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Džiugūs gandai.
Parodo savo baimę ir 

troškimus.
Nors vienas gubernatorius.
Kaip jiems gaila.
Galime padaryti geriausiu.
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Washingtone kalbama, kad 
Anglija ir Amerika darančios 
žygius įsteigimui militarines 
tarybos, kurioje lygiais part-
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neriais būtu visos keturios di
džiosios valstybės: Anglija. 
Jungtinės Valstijos, Sovietų 
Sąjunga ir Chinija.

Tokios tarybos nusistatymui 
visos karo strategijos jau se
nai reikėjo. Dabar išvien pla
nus daro tiktai Anglija ir 
Jungtinės Valstijos. Paskui 
apie tai praneša Sovietų Są-i 
jungai ir Chiniiai. šios gali1 
tiktai priimti ar atmesti. Pa
čiame karo planavime pasau
liniu maštabu jų neatsiklausia
ma. •

Padėtis nesveika ir pavojin-į 
ga.

Jeigu šitie gandai apie su-! 
tvėrimą vienos strategines visų I 
keturių kraštų tarybos pasi
tvirtins praktišku žygiu, prez. 
Rooseveltas ir Churchill susi
lauks tiktai pritarimo ir pa-i 
dėkos nuo visu laisvės mylėto-1 t 
jy-

Visa amerikinė spauda pa-! 
skirtinėmis keliomis savaitėmis 
ant pirmo puslapio dideliais 
antgalviais rašo apie Sovietų 
Raudonosios Armijos ofensyvą 1 
ir pasisekimus.

Bet ar žinote, kad So. Bos-! 
tono Keleivis (sausio 13 d.) ir! 
Naujoji Gadynė (sausio 11 
d.) visai pamiršo tas istorines 
kovas ?

Ne visai taip. Tik Keleivis' 
visai pamiršo. Bet Naujoji Ga
dynė vienam kamputyje po 
mažu antgalviu davė tam rei
kalui viso labo 20 eilučių.

—
Tai labai įdomu. Tai paro-1 

do, kaip šitie du geltonlapiai 
nepatenkinti nacių armijų ne
pasisekimu, kaip jiems baisu, 
kai Jungtinės Tautos laimi ko-! 
vas ir mūšius. 

------
Viešai išeit ir prakeikti Rau-: 

donosios Armijos žygius prieš 
kruvinuosius nacius, žinoma, 
negalima, neparanku, gal ir 
pavojinga, nes, mat, dabar to
kie laikai—atvirus pronacius 
ima už pakarpos. Todėl Kelei
vio ir N. Gadynės mučelnin- 
kai užsičiaupę burnas tyli.

Už tylėjimą gi niekas nieko 
negali bausti! O kas dedasi 
širdyje, sieloje, niekas neįeis 
ir nepažiūrės.

Amerikiečiai Tebestumia Ja
ponus Atgal; Matyt, Sunaiki

no dar Vieną Jų Laivą
Amerikos Oficialiai Pranešimai

Washington, saus. 17. — Jungtinių Valstijų laivyno 
pranešimas 253:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Sausio 15 d. vakare japonų lėktuvai bombardavo 

Jungtinių Valstijų pozicijas Guadalcanal saloje; pada
rė tik mažų medžiaginių nuostolių ir sužeidė bei už
mušė šiek tiek mūsų kariu.

Jungtinių Valstijų kariuomenė ant žemės vis grū
mėsi po truputį pirmyn prieš griežtus pasipriešinimus 
iš japonų pusės.

Sausio 16 d. popiet grupė mūsų vidutinių Marauder 
bombanešių, lydimi Airacobra ir Warhawk lėktuvų ko
votojų, bombardavo japonų pozicijas Mundoj, New 
Georgia saloj. Tam tikras skaičius bombų buvo tiks
liai numesta į taikinių sritį.

New Delhi, saus. 17. — Čionaitinis Jungtinių Valsti
jų štabas išleido šitokį pranešimą:

Didieji bombanešiai iš mūsų Dešimtosios Oro Jėgos 
sausio 15 d. atakavo prekinių japonų laivų eilę, lydimą 
jų karinių laivų toli į pietus nuo Rangoono (Burmoj).. 
Mūsų lakūnai pataikė bombomis j vienąKpriešų krovi- ; 
nių laivą 7,000 tonų. Jo griuvėsiai bei palaikai tapo iš
blaškyti jūroj aplinkui. Matyta, kaip japonų jūrinin
kai apleidinėjo tą laivą, ir pranešta, kad jis buvo skęs- 
tančiame stovyje tuo laiku, kada mūsų lėktuvai skrido 
šalin nuo jo. : ,

Kitas japonų laivas, 5,000 tonų įtaplos, manoma, bu
vo sužalotas nukritusiomis arti jo bombomis, bet at
rodė, kad jis dar galėjo plaukti savomis jėgomis.

Tą pačia diena mūsų lėktuvai kovotojai, pakilę iš 
savo stovyklų Indijoj, atakavo japonus vakarinėje Bur- 
moje. Apsiniaukęs oras kliudė įžiūrėti pasekmes, bet- 
pranešama, jog mūsų lakūnai bombardavo ir apšaudė 
priešų štabo patalpa į šiaurius nuo Maingkwano ir per
einamąjį tiltą Taiphagoj.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo iš tų veiksmų.

ngliįi Orlaiviai Du
Kartus Pagrečiui 
Pleškino Berlyną

London, saus. 18. — An
glijos bombanešiai sekma
dienio naktį vėl degino ir 
triuškino Berlyną, numes
dami miestan didelį skaičių 
sprogdinanči ų j ų bombų, 
sveriančių1 po du tonus 
kiekviena, ir tūkstančius 
padegančiųjų bombų. Tuo- 
mi anglų lakūnai sukėlė 
daug trenksmingų sprogi

mų ir užkūrė didelį skaičių 
gaisrų, kurie buvo matyt 
per 60 ir 70 mylių. Iš šio 
žygio negrįžo 22 bombiniai 
Anglijos orlaiviai.

Anglų lakūnai panašiai 
pragaištingai pleškino Ber
lyną ir šeštadienio naktį, 
bet tada dingo tik vienas 
anglų bombanešis.

SOVIETU KARIUOMENĖ MARSUOJA ARTYN 
CHARKOVO, UKRAINOS DIDMIESČIO

Raudonoji Armija Atvadavo 
Dar Kelis Tuzinus Stambių

Apgyventų Vietų
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Beveik stebuklas. Naujai iš
rinktas Tennessee valstijos gu
bernatorius Prentice Cooper 
viešai pasakė, kad jis dėsiąs 
visas pastangas jo valstijoje 
panaikinti “poll tax” sistemą.

Ar jam pavyks, tai kitas 
klausimas. Mat, valstijos sei-i 
melyje daugumą sudaro už
kietėję reakcijonieriai ir bied- 
nų žmonių priešai.

Tačiau svarbu, be galo svar-i 
bu, kad gub. Cooper turi drą-| 
sos atvirai kalbėti prieš “poli 
tax”. Jis gaus pasekėjų ir gal 
nors toj vienoje, iš aštuonių, 
valstijoje ta nelemta sistema 
bus nušluota.

Jei galėtų ir primanytų, tai 
klerikalai iš Chicagos Draugo 
suvalgytų visus rusus, visą tai 
didžią tautą. Tik gaila, kadi 
kiaulė ragų neturi, tai nė višo 
svieto išbadyti negali.

Talkininkų Lakūnai Nu
skandino bei Sužalojo 
Dar 5 Japonų Laivus
Australija, saus. 18. — 

Amerikos ir Australijos or
laiviai nuskandino bei pa
vojingai sužalojo dar pen
kis japonų laivus, viso 25,- 
000 tonų, ties Rabaulu, New 
Britain, kaip paskelbė ge
nerolo MacArthuro štabas*.

Amerikiečių ir australų 
kariuomenė perkirto svar
biausią japonų susisiekimų 
Sanananda kelią, šiauriniai- 
rytiniame Naujosios Guine- 
jos pajūryje. Tapo nukau
ta 122 japonai.

Šiaurių Afrikoj Išlais
vino Šimtus Lenkų 
Ispanijos Kovotojų

šiaur. Afrika, saus. 18.— 
Vietinė francūzų vyriausy
bė Šiaurinėje Afrikoje pa
leido iš koncentracijos sto
vyklų bei kalėjimų keturis 
šimtus lenkų, buvusių kovo
tojų prieš generolo Franko 
fašistus, vokiečius ir italus 
Ispanijoj. Jie buvo įkalinti 
Vichy Franci jos valdovų.

(Suprantama, kad pagal 
Amerikos reikalavimą tapo 
išlaisvinti šie lenkai revo
liuciniai kariai.)

Maskva, saus. 18. — So
vietų kovotojai per dieną 
atvadavo nuo vokiečių dar 
45 miestus, miestelius ir 
kaimus penkiuose frontuo
se.

Raudonarmiečiai, atėmę 
iš nacių svarbiąją geležin
kelio stotį Millerovo, 130 
mylių į šiaurius nuo Rosto
vo, paskui užėmė punktus 
tik už kelių mylių nuo ge
ležinkelio stoties Kjgkuiens- 
ko, 85 mylios į šiaurius nuo 
Rostovo, ir grąsina vokie
čiams mieste Lichaja, kelių 
geležinkelių mazge.

Sovietų kariuomenė per- 
sigrūmė iš rytinio į vakari
nį Doneco upės šoną ir ata- j 
kuoja hitlerininkus linkui 
Charkovo, Ukrainos did
miesčio. Raudonarmiečiai | 
jau išmušė priešus iš kai I 
kurių punktų tiktai už 110 
mylių nuo Charkovo.
VOKIEČIAI ESĄ APSUP

TI ŠLISSELBURGE
(Švedijoj gauti praneši

mai iš Berlyno rodo, kad 
Sovietų kariuomenė apsupo 
vokiečius šlisselburge, 23 
mylios į rytus nuo Lenin
grado ,ir kad nacių garni
zonas tame mieste kenčia 
“baisų spaudimą” iš Raudo
nosios Armijos pusės.)

Šiauriniame Kaukaze rau
donarmiečiai, grūsdami vo
kiečius atgal, pasiekė punk
tus tik už 80 mylių nuo Ar- 
maviro, iš kurio eina gele
žinkelis per Maikopo žiba
lo laukus į Juodosios Jukos 
pakrantę.

Iš buvusiu 220,000 nacių 
apsuptų ties Stalingra
du, telieka tik 50 tūkstan
čių, kaip neoficialiai prane
šamą TaigiJL?Q. tūkstančių 
hitlerininkų ten jau sunai
kinta bei nelaisvėn paimta. 
Jų likučiai yra iš visų pu
sių mėsinėjami mažame 
plote, tik 20 mylių ilgio ir 
10 mylių pločio.

Vokiečiai Kursto Michaih- 
vičiaus “Vaiską” Skerst 
Jugoslavijos Partizanus j

London. — Vokiečiai ir 
italai kursto (sau artimes
nius) generolo Michailovi- 
čiaus četnikus skerst Jugo
slavijos partizanus, kaip ro
do gauti iš to krašto pra-j 
nešimai, kuriuos New Yor- 
ko Times korespondentas 
Sulzberger perleido savo 
laikraščiui.

Dejuoja Hitlerininkai

LIBIJOJ ANGLAI NUVIJO 
FAŠISTUS 70 MYLIU

SILPNAS HITLERININKŲ 
KERŠTAS LONDONUI

Ve, sausio 14 dienos Drauge 
tūlas Dr. Juozas Budrys ketu
riose špaltose lieja tulžį ant 
Sovietų Sąjungos. Kaip ki
tiems klerikalams, taip jam, 
be galo gaila, kad ne visi lie-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Cairo, saus. 18. — Aštun
toji anglų armija, koman
duojama generolo Montgo
mery, išmušė vokiečius ir 
italus iš Wadi Zem-zem, 
Buerat ei Hsuno ir Misura- 
tos, ir pasiekė punktus jau 
tik už šimto mvlių į rytus 
nuo Tripolio, Libijos sosta- 
miesčio. Anglai paėmė ne
laisvėn daug priešų.

Traukdamiesi atgal, fa
šistai tik silpnai atsišaudė. 
Amerikiečių ir anglų orlai
viai įkandžiai bombarduo
ja ir apšaudo tuos vokiečius 
ir italus.

London, saus. 18. — Tam 
tikras vokiečių orlaivių 
skaičius skrido sekmadienio 
naktį keršyt Londonui už 
tai, kad Anglijos lakūnai 
bombardavo Berlyną.

