAILOVIČ1ĮJ

mas kasyklas į savo ran
kas.

Užstreikuota penkiolika 
kietųjų angliakasyklų. Sa
koma, kad tai esąs maištas 
prieš lewisinę unijos vado
vybę.

Hazleton, Pa. — Susirin
ko trijų kietųjų angliaka
syklų apskričių komitetas 
spręst, ar šaukt streikan 
dar 20,000 mainierių pro
testui prieš unijinių duok
lių pakėlimą.

Meksikiečiai Prašo 
Rooseveltą Išlaisvint 
Ispanijos Kovotojus

Mexico City. — Ilga eilė 
labai žymių meksikiečiųi.pa- 
sirašė prašymą prezidentui 
Rooseveltui, kad jis parei
kalautų išlaisvint 35 tūks
tančius Ispanijos respubli- 
kiečių ir Tarptautinės Bri
gados narių, kurie tebėra 
įkalinti koncentracijos sto
vyklose šiaurinėje Prancū
zų Afrikoje. Tie kovotojai 
prieš generolo Franco fa
šistus savo laiku pabėgo į 
Šiaurinę Afriką, jieškodami 
ten prieglaudos.

Tą prašymą pasirašė 
Meksikos darbo ministeris 
I. Garcia Tellez; generolas 
Heriberto Jara, Meksikos 
laivyno ministeris; senato
rius Antonio Villalobos, 
pirmininkas Meksikiečių 
Revoliucijos Partijos; eilė 
kitų senatorių ir kongres- 
manų; V. Lombardo Tole
dano, pirmininkas Lotyniš
kosios Amerikos Darbinin
kų Sąjungos (Konfederaci
jos), ir daug kitų 
Meksikos piliečių.

žymių

New York. — Jugoslavų 
patriotas, Zlatko Balokovi
čius, pareiškė, kad jo tau
tiečiai yra “nusivylę Draža 
Michailovičium, kuris sa
vanaudiškai varinėja intri
gas su riebiaisiais politikie
riais Londone.”

Balokovičius, garsus 
smuikininkas, sakė, jog Ju
goslavų išsilaisvinimo judė
jimas “yra sukilimas tų 
žmonių, kurie jaučia, kad 
gene rolas b Michailovičius 
pametė ryšius su savo žmo
nėmis ir jis dabar turi klau
syti politikierių Londone” 
(tai yra, buvusiųjų Jugo
slavijos valdovų, pabėgusių 
į Angliją).

(Žymėtina, jog komerci-

nė spauda tebegarsina Mi- 
chailovičių neva kaip vadą 
“četnikų” kovos prieš įsi
veržėlius vokiečius ir ita-Į 
lūs.)
Balokovičius nurodė, kad 
tik partizanai veda tikrąją' 
kovą prieš Ašies fašistus; 
Jugoslavijoj: <• !

“Jie sudarė ir savo parti
zanišką valdžią, pasiryžusią 
kovoti prieš savuosius pri
spaudėjus, riebiuosius poli
tikierius, lygiai kaip ir 
prieš vokiečius ir italus įsi
veržėlius.”

Balokovičius griežtai už
ginčijo tvirtinimus, būk ju
goslavų partizanų judėji
mas esąs komunistinis, 

v

Senatorius Nowak Nekaltas.. Sako 
m. Ateivių Gynimo Organizacija

New York. — Sveturgi- 
mių Gynimo Komitetas pa
darė pareiškimą, kuriame 
aštriai kritikuoja Jungtinių 
Valstijų teisdarystės de- 
partmentą; sako, jog tas 
departmentas neteisingai ir 
“nerimtai” apkaltino Michi- 
gano Valstijos seimelio se
natorių Stanley Nowaka.

“Toks apkaltinimas yra 
žalingas vieningom karinėm 
Amerikos pastangom,” už- 
reiškia tas komitetas:

“Senatoriaus Nowako ap
kaltinimas, būk jis, imda
mas sau pilietines popie- 
ras 1937 m., buvęs Komuni
stų Partijos narys, yra vi
siškas sulaužymas demo
kratinių dėsnių, dėl kurių 
vedamas dabartinis karas... 
O ir pats sen. Nowak per 
dvejus paskutinius metus, 
Sveturgimių Gynimo Komi
teto nariu, daug prisidėjo

prie išlaikymo ir apgynimo 
demokratinių šios šalies 
principų. Mes pasižadame 
dėti didžiausias pastangas, 
kad įtikint mūsų preziden
tą (Rooseveltą), jog turi 
būti atšauktas apkaltinimas, 
kuris padarytas prieš sena
torių Nowaką.”

LIBIJOJ PRANCŪZAI SU
ĖMĖ ŠIMTUS FAŠISTŲ

London. — Prancūzai ko
mandoje generolo Jacques 
Leclerc, žygiuodami iš Ek
vatorinės Prancūzų Afrikos 
į šiaurius, laimėjo eilę mū
šių prieš vokiečius ir ita
lus Libijoje, suėmė 700 
priešų ir pagrobė 18 tankų, 
40 kanuolių ir kiekius kitų 
ginklų ir įrengimų.

Anglą Submarinai Nu
skandino 4 Ašies Laivus

London, saus. 15. — An
glijos submarinai Vidurže
mio Jūroje nuskandino bent 
tris prekinius fašistų lai
vus ir vieną nedidelį kari-
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priešų

šešias 
karei-

i

Sovietiniai Kovotojai Užėmė 
I tidelę Vokiečių Orlaivių Sto
vyklą ir įšilę Kitų Punktų 

Vokiečiai Šluojami Atgal Kalmukijos ir Dono Frontuose

Sovietu Oficialiai Pranešimai
LONDON, saus. 14. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas užrekorduotas Londone:
Sovietų kariuomenė sausio 14 d., tęsdama ofensyvą 

šiauriniame Kaukaze, atėmė iš vokiečių miestą Suvo- 
rovskaja, apskričio centrą, ir šias stambias apgyven
tas vietas: Graždanskyj-Pervyj, Novo Sunžensk, Sot- 
nikovsk ir geležinkelio stoti Suvorovsk.

Žemutinėje Dono upės srityje ir centraliniame fron
te mūsų kariuomenė vedė ofensyvo mūšius tomis pat 
kryptimis, kaip ir pirmiau.

Stalingrado srityje sausio 13 d. buvo sunaikinta 26- 
ši priešų transporto lėktuvai.

Žemutinėje Dono upės srityje mūsų kariuomenė 
viename sektoriuje pažygiavo pirmyn, užėmė 
apgyventas vietas ir nušlavė apie 1,000 priešų 
vių ir oficierių ir padegė bei išmušė iš veikimo 
kiečių tankus ir du šarvuotus automobilius.

Kitame šio fronto sektoriuje didelė grupė
pėstininkų ir tankų, kuri nukentėjo gana stambių nuo
stolių, darė nuolatines kontr-atakas. Sovietiniai pėsti
ninkai, artilerija ir tankistai atmušė vokiečių kontr
atakas ir naikino priešų kariuomenės jėgas ir įrengi
mus. Vienos apgyventos vietos apylinkėje buv 
ta devyni vokiečių orlaiviai.

Centraliniame fronte Į pietų Vakarus nuo
Lūki mūsų kariuomenė vedė atkaklius mūšius prieš 
vokiečių pėstininkus ir tankus. Mūsų kariai atrėmė vi
sas hitlerininkų kontr-atakas ir sunaikino daugiau 
kaip 500 priešų kareivių ir oficierių. Paimti nelaisvėn 
priešai dar tebeskaitliuojami.

Būrys ukrainų partizanu per smarkius susikirtimus 
su vokiečiais nušlavė 60 hitlerininkų. Tie sovietiniai 
patriotai pagrobė nuo vokiečių kanuolę ir 79-nias jos 
šovinius, du didžiuosius kulkasvaidžius, 19,000 kulkų, 
dvi bevielinio telegrafo stotis ir daug kitų įrengimų. 
Paskui po keleto dienų tas partizanų būrys susprogdi
no geležinkelio tiltą ir suardė priešų susisiekimus ke
liose vietose.

(Tąsa 5-ame pusi.)

Sovietai Šturmuoja Nacius ties Leningradu; Rau 
donarmiečiai Įsiveržę į Rostovo Provinciją
London, saus. 15. — Pra- kiečių orlaivių stovyklą 

nešimai iš Švedijos sako, | šiauriniame Kaukaze, 
kad Sovietų kariuomenė Associated Press teigia, 
smarkiai atakuoja vokiečių kad Sovietų kariuomenė 
pozicijas Leningrado fronte žemutiniame Dono upės 
jau daugiau kaip 48 valan- klonyje prasiveržė j Rosto- 
dos. Maršalas Timošenko vo provinciją.
buvo slaptai perkeltas iš Per mūšius žemutinio 
komandos pietiniame fronte Dono srityje raudonarmie- 
į Leningrado sritį tiesiogi- čiai nukovė dar 1,000 prie- 
niai vadovaut kovai, kad šų, sunaikino 22 jų tankus 
sudaužius hitlerininkų ap- ir užėmė dar kelias apgy- 
gulos lanką apie šį didmies- ventas vietas.

Didžiosios Sovietų ka- 
nuoles perkūnuoja, bombar- 
duodamos vokiečių fortus 
ties šlisselburgu, 23 mylios 
į rytus nuo Leningrado, ir 
kituose sektoriuose, kaip sa
ko neoficialiai pranešimai.

(Berlyno radijas jau nuo 
trečiadienio skelbia, kad ru
sai pradėjo ofensyvą tarp 
Ilmen ir Ladogos ežerų,

Sovietai Viltingi, bet 
Laukia Antrojo Fronto 

Prieš Ašį Europoj

Fašistų Skelbimas
(Čia yra pranešimas iš priešų šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)
London, saus. 15. —Nacių Leningrado fronte.) 

radijas pasakojo, kad Pont 
du Fahs srityje Tunisijoje 
išsiveržė smarkūs mūšiai 
tarp vokiečių ir talkininkų. 
Hitlerininkai giriasi, būk 
jie nukovę 2,000 anglų ir 
amerikiečių ir sužaloję 20 
ju tankų. Pont du Fahs yra 
už 37 mylių į pietų vakarus 
nuo Tuniso.

Maskva, saus. 15. —Ame
rikos ambasadorius Stand- 
ley lankėsi pas Sovietų už
sienių reikalų komisarą Mo
lotova ir sakė, jog Sovietų 
žmonės dabar labiau pasiti
ki laimėt karą, negu bet

Maskva,' saus. 15. —Rau- kada pirmiau. Tačiaus jie 
donoji Armija, užėmus Sot- laukia, kad talkininkai ati- 
nikovską Kaukaze, per die- darytų antrą frontą prieš 
ną pažygiavo 26 mylias pir- Hitlerį Europoj.
myn; tai viso jau daugiau ----------------
kaip 125 mylias šiame ofen- London. — Vokiečių ra- 
syve. Paskutiniu žygiu, so- dijas stengiasi užrėkt ir 
vietiniai kovotojai, be kit- į sumaišyt Jungtinių Tautų 
ko, užėmė ir didžiąją vo- Į radijų pranešimus.

London. — Vokiečių ra-
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Balkanų Liaudies Kovos
Mažai rašoma anie Balkonu liaudies 

kovas prieš barbariškus hitlerininkus, o 
tos kovos yra labai didelės ir reikšmin
gos. Jugoslavijos partizanai, vadovystėj 
jugoslavų, kovojusių Ispanijoj prieš Hit
lerį ir Mussolinį, nepaisant generolo D. 
Michailovičiaus elgesio, kuris jau nuo 
1942 metų pavasarių sustojo kariavęs 
prieš Hitlerį ir Mussolinį ir “laukia an
tro fronto,” veda karą ir laiko sukaustę 
apie 500,000 Hitlerio ir Mussolinio ka
reivių.

Graikijoj liaudis kyla ir plečiasi parti
zanų veikimas. Bulgarijoj, Vengrijoj ir 
Rumunijoj, kurios yra Hitlerio ir Mus
solinio talkininkės, liaudis eina prie su
kilimo. Bulgarijoj taip didelė Sovietų 
Sąjungos įtaka, kad karalius Borisas 
paskelbęs Jungtinėms Valstijoms karą, 
o Sovietų Sąjungai neskelbė, nors tik ten 
jis galėtų Hitleriui padėti. Neskelbė, 
nes Bulgarijos žmonės sprogdina tiltus, 
naikina hitlerininkus, atvirai kalba už 
rusus, už komunistus, už Sovietų Są
jungą, nepaisant baisaus teroro. Ru
munijoj ir Vengrijoj prasideda liaudies 
sukilimai, demonstracijos, griežti išsto
jimai prieš Hitlerį ir jo bernus. Rumu
nijos ir Vengrijos fašistų valdžios lai
kosi tik žvėriškiausio teroro pagalba.