Priešorlaivinės anglų ka- 
nuolės ir lėktuvai kovoto
jai nuvijo atgal daugumą 
priešų orlaivių, ir tik kai 
kurie jų tepasiekė Londo
ną. O iš to skaičiaus devyni 
nacių orlaiviai tapo nušau
ti žemyn.

Hitlerininkai tepaspėjo 
numest tik kelias bombas į 
Londoną, ir mažai nuosto
lių tepadarė.

Berne. —Vokietijos laik
raščiai praeitą sekmadienį 
rašė apie sunkią naciams 
padėtį prieš-sovietiniam 
fronte, ypač Stalingrado 
srityje.

Vokiečių komanda dar 
pirmą kartą pripažino, kad 
naciai yra visomis pusėmis 
apsupti į vakarus nuo Sta
lingrado, bet, girdi, jie “did
vyriškai ginasi.”

Laiškai per Švediją 
| Sovietą Sąjungą

Stockholm. —Švedų paš
tas vėl priima persiunti
mui į Sovietų Sąjungą 
laiškus atgabenamus An
glijos orlaiviais į Švediją. 
Nuo« 1941 m. birželio 22 d. 
bųyo pertraukti visi pašto 
susisiekimai tarp Švedijos 
ir Sovietų.

{VAIRIOS ŽINIOS
WASHINGTON. — Jei 

streikas kietosiose anglia-į 
kasyklose dar tęsis, tai galį 
valdžia perims tas kasyklas 
i savo rankas.

Guadalcanal saloj ameri
kiečiai atėmė iš japonų Aes- 
ten kalnyną, 1,800 pėdų 
aukščio.

London, saus. 18. — Vi-! 
chy radijas pranešė, kad so
vietiniame ironte tapo už
muštas italų generolas P. 
Ferrazzi. ,

Morokko radijas pranešė, 
jog į šiaurių Afriką atplau-! 
kė 66 laivai su kariais ir 
reikmenimis amerikiečiams1 
ir anglams.

Maskva, saus. 18. — 
Raudonarmiečiai į vaka
rus nuo Stalingrado nuko
vė dar 1,200 vokiečių ir 
suėmė 850.

London, sau. 17. — Specialis Maskvos radijo praneši
mas užrekorduotas Londone:

Sovietų kariuomenė saus. 17 d., po atkaklių mūšių, 
užėmė miestą ir geležinkelio stotį Millerovo.

Mūsų kariuomenė beveik visiškai sunaikino kelis Mil
lerovo priešų garnizonus, kurie mėgino prasiveržt iš 
apsupimo.

Sovietinė kariuomenė pagrobė iš priešų gana daug 
karinių reikmenų, tame skaičiuje 15-ką lėktuvų, taip 
pat geležinkelio traukinius su įvairiais karė reikmeni
mis.

Į pietus nuo Voronežo mūsų kariuomenė, žygiuoda
ma pirmyn, užėmė miestą Aleksejevką su didele gele
žinkelio stočia, Korotojaką ir miestą Podgornają, aps
kričio centrą su geležinkelio stočia.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė per griežtą . 
ataką užėmė miestą Kursavką, apskričio centrą su di
dele geležinkelio stočia.

DAUGIAI KARO REIKMENŲ PAGROBTI KAU
KAZE Iš VOKIEČIŲ

Mūsų šiaurinės grupės kariai Kaukazo fronte, ko
manduojami armijos generolo Tiulenevo, per mūšius 
prieš vokiečius fašistus įsiveržėlius šiauriniame Kau- 
kaze pagrobė sekamus karo reikmenis tarp gruodžio » 
29 d. (1942) ir sausio 16 d. 1943 m.:-

35 lėktuvus, 314 tanių, 382 kanuųles, 422 mortiras/l 
396 prieštankinius šautuvus, 602 kulkasvaidžius, dau- . 
giau kaip 10,000 šiaip kariniu šautuvų, 385,000 kanuo-r 
linių šovinių, 300,000 oro bombų ir 3,000,000 šautuvinių j 
kulkų, 2,338 trokus, 460 motorinių dviračių, 28 radijo 
stotis, aštuonis garvežius, 1,020 prekinių vagonų, ta-* 
me skaičiuje 26 vagonus su kanuoliniais šoviniais ir 48 
vagonus prikrautus įvairių dalių tankams ir automo
biliams, 550 platforminių vagonų, 70 žibalo bakų-va- 
gonų, 80 keleivinių vagonų, 27-nis sniegų plūgus (ma-' 
šinas sniegams valyti nuo kelių), 70 sandėlių amunici
jos, ginklų, maisto ir kitų reikmenų.

Vidunaktinis Sovietų pranešimas, tarp kitko, sako:
Šiaurinėje Doneco upės srityje mūsų kariuomenė už

ėmė kelis tuzinus apgyventų vietų, o tarp jų ir šias di
deles apgyventas vietas: Krasnovką, Isajevką, Verchnį- 
Mitiankinskį, Astachovą, Kalitvenskają ir geležinkelio 
stotis Pogorelovo ir Krasnovką.

Orlovskio srityje sovietinė kariuomenė užėmė seka
mas stambias apgyventas vietas: Budenovskają, Be- 
ketnį, Donskoi, Nogajevsko-Rebričanskį, Gundorovą, 
Romanovą ir geležinkelio stotis Elmut ir Vostočnyj.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė per ryžtin
gas atakas užėmė apskričio centrą Gofitskoje, dideles 
apgyventas vietas Sergijevską, Sultanskoje, Krimgire- 
jevskoje ir Vorovskolesskają ir geležinkelio stotį 
Krimgirejevo.

Per savaitę nuo sausio 10 iki 16 d., įimtinai, buvo su
naikinta 265 vokiečių lėktuvai kautynėse ore ir pačio
se priešų stovyklose. Tuo pačiu laikotarpiu mes nete
kome 133 lėktuvu, c

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė naikina apsup
tas vokiečių fašistų jėgas ir vis kiečiau užveržia lanką 
aplink juos. Mūsų kariuomenė dar pažygiavo pirmyn. 
Į vakarus nuo Stalingrado sovietiniai kovotojai ir to
liau grumiasi pirmyn, nugalėdami pasipriešinimus iš
siblaškiusių vokiečių pėstininkų grupių.

Į pietus nuo Voronežo mūsų kariuomenė, sėkmingai 
tebežygiuodama pirmyn, užėmė dar tuzinus apgyven
tų vietų.

Į pietų vakarus nuo Velikije Lūki sovietinė kariuo
menė atmušė kelias priešų kontr-atakas. Raudonar
miečiai iš X dalinio sulaužė vokiečių pasipriešinimus ir 
užėmė tris drūčiai aptvirtintus punktus. Šimtai kritu
sių priešų liko mūšio lauke. Buvo paimta nelaisvėn 
daugiau kaip 400 vokiečių kareivių ir oficierių.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė grūmėsi pir
myn ir užėmė dar kelias apgyventas vietas.

Amerikos ir Anglijos la- Cairo, saus. 18. — Anglų 
kūnai nuskandino dar du ir Amerikos orlaiviai kar- 
fašistų laivus su reikmeni-1 totinai bombardavo Tripo- 
mis ir sunkiai sužalojo bei į lį, svarbiausią karinį nacių- 
nuskandino du kitus ties italų punktą šiaurvakarinė- 
Šiaurių Afrika. i j e Libijoje.
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Apie Franci jos Komunistus
Buvo žmonių, kurie (vadovaudamiesi 

norais, o ne tikrove) jau ne kartą buvo 
palaidoję Francijos komunistinį judėji
mą. Tačiau komunistų judėjimas Fran- 
cijoje dėl to nenukentėjo. Jų įtaka žmo
nėse vis augo, — juo labiau ji pradėjo 
plėstis po to, kai Franci ja tapo nacių 
okupuota. Vienam New Yorko miesto 
dienraščiui, New Yorko Postui, praneša
ma, kad Franci j oje šiuo metu yra apie 
trys milijonai organizuotų komunistų!

Didelės reikšmės visai “francūziškai 
situacijai” turi į Londoną atvykimas žy
maus Francijos komunistų vado Ferdi
nando Grenier’o. Grenieras yra Franci
jos parlamento narys (atstovaująs Pa
ryžiaus priemiestį St. Denis). Jis buvo 
priimtas labai gražiai, — priimtas kaipo 
atstovas didžiausios Francijoje politinės 
partijos, kovojančios prieš nacių okupa
ciją. Grenieras pasiryžo sustiprinti ge
nerolo de Gaulle poziciją, jis pasiryžo 
sustiprinti Francūzų Tautinį Komitetą, 
į kurį įeina visokių anti-naciškų, anti- 
petainiškų žmonių.

Šis komunistų vadas pareiškė, kad po 
karo Francijos liaudis spręs kiekvieną 
veikėją, kiekvieną asmenį pagal to, kaip 
jis elgėsi esant Francijai okupuotai. Jei
gu jis kovojo prieš nacius, prieš Petainą, 
prieš Darlaną, prieš “Juodąjį Petrą” La- 
valą, tokis asmuo bus pagerbtas, nepai
sant, kokiai partijai, kokiai politinei srio- 
vei jis priklausė praeityje. Bet jei jis 
šiandien bendradarbiauja su naciais.ir 
jiems parsidavėliais francūzais, — tokis 
Francijos žmonių pasitikėjimo neturės; 
tokis bus priverstas atsakyti už savo 
darbus.

Grenieras pasakė spaudos atstovams, 
jog šiandieninėje okupuotoje Francijoje 
komunistai veikia visa energija. Jie te- 
beleidžia savo laikraštį Humanite, išei
nantį reguliai sykį per dvi savaites. Jie 
leidžia La Vie Ouvriere ir leidžia kitą 
laikraštuką, paaukotą supažindinimui 
francūzų su Tarybų Sąjungos žmonių 
kovomis prieš rudąjį žvėrį.

Francijos komunistų vadas, Maurice 
Thorez tebeveikia, — gyvena slaptai, tie
sa, tačiau jis dirba ir naciams nepavyks
ta jis sučiupti.

Daug žalos Francijos komunistai yra 
padarę vokiečiams okupantams.. Tik ne
labai seniai Francijos darbininkų pasi
darbavimo dėka, tapo sugadinta 70 gele
žinkelio lokomotyvų. Be to, Grenieris 
pastebėjo, jog nemažai vokiečių karių 
yra galą gavę bevalgydami iš francūzų 
pagrobtą maistą...

Francijos liaudis kenčia didelę prie
spaudą. Ji nedavalgiusi, nes naciai ati
ma iš jų maistą. Ji kenčia visokius trū
kumus ir tas ardo francūzų sveikatą. 
Bet liaudis yra pilna vilties, kad Jungti
nės Tautos karą laimės, kad nacizmui

Reikalinga 5,000,000 Kvortų 
Kraujo

Amerikos Raudonasis Kryžius skelbia, 
kad greitai reikalinga gauti 5,000,000 
kvortų kraujo, kuris būtinas mūsų ša
lies kareivių ir jūreivių reikalams. Iš to 
kiekio ūmai reikalinga pasiųsti 2,500,000 
kvortų kraujo į užrubežį, kur apie pus
antro miliono karių jau yra nuvežta.

Mūsų armija, marinai ir laivynas kas 
kart vis daugiau įsitraukia į kovas už 
visų laisvę. Dažnai sužeisto kario gyvas
tį gali išgelbėti tik jam davimas kraujo. 
Civilių žmonių pareiga aprūpinti mūsų 
armiją reikalingu kiekiu kraujo per 
Raudonojo Kryžiaus įstaigas.

Kaip Brooklynietis Po
nas D. Jieškojo “Gero” 

Darbo Bridgeporte
Brooklynietis ponas D., 

linksmos užeigos savininkas, 
andai atvažiavo į Bridgeport^ 
“gero” darbo jieškoti. Atva
žiavęs traukiniu ir išlipęs iš 
jo, susirado taksiką. Taksikui 
buvo įsakyta skubiai poną ga
benti pagal nurodytą antrašą. 
Taksikas poną vežiojo po 
Bridgeporto gražias ir labai 
prastas vietas, ir pagaliau at
vežęs į paduotą antrašą, tak
sikas iš pono atskuto keturis 
dolerius. Autobusu nuo stoties 

į tą vietą galima nuvažiuot už 
dešimtuką.