Tokia padėtis Balkanuose. Ir ant kiek 
Raudonoji Armija laimi, ant kiek ji ar
tės prie Rumunijos ir Vengrijos, ant 
tiek Sovietų Sąjungos įtaka labiau augs, 
ant tiek hitlerininkams ir mussolinie- 
čiams su jų bernais Kvislingais bus blo
giau.

Balkanų liaudies kovos rodo, kad ten 
greičiausiai gali kilti liaudies gaisras, 
kuris supleškins nevidonų režimą, kuris 
nušluos liaudies priešus ir karo kaltinin
kus. Balkanų frontas labai daug pade
da Raudonajai Armijai, nes kiekvienam 
aišku, kad, jeigu ten Hitleris ir Musso- 
linis yra priverstas laikyti apie pusę mi- 
liono savo razbaininkų, tai jis jų negali 
pasiųsti prieš Sovietų Sąjungą, Angliją 
ir Ameriką. Tikrumoje, Balkanų fronte 
Hitleris ir Mussolinis yra priversti dau
giau jėgų laikyti, kaip Šiaurinėj Afrikoj. 
Net New York “Times” Balkanų liau
dies kovas pavadino “trečiuoju frontu,” 
bet blogumas tame, kad kol kas antra
sis frontas dar vis tebėra tik teorijoj.

je jis pripažįsta Franci jos komunistams 
svarbą ir jėgą, turi kitokios reikšmės ir 
tikslų. Mr. Daniell rašo, kad komunis
tinio (anti-fašistinio) judėjimo stiprėji
mas Franci jo j e kelia didelio susirūpini
mo tam tikruose valdančiosios klasės 
sluoksniuose Anglijoje ir kitur. Spaus
dindamas paminėtąją korespondenciją, 
New Yorko “Timesas” uždėjo tokią ant
raštę: “Communist Peril Feared by 
French” (Francūzai Bijo Komunistinio 
Pavojaus)!

Mr. Daniell sako, kad neseniai į Lon
doną atvykęs žymus Francijos komunis-' 
tų veikėjas, Ferdinand Grenier, kuris ta
riasi su generolu de Gaulle dėlei Fran
cijos išlaisvinimo. Kadangi gen. de 
Gaulle nesąs politiškai labai apdairus, 
tai bijomasi, kad jis nenueitų per toli su 
komunistais.

Kitais žodžiais, šito baubo tikslas yra 
tokis: Generolas de Gaulle gali nueiti su 
komunistais ir visos Francijos ateitis 
pasvirsianti į kairiąją pusę...

Keistas dalykas! “Komunizmo bau
bas” pradedama kaišioti jau dabar, kai 
Jungtinėms Tautoms reikalinga glau
džiausia vienybė, kai visiems išvien rei
kalinga kovoti prieš hitlerininkus, besti
jas!

Nereikia nei sakyti, jog šitokia poli
tika pasitarnaus niekam kitam, kaip tik 
Hitleriui ir jo sėbrams.

Mums atrodo, kad ir Šiaurės Afrikoje 
panašios politikos laikomasi. Su viso
kiais Vichy valdžios pataikautojais (ku
rie tik vakar tarnavo Hitleriui) taiksto
mas!, o anti-fašistai kovotojai, tikrieji 
francūzai patrijotai, hitlerininkų prie
šai tebelaikomi kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose. Matyt, jie neišlei
džiami dėlto, kad daugelis jų yra skai
tomi komunistais.

Mūsų nuomone ir daugelio kitų pro
taujančių žmonių nuomone, “francūzų 
problemos” galima išrišti lengvu būdu. 
Visi buvusieji ir dar esantieji hitlerinin
kai, visi francūzai, Vichy valdžios šali
ninkai turi būti išvyti iš visokių vietų 
(tiek Afrikoje, tiek kituose kraštuose), 
o anti-hitlerininkai, kovotojai prieš fašiz
mą, nepaisant, ar jie komunistai, ar so
či j alistai, ar liaudininkai, privalo būti 
vienijami ir ginkluojami galutinai kovai 
prieš nacius, už Francijos išlaisvinimą.

Šitaip ir tik šitaip bus išrišta toji 
“minklė,” dėl kurios tūli politikieriai su
ka galvas. Kai Hitleris ir jo sėbrai bus 
sunaikinti, kai Francija bus laisva, tuo
met to krašto žmonės pasistatys tokią 
vyriausybę, kokia jiems geriausiai pa
tiks. Tuomet, aišku, einant Atlantiko 
Čarteriu, Francijos žmonės galės lais
vai pasisakyti ir dėl busimosios visuo
meninės santvarkos.

O šiandien, kas kelia “komunizmo 
baubą,” tas tarnauja ne Jungtinėms 
Tautoms, bet jųjų priešams!

Prašome Pasiskaityt ir Susirūpint
Kalbame j Visus Lietuvių Literatūros Draugijos 

Narius, Kuopas ir Veikėjus

“Francūzų Problemos . .
“...Yra nurodoma, jog komunistai 

jau yra vienas stipriausiųjų politinių 
faktorių šiandieninėje Francijoje...”

Šitokį pareiškimą padaro New Yorko 
“Timeso” korespondentas Londone Ray
mond Daniell (žiūr. minėtojo laikraščio 
laidą iš sausio 14 d.) Tai yra visvien 
įdomus reiškinys. Turime atsiminti, kad 
prieš karą Francijos soTijalistų partija 
buvo didesnė, kaip komunistų. Franci
jos liaudininkų partija taipgi buvo di
desnė—turėjo daugiau atstovų parla
mente ir visokiose valdžios įstaigose. Jei
gu šiandien komunistai yra stipriausia 
Francijoje grupė,—tai kyla klausimas: 
kur gi anos partijos? Ar jos “nuėjo pa
vėjui”—sunacėjo? Ar jos šiaip sau iškri
ko ir pasidarė bereikšmės?

Mūs, tačiau, nestebina tokis Mr. Da- 
niello pareiškimas, nes mes visuomet 
teigėme, jog karo audrose, fašistinio te
roro audrose tegali išlikti stiprios tik 
komunistinės partijos, nepaisant, kokio
je šalyje jos gyvuoja. Socijal-demokra- 
tija jau seniai sau grabą nusikalė ir ji
nai negalės ia jo pasikelti, — ji, fakti- 
nai, laukia tik kapo ir galutino žemė
mis užbėrimo.

- Bet ši Mr. Daniello telegrama, kurio-

Panaikinti Dieso Komitetą
Iš visko atrodo, kad Dieso komitetas, 

pasižymėjęs “raganų gaudymu,” dės pa
stangų palaikyti savo gyvybę. Atrodo, 
kad p. Diesas reikalaus iš 78-tojo kon
greso daugiau pinigų.

Iš kitos pusės, mums atrodo, jog visa 
eilė blaivesnių kongresmanų, visuome
nininkų ir darbo unijų vadų reikalaus 
Dieso komitetui pinigų neskirti, nes jis 
savo gyvavime nieko gero kraštui neda
vė, o blogo — daug. Jis kenkia preziden
tu Roose velto administracijai, jis yra be
reikalingai įtaręs visą eilę vyriausybės 
pareigūnų ir nemažai visokių kitokių in
dividualų ir net įstaigų.

Vienu prieš Dieso komitetą kovotoju 
yra CIO vadas, Philip Murray. Jis an
dai pareiškė, jog CIO unijos paaštrins 
savo kovą prieš p. Diesą, prieš skyrimą 
jo komitetui žmonių pinigų.

Reikia manyti, kad po tokio raporto, 
kokį p. Diesas išdavė už 1942-ruosius 
metus, daugelis kongresmanų pasielgs 
vyriškai ir atsisakys balsuoti už palaiky
mą minėtojo komiteto, kenkiančio mūsų 
krašto karinėms pastangoms.

BUY 
UNITED 
STATES 

WAR 
BONDS 

AND
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Sausio 10 dieną Centralinis Komitetas laikėme susi
rinkimą ir nutarėme kreiptis į Draugijos narius ir pa
sitarti svarbiais mūsų organizacijos reikalais.

1943 metų knygos reikalai
Galutinai apsvarstėme ir nutarėme išleisti knygą apie 

Lietuvą. Rankraštį jau turime gatavą. Knygą parašė 
žymiausi lietuvių tautos rašytojai—dabartiniai ir bu
vusieji. Tai bus knyga apie Lietuvos santykius su.jos 
vakarų kaimynais vokiečiais, apie lietuvių tautos ilga
amžę kovą su vokiškaisiais grobikais. Knyga bus labai 
aktuali ir labai svarbi. ' . :

Mes norime ir nutarėme knygą išleisti labai anksti, 
būtent, dar pavasarį, arba pačioje pradžioje vasaros. 
Tuojau atiduodame spaustuvei pradėti prie knygos 
dirbti.

Tačiau šį pasimojimą Centralinis Komitetas galės 
pravesti gyveniman tiktai su pilna, nuoširdžią visų 
narių, visų kuopų ir visų veikėjų kooperacija—talka. 
Klausimas eina apie finansus. Smagu nariams praneš
ti, kad 1942 metais finansiškai išsivertėme lygiomis, iš
ėjome gerai. Bet kaip bus šiemet? Nario duoklė ta 
pati—tiktai $1.50. Tuo tarpu paštas pabrango dvigubai, 
popiera, spaustuvės darbas taip pat labai pakilo. Klau
simas: Ar galėsime ir šiemet išsiversti?

Mes apskaitome, kad galėsime išsiversti, jeigu nariai 
ateis talkon, būtent, tuojau pradės mokėti ir užsimokės 
duokles. Antra, mes prašome kuopas apsvarstyti šį 
klausimą ir surasti būdus parėmimui Centro finansiš- 

• kai — ar tai paaukojant dolerį kitą iš iždo, ar ką nors 
surengiant Centro knygų ir žurnalo leidimo naudai. *

Mes tikimės, kad šio atviro ir nuoširdaus priminimo 
užteks nariams ir kuopoms ir visi imsitės už darbo. •

Vajus prailgintas
Kalbėjome ir vajaus reikalais. Centro Sekretorius 

raportavo, kad vajus iki šiol ėjo gana silpnai, pasidar
bavo tiktai keletas kuopų. Gi mes manome, kad galė
tumėme gauti į Literatūros Draugiją šimtus naujų na
rių, jeigu vajum būtų rimtai susidomėta.

Todėl nutarėme vajų prailginti iki kovo 1 dienos ir 
dar kartą paraginti narius ir kuopas pasidarbuoti ga
vime naujų narių.

Mes norime, kad mūsų Draugija augtų ir bujotų. Bet 
ji augs ir bujos tiktai tuomet, kuomet jos eilės didės, 
kuomet nauji nariai bus verbuojami sistematiškai. Va
jus duoda visiems progą pasidarbuoti organizacijos ei
lių didinimui. :

Geriau, bet nepakankamai gerai
Mes įžengėme į 1943 metus daug geresniame stovy

je, negu buvome pradžioje 1942 metų. Bet negalime bū
ti pilnai patenkinti. Faktas yra, kad mes turime keletą 
šimtų narių, kurie nėra pasimokėję duoklių už 1942 
metus! Kokia didelė skriauda Draugijai!

Jau dabar pasižadėkime, kad šiemet dirbsime geriau, 
smarkiau, kad duokles pasimokėsime greitai, laiku; 
kad kuopų susirinkimus laikysime reguliariškai; kad 
visomis jėgomis visi prisidėsime prie šios šalies ir visų 
Jungtinių Tautų karo pastangų; kad dar aukščiau pa
kelsime savo garbingos organizacijos vardą ir prestižą 
Amerikos lietuvių visuomenės akyse!

Centralinis Komitetas pasižada atlikti pilnai ir nuo
širdžiai visas savo pareigas. To paties prašome iš visų 
narių ir kuopų. 1 . ' '

L. L. D. Centralinis Komitetas:
Valdyba: i.JTITS’T

A. BIMBA, pirmininkas
D. M. ŠOLOMSKAS, sekretorius 
EVA MIZARIEiNĖ, iždininkė.

Los Angeles unijistai bučeriai pirko už $10,000 Per
galės Bonų. Tolydžio jie gavo bombą ir ant jos užrašo 
bučerių lokalo (563) ir visos unijos vardą ir kitas 
smulkmenas.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
•80 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964 -

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Radio ir Karo Laivai

apie 
'dar-

visa

Radio ir Karas
Amerikoj pirm karo apie 

1,000 įvairiausių kompani
jų gamino radio priimtuvus 
ir jiems visokias dalis. Ra
dio industrijoj dirbo 
350,000 darbininkų ir 
bininkių.

Karui prasidėjus ši
milžiniška ir sudėtinga in
dustrija buvo pasukta karo 
laimėjimui. Zenith Radio 
Corpor. sako, kad jos įmo
nės visu 100% jau dirba ka
ro laimėjimui. Freedo Ra
dio Corp. dirba įvairiausius 
rądio ir kitokius įrengimus 
bombininkams.