Vistiek ponas D. labai nu
džiugo, susiradęs savo pažįsta
mus prietelius. Ant rytojaus 
gavo gerai apmokamą darbą. 
O prieteliai tuoj aus ponui su- 
jieškojo gyvenimui kambarį. 
Kambarys buvo kaip kamba
rys, tik į toiletą reikėjo eiti 
pusantro bloko. Ir sekamą 
naktį ponas D., beeidamas į 
toiletą, užrėpliojo ant kaži-ko- 
kio kupsto ir parvirto į balą ir 
purvyną, o tuo tarpu ten arti
mai buvusi antis kaži-ko pra
dėjo rėkti nesavu balsu, ir po
nas D. taip persigando, kad 
pamiršo ir kur jis einąs; grįžo 
į kambarį visas purvinas ir la
bai persigandęs — beveik be

galva bus nusukta ir Franci j a vėl bus 
laisva.

Šitokis vaizdas šiandien yra paverg
tojoj Francijoj!

Kalbant apie komunistinio judėjimo 
pakilimą, tenka pasakyti tiek: seniau 
daugelis komunistinio judėjimo oponen
tų skelbdavo, būk tokioj Francijoj, Ame
rikoj ir kituose kraštuose komunistinis 
judėjimas veikia pagal “Maskvos direk
tyvomis” ir pasilaiko “iš Maskvos auk
so.”

Bet štai francūzai komunistai. Jie 
griežtai atskirti nuo “Maskvos aukso,” 
nuo Maskvos direktyvų, tačiau jų judėji
mas kyla. Jis kyla, nes pavergtoji Fran- 
cijos liaudis mato ir supranta, jog tas 
judėjimas neša jei šviesią ateitį; jog tik 
einant su tuo judėjimu bus galima grei
čiau francūzų tautą išgelbėti iš priespau
dos, iš gėdos, iš pažeminimo, kurį atne
šė Hitleris su savo talkininkais, — fran- 
cūziškais išdavikais.

Didžiajam Ofensyvui Du Mėnesiai
Šiandien, sausio 19 dieną, sukanka ly

giai du mėnesiai, kai Raudonoji Armija 
pradėjo didįjį ofensyvą. Pirmiausiai ji 
kirto smūgį naciams Stalingrado fronte, 
prddėjo didelį apsupimą ir naciškų jėgų 
skaldymą. Nepaprastu ryškumu ir orga
nizuotumu vokiečių jėgos buvo suskaldy
tos, prie Stalingrado esą virš 200,000 ka
reivių apsupta. Vėliau Raudonoji Armi
ja kirto kitą smūgį Kalmukijoj, dar vė
liau—tarpe Voronežo ir Rostovo; pas
kui Šiauriniame Kaukaze, ir t.t.

Per tuos du mėnesius padaryta milži
niškų laimėjimų. Keletas šimtų tūkstan
čių nacių užmušta; gal koki du šimtai 
tūkstančių ar daugiau jų paimta į ne
laisvę. Milžiniški kiekiai ginklų: tankų, 
lėktuvų ir kitokių karinių reikmenų pa
teko Raudonąja Armijai. Prie Stalingra
do apsuptieji naciai baigiami naikinti— 
tepasiliko tik apie 50,000 kareivių.

Kitais žodžiais, pirmu kartu šito karo 
istorijoje vokiečiams kertami toki milži
niški smūgiai, kokių jie niekad nesitikė
jo, kokių, beje, nesitikėjo matyti ir dau
gelis Amerikos žmonių.

Atrodo, jog tai tik graži pradžia. Rau
donoji Armija kirs dar ne vieną naciams 
smūgį, — smūgį, nuo kurio jie negalės 
atsipeikėti.

Kaip būtų gerai, jei šiandien Europoj 
būtų antrasis frontas. Dar šią žiemą 
Hitlerio jėgos būtų galima sunaikinti ir 
visas prakeiktasis jo režimas galą gautų!

Apie “Istorinius Bučkius”
Prieš virš savaitę New Yorke buvo 

įvykęs lietuviškų klerikalų, fašistų ir so- 
cijalistų suvažiavimas. Jame, kaip sako 
jų spauda, daug “svarbių dalykų” atlik
ta. Ten buvo myluotas! ir bučiuotas!. 
Ten jie pasikaustė Tarybų Sąjungai 
šmeižti.

Apie tai išsamesnis straipsnis tilps ry
tojaus Laisvėje.

žado. Išaušus ponas į darbą 
nebeėjo, bet grįžo į Brookly- 
ną beveik sergantis.

Dabar ponas D. pasižadėjo, 
kad kol gyvas daugiau neva
žiuos į Bridgeport^ darbo 
jieškoti. Ir jis dabar savo pa
žįstamiems tvirtina, kad ten 
Bridgeporte yra susidariusi 
brooklyniečių juokdarių šaika, 
kuri, vietoj paduoti savo tau
tiečiui mielaširdingą ranką, 
tai ji sujieško tokį kamba
rį, kur reikia arti porą blo
kų per balą bristi į toiletą, o 
patamsėję parvirtus į balą, jie 
dar antimis užjūdo. Ponas 
sako, kol gyvas būsiąs, tai šios 
nelaimės nepamiršiąs. Labai 
apgailėtina!

Dzūkelis.

L aY'Š VE'
*

Antra 1943 metų savaitė 
prabėgo ir visi anti-fašistai 
atydžiai sekė Raudonosios 
Armijos didvyriškas kovas 
už visos4civilizuotos žmoni
jos laisvę. Angliški dienraš
čiai diena iš dienos prieša
kyje turėjo apie tai didžius 
antgalvius. Tik vieną die
ną, kada prezidentas Roo- 
seveltas pasiūlė kongresui, 
kad 1944 metu biudžetą su
darytų iš 109 bilionų dole
rių, tai didžiuosius antgal
vius užkariavo Amerikos 
klausimai.

Ir buvo kas stebėti. Kau
kaze Raudonoji Armija at
siėmė Kislovodską, Geor- 
gievską, eilę kitų miestų ir 
išvystė ofensyvą linkui Vo- 
rošilovsko, Armoviro ir 
Maikopo. Stalingrado sri
tyje dar daugiau suspaudė 
Hitlerio apsuptą armiją ir 
atliuosavo geležinkelį, kuris 
eina iš Maskvos į Stalin
gradą. Iš Kotelnikovo sri
ties nužygiavo veik iki pat 
Salsko geležinkelio stoties 
iš kur grūmoja Rostovu! ir 
Tichoreckui, kas reikštų 
Hitlerio armijos uždarymą 
Prieškaukazijoj. Dono ir 
Doneco srityj priartėjo ant 
50 mylių nuo Rostovo.

Atėjo žinių, kad Raudo
noji Armija pradėjo naujus 
žygius nuo Voronežo linkui 
Charkovo, linkui •. Smolens
ko, link Latvijos sienos ir 
a 11 i u o savi mu i Lėni ng ra d().

New York “Times” rašė, 
kad Raudonoji Armija 
do “stebuklus” ir 
apsupti 2,000,000 
armijos. Vokietijoj ilgai 
tylėję Hitlerio agentai apie 
Raudonosios Armijos smū
gius pagaliau prabilo. Ge
nerolas Dįetmar pripažino, 
pareikšdamas: “Sovietai 
varo šį kontr-ofensyvą su 
didesniu savo jėgų sutelki
mu, negu bent kada pir
miau ir kuo tiksliau... So
vietai darė atakas į šoną 
vokiečių kylio,’ įvaryto lin
kui Volgos, ties Stalingra
du. Čia Sovietai gana giliai 
pralaužė vokiečių linijas.”

Hitlerio propagandos mi- 
nisteris Goebbelsas, tarpe 
kitko, sakė: “Rytuose vo
kiečiai kovoja prieš siste
mą, kuri išvystė visuotinį 
karą iki paties žiauriausio 
laipsnio.” Ir jis šaukė, kad 
negalės prieš Raudonąją

c

Apie 10,000 vyrų mokosi prekybinio laivyno mokykloje Sheepshead Bay, N. Y. 
Viršuje matome .naujokus, stojančius j mokyklų; apačioje —» uniformose vyrai, 
jau gerokai pramokę savo svarbios profesijos.

Nauji Sovietų Lėktuvai 
Ir Didžiosios Kanuolės

Prieš Hitlerininkus
London. — Nacių radijas 

skelbė, kad dideli skaičiai 
naujų sovietinių lėktuvų 
įtūžusiai puola vokiečius, o

■ rusų kariuomenė “naujomis 
bangų bangomis” atakuoja 
juos beveik visose fronto 
dalyse.

Neoficialiai pranešama, 
kad daugiai didžiųjų sovie
tinių kanuolių nuolat bom
barduoja hitlerininkus Lė
ni ngardo fronte. Jos esan
čios tokios didelės, kaip di
džiausios priešų kanuolės, 
kuriomis vokiečiai savo lai
ku bombardavo Sevastopolį.

United Press kartoja, kad 
maršalas Timošenko asme
niškai komanduoja raudon
armiečius Leningrado fron
te.

Armiją atsilaikyti, jeigu 
Vokietijos rezervai išsi
sems. Tuo gi kartu tie re
zervai jau labai išsisėmę, 
nes Raudonoji Armija sui
ma 15-kos ir 60-ties metų 
amžiaus Hitlerio kareivius.

Tokios kovos yra Sovietų 
fronte. • Jeigu dabar Angli
ja ir Amerika kirstų Hitle
riui smūgį, atidarytų antrą 
frontą Europoj, tai nėra 
abejonės, kad šiemet Hitle
ris būtu sumuštas ir mes 
pamatytume karo galą, kas 
priartintų visiems vargams 
ir kančioms galą.

Prezidentas Rooseveltas, 
atidarant kongresą, išdėstė 
tą, kaip daug ginklų Ame
rika 1942 metais pagamino, 
jų tarpe: 48,000 lėktuvų, 
56,000 tankų ir prieštanki
nių prietaisų, pastatė 8,- 
090,000 tonų naujų laivų. 
Tas reiškia, kad mūsų ar
mija apginkluota ir galima 
ją pristatyti ten, kur rei
kia. 1943 metų karo gamy
ba darys stebuklus, kaip 
rašo spauda.

Prezidentas ■ kreipėsi į 
kongresą siūlant, kad 1944 
metams būtų nustatytas 
109 bilionų biudžetas, iš ku
rio 97 bilionai skiriama ka
ro reikalams. Iš to matyti, 
kaip numatoma dar ilga ir
sunki Jungtinių Valstijų 

I kova prieš mūsų priešus.
Raudonasis Kryžius atsi- 

' kreipė į Amerikos žmones, 
i kad greitu laiku reikia su

re-i kelti 5,000,000 kvortų krau- 
rtumojaHo fondą, iš kurio bus ap- 
Hitlerio Į rūpinti sužeisti ir serganti 

kareiviai. Tuo pat kartu 
atsišaukė į žmones, kad bū
tų sukelta . $125,000,000 
Raudonojo Kryžiaus pmigi-
nis fondas.

Kitur Jungtinių Tautų 
kovos lauke didelių pasikei
timų neįvyko. Tolimuose 
Rytuose sulaikyta Japoni
jos pirmyneiga, po. valiai 
japonus stumia atgal. Gili
nai užėmė kelias svarbias 
pozicijas. Amerikos ir An
glijos lėktuvai pasekmingai 
bombardavo Japonijos ka
ro bazes ir orlaukius Bur- 
moj, Guadalcanal ir kitur.
* Afrikoj didelių pasikeiti
mų neįvyko, išskiriant, kad 
kovojanti francūzai iš sri
ties Chad ežero žymiai pa
žygiavo linkui Tripolio 
prieplaukos ir grūmoja, iš

vien su amerikiečiais ir an
glais, ištrenkti iš ten Hit
lerio ir Mussolinio jėgas.

Balkanuose sėkmingai Ju
goslavijos kovingi partiza
nai veda karą, išlaisvino 
naujus plotus savo teritori
jų. Paaštrėjo partizanų ko
vos Graikijoj. Prasidėjo su

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 SUMMER AVE. NEWARK, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

SENATVĖS APSIREIŠ
KIMAI

Drauge daktare, meldžiu 
duoti ir man patarimą per 
“Laisvę”. Būsiu labai dė
kinga.

Aš esu moteris 68 metų 
amžiaus, 5 pėdų ir 6 colių, 
140 svarų. Pereitą metą 
man labai skaudėjo tiesiam 
šone, tai daktarai sakė, 
kad “gall stones.” Ir labai 
mąn skaudėjo, suko šonus, 
kojas, rankas, kad reikėjo 
rėkt, kaip gyvuliui. Tai bu
vau ant mašinos, kur spin
duliais ima atvaizdus, tai 
ant atvaizdo labai skilvys 
nukrypęs į šoną, o žarnos į 
guzus susimetę. Sako —nuo 
sunkių valgių.