Bendrai, radio industrija 
jau aprūpina Amerikos ar
mijos susisiekimo - signalų 
korpusus ant 80% reikme
nimis. Taikos metu ši in
dustrija pagamindavo apie 
13,000,000 radio priimtuvui 
metus. Dabar ji gamina ka
ro fronte reikalingus radio 
ir kitus dalykus.

Laivų Statyba Daro 
Stebuklus

Amerikos laivų statybos 
industrija (“shipyardai”) 
daro tikrus stebuklus. Per 
pastaruosius du metus iš- 
budavota vien naujų laivų 
budavojimo fabrikų už $5,- 
000,000,000 vertės, kur dir
ba apie 1,000,000 žmonių, 
neskaitant pirmesnių laivų 
statybos fabrikų. Ypatingai 
stebuklus daro Mr. H. J. 
Kaįser, kuris savo žinioj 
turi apie 100,000 darbinin
kų ir didele paskuba stato 
laivus.

Naujų laivų budavojimo 
fabrikų yra per 2Q vien di
delių. Bendrai su pirmes- 
niais fabrikais, tai yra dide
lė jėga. Prezidentas Roose- 
veltas statė tikslu laivų fab
rikams, 1943 metais pabuda- 
voti 8,000,000 tonų laivų į- 
talpos, bet vėliau tą pakėlė 
iki 16,000,000 tonų. Ir fab
rikai reikalavimą gali at
likti.

Anglija į metus pastaty
davo 1,000,000 tonų naujų

SKAMBA AUSYSE, 
SKAUDA NARIUS

Gerb. daktare, mano mo
tina norėtų jūsų pasiklaus
ti per “Laisvę”. Jai labai 
skamba ir ūžia ausyse, ypač 
nakties metu. Jai suėjo 57 
metai, sveria 136 sv., 5 pė
dų ir 2 colių. Kaip tik jai 
iš pirmo pradėjo skambėti 
ausyse, ji nuėjo pas ausų 
gydytoją. Šis jai užtikrino, 
jog ausys visiškai sveikos. 
Tai ji kreipėsi į dantų gy
dytoją, nes jai dantys buvo 
netikę, tai juos ir ištraukė. 
Kitas gydytojas, kur jai 
gydė sužalotą kelienį, pri
pažino, būk tas ūžimas au
syse paeina nuo jos aukšto 
kraujo slėgimo. Šią vasarą 
jai pradėjo skaudėti narius, 
tai vienas jaunas daktaras 
sakė, kad jai ausyse skam
ba, kaipo pasėka bendros 
jos organizmo būklės. Krau
jo slėgimas jai esąs netoks 
jau blogas. Jis jai leido 
vaistų su adata, kad mažiau 
skaudėtų narius.

Kas jai būtų gerai dary
ti? Gal kokių vaistų ar ko
kią dietą patartute. Labai 
dėkuiz iš anksto.

Atsakymas.
Manau, kad kiekvienas 

gydytojas Jūsų motinai pa
sakė dalį teisybės. Tas jau
nasis, rodos, gerai apiben
drino visą dalyką. Jūsų mo
tinos amžiaus moteriai vi
same organizme eina laips
niškos gedimo pakaitos. 
Nors jos ausys savo fizine 
struktūra atrodo sveikos, 
bet jos jau nebetos, ką 
būdavo seniau. Anapus būg
nelių. mažyčiai kaulukai ne
bejuda taip liuosai, nes 
standesni darosi raiščiai ir 
klausomojo nervo galūnės 
jau nebetokios gaivios, lyg 
kiek apvytę.

Panašios pakaitos eina 
nariuose, kraujagyslėse ir 
kituose organuose. Šitos ge
dimo pakaitos galima po 
truputį apstabdyt, atpil-

dant visam organizmui tū
lus jo trūkumus.

Jokie lašai į ausis nieko 
gera jai nepadarys. Gali 
lašinti ant sienos — tai vis 
tiek pat. Taipgi jokie pūti
mai arba oro pumpavimai 
per nosis bei gerklę į au
sies vidų blogumo nepraša
lins. Gaivinant ir stiprinant 
bendrai visą organizmą, ga
lima ko tikėtis ir iš ausų, 
kad jom būtų kiek geriau.

Jums vienas gydytojas 
leido vaistų su adata. Gal 
kartais tai buvo kokie hor
monai ar vitaminai, nes jie 
galėtų dalykus žymiai at
griebti. Paprašykite savo 
gydytojo, kad jis Jums, tai 
yra Jūsų motinai čirškintų 
su švirkštu į raumenis mo
teriškų lytiškų hormonų 
(iš judinto jų) — female sex 
hormone, estrogenic hor
mone. Taipgi galėtų leng
viau pasidaryti ausyse, jei 
gydytojas jai leistų su ada
ta Prostigmin Methylsul- 
fate 1-2000.

Be abejo, daug padės vi
sai muzikai vitaminų pre
paratai, ypač vitamin B 
Complex, stipresnės sudė
ties, kapsulių arba piliulių 
formoj. Bent po 3 arba ir 
daugiau galėtų ji imti kar
tu su maistu, per kiekvieną 
valgį, kad ir visą gyvenimą. 
Skydines liaukos po trupu
tėlį — Thyroid gland } gr. 
tablets, bent po vieną kas 
diena. Tincture iodin — po 
1 lašą su pienu kas antra 
diena. Grynas oras, diater- 
mija, ultra-violetiniai spin
duliai.

Redakcijos Atsakymai
Lovvellicčiui, Lowell, Mass.

— Apie tą. didįjį gaisrą buvo
me gavę platesnį aprašymą 
nuo kito korespondento ir jau
tilpo. Tad jūsų koresponden-

ląivų. Bet jų ir reikia, nes 
jos ir jos talkininkių vien iki i 
pradžios 11942 metų nuosto
liai jau siekė apie 8,000,- 
000 tonų.

Anglija karo sąlygose pa
kėlė smarkiai laivų statybą, 
nes jie reikalingi armijos 
pervežįmui ir visokių reik
menų’nu vežimui. Laivų sta
tybos darbininkai atlieka 
svarbų pergalės darbą.

cijos negalėsime sunaudoti. 
Vištiek labai ačiū už rašinėji
mą.

BE 100% 
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M IE N AS
LITERATŪRA TARYBŲ LIETUVOJE FIL M O S
Kaip visose Lietuvos gyvenimo srity

se, taip ir literatūroje tarybinis periodas 
žymėjo ryškų pakilimą, akivaizdžius kie
kybinius ir kokybinius laifnėjimus.

Dar niekada vistfomeniniame lietuvių 
tautos gyvenime rašytojams nebuvo skir
ta tiek daug reikšmės ir pasitikėjimo, 
kaip tarybinės santvarkos metu. Visai 
eilei lietuvių rašytojų buvo pavestos pir
maeilės ir atsakingos valstybinės parei
gos—jie buvo išrinkti deputatais j Aukš
čiausiąją Tarybą, tarėjais į liaudies teis
mus, jų žodžiui buvo skiriamas visuoti
nis dėmesys.

Tarybinės Lietuvos vyriausybė suda
rė rašytojams puikias darbo ir gyvenimo 
sąlygas. Vilniuje ir Kaune rašytojams 
buvo paskirti ištaigingi namai, kuriuose 
rašytojai buvo įsiruošę savo kliubus ir 
turėjo butus. Rašytojams taip pat buvo 
paskirta netoli Vievio puiki vasarvietė, 
kur jau pradedant 1941-mų metų vasa
rą jie būtų galėję vasaroti. Sergantiems 
rašytojams buvo skiriamos gausios sub
sidijos, teikiama medicinos pagalba, ro- i 
domas visokeriopas ir gilus susirūpini
mas jų sveikata. Rašytojams buvo duo
damos komandiruotės į geriausius Tary
bų Sąjungos kurortus ir poilsio vietas, i 
Tarybų Lietuvoje rašytojai pirmą kar
tą susilaukė jiems deramo Įvertinimo ir 
pagarbos.

Tiktai Tarybų Lietuvoje rašytojų dar
bas buvo imta prideramai atlyginti. Li
gi tol lietuviams rašytojams buvo neį
manoma išgyventi iš savo literatūrinio 
darbo. Tarybų Lietuvoje honorarai už 
rašytojų darbą buvo nustatyti Įsakymu 
ir buvo baigtas rašytojų eksploatavimas. 
Rašytojai, visiškai aprūpinti medžiagiš
kai, galėjo produktingai atsidėti savo 
kūrybai.

Įsteigta LTSR Valstybinė Leidykla 
ėmėsi lig tol Lietuvoje nematytu mastu 
leisti visų sričių literatūrą.' Knygų tira
žai nepaprastai padidėjo. Pagal nusta
tytą planą, kuris buvo jau Įpusėtas vyk
dyti, 1941-mais metais Valstybinė Lei
dykla numatė išleisti 525-kis leidinius. 
Vidutinis kiekvieno leidinio tiražas — 
9,000 egzempliorių, o bendras tiražas— 
4 milijonai 800,000 egzempliorių.

Hitlerinių vandalų užpuolimas iš pa
grindų sugriovė Lietuvoje knygų leidi
mą ir spaudą, atėmė lietuvių rašytojams 
darbo pagrindą.

Dar žymesnį atgimimą tarybinės san
tvarkos metu lietuvių literatūra išgyve
no idėjinėj srityj. Idėjinis gyvenimas lie
tuvių rašytojų tarpe dar niekada nebu
vo toks intensyvus, kaip tada. Rašytojų 
sąjungos kliube vyko dažni literatūriniai 
vakarai, diskusijos, svarbiausių lietuvių 
literatūros problemų svarstymas. Lietu
vių rašytojų idėjinis akiratis, dvasinis 
pasaulis, literatūros uždavinių ir reikš
mės supratimas žymiai pagilėjo. Rašyto
jai suprato, kad jie tikrai yra žmogaus 
sielos inžinieriai, kad svarbiausias jų 
kūrybos pagrindas—liaudis, dirbančioji 
visuomenė. Lietuvių literatūroje supla
kė naujas, gaivus pulsas, iškilo naujos 
temos, nauji klausimai, sutvisko naujos 
idėjos. Literatūroj iškilo ir talentingai 
pasireiškė visa eilė naujų rašytojų iš 
jaunųjų tarpo, o daugelis senesniosios 
kartos rašytojų atgijo Įkvėpti naujų su
manymų, naujų polėkių, naujų perspek
tyvų. Atgimusios, naują teisingesnę ir 
laimingesnę santvarką ėmusios kurti 
Lietuvos gyvenimas teikė tokios gausios 
ir vertingos medžiagos, kad lietuvių li
teratūra netrukus žadėjo suklestėti veš
liais kūrybinių laimėjimų žiedais.

Visą tą kūrybiniu įkarščiu trykštantį 
lietuvių rašytojų darbą ir lietuvių lite
ratūros augimą sutrypė į vandalizmo 
purvą, užliejo ugnimi, krauju ir ašaro
mis įsiveržusios Tarybų Lietuvon hitle
rininkų gaujos.

Tik rašytojai, spėjusieji laiku evakuo
tis į broliškas tarybines respublikas, sėk
mingai tęsia savo kūrybos darbą. Di

džiojoje humanizmo šalyje — Tarybų 
Sąjungoje, jiems rodomas ypatingas dė
mesys, sudaromos literatūrinio darbo są
lygos. Čia, draugiškos šilimos supami 
impulsyviai dirba Salom. Nėris, Anta
nas Venclova, Kostas Korsakas, Petras 
Cvirka, Liudas Gira, Jonas Marcinke
vičius, Juozas Baltušis ir visa eilė jau
nesniųjų lietuvių rašytojų. Savo plunks
na, savo tėvynės Lietuvos meile jie įsi
jungė į visų bendrą kovą, kovą prieš ru
duosius barbarus - hitlerininkus. Visos 
jų mintys, visi troškimai nukreipti į ten, 
kur laikinai užgrobtoje tėvynėje, baisioje 
hitlerinėje vergijoje lietuviams rašyto
jams ir skaitytojams lietuvių literatūros 
klestinti būklė, kokia buvo susidariusi 
tarybinės santvarkos metu, atrodo tik 
kaip pro baisų kruviną rūką šviečianti 
svajonė. Tačiau toji svajonė netrukus 
vėl virs šviesia tikrenybe, kai Tarybų 
Lietuva bus išlaisvinta iš vokiškųjų oku
pantų jaungo. Tiktai laisvoje tarybinė
je Lietuvoje vėl atgims ir suklestės nau
jais kūrybiniais laimėjimais lietuvių li
teratūra, kaip ir visos išlaisvintos lietu
vių tautos gyvenimas.

Nauji Raštai
VILNIES KALENDORIUS

Kaip per eilę pastarųjų metų, taip ir | 
šiems, 1943 metams, dienraštis “Vilnis” 
išleido metraštį, arba kalendorių (“Vii- ! 
nies Kalendorius.” Prirengė L. Jonikas, 
išleido “Vilnis,” 3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. Kaina 25c). Tai stamboka 
knyga, turinti 176 pusi. Puikūs, spal
vuoti viršeliai, įdomus turinys.

Be kalendoriškų žinių ir kai kurių, 
visiems dažnai reikalingų informacijų, 
šitame metraštyje telpa daug ir šiaip 
pasiskaitymų: dailiosios literatūros, 
mokslinių straipsnių. Poezijos randame 
sekamų poetų: Jono Kaškaičio, St. Jasi- 
lionio, A. Dagilio. Vaizdelių: Iljos Er- 
enburgo ir A. Gilmano. Sveikatos reika
lais: dr. J. J. Kaškiaučiaus. Kitokiomis 
temomis straipsniai: dr. A. Petrikas, A. 
Venclovos, J. Baltrušaičio, L. Pruseikos, 
V. A., L. Joniko, F. Abeko, ir Lauku- 
viškio.

Be to, metraštis iliustruotas.
žodžiu, “Vilnies Kalendorius” daro 

gražaus įspūdžio. Svarbu kiekvienam 
turėti jį savo namuose.

Literatūros platintojai, kurie dar ne
turite šiems metams metraščio, pasisku
binkite įsigyti ir parduoti savo koloni
jose. Kalendorius gaunamas ■ ir “Lais
vės” knygų krautuvėje.

Ns.

Prekybinio laivo “Booker T. Washington” kapitonas ir dalis Įgulos. Kapitonas 
yra negras Hugh N. Mulzac. Laivo Įgulą sudaro 18-kos tautų žmones ir visi gra
žiai, draugiškai sugyvena. Visi jūreiviai priklauso National Maritime Unijai, CIO.

‘‘Commandos, Strike At Dawn”
Šiomis dienomis New Yorke (be abe

jo, ir kituose miestuose) Criterion teat
re pradėta rodyti Columbia kompanijos 
išleista filmą Commandos Strike at 
Dawn. (Komandos Smogia Auštant). 
Filmai turinį parašė Irwin Shaw ir C. S. 
Forester, o direktoriavo arba režisieria- 
vo John Furrow, tas pats, kuris paga
mino “Wake Island.” į

“Commandos Strike at Dawn” — 
įdomi, užimanti filmai Jos turinys, 
trumpai suėmus, tokis: Ramūs, taiką 
mylį Norvegijos žmonės (viename pa
jūrio miesčiukyj) gyvena sau gražiai, 
kasdieniškai, kaip ir per ilgus metus jie 
gyveno. Tik štai, staigiai užpuola ant 
jų Hitlerio govėdos, — Norvegija tam
pa okupuota. Nauja “santvarka” įveda
ma, — “santvarka,” kuri naikina nor
vegų kultūrą, kuri varžo žmonių gyve
nimą, kuri daro iš žmonių žvėris.

Norvegijos patri jotai, vadovaujami 
Eriko Toreseno (Paul Muni), tariasi 
kovai. “Mes turime juos mušti arba jie 
mus užmuš,” kalbasi slaptuose posė
džiuose. Prasideda eksplozijos, naikini
mai tiltų, kelių (Bestebint filmą, beje, 
man prisiminė lietuviškų pro-nacių pro
paganda, skelbta apie 1941 m. birželio 
mėnesį “sukilėlius” Kaune, kurie saugo
jo tiltus, kad jais galėtų vokiečiai lais
vai pereiti!) ir kitokių pastatų. Patsai 
Toresenas nudeda vokiečių armijos ka
pitoną. Pagaliau, Toresenas priverstas 
slapstytis. Besislapstydamas, jis suran
da kalnuose slaptą vokiečių okupantų 
aerodroma. Paskui Toresenas su kitais 
draugais nusitaria valtimi keltis į An
gliją. Nors norvegiškas Kvislingas ban
dė juos išduoti, tačiau anti-naciai suse
ka jį, nugalabina ir patys pasiekia An- 
giiją.

Šičia Anglijos komandos pasiryžta su
naikinti paminėtą aerodromą Norvegi
jos kalnuose. Pasiėmę jie Toreseną, nu
vyksta Norvegijon, kur iššaudo, išpjau
na vokiečius, sunaikina lėktuvus, bom- 
berius ir, kurie išliko gyvi, komandos 
grįžta namon.

“Commandos Strike at Dawn” gera 
filmą, nors šian ir ten joje galima būtų 
surasti vienas kitas trūkumas, — sa
kyčiau, melodramatiškas perdėjimas. 
Filmą suinteresuoja stebėtoją, be to, ji 
nušviečia barbariškus nacių “žygius” ir 
kelia pavergtųjų žmonių dvasią, ūpą.

Filmoje, aišku, vyriausią vaidmenį 
vaidina Paul Muni. Prie jo Anna Lee, 
Lillian Gish, ir kiti. Filmą buvo gamin
ta ne Hollywoode, bet Britų Kolumbijo
je, kur gamta daug kuo panaši Norvegi
jos gamtai. Nemažai filmoje vaidinan
čiųjų komandų yra tokių, kurie aktyviai 
dalyvavo veiksmuose prieš vokiečius.

Ndrs.

J. Rainis

Nulaužtos Pušys
Pušis aukščiausias nulaužė vėjai, 
Pajūrio kopose josios stovėjo— 
Kas žvelgia į tolį—audros neišvengs, 
Bet ir nesislėps jis, nei nugaros lenks: 
“Palaužei mus tu, galybė pikta— 
“Kova prieš tave dar nėra baigta, 
“Kol kančios dejonių visų nenusmelks, 
“Kiekviena šaka neapykanta dvelks!”
Ir aukštosios pušys nulūžusios
Išniro laivais nūn atūžusios—
Prieš audrą krūtinė ir vėl jųjų kils, 
Prieš .audrą naujomis kovomis prabils: 

“Banguoki ir siauski, piktoji galia, 
“Mes sieksime tolių, kur laimės dalia. 
“Tegul mus jis skelia, tegul mus nulauš, 
“Mes sieksime tolių, kur saulė mums 

auš!”
Iš latvių kalbos verte J. Palemonas

Pranas Balsys Rašo 
Iš Tarnybos

Ilgametis “Laisvės” bendradarbis, Pranas 
Balsys, kuris šiuo metu dėvi jūreivio unifor
mą (tarnauja prekybiniame Jungt. Valst. lai
vyne), rašo sekamą laiškutį V. Bovinui, LMS 
sekretoriui:

Fort Trumbpll, iConn.
Gerb. Drauge:

Labai esu dėkingas L.M.S. C.K. už prisiųstą 
man dovanėlę ir pasveikinimą žiemos švenčių 
proga.

Jaučiuos nusikaltusiu, kam formaliai ne
pranešiau apie mano pasitraukimą iš L.M.S. 
C.K. pareigų. Mat, gyvename tokiais laikais, 
kad formalumus kartais tenka “pamiršti.” 
Atleiskit!

Linkiu jums, LMS darbuotojai, išlaikyti 
šią mūsų, dailės-kultūros organizaciją šio au
dringojo laikotarpio metu! Suprantu, kad or
ganizacinio darbo našta dabar rymo ant drau
gių moterų jėgų. Kai mes, vyriškiai, grįšim 
namo—jums duosim “pasilsėti” . . .

šiame laiške siunčiu tau, drauge, vaizdo- 
kartę. Vaizdelis pieštas esančio mūsų forte 
jūreivio: jo kūrinėlis pripažintas laimėjusiu 
čionai kontestą ir išleistas žiemos švenčių 
proga. Kaip matai, piešinėlis gan prozaiškas, 
akies nevilioja . .. Tai vaizdas, kaip mūs Ša
lies prekybinis laivynas gabena visokeriopą 
mantą ir ginklus į įvairias pasaulio dalis. 
Vaizde matai tamsią naktį, grupę laivų ir 
šėlstančią jūrą. Ant tokių laivų dirbantieji 
vyrai-jūreiviai yra vadinami Merchant Mari
nes. Jų gyvenimas, esant ant jūrų taip pro- 
zajiškas, kaip ir minėtas vaizdelis, apie kurį 
rymuotai galima pasakyti tik tiek:

Tamsi, klaiki naktis;
Net mėnulis kur tai nuslinko . . .
Matai dangaus akis,
Ir šėlstančią jūrą aplinkui.

Apie prekybinio laivyno marinus plačioji vi

SKAITYTOJU BALSAI ( 
_____________ ' 6 

PRIE PROGOS
Skaitydamas “Laisvę” už 

gruodžio 29 d., 1942, nume
rį 304, radau Krisluose drg. 
R. Mizara paduoda visą eilę 
žuvusių, per okupantus hitle
rininkus, Lietuvos rašytojų, 
poetų, profesorių, mokytojų ir 
kt. Tai liūdna ir širdį verianti 
naujiena.

Todėl drg. Mizara ir pake
lia klausimą, pacitavęs žuvu
siųjų nuopelnus dėl Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių gero: £

“Ar nereikėtų tuojau bent 
didesnėse lietuvių kolonijose 
suruošti tam tikri masiniai mi
tingai žu vusiems ^pagerbti ?”

Tai sveikas ir protingas iš
sireiškimas drg. Mizaros. Ką 
sakote, Brooklynas, Chicaga, 
Bostonas ir kiti didesni lietu
viais apgyventi miestai.

Visur LLD ir LDS kuopoms 
reikia būtinai rengt masiniai 
mitingai atžymėjimui ir pa
gerbimui kritusių nu<& rudojo 
hillerizmo teroro. Ką sakote, 
organizacijų veikiantieji drau
gai.

Jau pamiršom Amerikos lie
tuviai kritusius draugus nuo 
A. Smetonos budeliško smur
to. Kas metai būdavo Ameri
kos lietuviuose atžymėta (tik 
turiu mintyje progresyviškuo- 
se lietuviuose) mitingais, pra
kalbomis, raštais ir kt. drau- ; 
gai, kritę nuo budelio A. Sme
tonos kulkos 1926 m. gruodžio 
27 d. Kaune, Karolis Požėla, 
Kazys Giedris, Juozas Grei- 
fenbergeris ir Rapolas čiomis.

Kodėl jau dabar mes, prog
resyviai lietuviai, nustojom 
rengę mitingus pagerbti tuos 4 
karžygius? Didesniuose mies
tuose, mano manymu, vertėtų 
atžymėt jųjų mirties sukaktis. 
Rengkime mitingus visiems 
kritusioms draugams, ar jie 
krito nuo hitlerizmo, ar nuo 
lietuviško fašizmo smetoniz- 
mo. Dabar būt labai vietoj to
kie mitingai šaukt, išnešt pa
smerkiančias rezoliucijas, pa
smerkt budelį A. Smetoną ir 
jo visą gengę, kuri nužudė 
mūsų klasės draugus. Taip, 
pasmerkt A. Smetoną lygiai, 
kaip ir budelį jo vadą Hitlerį.

Juk dabar budelis Smetona 
randasi čia, mūsų šalyje, S. A. 
V., susitepęs savo niekšiškas 
rankas mūsų brolių, seserų ir 
draugų krauju.

Manau kad šis klausimas 
f

pakeltas nors ir vėlokai, bet, 
geriau vėliau, negu niekad.

suomenė mažai ką žino; spauda apie juos H. Antanuk.
mažai rašo, nes jie, mat, “paprastą” darbą j 
atlieka. Herojizmu jie pasigirti negali. Jų 
laivai mažai ginkluoti ir negali eiti į atvirą Livingston, N. J.
mūšį su priešu-užpuoliku. Tokius laivus ly
di konvojai, ir gali būti “ramūs,” kol į juos 
orlaivio bomba, arba submarine torpeda nepa
taiko. O kai pataiko—jūreiviui išlikti gyvam 
yra mažiau progos, negu kariniam laive. Jų 
darbas gan rizikingas. Bet jie nepaiso pa
vojaus, jie drąsiai pareiškia (dainos formo
je) :
“You stow the cargo, the guns and the tanks- 
We’ll put to sea day or night;
We’ll take them over and come 'back for more. 
We’ll help you finish the fight!”

Apie save jie nieko išdidaus nesako. Pro- 
zajiškai jie atsirekomenduoja:
“We don’t ride in parades on Old Broadway 
We don’t rate with the dear U.S.O.
We’re a rough lot, a tough lot, we roll when 

we walk;
But there is one thing we want you to know: 
Tough we’re, plucky, we’re lucky; we don’t 

give a damn
For the dangers that we may have seen.—
So just give us the ships, and we’ll make the 

trips—
We’re the Men of Merchant Marine!"

šią dainą mūsų forte dažnai dainuoja, pri
tariant benui. Tempas—maršo.