Nešioju korsetą, tai ne- 
taip skauda. Bet galvą la
bai skauda. Ir kairėj ausyj 
spiegia, čirškia. Ir dakta
rai sako, kad man dideli 
nervai, bet nieko negelbsti. 
Lietuvių daktarų čia nėra, 
o kitataučiai nepaiso.

Dabar turiu didelį nera
mumą, kad pradeda akis 
vilkt. Su kaire jau labai 
mažai matau. Dabar jau 
kokie du mėnesiai, kaip 
pradėjo pult ant akių. Jau 
visokias piliules ryju ir ne
žinau, ką bedaryt.

Meldžiu daktaro patari
mo, gal man nervai, o gal 
tas skilvys. Labai bijau ne
tekt regėjimo.

Atsakymas.
&

Jums, Drauge, viduriai 
silpni, akys ir ausys silp
nos, nervai silpni ir visas 
organizmas silpnas. Visa 
tai veikiausiai paeina nuo 
senėjimo. Tūlos liaukos 
(kiaušidinės) jau seniai 
nebeveikia. Kitos tebevei
kia, bet jau silpnai. Ryšy su
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kilimų pobūdžio išstojimai 
Bulgarijoj, Rumunijoj ir 
Vengrijoj prieš Hitlerį ir 
jo K visi ingus.

Vakarinėje Europoje an
glų ir amerikiečių lėktu
vai bombardavo Esseną ir 
kitus Hitlerio industrinius 
centrus.

tuo kraujo apytaka jau ne- 
betokia veikli, o ir pats 
kraujas silpsta, negauda
mas, dėl menkų vidurių, 
reikiamų sau iš maisto dės
nių.

Kai dėl akių, tai ir akys 
yra tik bendros būklės da
lelė. Ir akys mažiau tegau
na kraujo, ir jųjų plėvės 
nebetokios grynos. Gali 
būt, kad akyse vystosi ka
taraktas — akies žirnelių 
(lenzų) kietėjimas ir balz
ganumas.

Pasitarkite su vietos gy
dytoju dėl tų akių. Jei iš 
tikro skleidžiasi kataraktas, 
tai lenzų išėmimas operaci
jos keliu regėjimą gali žy
miai paskaidrinti.

O šiaip, vi šokiams trūku
mams atpildyt ir skaus
mams mažint, greta gero 
maisto, galės padėt vitami
nų ir liaukų preparatai. 
Jums gydytojas keletą kar
tų įleistų moteriškų lytinių 
hormonų (išjudinto jų) — 
female sex hormone, estro
genic hormone, o paskiau 
priskirtų imti ir per bur
ną. Labai daug padeda at
gaivinti kad jau ir gerokai 
sustingusį ir apvytusį or
ganizmą.

Vitamin B Complex cap
sules, po trejetą laike val
gymo, vitamins A and D 
(fish liver oil) — irgi po 
trejetą kapsulių laike val
gymo, imant nuolat, metų 
metais, daug padės visai 
muzikai. Gal dar ir po vie
ną lašą Tincture lodin kas 
pora dienų, su pienu, ir 
Thyroid gland į gr. tablets 
— bent po 1 tabletą kas die
na. Saulė, grynas oras, po
ilsis, masažai ir t.t.

Visoj Šiaurinėj, Centrali- 
nėj ir Pietinėj Amerikose 
yra apie 250 milionų gyven
tojų.

Antroji didžiausia pasau
lyje sala yra Naujoji Gui- 
neja, o pati didžiausia sa
la, tai Greenlandija.

r ''
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Fronto Žmonės
(Šis straipsnis, kaip skaitytojas matys, pavėluotai 

gautas iš SSSR)

A. Liepsnoms *
Didelė, plati Tarybų Są- i dovanų, važiuoja delegatai, 

jungos žemė. Ten, už ugnies i sveikina. Fronto žmones 
linijos, už apkasų, Kazachs- vienija kolchozas, fabrikas, 
tane, Uzbekistane, Kirgizi- i dirbtuvė, mokykla ir kiek-; 
joj, Kaukaze auga kviečiai, vienas Tėvynės namas, 
medvilnės, vaisiai. Uralas! Jiems iš visur rašo laiškus, 
duoda geležį, anglį, auksą. 
Magnitogorskas, Sverdlovs- 
kas duoda mašinas. Mies
tai, miesteliai, kaimai, kol
chozai nuo Tėvynės karo 
pradžios įsiliejo į nenutils- 
tamą darbo simfoniją. Viso 
krašto gyslomis teka į fron
tą tankai, lėktuvai, patran
kos, kulkasvaidžiai, šaud
menys, maistas. Užnugaris 
su užsidegimu dirba fron
tui.

Tėvynės karas užnugary
je iškėlė šimtus ir tūkstan- 

Frontas 
gynėjų

fronte 
sutriuš-

čius darbo herojų, 
gi iškėlė Tėvynės 
didvyrius.

Šiaurės - Vakarų 
59 raudonarmiečiai
kino du vokiečių batalijo
mis., Raudonarmiečiams gu
lint apkasuose, 18 “Junker- 
sų” mėtė bombas, šliaužė 7 
tankai, ėjo pėstininkai. 
Priešas artėjo.

— Ugnis! — sušuko leite
nantas Lebedevas.

Du tankai sudužo, kaip 
stiklas. Kiti grįžo atgal. At
gal bėgo ir pėstininkai. Jie 
drąsūs tik tada, kada bado 
belaisviams akis. Grobikų 
armija kitokios drąsos ne
turi.

Dvi dienas raudonarmie
čiai kovėsi už nedidelį že
mės gabalą. /Jų liko ma
žiau. Bet jie nesitraukė. O 
jų atkariauta, išlaikyta kal
va, kalnelis, lyguma, miške
lis — yra didelis žingsnis į 
galutini vokiečių okupantų 
sutriuškinimą.

Vienas raudonarmietis 
daugiau mato, tiki ir gali, 
negu šimtas fašistų karei
vių. Nes jį remia visas 
kraštas, nes jam šviečia di
delis reikalas: Tėvvnės lais
vė ir ateitis. Gi vokiečių 
aimija — yra tikrai aklų
jų galvažudžiu armija, ei
nanti p$ laukinių būgnu 
triukšmu i “psichinę ataka.” 
į mirti. Ne veltui ją veda 
kaukolė. Vokiečiu kareivis 
nieko nemato, išskyrus viš
tos galvą.

I frontą žiūri, juo 
džiuojasi visas kraštas, 
frontą, kur 59 nugali
batalijonus, eina iš Čelia- 
binsko (dar rugpjūčio mė
nesį hitlerininkai klykė Lie
tuvoje, kad užėmė čelia- 
binską!), iš Molotovo sri
ties. iš saulėtųjų Vidurinės
Azijos respublikų ešelonai. virš griuvėsiu, virš

di

du

! ir kraujo plevėsuoja gyveni
nio vėliava. Tie žmonės, ku- 

| rie žūsta Tėvynės kare, ne- 
į užmiršo kupinus gyvybe 
| Kirovo žodžius: “Taip no
risi gyventi, taip norisi gy- 

i venti!” Tačiau kas myli gy
venimą, tas už jį kariauja. 
Raudonarmietis žūdamas 
žino, jog jis savo mirtimi 
išgelbsti savo motinos, vai
ko, draugo gyvybę, šiandien 
net už griuvėsius tenka ka
riauti : bepasitraukią po 
Raudonosios Armijos smū
giu hitleriniai žvėrys “te
palieka dykumą.”

Tarybų Sąjungos fronto 
žmonės tvirtai tiki gyveni
mu, tiki pergale. Michailas 
Markovas buvo vidurinės 
mokyklos direktorius. Tė
vynės karas jį padarė poli
tiniu vadovu. Jis devynis 
mėnesius kariavo prieš mir
tį. Jis gavo Raudonosios 
Vėliavos ordeną. Jis sako: 
“Mes laimėsim. Nes mes 
kaunamės su žvėrimis. O

Nepažįstamoji maskvietė 
Zinaida Laur politiniam 
vadovui M. Markovui rašo: 
“Aš niekad nesu jūsų ma* i 
čiusi. Tačiau jūs man — 
artimiausias žmogus. Mums 
nėra brangesnių žmonių už 
tuos, kurie* kaujasi fronte.” 
Ir tatai nėra vieno tarybi
nio piliečio žodis. Tokiais 
jausmais liepsnoja milijo
nai Tarybų Sąjungos pa
triotu. O ka rašo iš Vokie
tijos užnugario? šit vokie
čiu kareivio Viliaus Kiun- 
derio žmonos laiškas:
ve gėdingai, apgavo.. išva-1 laimėdavo žmogus .Taip bus 
ziavaiv ne į Franeiįą, kaip L. šį kartą-?,
tau , žadėjo, o į baisiąją | p-| gyvenimo žmogus, su 
Rusiją... Buk atsaigus. garj^n raudonarmiečio 
nelįsk ten, kur pavojinga. ■ unjforma, pakyla į padangę 
Velniop visokį, apdovanoji-į jaug0 priešą iš oro. Dėl 
ma! ir kryžiai. Geriausia. gyVenjmo žmogus, su gar- 
būtų, jei tu sveikas gUz-ibinga raudonarmiečio uni- 
tum namo. Prakeiktas ka-. forma> nusileidžia į apkasus 
ras ligi kaklo įgrįso. Uz i įr ^en atveria į kruviną- 
ką mes kenčiame. Per; - priešą ugnies uraganą.
1 arybų Sąjungos piliečio | ,pas ^mogUS šaudo iš patranu 
laišką teka į frontą šilima,; - kulkosvaidžių, iš
džiaugsmas, padi ąsmimas,, gautUVų? automatų, kad 
pasididžiavimas ir_ viltingu-s gre-^u patu sudaužyta a- 
mas. O is fašistinės Vokie- ^-^ badytojų, krūtų pjaus- 

nusiminimas, mui- žagintojų, vaikų žu-
nėjimas, nepasitenkinimas, | puitūros grioviku ar- 
prakeikimas ir skatinimas į Del šios
prigrobti “dovanų”, 
kenčiam, už ką 
jam?” — klausia

./a“ kovoje už gyvenimą visada

. mija. Del šios netolimos 
. : pergales šis žmogus moka

kariau- snaiperiu ir rašytoju, 
žmones mo^a neapkęsti ir mylėti, 

Berlyne, Hamburge, JBuda-■ mopa mirti ir gyventi.
Po vienuolikos Tėvynės 

karo mėnesių fronto žmonės 
I geriau išmoko priešo naiki
nimo meno — pergalės me
no. Jie liko tvirtesni. Jiems 
ateina į pagelbą tie, kurie 
dar nebuvo fronte. O Hit
leriui teateina į pagalbą 
tiktai mediniai kryžiai, pri
dengti jo apkvaišintų ka
reiviu šalmais.

Ir tas patrankų gaudi
mas, kulkosvaidžių tratėji
mas, šautuvų pokšėjimas, 
bombų ir minosvaidžiu spro
gimas, apėmęs nuo Juodo
sios ligi Baltijos jūros,—yra 
galingas Raudonosios Armi
jos maršas į galutinę per-

pešte. O iš Tarybų Sąjun- , 
gos užnugario, iš Gorkio! 

tam pačiam Raudonosios: 
Armijos kariui Markovui 
jaunuolė rašo: “Jeigu atsi- 
durtum pavojuje, aš be jo
kio svyravimo dėl jūsų ati
duočiau savo gyvybę, tą 
jauną gyvybę, kuri nie
kados negrįžta.” Jie žino 
už ką kariauja: už laisvę, 
už Tėvynės pergalę. Todėl 
jie negali nelaimėti. Tėvy
nės karas reikalauja dide
lių aukų, žiaurių pergyve
nimu, žūtbūtinio karingu
mo ir neapykantos priešui. 
Ir fronto žmonės yra vis
kam pasiruošę. Jie žino: 
šiandien reikia kelti kardą 
ir plunksną, kad galima 
būtų gyventi, mylėti, dirb
ti mokslo įstaigoje, rašyti 
eilėraščius ir arti lauką. 
Vokiečių okupantai neša 
mirtį visoms tautoms. O gy
venimas neša mirtį 
grobikams. Virš 
virš sprogstančių

Šostakovičiaus septintosios 
simfonijos garsai, mūšių 
dainos, daugelio rašytojų 
eilėraščiai, apysakos, apy
braižos ir didžiojo Tėvynės 
karo vado STALINO 
mas.