Visus ir visas sveikinu su Naujais Metais! 
Pranas Balsys.«•

Gražiai Pasilikom Naujus 
Metus

Naujų Metų išvakarėj. susi- 
I rinkom pas A. Palsoną ne tik 
susivienijimo nariai, bet turė
jom ir svečių iš Newark o ir 

1 gražiai laiką praleidom. Lai
ke užkandžių, buvo pranešta 
draugams, kad lieka nuo mū
sų šios parinkęs 9 doleriai mū
sų draugėms moterims dėl 
vilnų, kurios jau veik visos yra 
numezgusios po svederį (kitos 
po 2) dėl Lietuvos raudonar
miečių. Nors tai ir nėra per 
daug surinkta, tačiau atsižvel
giant į mūsų nedidelį būrelį, 
visgi pagalba dėl mūsų bran
gių kovotojų.

Taigi, dirbkim, judėkim, 
draugės-gai, dar smarkiau, 
dar daugiau. Mes tuomi prisi
dedam prie tos garbingos per

les, kuri jau nebetolima,
ur mūsų broliams ir sesutėms 

Lietuvoje ir visam pasaulyj 
greit užtekės šviesi saulutė ir 
prakeiktas Hitleris su savo
šunų gaujomis bus sunaikinti.

G. A. Jamison.

<
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Ideologija Lietuvoj, Smeto
nai Ją Valdant

Rašo POVILAS PAKARKLIS.

Chinijos motery militarinis dalinys suteikia dovaną 
sužeistajam kariui, esančiam fronto užnugaryj. Daug 
chiniečių motery tarnauja kariuomenėje, visaip gelbė
jamos kovotojams vyrams.

PERDAUG PAGYRO IR NUSIMINIMO

V. » V' < , . U ■ •. «. ,

Ketvirtas Puslapi 
-t-.■-. . ............ ................. . ..............- , .........    .,-<■■ ■ 1 | ‘

Kaip Buvo Plečiama Naciška Minersville, Pa.
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, ' ’ šeštadienis, Sausio 16, 1943

' (Tąsa)
Frankfurto universiteto rektoriaus 

Ernsto Kriko žodžiai: “Mokslas neturi 
teises apsiriboti objektingais tyrinėji
mais.... Mokslas neturi turėti autonomi
jos. Kariaujantis mokslas stipriau trauks 
studentus, negu objektingasis ankstyves
nių laikų mokslas. Mokslininkai turi tap
ti trečiosios imperijos dvasiniais karei
viais, smogikais dvasios srity.”

Hamburgo universiteto profesorius A. 
Rein savo darbe, pavadintame “Politinio 
universiteto idėja,” tarp kita ko, rašo: 
“Jei nuo 14-o iki 17-o šimtmečio gyveno 
tipas teologiško universiteto, kurio vietų 
paskui užėmė humanitarinis fakultetas, 
tai' dabartinis universitetas turi būti po
litinis, t. y., tarnauti valstybės uždavi
niams.”

Prūsijos švietimo ministers Rust’as 
1933-tais metais yra paskelbęs: “Valsty
bė tęs aukštosios mokyklos reorganizavi
mą, ir aš, nesijaudindamas dėl kritikos, 
pašalinsiu iš universiteto visa tai, kas 
negali atlikti didelio uždavinio: būtent, 
parodyti vokiškai studentijai kelio į atei
ties nacionalinę Vokietiją.”

Prūsų švietimo ministerijos atstovas 
Aehels 1933-ais metais Vokietijos filoso
fų kongrese pareiškė: “Naujoji aukštoji 
mokykla išaugs ne iš filosofijos dvasios, 
bet iš smogikų dvasios.”

Pasirodo, kad “liberalinių” rūbų me
timas nuo mokslo ir šiojo nacėjimas ėmė 
reikštis jau ir prieš Hitlerio atėjimą. 
Taip žurnalas “Naturwissenschaften” W. 
Ostwaldui pašvęstame nekrologe 1932 
m. gegužės 16 d. rašė: “Ostwaldui la
biau, negu kuriam kitam, tiko prometė
jiški žodžiai “Pandoroje”: Tikra žmo
gaus vertė — partiškumas. Visokios rū
šies humanizmui yra skelbiama kova.” 
(Citatos imtos iš minėtos Volfsono kny
gos Kultūra i ideologija, p. 17—18, 21, 
30, 156—157). t i.

Jei tik ką pacituotų posakių mintys ir 
gali kai kam atrodyti sensacingomis, tai 
daugelio su jomis yra jau apsiprasta. 
Tuo labiau, kad mokslo bei kultūros sri
ty paskutiniais metais nuolat susiduria
ma su įvairiomis sensacijomis. Gyvena
mame laikotarpy kai kurių visuomenės 
sluoksnių interesams kliudo kritiškas 
mokslas ir bendrai visuomenės kriticiz
mas. Todėl atsiranda mokslininkų, kurie 
garbina irracionalizmą, iškelia kariau
jančio antiintelektualizmo vėliavą, imda
mi pulti “bestiją intelektą” ir “šėtonišką 
išmintį.”

Imamas garbinti religingumas, misti
cizmas ir tomis savybėmis pasižymėję 
viduramžiai. Įeina kai kur į madą liurdų, 
magų, astrologų, šundaktarių, burtinin
kų bei savotiškų pranašų protegavimas. 
Mat, yra tam tikrų sluoksnių ideologų, 
kurie galvoja, kad visuomenės kriticiz
mo mažinimu galima ją pratinti prie į- 
vairių visuomenės gyvenimo neigiamybių 
toleravimo. Teoretikai smerkia protą 
garbinusius renesanso bei apšvietos lai
kotarpius ir kelia obalsį “atgal j vidur
amžius,” o praktikas Vokietijos vid. rei
kalų ministeris Frickas uždraudžia mo
kytojams neigiamai apie viduramžius 

atsiliepti, aiškindamas, kad viduramžiai 
— tai “didžiausio jėgos plėtojimosi lai
kotarpis.”

Savo laiku buvo išpopuliarėjusi bemok
slė Bavarijos ūkininkaitė Teresė Neu- 
jnann’aitė. Tai — garsi “Konneistroto 
šventoji”, kas penktadienį turėjusi stig
mas (žaizdų ženklus) ir gyvenusi be val
gio ištisais metų laikotarpiais... Apie tą 
Neumanaitę prirašyta šimtai feljetonų, 
straipsnių—studijų psichologiniuose žur
naluose, atlikta eilės įvairių “tyrinėji
mų” ir sukurta begalės legendų. Jokiam 
mokslininkui, jokiam Vokietijos parla
mento posėdžiui spauda neskyrė tiek 
vietos, kiek tai šventajai. Visa ta ste
buklų istorija tęsėsi nuo 1926-ų iki 
1982-ų metų, kada pagaliau iškilo aikš
tėn jos apgaulingos machinacijos, pri- 
vertusios ir Bavarijos vyskupų konferen
ciją atsisakyti nuo tosios mergaitės 
šventumo...

Šalia Neumanaitdk iškilo ir kita mo
teris, būtent ponia Laila, vadinama Eu
ropos didžiąja pranaše. Ji davusi patari
mų Mųsoliniui ir buvusiam prezidentui
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Dumergui. Ji yra apdovanota garbės le- 
gijono ordinu, o jos interviu-yra spaus
dinami Europos ir Amerikos didžiojoje 
spaudoje.

Ne tik religingumo bei misticzmo sti
prinimu, ne tik burtininkų bei pranašų 
protegavimu norima mažinti kriticizmą, 
kurį plėtoja mokslas, bet ir iš viso imą? 
ma skelbti kova mokslui, kaip tokiam; ir 
tojo uoliems darbininkams. Prancūzų 
vienos grupės ideologas M. Caillaux net 
šaukia: “Filtruokite techniką: Siausty
kite retežiais mokslo Prometėjųį” (Ci
tata iš M. Thorez, Fils du peuple, p. 
194).
12. Svetimšaliai, kaip įrankiai skleisti 

naciškam mokslui apie Klaipėdos kraštą
Turint galvoje nacių pažiūras į moks

lą, lengva suprasti, kad Vokietijoje šiuo 
metu gali būti ypač branginamos tokios 
disertacijosy kurios tarnauja nacių poli
tiniams tikslams. Kartais nacių tikslams 
gali daugiau patarnauti ne vokiečio, bet 
kokio svetimšalio parašyta disertacija, 
nušviečianti tam tikrus klausimus nacių 
pažiūrų prasme.

Pasirodo, kad vokietininkai kalbamam 
reikalui ir naudoja svetimšalius. 1937- 
ais metais Berlyne tapo išleista Th. Wai- 
no Kalijarvi knyga: “Die Entstehung u. 
rechtliche Natur dės Memelstatuts...” 

(Klaipėdos krašto statuto susidarymas 
ir teisiniai pagrindai...).

Knygoj tvirtinama, kad Klaipėdos 
kraštas žiloj senovėje buvo gyvenamas 
ne lietuvių, bet tik giminingų jiems tau
tų, o lietuviški vietovardžiai ir asmenų 
vardai esą atsiradę nuo lietuvių atėjū
nų. Knygos autorius dar įrodinėja, kad 
Klaipėdos statutas turi būti pakeistas 
vokiškumui naudingesne linkme, žo
džiu, knyga yra taip parašyta, kaip gali 
rašyti naciški vokiečiai.

Pasirodo, kad ta knyga, kur yra “Hįs- 
torische Studien” serijos leidinys, yra 
jau vertimas iš anglų kalbos, o tos kny
gos autorius turi ne vokišką, o suomišką 
pavardę.

Rašinio autorius tėra skaitęs minėtos 
knygos tik vokišką vertimą, o vertime 
nėra pažymėta, kad tai būtų disertaci
jos vertimas, — todėl negali tvirtinti, ar 
už tą darbą minėtas Kalijarvi yra gavęs 
daktaratą ir ar tąjį yra gavęs Vokieti
joje. Tai nustatyti gal nebūtų galima ir 
iš tos knygos originalo, jei tąjį būtų iš
leidusi minėtoji “Historische Studien”lei- 
dykla. Mat, toji pati leidykla yra išleidu
si Lietuvos piliečių dr. Z. Ivinskio ir dr. 
K. Avižonio Vokietijoje parašytus dar
bus, visai nepažymėdama, kad tie darbai 
yra susiję su daktaratų įsigijimu.

Kaip ten bebūtų su Kalijarvio dakta
rato klausimu, tačiau nėra abejonės, kad 
jis naciams padarė nemažą patarnavimą. 
Juk knyga, rašyta ne vokiečių, o anglų 
kalba, rašyta žmogaus su suomišku var
du ir pavarde, labiau tinka užsienietiš
kai propagandai, negu ji būtų rašyta 
vokiečių kalba ir jos autorius turėtų aiš
kiai vokišką pavardę.

(Bus daugiau)

Waterbury, Conn. — Pas 
mus randasi draugų, kurie 
kalba į kitus, sakydami, kad 
“aš dirbu dėlei kitų vaikų, 
mano vaikai jau aprūpinti.” 
Man atrodo, kad tie draugai 
daro klaidą, taip manydami. 
Prie dabartinės sistemos nėra 
nė vieno žmogaus, kurio gy
venimas būtų pilnai užtikrin
tas, nežiūrint kokį jisai ama
tą būtų išmokęs. . Tai tiktai 
tam tikras laikotarpis, o vė
liau užeina laikai, kad prisiei
na lygiai badauti, kaip ir pa
prastiems darbo žmonėms.

Nebūtų nuostabu, kad taip 
kalbėtų tautininkai, socialistai 
arba katalikai. Bet taip kalba 
ir tūli pažangiečiai, kurie per 
metų metus veikė darbininkiš
kame judėjime, bet kurių vai
kai priešingi tam. Ir jeigu kas 
nors užklausia jų, kodėl jūsų 
vaikai nedalyvauja parengi
muose, tai gauna atsakymą, 
kad tu mano vaikais nesirū
pink, mano vaikai jau aprū
pinti, dabartės aš dirbu tiktai 
dėl kitų vaikų I

Man atrodo, kad jeigu vai
kai užaugę šalinasi nuo dar
bininkiškų parengimų, nekal
bant apie veikimą, tai pačių 
tėvų kaltė, nes jie nepajėgė 
išaiškinti darbininkiško judėji
mo svarbos, žinoma, kada vai
kai užauga, tėvai jų priversti

Jau Praėjo Senas Metas
Jau praėjo senas metas, 
Daug šviesesnė mūsų ateitis;
Mūsų priešas dar vis drūtas, —• 
Fašistų daug' silpnesnė viltis.
Naują metą mes pradėdami, 
Energingiau prie darbo stosim. 
Skelbsim priešu kovą—nesimelsdami, 
Alijantus remsim kiek tik išgalėsiu).
Dirbsim kulkas, pirksim bonus, 
Rinksim robą ir geležies skriapus, 
Kol sunaikinsim žmonių tironus, 
Fašizmą sugrūsim į amžinus kapus.
Naciai žudo nekaltus1 žmones,
Aljjantų planų jie nežino, 
Staugia, kaip pasiutę šunys, 
Gavę sovietinių tautų švino.
Jau praėjo senas metas, — 
Nacizmas vis dar stiprus. 
Tatai mato visas svietas — 
Sovietuose jis kasa sau kapus.