I raudonarmiečio 
Įsivilko ir lietuviai.

įsaky-visiems
apkasų,
bombų,
mirties i nės karo sąlygose gimė ge-

miline
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National Maritime Unijos (CIO) nariai, kurių prekybinis laivas vokiečių torpe-
duotas, pikietuoja Chicagos “Tribūno” išleistuvę, protestuodami prieš to laikraš
čio leidėjo, McCormicko šmeižtus, paleistus prieš prekybinių Amerikos laivų jū-
rininkus.

riausi didvyriško Žalgirio 
mūšio tęsėjai — Raudono
sios Armijos lietuvių dali- į 
niai.

Jie mūšį prieš vokiečių j 
okupantus pradėjo, besi
traukdami iš Lietuvos, prie 
Vilniaus, Smolensko, Kalini
no ir kituose frontuose. Jie 
svajoja apie Nemuno kran
tus, Kauną, Vilnių. Jie per 
apkasus, per ugnies liniją 
mato kruviną Lietuvos že
mę, girdi savo pavergtų 
brolių skundą, dejavimą ir 
prakeikimą. Jie ateina! Jie 
eina, kad Lietuva neverk
tų, nežvangėtų pančiais nuo 
Žemaitijos ligi Aukštaiti
jos. Ir jie įžengs į savo 
gimtuosius laukus, klonius, 
kalvas, kaimus ir miestus 
1943 metais!

Lietuviai, laikinai pasi
traukę iš Lietuvos, liko 
fronto žmonėmis, vieni ka
riauja su šautuvu, kiti su

gose, fabrikuose ir kolcho
zuose. Tokiu būdu visos Ta
rybų Sąjungos tautos susi
pina, susiglaudžia į nepaju
dinamas Tėvynės gynimo 
gretas. O hitlerininkų su
daužymas prie Dniepro ar 
prie Nemuno reiškia tą pa
tį galutinį lietuvių tautos 
išsilaisvinimą iš vokiečių 
okupantų vergovės. Ir pro 
tą kalvą, kalnelį, lygumą, 
mišką,' kur 59 didvyriai nu
gali du grobikų batalijonus, 
teka Lietuvai saulė, aušta 
diena — nepriklausomas, 
gražus, ramus ir laimingas 
gyvenimas. Šiam dideliam’’' 
tikslui įsikūrė, išsirikiavo ir 
atsistojo po šautuvu Rau
donosios Armijos lietuviš
kieji daliniai.

Laukite, Lietuvos laukai, 
mes ateiname, atžygiuoja
me.
1942 m. gegužės 7-8 d. 
Šiaurės - Vakarų frontas.

Atsišaukimas j Visas 
Pittsburgh© Apylinkės 
Lietuvių Organizaci

jas bei Kuopas
MesBrangūs vientaučiai! 

lietuviai, taip pat kaip ir kitų 
tautų žmonės Jungtinėse 
tijose, ir abelnai mūsų 
Amerika, tapome užpulti 
čių, kraujo trokštančių

Vals- 
šalis 

beso- 
ašies

diktatorių, kurie pasimojo iš
plėšti iš mūsų tarpo jaunas, 
gyvas jėgas, sunaikinti mūsų 
kultūrą ir abelnai padaryti 
mūsų krašto žmones hitleri- 
niais-niponiniais vergais.

Tędėl, kad paskubinti užduo
tį skaudesnius smūgius ašiai ir 
suklupdyti amžinai, kad niekad 
daugiau negręstų iš ašies pu
sės pavojus demokratinėm tau
tom, o ypatingai mūsų šaliai, 
laisvai Amerikai, šiais viršmi- 
nėtais klausimais yra šaukia
mas visų draugijų kuopų, pa
vienių žmonių ir profesionalų 
suvažiavimas vasario (Februa
ry) 28 d., 1943 m., LMD sve
tainėj, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa. Suvažiavimas prasidės kaip 
2-rą valandą po pietų.

Šio suvažiavimo tikslas su
rasti būdus kaip vieningiau 
lietuvių organizacijoms koope
ruoti su mūši] šalies valdžia, 
kad užduoti fašistinei ašiai tokį 
smūgį Šiais 1943 metais, nuo 
kurio turėtų suklupti ir niekad 
neatsikelti prieš demokratines 
tautas.

Todėl, brangūs viengenčiai, 
kviečiame jūsų draugiją išrink
ti 1 delegatą nuo 20 narių, o 
kuri neturi 20 narių, vistiek 
gali rinkti delegatą, įteikiant 
draugijos įgaliojimą virš pažy
mėtam laikui.

Pasimatysim suvažiavime.
Lietuvių Darb. Susivienijimo 
8-tas Apskritys, Indorsuotas 

Lietuvių Mokslo Draugijos.

Visų susipratusių Darbininkų
pareiga skaityti “Laisvę”

Rašinėlis Iš Mašin

Šiuos žodžius rašau pačiame 
vidurnaktyje, vienoje Bridge
porto mašinšapėje, sėdėdamas 
prie inspektorių stalo. Rašysiu 
tol iki atneš mums mašinistai 
kokius geležiukus apmieruoti.

Mūsų departmentas, kuria
me dirbu, randasi aukštai ant 
galerijos. Mes dažnai nukorę 
nosis per geležinę tvorelę žiū
rime, kaip ten žemai darbinin
kai mašinų rankenų kės suka
lioja, su m i erom is geležis mie- 
ruoja; kiti snūduriauja. Maši
nos vienos žviegia, kitos klek
si, kitos verkia, kaip mažas 
kūdikis. Tos visos mašinos dir
ba kitas mašinas — visokerio- 
piausias mašinas.

Virš mūsų galvų slankioja 
milžiniški elevatoriai “krei- 
nais” vadinami. Tuos “krei
pus” operuoja jaunos, bet 
stambios merginos. Daugelis 
mūsų smalsuoliu mašinistu at
sistoję prie kokio stulpelio 
taip ilgai žiopso į tas viršuje 
važinėjančias merginas, pakol 
jų mašinos besisukdamos pra
deda braškėti, žviegti . . .

O būna atsitikimų, kad ki
tas atsispyręs prie mašinos 
taip ilgai užsižiopso į tas mer
gužėles, pakol jam kur nors 
mašina pradeda pirštus gnai
byti.

Jeigu taip žiopsotų tik aš
tuoniolikiniai berniokaič i a i, 
tai nebūtų stebėtina, bet kad. 
žiopso lavinti mašinistai, kurių 
galveles puošia žili plaukai.

Pirmiaus čia merginos dir
bo tik šios dirbtuvės raštinėse, 
kafeterijose, o dabar jau die
nomis dirba ne tik ant “krei- 

(nų,” bet ir ant “Lathe” ma
lšinu. Tačiaus, apgailėtina, bet 
mūsų didmiesčiai ir mažesni 
miesteliai mažai tokių mergi
nų priauklėjo, kurios būtų tin
kamos prie mašinų darbo. 
Daugiausiai miesčionk a i t ė s 
laibutės, dalikatni jų pirščiu
kai. Jos daugiau tinka 
kiams ir mylėtis . . .

Dirbtuvė, kurioje dirbu, 
ri savo daktarus, norses,
gonvežimius, gaisragesius ir 
gaisragesių vežimus; įvairius 
trokus. Turi dideles savo val
gyk las-“kafeterij as.” Lengves
nius užkandžius vežioja veži
mėliais po dirbtuvę — prie 
mašinų.

čia dirba įvairaus amato bei 
profesijų žmonės, kaip antai: 
buvę graboriai, bučeriai, poe
tai, aptiekoriai, spaustuvinin
kai; visokį “salesmen’ai”; net
gi vienas buvęs daktaras ir 
vargonininkas. Dabar visi ma
šinistai bei inspektoriai. čia 
dirba žmonių, atvažiavusių 
net iš pietinių valstijų ir iš vi
sų Amerikos kraštų.

Vienas korespondentas, su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos ir 
apsilankęs šioje dirbtuvėje, 
sakė, kad jis matė šios “Bul- 
lardo” mašihšapės pagamintas 
mašinas Sovietų Sąjungoje; ir 
jis matė jas vežiojant ant tam 
tikrų vežimų iš miesto į mies
tą (tai yra tuo laiku, kada So
vietai traukėsi į rytus), 
stojus tiems vežimams, 
nos tuo tarpu dirbo.

didesni ir mažesni veik tušti. 
Užpereitą nedėlią policija už- 
rekordavo, kad tuo gražiuoju 
ir nauju keliu—Merritt Park
way—pervažiavo 6,000 auto
mobilių, o pereitą nedėlią, po 
sustabdymo, pervažiavo tik 
2,000 automobilių.

Dievo Garbinimui Eikvojamas 
Gezolinas

Pereitą nedėlią vienas vy
rukas važiavo iš Bridgeport© į 
Danbury pas savo žmoną; jis 
buvo sustabdytas ir atimta iš 
jo gezolino nacionalizavimo 
knygutė. Bet tu o m pačiu sy
kiu pereitą nedėlią daugelis 
stambių šio miesto piliečių, 
gražiai nušvaksuotais “biuri- 
kais,” važiavo j kitus mieste
lius, nova j bažnyčią melstis. 
Tokiais reikalais piliečiai vi
siškai netrukdomi. Vienas da
lykas, čia Bridgeporte yra pa
kankamai, net ir perteklius 
visokių bažnyčių, i)’ gana gra
žių, apšildytų bažnyčių; ir 
Dievas turėtų būt tokis pat 
čia, kaip ir kituose miesteliuo
se. Todėl, vietoje, kad nu- 
švaksuotu automobiliu važiuo
ti melstis i kitą miestą, ar ne
geriau būtų pasikabinus kry
želį ant sienos, apsiavus “ove- 
rauzėmis” ir prieš jj atsiklau
pus karštai pasimelsti? Taip 
darant tikrai būtų sekamas 
Kristaus mokslas ir tuom pa
čiu sykiu sutaupomas gezoli
nas ir tajeriai. Na, ir jeigu 
visi taip darytų, tad ir baž
nyčias nereikėtų šildyti — lik
tų daug aliejaus. Ir, be abe
jo, tada Dievas būtų daug ge
riau patenkintas.

Kur Bridgeport© Jaunimas?
Nuėjus šiandien i mūsų lie

tuviškus, lenkiškus ar kitokiu 
tautų parengimus, mes rasime 
čia daugiausiai senstelėjusius 
vyrus ir motules. Jaunimo ten

šo-

tu-

ir su- 
maši-

ir kokiu
Tačiaus 

šiek tiek 
čia nėra

Sąjudis Automobilistams
Atrodo, kad vėliausias bū

das sutaupinimui gezolino bus 
praktiškiausias; tai yra, su
stabdymas automobilisto ir iš- 
spaviedojimas, kur 
reikalu važiuojąs? 
Bridgeporte susidarė 
keblumo. Kadangi
nei subvių, nei eleveitcrių su
sisiekimui — vien tik autobu
sai ir automobiliai, tai auto
mobilius sustabdžius važinėti 
linksmybės reikalais, — auto
busai negali sutalpinti važiuo
tojų, ir net tokių, kurie ne 
linksmybės reikalais važiuoja. 
Hartforde ir kituose miestuo
se kompanijos padaugino 
tobusų skaičių po to, kai 
stabdė a u t o m o bilius,

au- 
su- 
bet

Bridgeporte ne.
šiuo tarpu visas miestas ap-

sivalė nuo automobilių; keliai

labai mažai. Jaunimą švento
mis dienomis Čia sugeria kele
tas vietinių teatrų. O kitą da
li viena-kita šokių salė. Pora 
geresnių teatrų šventomis die
nomis 
Taipgi 
vienoje 
žiausių

užsikimšę . jau n i m u. 
teko būti porą sykių 
iš didžiausių ir gra- 
Bridgeporto šokių sa

lėje. Salė didelė, gražiai iš
puošta, ir ji tinkama vien tik 
šokiams. čia šokiai įvyksta 
veik kas antra diena; į šokius 
atvyksta išimtinai tik jauni
mas. Salėje jauki atmosfera ir 
gera tvarka : nevalia rūkyti ir 
nėra jokių alkoholinių gėrimų, 
apart kavos, pieno, sodės ir

jaunimas atrodo, 
gražus, inteligen- 
ramiai, “nedurna- 

šoka įvai-

šokiuose 
nepaprastai 
tiškas. šoka 
voja”, nesispardo.
rius šokius; kai kurj vakarą 
šokama tik polkos. Orkestrą 
kiekvieną kartą būna nauja; 
prie orkestros būna solistas ar 
solistė — dainininkai, šokiai 
prasideda apie 6 vai. vakare 
ir baigiasi lygiai 12-tą nakties. 
Dabartiniu laiku šokiuose at
rodo daug daugiau merginų, 
negu vaikinų, ir vaikinai dau
giausiai aštuoniolikiniai.