1-3-43 / M. Staškevičius
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Easton, Pa.
Kovoj Žuvo Afrikoj

Joseph Johnson, Jr. 
( Januškis)

Adjutantas Generolas Ulio 
pranešė karo departmental, 
kad orlaivių mūšiuose žuvo 
Joseph Johnson, Jr., Juozo 
Januškio sūnus. Joseph John
son, Jr. buvo 22 metų, sava
noriai buvo įstojęs į U. S. ar
miją rugsėjo m. 1941 metais. 
Juozelis buvo gabus vaikinas, 
mylimas savo tėvų ir draugų. 
Kariuomenėj ėmė kulkasvai- 
dininkų kursus ir buvo užsitar
navęs viršylos — saržento 
laipsnį. Kariškam orlaivyje— 
Air Fortress Juozas operuoda
vo kulkasvaidį. Gruodžio 15 
dieną jo orlaivis turėjo kau
tynes siaur- vakarinė j Afrikoj, 
su Hitlerio naciais banditais, 
ir buvo numuštas žemyn. Jei
gu Juozelis suspėjo su para
šiutu iššokt, tai bus paimtas į 
nelaisvę. Bet daugiausiai to
kiuose mūšiuose’ su orlaiviu 
žūna visa įgula.

Užuojauta nuo visų tėvam 
Johnsonam - Januškiam.

Mirė Žmona ir Jos Vyras

Sausio 1 d. miesto ligoninėj 
mirė Ona Leliugienė-Šonukai- 
tė, 49 metų; Amerikoj pragy- 

negali. Tą visi supranta. Bet 
kalbėti, kad “mano vaikai jau 
aprūpinti,” tai prastas pasitei
sinimas. Turite prisipažinti, 
kad jūs savo vaikų daugiau 
negalite kontroliuoti, nes jie 
patys save tvarko, pagal savo 
supratimą.

Dalykas atrodo labai pras
tas, kad žmogus savo visą gy
venimą dirbo darbininkiškame 
judėjime ir vaikus vedė į visus 
parengimus, prirašė į vaikų 
draugijėles, į chorus, dalyvavo 
kartu, kolei maži buvo. Bet 
kada užaugo,’ apleido viską, 
eina savais keliais! Tiesa, ne 
visi, vienas kitas pasilieka tė
vų vietoje, užima gąna svar
bias vietas, daug daugiau at
lieka, negu tėvai atlikdavo 
darbininkiškame veikime. 
Jiems padeda jų kalba ir jie 
turėjo daugiau progos pasimo
kinti, jų sąlygos daug geres
nės.

Mano supratimu, mes netu
rime nusiminti, kad ne visų 
mūsų vaikai stoja į darbinin
kišką veikimą. Mes turime pa
sididžiuoti, kad tarpe mūsų 
randasi daugiau išsilavinusio 
jaunimo, negu tarpe kitų sro
vių. Mūsų yra teisybė ir tei
sybė kada nors paims viršų ir 
mes būsime laimėtojais. Nerei
kia perdaug pagyro ir nusimi
nimo.

Senas Veikėjas.

veno 29 metus. Iš Lietuvos pa
ėjo iš Kontrimų kaimo, Andre- 
javo parapijos, Raseinių aps.

Penkiom dienom praslinkus, 
sausio 5 mirė toj pat ligoni
nėj jos vyras, Juozas Leliu- 
gas, 50 metų. Amerikoj apsi
gyveno nuo 1913 metų. Iš Lie
tuvos buvo tos pat apylinkės, 
kaip ir jo žmona.

Abudu sunkiai sirgo ilgą 
laiką. Paliko nuliūdime vieną 
sūnų, Juozą, 20 metų, ir daug 
giminių. Palaidoti su bažnyti
nėm apeigom šv. Marijos 
Magdalenos kapuose. Laidotu
vių direktorius - graborius bu
vo mūsų tautietis Jonas Kati- 
nis, Jr. Jis labai mandagiai ir 
gražiai patarnavo.

Nelaimė Ant Gatvės
\

Naujų Metų dienoj, einant 
skersai gatvę, buvo automobi
lio sužalotas Jonas Adomaitis. 
Viena koja jam buvo sulau
žyta Lietuvoj, o dabar antrą, 
gerąją koją sulaužė, ir labai 
smagenis sukrėtė. Guli miesto 
ligoninėj, ir eina geryn.

Pasidarbavimas Sovietų 
Sąjungai

Sausio 24 dieną, 3 valandą 
popiet, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas, 631 Walnut St., ręųgia 
koltų lošį — pinaklį, naudai 
Sovietų Sąjungos kovotojams. 
Visi ateikite.

Mūsų mieste ir Phillipsbur- 
ge yra renkamos aukos nuo 
gruodžio 18 dienos. Visi pi
nigai eina Sovietų Sąjungai. 
Daugiausia darbuojasi rusai ir 
Ukrainai. Vienas iš komiteto 
narių, draugas *Stukan, man 
sakė, kad jau surinko virš tri
jų tūkstančių dolerių iš mūsų 
taip mažos kolonijos.

V. J. Stąpkus

Į ALDLD 14 Kuopos Narius 
. Mano Žodis

Gerbiamieji! Jums, rodos, 
nereikėtų aiškinti, ką mums 
duoda šita kultūrinė organiza
cija, nes jūs patys tą išvadą 
galite padaryti, kurie pilnai 
priklausote prie šios organiza
cijos ir studijuojate jos lei
džiamą literatūrą. Tiem turėtų 
būti aišku svarba tos literatū
ros, ypatingai išleistos perei
tų metų knygos “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai.”

Mums, rodos, iki šiam lai
kui nė nesišapnavo, kad mūsų 
pirmtakūnai tokią sunkią ko
vą vedė už vergijos galutiną 
panaikinimą prieš jos palaiky
tojus! Tiesa, dar ir šiandien 
pietinių valstijų vergijos šali
ninkai nenori išsižadėti savo 
kriminalinio įsimylėjimo, ver
gijos palaikymo. Rasinis lyn- 
čiavimas juodveidžių nėra ga
lutinai ir griežtai sustabdytas. 
Kodėl ? Todėl, kad darbinin
kai tais klausimais labai ma
žai literatūros studijuoja.

Ir mes lietuviai, nors virš 
pusšimtį, metų pragyvenom 
naujoj laisvoj tėvynėj, Jungti
nėse Valstijose, o beveik iki 
šiam laikui nežinojom, kokia 
sunki kova buvo tų mokslo 
žmonių, kurie stojo už vergi
jos panaikinimą! Tik ačiū au
torių kolektyvui, kad draugiš
kai pasiskirsčius dalimis šita 
spraga tapo užpildyta. Tai 
milžiniškai brangus darbas at
liktas. Ir jeigu ne ši kultūrinė 
organizacija, niekuomet nebū
tų galima tokį svarbų darbą 
atlikti. Ačiū visam autorių ko
lektyvui už jų pasišventimą...

ALDLD nariai! Man rodos, 
kad nereikėtų daug aiškint 
jums, kurie priklausot nuo se
niau prie šios organizacijos ir 
su atyda skaitėt jos išleistas 
knygas. Turėtumėt žinot, kad 
niekas be knygos nepasiekė 
mokslo. Knyga tai yra moks
las ją. skaitantiems, kad pa
žinti pats save, kiek pasikei
tei nuo to, kuris nieko neskai

Dienraščio ‘Laisves’ Bendroves
Konvencija ir Bankietas
Tuojau įsigykite bankieto bilietus, nes reikia iš anksto 

žinoti kiek bus žmonių, kad gauti 
gana mėsos vakarienei.

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

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

Šokiai prasidės 7 vai. vakaro
ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ

BILIETAS $1.75. TIK ŠOKIAM 50c (iškaitant Uksus)

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 Williamsburgho 
tiltą, ant Marcy Avenue stoties. Eikite i Broadway iki Have- 
ipeyef Street vieną bloką, sukitės po dešinei j Havemeyer St. ir 
eikite apie 4 blokus iki Grand St., čia ant kampo bus Grand 
Pąradise salė.

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

“Vilnies” Kalendorius 
19 4 3

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

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

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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to, ir nežino dėl ko jis gyve
na.

Kada pas mumis atėjo svar
biausias momentas mūs kultū
rinę organizaciją stiprinti ir 
tobulinti, tai užėjo, lyg kokia 
epidemija pas tūlus, kad ją 
likviduot ir visai užmigdyt, 
kaipo nereikalingą! Aš nega
lėjau pakęsti tokio sabotažo. 
Nors mano gyvenimo aplinky
bės ir nėra tokios patogios, at
likti pilnai tinkamai visą or- 
ganizatyvį darbą, bet visgi 
dar susiradau pažangiųjų 
draugių-gų keletą ir pavyko 
dar neduot galutinai numarin
ti kuopą.

Taigi aš atsišaukiu į visus 
buvusius narius, kurių užsili- 
kus pereitų metų mokestis, už
simokėti ir atsiimti naujai išė
jusią taip svarbią knygą 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai.” Taip pat atsivesti nau
jų narių įsirašyti. O senoji 
valdyba, sekretoriai, turite 
knygas sutvarkyti, kad viskas 
būtų paranku perduoti naujai 

! valdybai, kada persirinks, ir 
paskelbti visuomenei, kaip 
mūsų kuopos visi reikalai sto
vi. Gal su naujais metais pa
gyvės visas veikimas, perrin
kus naują kuopos valdybą. 
Nes momentas ne miegojimo, 
bet visuomeninio darbo.

Įsitėmykit, s u s i r i n kimas 
įvyks sausio 24 d., 2 valandą 
po pietų, 15 Front St., Miners
ville, Pa., pas sekr. drg. O. 
Shemberienę.

Užkviečiu,
Kuopos tuomlaikinis org.,

J. Ramanauskas.



šeštadienis, Sausio 16, 194$ 
r.1 ;"■•""?*.* """ "‘"Tr—irrr r r, 't ..'r, ttt-*—.?rs ..." ' l."'.. •SS  

Motoriniai Amerikos Tor- 
pedlaiviai Sužalojo Du ar Tris 

Japonų Karinius Laivus 
Amerikos Oficialiai Pranešimai
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BięĮ grąžiąi, draugiškai iš
aiškinus, dąlykus- nušvietus, 
jie pakeis savo nusistatymą ir 
kitą sykį gražiai parems kiek
vieną grąžą darbą.

i >

kiai pasako dalyką. Taipgi 
pirmam puslapyje trumpos 
naujienos po dideliais antgal- 
viais.

Penktas Puslapis 
===================4!

kad šis karas būtų laimėtas ir 
tas razbaininkiškas fašizmas 
būtų nušluotas nuo žemės pa
viršiaus.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)-
Mūsų lakūnai nušovė žemyn du vokiečių Focke-Wulf 

190s lėktuvus į šiaurius nuo Ostendo. Abudu priešų lėk
tuvai nukrito j jūrą.

Kiti amerikiniai lėktuvai atakavo nedidelį pakranti- 
nį garlaivį, šaudydami iš savo kanuolių. Buvo pastebė
ta sprogimai tame laive.

Kiti mūsų lėktuvai puolė du keleivinius ir preki
nius (vokiečių) traukinius ties Dixmude; pataikė į jų 
garvežius, kurie ir buvo palikti apsiausti debesiais ga- 
TŲ- ... r.Nedidelė eilė vokiečių automobilių su kariais ir 011- 
cieriais tapo nutrenkta į griovį ir apsivožė. Jų kariai 
išbėgiojo į visas puses.

Trečiadienį Lekiančios Tvirtovės (didieji Amerikos 
bombanešiai) bombardavo Lille (Franci jo j) ir puikiai 
pataikė daugeliu bombų į taikinius. Trys mūsų bomba
nešiai dingo tame žygyje.

Bet iš šiandieninių veiksmų sugrįžo visi mūsų lėk
tuvai.

Sovietiniai Kovotojai Užėmė 
Didelę Vokiečių Orlaivių Sto
vyklą ir Eilę Kitų Punktų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Stalingrado fabrikų vietovėje sovietinių smar

kuolių grupės išmušė priešus iš 27-nių atskirų apka
sų ir kitų aptvirtintų punktų. Vokiečiai padarė kelias 
kontr-atakas, bet liko atmesti atgal.

Stalingrado srityje sovietiniai lakūnai puolė vokie
čių orlaivių stovyklą, sunaikino penkis priešų lėktuvus 
ir susprogdino porą sandėlių amunicijos. Oro kautynė
se buvo nukirsta žemyn devyni vokiečių lėktuvai.

Žemutinio Dono srityje mūsų kariuomenė, nugalėda
ma atkaklius vokiečių pasipriešinimus, ir toliau varė 
savo ofensyvą pirmyn. Vienas mūsų kovotojų dalinys 
supliekė ir nuvijo batalioną vokiečių pėstininkų ir tan
kų. Tapo nukauta apie 400 hitlerininkų. Mes sunai
kinome šešis priešų tankus ir tris kanuoles.