Kabaretuose, naktiniu o s e 
kliubuosc, bei saliūnuose jau
nimo labai mažai matosi — 
šias įstaigas daugiausiai užpil
do pagyvenę žmonės.

Ištvirkavimo bei paleistu
vystės namai Bridgeporte iš
naikinti iš šaknų. Netgi “bur- 
lesko” teatras yra tik vienas, 
ir tas kažin-kur 
kad

užkampėje, 
jo negalima surasti. . .

Trūkumas Mėsutės ir 
Sviestelio

Ypatingai pastaruoju laiku 
smarkiai jaučiama trūkumas 
mėsos, sviesto, kavos ir kitų 
maisto dalykų. Taipgi trūku
mas aliejaus apšildymui gyve
namų namų. Tačiaus, palygin
ti, kokį šiandien trūkumą ken
čia’ mūsų giminės Lietuvoje 
(jeigu kurie gyvi), tad dėlei 
tokių trūkumų, kokius mes tu
rime, nėra ko per daug nusi
minti. P. Baranauskas.

LLD 2-RO APSKRIČIO KONFERENCIJA
tie delegatai prisirengkite 

pabūti po konferencijos pa
rengime. Nauda eis Apskri
čiui.

Kelrodis iš New Yorko: 
Patogiausia iš New Yorko 
važiuoti, tai Central RR of 
N. J. nuo Liberty St. ir 
West St. tiesiai į Elizabeth
port. Traukiniai išeina: 
8:25; 9:10; 10:00; 11:00;

pasimokėjimui į
ko-

ALDLD 2-ro Apskričio 
konferencija įvyks šį sek
madienį, sausio (Jan.) 24 
d., 10-tą vai. ryto, 408 
Court St., Elizabethport 
(Elizabeth), N. J.

Visi delegatai, kurie esa
te išrinkti konferencijon 
nuo savo kuopų, būkite kon
ferencijoj ir būkite laiku. 
Taipgi atsakomingieji de
legatai atsivežkite kuopų 
duokles
Apskritį. Jeigu turite 
kius naujus sumanymus, 
kuriuos pagaminote savo 
kuopos susirinkime, taipgi 
nepamirškite susirašyti ir 
atsivežti su savimi.

Elizabetho kuopa deda vi
sas pastangas surengti sma
gų parengimą su šokiais ir 
dainomis konferencijai už
sibaigus, toj pačioj vietoj. 
Taipgi jie turės valgių ir 
gėrimų iki prisisotinimo.

Kuriems laikas pavėlina, 
nors ir iš toliau atvažiavę,

12:15. .
Iš Newarko: — Važiuoti 

busais ar strytkariais iki 
Broad & East Jersey St., 
Elizabeth; čia pasiimti bu- 
są ir važiuoti į Elipabeth- 
port iki Court: St.

Už pasekmingą ir skait
lingą konferenciją!

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Apskričio 

Pirmininkas. •

Sovietai atrado naujas 
švino ir sieros kasyklas 
aukštame Pamiro plokščia
kalnyje, arti Indijos sienos.

“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 j

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y
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Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant

Buvęs USA militarinės akademijos West Point koman- 
dierius, generolas Robert Eichelberger, kur nors Nau
jojoj Guinejoj dalyvauja sykiu su vietiniais gyvento
jais, Amerikos kariuomenei reikmenii pristatinčtojais. 
Matote, kokios jų visų ten uniformos. ..

Naujosios Anglijos Lietuvių
Pasiryžimas 1 )ideliam Darbui

Rašo POVILAS P AK ARKLĮ S.
(Tąsa)

“Pirmoje eilėje autorius turėtų ne
pamiršti išspręsti reikalą su savo krašto 
žmonėmis, kurie taip pat skalvius, na
druvius ir suduvius laiko prūsais, rem
damiesi giliu moksliniu tyrinėjimu.”

“Heinrich’aitės ir Būgos išdavos yra 
patikrintos lietuvio Salio gan rūpestin
goje Leipcigo disertacijoj “Die žemaitis- 
chen Mundarten” Teil. I “Geschichte 
dės žemaitischen Sprachgebiets,” 1930. 
Jo išdava yra ta pati: lietuviai yra at
keliavę į Rytprūsius tik po Ordino ka
rų; skalviai, nadruviai ir sūduviai yra 
buvę prusai. Kodėl autorius nesusirūpi
no savo krašto žmogumi?” ■.

1937-tais metais ryšium su Karaliau
čiuje įvykusiu nacių mokytojų suvažia
vimu Rytprūsių nacių mokytojų sąjunga 
išleido specialų, rytų erdvės klausimams 
pašvęstą, savo spaudos organo numerį, 
pavadintą: “Ostpreussen u. der Ostsee- 
raum” (Rytprūsiai1 ir Baltijos jūrų erd
vė). To leidinio pradžioje'yra Rytprūsių 
nacių vado E. Kocho paveikslas, ir jo 
žodžiai: “Rytprūsiai rytų europejiškoje 
erdvėje turi atlikti vokišką misiją.”

Kiek toliau ten pat užeiname dainą, 
pavadintą keliautojų į rytus daina.- Šios 
dainos skyrelio turinys, išverstas į lie
tuvių kalbą, skambės šitaip: “Iš įvai
rių Saksonijos ir Vestfalijos vietų mes 
keliaujame priešais saulės slinkimą: 
mes traukiame iš kaimo ir iš miesto ry
tų link! duok, Dieve, mums naujos že
mės ir naują namą. Kur tauta tarpsta, 
ten gimtinėje darosi ankštu. Mes nebijo
me vargo ir kelio ilgumo. Į rytus mes 
keliaujame, darydami ilgą kelionę, kur 
mus laukia nauja gimtinės žemė.”

Nėra paslaptis, kad vokietininkai daž
nai mėgsta Europos pabaiga laikyti 
Klaipėdos krašto sieną su Didžiąja Lie
tuva. Tačiau kalbamame leidinyj jau vi
sa Lietuva skaitoma Europos dalimi, bet 
Sovietų Sąjungos visa teritorija priski
riama prie Azijos, o jos gyventojai va
dinami azijatais. Vokietija norima pa
daryti ir praeityj ir dabartyj Europos 
saugotoja nuo Azijos, o vokiečių brio- 
vimąsi į rytus, jų “interesą užtikrinti 
vokišką gyvenimo erdvę,” stengiamasi 
sutapdinti su Europos saugumo intere
su. Pasak dr. Timm’o, nei vengrai nei 
lenkai nei lietuviai praeityj nebuvę geri 
Europos sargybiniai Rytuose. Mat, juo
se esą buvę mažoka ’ nordiško elemento, 
kuris sudarąs kūrybiškai europejišką 
pradą. Visai kas kita vokiečiai, kurie 
buvę ir esą tinkamiausi Europos nuo 
Azijos gynėjai. Prof. dr. E. Maschke net 
tvirtina: “Jei Baltijos-valstybės ir tau
tos šiandien priklauso prie Europos, jei 
jos nėra rusiškos, bet tapo europejiškos, 
tat visa tai įvyko dėl Vokiečių Ordino 
nuveikimų. Tai pritaikoma net Lietu
vai.”

Aukščiau paminėti dalykai rodo, kad 
kalbamas leidinys yra persunktas na
cių garbinamo briovimosi į Rytus dva
sia ir atitinkamais teoretiniais išvedžio
jimais tajam briovimuisi pateisinti. Ga
lima sakyti, kad tas leidinys yra savo
tiška nacių Biblija Rytprūsių mokyto
jams. Tačiau ir šis leidinys naudojasi 
dr. Saliu, kaip lietuvišku autoritetu.

Pirmasis kalbamo leidinio straipsnis 
yra pavadintas: “Rytprūsiai ir Baltijos 
jūrų erdvė, žiūrint iš priešistorinių lai
kų,” o to straipsnio autoriumi yra pasi
rašęs jaunas^ nacių mokslininkas, Ka
raliaučiaus universiteto asistentas, dr. 
Hans-Luitjen Janssen. Dr. H.-L. Jans
sen, tarp kita ko, rašo: “Klaipėdos kraš
to kultūra savo formų lobiu yra gimi
ninga žemiškajai (sambiškajai), bet ro
do rytų baltiškų bruožų. Tačiau lietuviai 
priešistoriniais ir ankstyvesniaisiais is
toriniais laikais taip pat ir šiose Ryt
prūsių srityse niekuomet negyveno.”

“Ordino laikais, apie 13-to šimtmečio 
vidurį, pagal Vokiečių Ordino raštiškus 
šaltinius mes čia randame minimus se
novės kuršius. Tilžės žemumoje apsigy
veno senovės prūsų kiltis skalviai.” 
•’ “Nors šie priešistoriniai ir istoriniai 
tyrinėjimų duomenys yra vis patvirti
nami vokiečių ir net pavienių lietuvių ir 
latvių mokslininkų (pav. 1924-tais me- 
jais„ mirusio kalbininko Būgos, docento

dr. A. Salio, prof. Endzelino), tačiau iš 
anapus rytų sienos mėgstama tvirtinti, 
kad Rytprūsiai yra lietuvių senovinė 
gimtinė ir kad toje germaniškai - vokiš
koje žemėje prieš Ordino laikus gyvenu
sieji senovės prūsai esą lietuviška kil
tis!”

Kadangi dr. Salio disertacijoje skel
biamos pažiūros buvo ir tebėra bran
gios naciams, tat jei šiuo metu kas iš 
lietuvių rašytų Vokietijoje disertaciją 
tokia linkme, kokia kad yra rašęs dr. A. 
Salys, tai manau, kad nacių profesoriai 
tokiam daktarantui galėtų suteikti ypa
tingą pagalbą ir tojo disertacija susi
lauktų geriausio įvertinimo. Tokią diser
taciją naciai priskirtu prie tos grupės 
disertacijų, kurios ypatingai vertos įam
žinimo spaudoje, d tosios< autorius, jei ir 
nenusipelnytų Vokietijos aukščiausių 
garbės ordinų, tai bent galėtų pasidaryti 
populiarus platesnėje Vokietijos visuo
menėje.
14. Kuo Gali Lietuvai Pakenkti Lietuvos 
Profesorius, Rašęs Disertaciją Vokieti

ninkams Mėgiama Linkme
Lietuvio disertacija, rašyta Vokieti

joje ir nagrinėjanti Lietuvos klausimus 
vokietininkams norima linkme, gali būti 
naciams geras arkliukas kovai su lietu
viškomis tuo reikalu pažiūromis. Naciai 
gali cituoti tokios disertacijos mintis ir 
skelbti, kad tai yra objektingo lietuvio 
tvirtinimai. Tokia disertacija gali būti 
ypač geras arkliukas tuo atsitikimu, jei 
disertacijos autorius su laiku užims ko
kią svarbią vietą Lietuvoje, o ypač jei 
jis pasidarys. Lietuvos aukštosios mokyk
los personalo, narys, kaip antai, profeso
rius ar docentas.

Tegu tokios disertacijos autorius ir 
nieko daugiau tokia vokiška linkme ne
beparašytų, bet vien jo pasyvus laiky
masis, neatšaukimas savo disertacijoje 
skelbtų minčių, jau būtų didelis patar
navimas naciams bei šiaip vokietinin
kams ir tuo pačiu žymi žala Lietuvai.

Šiandien lietuviškieji Rytprūsių vie
tovardžiai yra vokietinami, remiantis 
naujuoju vokiečių mokslu, kurio atsira
dimas ir įsigalėjimas Vokietijoje yra 
susijęs su prof. Gerullis’o ir Heinrich’- 
aitės-Mortensenienės raštais, o kurio 
įkeliavimas į Lietuvą tenka rišti su Bū
gos ir dr. Salio vardais. Tačiau nėra vi
sai neįmanomas dalykas susilaukti lai
kų, kada vokiečiai imtų reikšti' prie Lie
tuvos ir teritorinių pretenzijų, o toms 
pretenzijoms paremti tarp kita ko 
operuotų Būga, dr. Saliu ir kitais Lie
tuvos daktarais, rašiusiais atitinkama 
linkme disertacijas.

Lietuvos aukštosios mokyklos perso
nalo nario, gavusio Vokietijoj daktara
tą už minėtos krypties disertaciją, ken
kimas Lietuvai gali pasireikšti ir kito
kiu būdu. Mat, tokios rūšies docentas ar 
profesorius paprastai dar stengsis įti
kinti Lietuvos visuomenę, jog jo diserta
cijoje skelbiamos mintys — tai objektin- 
gojo mokslo padarinys. Mat, toks docen
tas ar profesorius asmeniškai bus labai 
suinteresuotas, kad Lietuvos visuomenė 
neimtų žiūrėti į jo disertacijos turinį, 
kaip į atsilyginimą vokiečiams už dak
taro laipsnį.

Antra vertus, žmogus nėra nepaveikia
ma būtybė. Jei yra sakoma, kad lašas 
po lašo ir akmenį pratašo, tai tas pri
taikoma ir žmogui. Šių dienų propagan
da, pagrįsta naujausiais psichologijos 
duomenimis, gali atlikti milžinišką dar
bą. Sumani propaganda iš lietuvio, net 
baigusio lietuvišką gimnaziją, gali prie 
tam tikrų sąlygų kartais padaryti aiš
kų vokiškai naciškos orientacijos žmo
gų. Tuo labiau galima įkvėpti naciška 
pažiūra kokiu atskiru klausimu, ypač 
studentui, veikiamam naciško profeso
riaus kelių metų bėgyj. Juk Vokietijos 
profesorius gali savo studentą priversti 
išmokti vokietininkų patiekiamus argu
mentus beveik taip, kaip vaikystėje yra 
išmokstami poteriai, ir drauge gali są
moningai studentui nepatiekti šaltinių 
bei literatūros, nušviečiančios tam tik
rus klausimus kitaip, negu norėtų šių 
dienų vokietininkai.

įBus daugiau)

Protokolas Pažangiųjų Lie
tuviškų Organizacijų Apskri
čių Komitetų konferencijos, 
kur buvo rišamas klausimas, 
kaip Bostono apylinkėj suor
ganizuoti dideli darbą — nu
pirkimui trijų ambulansų, kad 
tuomi pagelbėti karo pastan
goms.

Gruod. 27 d., 1942 m., 2 
Atlantic St., So. Boston, Mass., 
atlaikyta plati konferencija, 
kur plačiai atstovautos sekan
čios lietuvių didžiosios orga
nizacijos: Liet. Darbininkų 
Susivienijimo 1-mas Apskritys 
su 3 atstovais; LDS Jaunimo 
Skyrius su 2 atstovais; Mote
rų Sąryšis su 3 atstovėmis; 
Liet. Meno Sąjungos 3 Apskri
tys su 2 atstovais; Liet. Lite
ratūros Draugijos 7-tas Ap
skritys su 6 atstovais; Pažan
gių Lietuvių Taryba su 6 at
stovais ir Sovietų Sąjungos 
medikalė pagelba atstovauta 
su 13 atstovų. Viso dalyvavo 
35 atstovai nuo 7-nių organi
zacijų.

Drg.- J. Grybas atidarė kon
ferenciją 2 vai. po pietų, kaip 
tik konferencijos šaukiamu 
laiku, kuomet visi komitetų 
atstovai jau buvo savo vietose 
linksmi ir pasiryžę dideliam 
darbui.

Šios konferencijos pirminin
ku buvo aklamacijos būdu iš
rinktas drg. J. Grybas. O kon
ferencijos raštininku drg. J. 
M. Karsonas.

Įvados prakalbėles - prane
šimus padarė drg. Jonas Gry
bas ir prof. B. F. Kubilius.' Abu 
kalbėtojai raportuodami pa
reiškė, jog šios konferencijos 
šaukimo tikslas yra apjungti 
Bostono apylinkės lietuvių 
veikimą ir visas pastangas su
jungti atlikimui didelio darbo. 
Būtent: nupirkimui keleto am
bulansų, kad tuomi padėti 
Jungtinėms Tautoms lengviau 
laimėti karą.

Ir antras dalykas, kad va
sario mėnesyje surengti porą 
didelių masinių mitingų.

Šie pranešimai ir užsibrėži- 
mai buvo visų delegatų vien
balsiai ir entuziastiškai užgir- 
ti. Buvo visų delegatų didelis 
pasiryžimas gelbėti kovojan
čioms šalims kuomi galima.

Vienbalsiai nutarta šiam di
deliam darbui dirbti — suor- 
-ganizuoti platų komitetą įei
nant žmonėms nuo visų virš 
minėtų atstovaujamų apskri
čių, bei organizacijų.

Toks komitetas atlikimui to 
didelio darbo, pagal vienbalsi- 
nį nutarimą bus užvardytas: 
Lietuvių Komitetas Massachu
setts Valstijoj. — Tikslas: 
pirkimui ambulansų ir teiki
mui kitokios pagelbos karo 
pastangoms, kol tas bus rei
kalinga.

Nutarta pirkti 3 ambulan- 
sus, paskirstant sekančiai: 
vieną Amerikos Jungtinių 
Valstijų Raudonajam Kryžiui; 

vieną Sovietų Lietuvai ir vieną 
Sovietų Sąjungai imant bend
rai. Sukeliant tam tikslui $6,- 
000 sumą pinigų.

Nutarta, kad visose koloni
jose tuojaus būtų organizuoja
mi lokaliniai komitetai, kvie
čiant į juos įvairias organiza
cijas ir individualus varymui 
pirmyn šio svarbaus darbo, 
kuris turi priklausyti nuo vi
sų. Ir kad kuo daugiausia pi
nigų sukelti į kuo trumpinusį 
laika.

Nutarta šaukti kitą labai 
plačią konferenciją vasario 7 
dieną, š. m., 2 vai. po pietų, 
So. Bostono Municipal Audi- 
toriume. Į konferenciją priva
lo visos lietuvių organizacijos 
prisiųsti savo atstovus. Kvie
čiami ir pavieniai asmenys da
lyvauti, kurie mano kuomi 
nors pagelbėti karo pastan
goms. Pageidaujama, kad ko
lonijų atstovai važiuodami-į 
konferenciją atsivežtų ir su
keltas aukas pinigų, kad jau 
galima būt spręsti, kaip darbo 
pradžia einasi. Svetainės nu- 
samdymas dėl konferencijos 
pavesta Antanui Kupsčiui.

Nutarta surengti du didelius 
masinius mitingus — prakal
bas su obalsiu: Už Išlaisvini
mą Lietuvos Iš Po Kruvinojo 
Hitlerizmo. Vienos tokios pra
kalbos įvyks vasario 28 d., 2 
vai. po pietų, Municipal Hali, 
So. Boston, Mass. O kitos 
įvyks tą pačią dieną vakare 
Worcester, Mass. Abiejuose 
mitinguose kalbės tie patys 
geriausi kalbėtojai.

Delegatų išreikštas antras 
pageidavimas, kad kolonijų 
organizacijos, kurios dėl ko
kios nors priežasties negalėtų, 
ar nesuspėtų sukelti aukų iki 
konferencijos ir ten pristatyti, 
tai tokios organizacijos, arba 
pavieniai žmonės prašomi pri
statyti savo aukas į didžiules 
prakalbas So. Bostone, arba 
Worcesteryj, kur kam pato
giau dalyvauti. Vistiek bus ly
giai kredituojama varde Jung
tinių Tautų didvyriškų kovų.

Nutarta, kad būtų kreiptasi 
prie žymesnių intelektualų dėl 
indorsavimo - užgyrimo lietu
vių šio didelio darbo (pirkimo 
3 ambulansų). Rinkimas tokių 
parašų turi būt atliktas trum
piausiu laiku, kaip galima. 
Renkant indorsmentus, reikia 
turėti mintyje ir gavimą aukų, 
jeigu galima, šiam labai svar
biam tikslui.

Tapo išrinktas veikiantysis 
komitetas iš 9 žmonių. Komi- 
tetan įeina šie: prof. rev. B. F. 
Kubilius; plačios agentūros 
vedėjas Antanas Kupstys; 
Dr. J. F. Borisas; J. Grybas; 
M. Sukackienė; H. Janiulienė; 
K. Valungevičienė; K. Beniu
lis ir J. M. Karsonas.

Nutarta, kad šio komiteto 
iždininkas būtų, užbondsuotas 
— padėtas po kaucija ant 
$5,000.

Konferenciją uždarė pirmi- 

ninkas drg. J. Grybas 5 valan
dą po pietų. '

J. M. Karsonas, Konf. rašt.
J. Grybas, pirmininkas.

Komiteto Tarimai
Tuoj po konferencijai nau

jas komitetas susirinko pasi
skirstymui pareigų ir susitvar
kymui visiems darbams.

x Lietuvių Komiteto Mass. 
Valstijoj pirmininku paskirtas 
prof. B. F. Kubilius; komiteto 
raštininku Dr. J. F. Borisas, jo 
adresas: 399A Broadway, So. 
Boston, Mass.; komiteto iždi
ninku visų paskirtas drg. Jo
nas Grybas. Šio susirinkimo 
raštininku paskirtas J. M. 
Karsonas.

Nutarta atspausdinti 100 
lakštų popieros laiškam ir vo
kų su komiteto antrašu. Taip
gi pagaminti tinkamas blan
kas aukų rinkimui.

Nutarta, kad būtų greit ren
kami kolonijose parašai užgy- 
rimui šio darbo ir siunčiami 
komiteto sekretoriui — Dr. 
Borisui, virš minėtu antrašu.

Nutarta, kad prakalboms, 
vasario 28 dieną, kurios įvyks 
Municipal Hall, So. Boston, 
Mass., būtų parūpinti geriausi 
dainininkai, kokius komitetas 
gales gauti. Prakalboms sve
tainę nusamdys drg. A. Kups- 
tys.

Susirinkimą uždarė pirm, 
prof. B. F. Kubilius 5:45 vai. 
vakare.

J. M. Karsonas, Susir. Rašt.
Prof. B. F. Kubilius, Pirm.

DONORA,PA.
Sausio 10 dieną lankiausi 

Donoros Lietuvių Piliečių Pa
šelpimo Kliubo susirinkime. 
Senas pirmininkas R. Lekavi
čius atidarė susirinkimą ir pa
aiškino, kas išrinkta į komite
tą 1943 metams. Pakviečia iš 
seniausių narių Kiverį pasaky
ti keletą žodžių. Kiveris ragi
na naujus veršininkus teisingai 
tarnauti ir pildyti kliubo kons
tituciją.

Kliubo nauja valdyba susi
deda iš šių narių : pirmininkas 
Viktoras Ribinskas, vice-pirm. 
A. Visčus, rašt. J. Kastrickas, 
iždininkas P. Martinkus, iždo 
prižiūrėtojai Jurgis Jekaitis, 
Jonas Masaitis ir J. Jurgaitis, 
gaspadorius ir kliubo darbi
ninkas Jonas Urbonas.

Nauja valdyba užėmė vie
tas. Perskaitytas pereito mė
nesio protokolas, bet nepasa
kyta, kiek liko pelno. Metinis 
raportas paliko * neskaitytas, 
nes nebuvo raštininko sutvar
kytas. Jis tik užėmė kito raš
tininko vietą. Tai raportas ati
dėtas kitam susirinkimui.

Susirinkime dalyvavo 35 na
riai. .

Kliubas turi banke ant pro
centų $7,795.95, dėlei tam lai
kinų reikalų $3.20, bonų pir
kęs už 14 šimtų dolerių, na
mas vertas apie 15 tūkstančių 
dolerių. Kliubas turi 66 narius. 
Pereitais metais numirė ketu
ri nariai — J. Gestantas, J. 
A. Žukauskas, A. Sarka ir J. 
žvirblis. Išsibraukė vienas na
rys. Į Jungtinių Valstijų ka
riuomenę yra išėję keturi na
riai.

Kliubas turi svetainę ir 
kliubruimį. Daug svetimtaučių 
lanko susirinkimus ir parengi
mus. Turi knygyną, bet mažai 
kas skaito knygas. Prenume
ruoja du laikraščiu — “Lais
vę” ir “Draugą.”

D. P. Lekavičius.

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. 
Knygutės kaina yra 35c; tai mažas investmentas, kuris 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.
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Skaitytojų Laiškai
Antradienis, Sausid T9, T94TJ

Gerbiama Laisvės Redakcija!
Siunčiu dalį Worcesterio 

laikraščio. Tas laikraštis tikrai 
kapitalistinis, o vienok retkar
čiais pusėtinai simpatingai 
apie Sovietų Sąjungą išsireiš- 
kia. Malonėkite paskaityti 
Leland Stowe korespondenci
jų.