Kitame šio fronto sektoriuje mūsų kariuomenė, kirs
dama priešams smarkų smūgį, prasimušė per vokiečių 
apsigynimo linijas ir užėmė kelias apgyventas vietas; 
pagrobė karinių reikmenų ir priešų karių.

Į šiaurvakarius nuo Velikije Lūki buvo atmušta vo
kiečių pėstininkų ir tankų kontr-ataka; nukauta virš 
200 priešų, išdeginta aštuoni jų tankai, kurie ir liko 
mūšio lauke.

Kitame šio fronto sektoriuje mūsų artilerija sunai
kino tuzinus vokiečių fortukų ir atskirų apdrūtintų ap
kasų.

Šiauriniame Kaukaze sovietinė kariuomenė užėmė
• eilę apgyventų vietų. Vienas mūsų tankistų dalinys 

per įnirtusias kautynes supliekė priešų pėstininkų bū
rius ir pagrobė 19 kanuolių, 53 trokus, tris traktorius 
ir kiekius kitų karinių reikmenų.

Tapo išlaisvinta didelė sovietinių piliečių ir karo 
belaisvių grupė iš vienos fašistų koncentracijos stovyk
los.

Kitame sektoriuje mūsų artilerija išdegino bei iš vei
kimo išmušė šešis priešų tankus ir išvaikė didelį susi
būrimą fašistų trokų ir pėstininkų.

KAIP ANGLŲ LĖKTUVAI 
SPROGDINA NACIŲ MINAS

London. — Anglijos oro 
laivyno ministerija tik da
bar pranešė, kad prie anglų 
lėktuvų jau 1939 m. buvo 
pritaisyti magnetiniai lan
kai, kaipo naikintojai vo
kiečių magnetinių minų jū
rose. Žemai skrendant lėk
tuvui su tokiu lanku, sprog
sta magnetinė mina. Tuo 
būdu anglų orlaiviai sunai
kino didelį skaičių priešų 
minų.

Karo pradžioje magneti
nės nacių minos nuskandi
no gana daug Anglijos laL 
vų. Nes laivui ir pro šalį 
plaukiant, nesusidurus su 
tokia mina tiesioginiai, ji
nai sprogsta ii’ suardo lai
vą. Paskui anglai pradėjo 
apvedinėt savo laivus mag- 
netizuotomis vielomis, nuo 
kurių susprogsta tokios mi
nos gana toli, nekenkda- 
jnos pačiam laivui.

Berlyno radijas atsišaukė 
į apsuptus Stalingrado sri
tyje nacius, “žūt-būt laiky
tis.”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Organizuota mažuma prieš 
neorganizuotą daugumą 77- 
tam Kongrese pravarė savo 
programą, atmetė bilių už pa
naikinimą nelemtosios “poli 
tax” sistepios pietuose.

Yra draugų, kurie greitai 
netenka kantrybės. Nepavyko 
kurioje “palšoje” organizaci
joje gauti aukų tokiam gra
žiam, labdaringam tikslui, 
kaip Raudonasis Kryžius, -ar
ba Sovietų medikalė pagelba, 
tai jau ir ąupykstą. Tuojau 
nori tokią organizaciją išbar
ti per laikraštį.

Bet reikia kantrybės. Bari
mas čia labai mažai pagelbės 
— dar gali pakenkti. Reikia 
tokius žmones mokinti. Jie pil
ni prietarų ir nusivylimų.

Gal jie skaito spaudą, kuri 
tarnauja svetimiems dievams. 
Gal jie eina į prakalbas, ku
riose tokie Grigaičiai, Lauč- 
kos, Tysliavos ir Stilsonai 
pumpuoja jiems melą ir ap
gaulę.

Nereikia stebėtis. Jiems, 
daug Hąs neąįšku.

New York “Post” (sausio 
14 d.) reikalauja apvalyti mū
sų valstybės d e partmen tą. 
Valstybės sekretorium yra 
Hull, o jo padėjėju Welles.

“Posto” redaktoriai sako, 
kad tas depąrtmentas pridarė 
daug klaidų, neišmintingai ve
dė užsienio politiką. Pavyz
džiui, jis manė, kad Mussoli- 
nis neis į karą, Japoniją bus 
galima papirkti žibalu, Frąn- 
cija atsilaikys, bet Rusija bus 
greitai supliekta.

Tai be galo svarbūs daly
kai, o visais jais mūsų valsty
bės departmentas klydo, ne
mokėjo orientuotis.

Taip teigia liberal iškas 
“Post” ir reikalauja pakeiti
mo valstybės departmento va
dovybėje.

Lowell. Mass.
Garbingas Vakaras

Naujų metų pasitikimas bu
vo istoriškas. Lietuvių Pilie
čių Kliubas surengė pokyli pa
rėmimui Raudonosios Armijos 
medikalės pagelbos. Dalyvavo 
apie šimtas žmonių. Vakarie
nė buvo skani, o kalbėtojų 
kalbos dar žingeidesnės. Pir
mininkas A. Stravinskas pa
sakė įžanginę kalbą. Antras 
kalbėjo Jonas Karsonas—kal
bėjo agitatyviškai, kad pa
gelbėti Sovietams. Trečias bu
vo S. Penkauskas iš Lawren- 
cio. Aukų sudėjo gana daug. 
Vakaras buvo visapusiškai 
sėkmingas.

Pasikalbėjimas su “Laisvės” 
vajininku R. Chulada

Klausiu jo, kaip sekasi me
džiojime “Laisvei” skaitytojų? 
Jis sako, puikiai. Sako, tai 
mano pirmas bandymas. Gir
di, kitam vajuje būsiu gudres
nis, tikrai sukirstu kitus.

Aš nuo savęs vėlinu jam 
kuogeriausio pasisekimo.
Kas Man Patinka “Laisves” 

Turinyje
Pirmame puslapyje patinka 

Krislai, ba jie trumpi ir aiš-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 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 Rašt.

(12-13)

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

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)

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

sausio 17 d., 2 vai. dieną, 408 Court 
St. Visi nariai dalyvaukite susirin
kime, nes reikės išrinkti delegatus 
į 2-rą apskr. konferenciją, kuri 
įvyks 24 d. sausio. Taipgi pasisteng- 
kite užsimokėti duokles už 1943 
metus. — C. Andriūnas, Sekr.

(14-13)

CLEVELAND, OHIO
Liet, Salės Bend, šėrininkų meti

nis susįrinkįmas įvyks sausio 18 d., 
8 v. v. Liet, salėje. Gerbiamieji, 
rengkitės visi dalyvauti susipinkirne, 
ąes jūsų namas, jūsų nuoširdūs pa
tarimai daug pagelbės Salės visus 
dalykus, sųtvąrkyti. 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)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, sausio 17 d. įvyks 

Lenipo 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.

(1143)

Antram puslapyje patinka 
trumpi redakcijos straipsniai, 
taipgi šolomsko raštai iš So
vietų karo eigos, ypač labai 
gilų įspūdį padarė straipsnis 
apie tai, kaip Maskva smogė 
atgal tiems barbarams na
ciams. Antras straipsnis, kaip 
išgelbėtas Stalingradas. Tai 
vis istoriški straipsniai. Aš 
juos pasidėjau knygynai! dėl 
atminties.

Pasikalbėjimas Su Slauge
Naujų metų proga B. Bau- 

miliutė, lietuvė slaugė, lankėsi 
pas tėvelius. Ji tarnauja Jung
tinių Valstijų laivyno ligoninė
je. Klausiau jos, kaip patin
ka? Sako, esu laiminga, kad 
galiu prisidėti prie karo lai
mėjimo, pagelbėdama sužeis
tiems karžygiams, kurie muša 
mūsų amžinus priešus.

Knygą Perskaičius
“A m e r ikos Demokratijos 

Steigėjai”, Lietuvių Literatū
ros Draugijos knyga už 1942 
metus, tai šaltinis žinojimo a- 
pie dalykus revoliucijoą lai
kais ir kaip sunkiai tų laikų 
revoliucionieriai turėjo kovoti 
už laisvę. Be to, knygoje telpa 
ir visa Amerikos konstitucija. 
Tai vadovas laisvėn, tai kredi
tas Lietuvių Literatūros Drau
gijai!

Jaunuoliai veržiasi 
kariuomenėn

Sausio 4 dieną užeinu į 
paštą. Pilna jaunuolių, nuo 
17 iki 38 metų amžiaus. Jie 
prašosi, kad juos priimtų lai
vynai!. Jie sako, mes norime 
greičiau tuos niekšus japo

nus sumušti.
Paskui einu, nusiperku 

štampų, čia ir irgi eilės svie
telio. Vieni perka bonus, kiti 
štampas.

Ir taip visi šio miesto pilie
čiai prisideda, kas kuomi gali,

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 dėžutes būtų 
užrašyta: DEKENS OINTMENT. 
Tai tik taip aplankysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

DEKENS OINTMENT CO.
Hartford, Conn.

Apie Praeitus Metus
Praėjusieji metai buvo au

dringi ir tragiški metai. Mes 
darbininkai daugumoje buvo
me sujaudinti karo eiga, ypač' 
Sovietų pasisekimais ir nelai
mėmis. Mat, visa doroji žmo
nija žiūri į Sovietų Raudoną
ją Armiją, kaipo išganytoją 
pasaulio tautų laisvės.

Per paskutinius pora metų 
buvo varoma propaganda iš 
fašistinių* ratelių ir laikraščių 
ir bažnyčių prieš Sovietus. Aš 
kalbu apie lietuvius, nes kitų 
tautų nėra taip su niekše jusiu 
kunigų, socialistų ar tautiečių. 
Iš tikro, tai net šiurpu ir gėda 
darosi visai lietuvių tautai nuo 
tų išsigimėlių. Kada ameriko
nai užklausia, kaip mūsų tau
tiečiai nusiteikę šiuo kritiš
kiausiu Amerikos momentu, 
kada tautos gyvybei gręsia 
pražūtis, ar pas lietuvius yra 
vienybė, tai ką mes galime at-

sakyti? Pas mus nesusikalba
ma. Didžiausia atsakomybė už 
tai puola ant klerikalų ir “li
beralų.” Mat, jiems rūpi Jung
tinių Tautų pralaimėjimas. 
Kada pamato Jungtinių Tautų 
glaudesnę vienybę ir fašizmui 
pliekiant kailį, tai dar dau
giau puola desperacijon ir vi
saip kenkia karo laimėjimui.

Dažnai aš pamisliju, na, kas 
gi būtų, jeigu mes lietuviai ne
turėtumėme darbininki š k o s 
spaudos, kaip “Laisvės,” “Vil
nies,” “Tiesos,” kuri vienija 
lietuvius ir padeda valdžiai 
sumušti priešą ir laimėti ka
rą ? Griaustinis.

I
F. -W. Shalins |

(Shalinskas) g
Funeral Home |

84-02 Jamaica Ave. S

Opposite Forest Parkway w

WOODHAVEN, N. Y. S

Suteikiam garbingas laidotuves p

$150 I
Koplyčias suteikiam nemoka- g 

mai visose dalyse miesto: g

Tel. Virginia 7-4499 g

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmoro 5-6191

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboidt 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 kainas.

Akiniai
už $7.50

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

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

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat ’ 

4 92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
Knygutės kaina yra 35c; tai mažas investmentas, kuris 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite 
35c į adv.* Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, j 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

O

Turime Gerų Vynų ir Degtinių

9.

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyue

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

kad visados bus patenkinti.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį'
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Dr. John Repshis 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6380

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

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas-

G Le VANDA
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberial

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

STagg 2-0788Tel.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

g

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Šiai 
a<teesas

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 

Tel. E V. 4-8698

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:

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.
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.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krąutuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj 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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Lietuvi y Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

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

Walter Pidgeon & Joan 
Bennett lošia veikale 

“Man Hunt’

ALFREDO IHTCIICOCK’O

“SHADOW of a DOUBT”
. . . Puikiausias jo vaidinimas Be Mažiausios Abejonės-- su TERESA 
WRIGHT, labai jum patikusia “Mrs. Miniver”. .. šaunesne negu bet. 
kadai JOSEPH COTTEN, pagarsėjęs “Citizen Kane.” MACDONALD 
CAREY, jūsų žvaigždė “Wake Island,” ir PATRICIA COLLINGE, 
HENRY TRAVERS, WALLACE FORD DABAR RODOMA
PRIGINAMOM DR/AI I BROADWAY & 49 ST.
KAINOM NUOLAT Iv 0 V V-/L—B Durys atsidaro 9:30 A. M.

Vėlus Rodymas 
Kas Šeštadieni

FILMOS KOVOS PRIEŠ IIITLERIZMĄ! 
nuo

Irving Place The.
DVI SUJAUDINANČIOS
Goriausia Sovietų Filmą 

“Girl From Leningrad”

uMashenka”

REIKALAVIMAI
HH-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS& a

Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

1943 ka- 
kreiptis

s ®
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kurie norėjo 
Baležentis 
ir gali ap-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau 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)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlanglc 5-3622

Reikalingas fomišiuotas kambarys 
pavieniui 
laiškais 
sekamai: 
Brooklyn, N. Y.

(13-15)

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179PRANEŠIMAS
LMS 8-čio APSKRIČIO 

NARIŲ ŽINIAI
Valdybos posėdis Įvyks šį sekma

dieni, sausio 17-tą, 11 vai. ryto, 
Laisvės name. Visi nariai būkite 
paskirtu laiku. — 
pirm.

Sveikatos Departmentas per
spėjo susirgusius “šalčiais” ap
sižiūrėti, kad nebūtų pneumo
nia, nes ji dabar daugiau pa
plitus.

■
(dfc į 426 SO. 5tb STREET, BROOKLYN, N. Y.

Blokus nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

LIETUVIŠKAS Ą

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINK) x 

Rlieingold E.rtra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

111 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

vyrui. Prašome rašyti 
arba skambinti telefonu 
L. K., 427 Lorimer St., 

ST. 2-3878.

s’> 2- k ■

9

Žeftas puslapis Šeštadienis, Sausio 16, 194*
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Ketvirtadienį įvyko Litera-lauka jau susidarė $17.75. 
tūros Draugijos 1 kuopos su- Prašomo ir kitus kuopos 
sirinkimas. Grota kitų tarimų, irius ir simpatikus priduoti 
nutarta pasiųsti delegatą į vo auką minėtai komisijai 
būsimą Laisvės dalininkų su- ba kuopos valdybai. Apie
važiavimą ir iš’kuopos iždo tus kuopos tarimus parašys 
paskirta $5 aukų su pasveikt- mūsų korespondentas.
nimu. D. M. š.

Kilo klausimas, kad Litera- į 
tūros Draugijos kuopos nariai 
ir simpatikai taip pat prisidė
tų prie pasveikinimo. Ant vie
tos išrinkta komisija parinki
mui aukų. Į komisiją įeina 
Petras Grabauskas, Valis Ban
kus ir Antanas Mureika. Ant j rimtai susidomėjo įstatymų lei-1 
vietos tam tikslui aukavo se-'dimu, kas veikiama 
karnai: D. M. šolomskų šeima valstijos ir šalies įstatyme! a- 
$2, V. Bunkus $2. Po $1: J. vystėse. Jos 8-to

iš N. Carolina desčtkui dienu 
| atostogų pas tėvus Vincą ir 
j Oną Varinskus, gyvenančius 
2157 Ocean Ave. Tėvams bu- 

I vo labai džiaugsminga nuosta
ba, kuomet labai lauktas, bet 
netikėtas svečias įmaršavo 
bon.

Po išbuvimo 4 mėnesius 
nyboje Juozas grįžo no

i čiomis, bet su gražiu medaliu 
' už
į žęs taip šaudyti
na kulka pataikytų į tašką ir 

■ karas būtų greit 
New Yorko Darbo Partija j Juozo specialybė — 

’ ’ I mas sklandytuvais 
miesto, I riais).

Diskusuoja įstatymų 
Leidimą

Varinskų kitas sūnus Edvar- 
Assembly d as irgi tarnauja kariuomenėj 

Dainius, P. Grabauskas, Ant. I Distrikto Kliubas šį sekmadie- jau aštuoni menesiai, yra šta- 
Balčiūnas, K. Rušinskienė, A. ■ nį rengia forumą, kuriame Į bo seržantu.
Mureika, Stupurai, A. Mali-į kalbės assemblymanas Leon-!
nauskienė ir P. Buknys. M. Į ard Farbstein iš 4-to A. D., 
Adams aukavo 50c., o L. Pet-j Sidney Moses iš 6-to, Stephen 
kevičius 25c. Viso su kuopos!J. Jarema iš 8-to, taipgi Bella 
  V. Dodd, Mokytojų Unijos 

r\ q v« • • įstatymd a vystei atstovė. Daly-
UmiflnaS uVeCIUOjaSI i vans ir kitų unijų vadai. Foru-i

r) 0 *V1 • mas įvyks sausio 17-tos vaka-if3S taviškius ro 8:30, 100 2nd Avė, N. Y.

Nuteisė 5 Japonijos 
Simpatikus

pradėsianti savo darbą pirma
dieni, bet lig. šiol, sako Quill 
dar nieko nei nepradėta dary- 

net tos komisijos pareigos

Kritikavo Fašistiniu 
Degutu Atsiduodan

čią Spaudą

timais dėl Trescos atakos ant! Raudonasis Kryžius dar vis 
fašistu ir jų penktosios kolo- registruoja studentes namie 
uos, keli laikraščiai tuojau šo-Į daugybos kursams, kurių, vie
ko palengvinti fašistų padėtį į iii jau veikia, kili neužilgo 

I įtarimu komunistų dėlto, kad 1 prasidės įvairiose miesto daly- 
i Tresca, kaipo anarchistas, bu- so. Stokite į juos!.
vo priešingas komunistams, j

I nors įtarimui komunistų jie 
i neturi mažiausio parodymo.

Transporto 
ja pereitą 
siuntė miesto 
di.jai atvirą

Jonas Ormanas, LDS jauni
mo sekretorius, parvyko iš ka
riuomenėm penketą dienų pa- ■ 
sisvečiuoti pas žmoną Aldą ir j 
uošvius Kairius. Kadangi kita 
dalis jo šeimos — motina, gy-į 
vena Pittsburghe, tad taupin- 
dama Jono trumpą atostogą 
nuo pravažinėjimo kelyje joj 
motina. Sofija Ormanienė pe-! 
reitą ketvirtadienį atvyko pa-1 
viešėti pas sūnų su marčia ir j 
Kairius.

Jonas tarnauja ^mūsų valsti
jos šiaurinėje dalyje ir pasa
kojo, kad jie jau gerokai pa
braidė po gilų sniegą. Pas juos j 
prisnigę ketvertą pėdų ir jau i 
yra turėję šalčių per 34 laips-1 
nius žemiau zero. Tačiau, sa
ko Jonas, jis jaučiasi gerai ta
me šaltame ore. Eidami parei
gas jie apsirengia kailiniukais, 
ilgais aulais batais ir taip šal
čius nugali.

John Baležentis Vėl 
Turi Kalendorių

John buvo pritrūkęs 1943 
m. kalendorių ir negalėjo lai
ke švenčių apdovanoti visų sa
vo k oštum erių,
kalendorių. Dabar 
vėl turi kalendorių i 
dovanoti visus.

Norintieji gražių 
lendorių malonėkite 
pas John Baležentis, 49 Ten 
Eyck St., Brooklyne. Kada už
eisite, tada gausite. Tik labai 
nesivėluokite, kad vėl nepri
trūktų.

Federalis teisėjas Clarence 
J. Galston pereitą ketvirtadie
nį nuteisė 5 vyrus nuo 4 iki 10 

-------- i metų kalėjimai! už veikimą 
Rūkoriai neužilgo gaus ei- | Japonijos naudai Harleme. Jie 

garėtų su obuoliais — obuo-jbuvo suorganizavę taip vadi- 
lių syrupas pavaduosiąs glice-1 namą Ethiopų Pacifiko Judė- 
riną dirbime cigaretų. ijimą. To judėjimo vadai buvo 

I kaltinami, kad jie gavę pinigų 
iš Ašies valstybių.

Keturi iš nuteistųjų yra 
Vakarų Indijos negrai, 1 bal
tas, dar buvęs karys.

Tooth and Dime 
All Out to Help

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Steinway Hall, Studijoj 
atidaryta muzikams nemoka
mos klasės apie muziką su
žeistiems kariams, parinkimą, 
pritaikymą muzikos ligoniams.

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

Darbininkų Uni- 
ketvirtadienį pa- 
majorui LaGuar- 
laišką, kuriamo

prašė jo išaiškinti, kokios yra 
pareigos jo paskirtos penkių 
asmenų tarybos, kuriai paves
ta studijuoti darbininkų san- 
tikius su New Yorko tranzito 
sistema.

'Tame pačiame laiške taipgi 
unija panaujino savo prašymą, 
kad majoras perduotų arbitra- 
cijai darbininkų reikalavimus 
pakelti algas pagal pakilusį 
pragyvenimo

Transporto Darbininkų Uni
ja laukia, Lad ji sušauktų 
problemoms svarstyti viešus 
posėdžius, kur unija ir Trans- 
portacijos Taryba galėtų per
statyti turimus argumentus ir 
perklausinėti viena kitos liu
dininkus.

Unijos prezidentas Michael 
J. Quill, kuris pasirašo tą laiš
ką, rašo toliau, kad paskirda
mas komisiją pereitą sekma
dienį majoras žadėjo, kad ji

Robert Minor, Komunistų t 
Partijos generalio sekretoriaus j 
padėjėjas, pereitą trečiadienį i 
išleido pareiškimą, kuriamoj 
pasmerkė kelių Didžiojo New ! 
Yorko laikraščių bandymą ap-1 
šmeižti, išniekinti Komunistų 
Partiją sąryšyje su Carlo 
Tresca mirtimi.

Minor pabrėžė, kad tas, kas 
bent ką žino arba nori žino-Į 
ti, supranta komunistų nusi-Į 
statymą prieš terorą. Jis pa
reiškė, kad koki nebūtų asme
nys atliko tą žmogžudystę, 
kokiais sumetimais, jie-bus at
rasti “tarp 
šiukšlių mūsų

New Yorko miesto per sa- 
I vaite mirė 1,763 asmenys, 
12.1 per tūkstantį gyventojų.

Antru sykiu bėgiu keturių 
dienų IRT traukinys Bronxe 
užkliuvo ant kelio anksti rytą 
ir tūkstančiai žmonių pavėla
vo i darbą.

4-ta Didžioji Savaitė? Vėlus Rodymas Šiąnakt

■"Fortress on the Volga”’

dystėmis yra 
mokratinių įstaigų, priešai 
mūsų darbininkų judėjimo ir 
visko, kas yra pažangaus, 
progresyviško ir žmoniško tar
pe mūsų žmonių,” pareiškė to
liau Minoras.

Distrikto prokuroro raštinei 
nužiūrėjus, kad ši žmogžudys-- 
tė galėjo būti politiniais sume-

(Tvirtovė prie Volgos upės) 
cv *

Stalingrado Pirmosios Kovos dėl Gyvybės Dramatiška Istorija.
Parašyta ir pagaminta Aleksejaus ir Georgijaus Vasiljevų, 

“Chapayevo” kūrėjų.
Su Michailu Gelovani STALINO rolėje ir
Nikolajum Bogoliubovu kaip VOROSILOVU.

NEPAPRASTAS PRIEDAS:
Ištraukos iš ŠOSTAKOVIČO SEPTINTOSIOS SIMFONIJOS.

Vadovauja Leopold Stokowski, griežia Los Angeles 
Symphony Orkestras.

Aiškina Maksimo Litvinovo žmona ir Edward. G. Robinson.

Nuolat nuo 9 A. M.—25c iki 1 P. M., apart šeši., Sekm. ir šventad

STANLEY THEATRE 7th Avė. tarp 41—42 Sts 
WI-7-9686

Lietuvių Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1U0TAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

už prieinamą kainą y7 
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PASARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.

bus užtikrintas ir
PUIKIAI ĮRENGTOS
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -
im ww hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm

Dabar yra mano eilė,” sa- 
„ .. i u • • ko penkių metų amžiaus dar-Reikahngas kambarys pavienei .L, v

merginai, pageidaujama, kad būtų buotojas Gerry King, newyor- 
Williamsburgh sekcijoje. Rašykite: . kietis, pripildydamas kortą 
L. B., 427 Lorimer St. Brooklyn, jgšimtukais kad anksti ją pa- 

---------  siųsti pasveikinimui preziden
to Roosevelto su jo 61-mu gim
tadieniu sausio 30, 1943 m. 
Pasveikinimas eis prezidentui, 
o dešimtukai—kovai prieš vai
kų paralyžių. Šios kampanijos 
eigoj 1942 m. Gerry turėjo 
garbės būti prezidento svečiu 
Baltajame Name, Nors jis tuo
met buvo ant kriukių, jis ten 
labai įsismagino — net akto- 

nariai ouKne, rei Dorothy Lamour per veidą 
George Klimas,' sudavė. Šiais metais jis jau ga- 

(12-13) ]j bėginėti ir žaisti aplink na- 
mus ir linksmintis su kitais 
vaikais dėka doleriams ir de
šimtukams, kurie ' sudedami 
metiniuose kovai prieš vaikų 
paralyžių vajuose. Gerry’s to 
nepamiršo, tad šienąet jis pra
dėjo vajų anksti, nors oficia
liai vajus prasidėjo tik sausio 
15-tą.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą

Pamatykite Mūsų Dovanų Department?.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
diena iki vėlai VIRl-THIN* RAMONA Vlltl-THIN’ KAPltt.—

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173

dalis%25e2%2580%2594Brookly.no