Mūsų lietuviški klerikalai, 
tautininkai ir socialistai žiau
resni ir už pačius kapitalistus. 
Jie nei pasiklydę nepara
šo simpatijos dėl Sovietų 
Sąjungos. Būtų labai malonu, 
kad “Laisvė” parašytų savo 
išvadas ar mintį per mūsų 
dienraštį. Su tuo tikslu ir siun- • • 
čiu tą laikraštį. *

Petras Butkevičius.
Nuo Redakcijos: Ačiū už 

laikraštį. Leland Stowe gražiai 
ir teisingai kalba apie reikalą 
antro fronto Europoje. Kam 
tik šiandien rūpi sumušimas 
Hitlerio, tas nuoširdžiai remia 
Sovietų Sąjungos armijos ir 
žmonių kovą prieš hitlerizmą.

Youngstown, Ohio
Sausio 24 diena čionai bus 

gražus parengimas paminėji
mui Lenino mirties sukalrties. 
Bus prakalbų ir bus rodomas 
labai gražus sovietinis judis 
“This is the Enemy.” Vyriau
siu vakaro kalbėtojum bus 
Gus Hali, pasižymėjęs darbi
ninkų klasės veikėjas. Taipgi 
bus kalbėtojas iš vietinio civi
linio apsigynimo.

šis parengimas bei paminė
jimas įvyks Central Auditoriu- 
me, 225 W. Boardman St. ir 
prasidės 7 :30 vai. vakare.

Rep.

Naciai Statydina Tvirtu
mas Karpatuose; Bijo

Sovietų įsiveržimo
Istanbul, Turkija. —Atė

jo žinių, kad vokiečiai įsa
kė Vengrijai duot 45 tūks
tančius darbininkų naciam, 
kurie statydina tvirtumas 
Karpatų kalnuose Rutheni- 
jos pasieniais. Hitlerininkai 
apsidrūtina tuose kalnuose, 
taipgi Lenkijos pasieniais, 
bijodami, kad Sovietai gali 
iššluot vokiečius iš Ukrai
nos ir įsiveržt tuom ruožtu 
į Vokietiją.

Kiti pranešimai sako, kad 
naciai reikalauja ir iš Bul
garijos šimtų tūkstančių 
darbininkų.

Hitleris taipgi stengiasi 
priverst bulgarų valdžią 
tuoj duot jam kariuomenės 
prieš Sovietus.

Paskutinėmis dienomis 
Bulgarijoj įvyko audringos 
demonstracijos ir riaušės 
prieš fašistinės valdžios 
mėginimus įtraukt bulgarus 
į karą prieš Sovietų Sąjun
gą

Normaliais laikais Jung
tinėse Valstijose ant “tai- 
rų” ir “tūbų” (automobi
liams, sunkvežimiams, hu
sarus ir orlaiviams) būdavo 
suvartojama 75% visos įve- ( 
žarnos gumos (robo). w
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Antradienis, Sausio 19, 1945

Eina Prie Pabaigos Masinis 
Naikinimas Vokiečių Apsup

tų ties Stalingradu
Nes Nac. Komanda Atmetė Žmonišką Sov. Siūlymą Pasiduoti

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, saus. 16. — Priedinis specialis Sovietų 

pranešimas:
Naikinimas apsuptos vokiečių fašistų kariuomenės 

Stalingrado srityje eina prie pabaigos.
Kaip Sovietų Žinių Biuras jau buvo pranešęs, mū^ 

su kariuomenė nuo ofensyvo pradžios lapkričio 19 d. 
(pernai) trumpu laiku, per šešių savaičių ofensyvą 
Stalingrado apylinkėse sėkmingai padarė didį žygį, 
varžiai apsupdama dvidešimt dvi priešų divizijas Sta
lingrado srityje.

Tarp apsuptųjų priešų kariuomenės buvo trys jų 
tankų divizijos, trys motorizuotos divizijos, penkiolika 
pėstininkų divizijų ir viena raitininkų divizija.

Šalia to, buvo apsupta trys artilerijos rezervų (at
sarginių) pulkai vokiečių armijos vyriausios koman
dos, keturi priešlėktuviniai pulkai, vienas mortirų pul
kas ir keturi specialiai sapiorų batalionai.

Tuo laiku, kai sovietinė kariuomenė pradėjo ofensy- 
vą į šiaurvakarius ir pietų vakarus nuo Stalingrado, 
tai vokiečiai turėjo 220,000 karių veikiančių ties Sta
lingradu, imant kartu jų armiją ir armijos atsarginių 
korpusą.

Nuo 1942 m. lapkričio 23 d. ta priešų kariuomenė 
yra visiškai apsupta. Dar pirm pilnai apsupant vokie
čių fašistų kariuomenę ties Stalingradu^ Raudonoji 
Armija visiškai sudaužė 44-tą, 376-tą ir$84-tą vokie
čių divizijas ir tik jų likučiai tėra šiandien tarp ap
suptosios priešų kariuomenės.

ALKIS, LIGOS IR MIRTYS TARP APSUPTŲJŲ.
Per kelias paskutines savaites mūsų jėgos, sistema- 

tiškai bombarduodamos juos iš oro, pildamos galingą 
artilerijos ugnį, o kitos mūsų jėgos ant žemės atakuo- 
damos juos, sunaikino didelį skaičių apsuptų priešų 
kareivių ir oficierių. Apsupta fašistų kariuomenė ne 
tik neteko susisiekimo linijų maistui pristatyti, bet ir 
kitais atžvilgiais atsidūrė katastrofiškai nelaimingoje 
būklėje. Apsupti vokiečių kareiviai tegauna tik po pus
ketvirtos iki pusšeštos uncijos duonos per dieną.

Kai kurie apsupti hitlerininkų daliniai jau suvalgė 
ir arklių lavonus.

Vokiečių komanda bandė transporto lėktuvais pri- 
siųst maisto tai savo kariuomenei, bet nepavyko. Nuo 
lapkr. 19 iki sausio 10 d. buvo nušauta žemyn daugiau 
kaip 600 jų transporto lėktuvų arti Stalingrado.

Skleidžiasi apkrečiamos ligos tarp tų vokiečių karei
vių, kaipo alkio ir išsisėmimo pasėka. Jų karo lauko 
ligoninės jau seniai' negali sutalpint visų sužeistųjų ir 
sergančių saviškių.

Be to, vokiečių kareiviai ties Stalingradu neturi žie
minių drabužių. Kasdien vis daugiau ir daugiau jų 
sušąlą.

Kaip liudija paimti nelaisvėn priešų kariai, tai vien 
tik nuo suvargimo ir šalčio kasdien miršta po keturis 
iki penkių šimtų jų kareivių.

Apsuptoji vokiečių kariuomenė ties Stalingradu 
bendrai kasdien netenka bent po 1,500 kareivių. Viso 
to pasėkoje vokiečių./fašistų kariuomenė nuo jos apsu
pimo pradžios iki šiol prarado daug vyrų jėgų.

Dabartiniu laiku jau ne daugiau kaip 70,000 iki 
80,000 telieka apsuptų vokiečių fašistų karių.

SOVIETŲ ULTIMATUMAS.
Kas išvengus kraujo bergždžio liejimo, tai aukštoji 

Sovietų komanda per savo atstovus iš generalio Rau
donosios Armijos vyriausios komandos štabo,—per 
artilerijos generolą pulk. Voronovą, ir generolą Įeit. 
Rokossovskį, Dono fronte kariuomenės komandierių,— 
įteikė 1943 m. sausio 8 d. sekamąjį ultimatumą (pas
kutinį ir lemiantį pasiūlymą) vokiečių komandai, vi
siems oficieriams ir eiliniams vokiečių kareiviams, ap
suptiems ties Stalingradu:

“šeštosios Vokiečių Armijos generolui pulk. Paului 
arba jį pavaduojančiam komandieriui ir visiems ofi
cieriams ir eiliniams vokiečių kareiviams apsuptiems 
ties Stalingradu.

Šeštoji vokiečių armija, Ketvirtosios tankų armijos 
daliniai ir jiem atsiųsti pastiprinimai yra visiškai ap
supti jau nuo 1942 m. lapkr. 23 d. Raudonoji Armija 
kietu lanku aprietė šiuos vokiečių kariuomenės jungi
nius. Visos jūsų viltys, kad vokiečių ofensyvas iš pie
tų ir pietų vakarų išvaduos jūsų kariuomenę, liko 
bergždžios.

Vokiečių kariuomenė, kuri skubėjo pagalbon jums, 
tapo supliekta Raudonosios Armijos dalinių, ir liku
čiai tos vokiečių kariuomenės traukiasi atgal linkui 
Rostovo.

Raudonoji Armija sėkmingais ir smarkiais savo 
ofensyviais veiksmais dažnai priverčia vokiečių trans
porto lėktuvus, nešančius jums badiškus trupučius 
maisto, amunicijos ir kuro, pakilt iš skirtingų stovyk
lų ir iš labai toli skrist į apsuptosios savo kariuomenės 
pozicijas.

Sovietų oro jėgos, be to, sunaikina baisiai daug vo
kiečių transporto lėktuvų ir jų lakūnų.

Jūsų lėktuvais teikiama paspirtis apsuptiems jūsų 
, kariams yra tokia menka, kad nevertėtų apie ją net 

kalbėti. Apsuptos jūsų kariuomenės būklė , yra despe-

EAIS V® Pėhktas Puslapis

ratiškai supki. Jūsų kariai kenčia nuo bado, ligų ir 
šalčių. O baisioji rusiška žiema dar tik prasideda.

Ateis dar. žiaurieji šalčiai ir šalti, aštrūs vėjai ir 
sniegų audros. O jūsų kariai nėra aprūpinti žieminė
mis uniformomis ir yra labai blogose, sveikatai pavo
jingose sąlygose, ; (

Jūs, kaipo komandierius, ir visi apsuptosios/kariuo- 
menės oficieriai puikiai žinote, jog nėra jokių tikrų 
galimybių prasiveržt jums iš apsupimo. Jūsų padėtis 
yra beviltinga. Tolesni pasipriešinimai yra bergždi 
tokioje desperatiškoje padėtyje, kokioje jūs esate atsi
dūrę.

Kad išvengus bereikalingo kraujo liejimo, mes siū
lome jums sekamas pasidavimo sąlygas:

Visa apsupta vokiečių kariuomenė su jumis ir jūsų 
štabu priekyje turi nustoti priešintis.

Jūs turite perduoti mums organizuotu būdu visus 
savo karių ginklus, pabūklus ir karines medžiagas ge
roj, veikiančio j tvarkoj.

Visiems jūsų ’oficieriams ir kareiviams nustoju
siems priešintis mes užtikriname gyvybę, saugumą ir 
karui pasibaigus sugrąžinimą į Vokietiją ar į bet ko
kią kitą šalį, kurios šie belaisviai pageidaus.

Visi pasidavę kariai galės pasilaikyt savo unifor
mas, ženklus, ordinus ir asmeninius savų daiktus, o 
aukštesnieji oficieriai galės pasilaikyt savo kardus.

Visi karininkai (oficieriai), puskarininkiai ir eili
niai kareiviai, kurie pasiduos, tuojaus ga-us normalį 
nuolatinį maistą. Visiems sužeistiems, sergantiem ir 
ligoninėse esantiem bus duodama medikalė pagalba.

Jūsų atsakymo raštu yra laukiama lygiai 10 vai. 
Maskvos laiku, sausio 9' d., 1943 m. Atsakymas turi 
būti atneštas jūsų asmeniniai paskirto atstovo, kuris 
turi atvažiuot automobiliu su išstatyta balta vėliava 
keliu einančiu į šalutinį Konny geležinkelį, Kotluvan 
geležinkelio stotyje.

Jūsų atstovą pasitiks rusai, įgalinti savo komandie- 
riaus, arti Punkto B, pusė kilometro į pietų rytus nuo 
šalutinio geležinkelio 554, sausio 9 d. 10 vai., 1943 m.

Jeigu jūs atmestumėte mūsų pasiūlymą dėlei pasi
davimo, mes įspėjame jus, kad Raud. Armija ir Rau
donasis Orlaivynas turės padaryti žygius sunaikini
mui apsuptos vokiečių kariuomenės, ir jūs būsite atsa
kingi už jų sunaikinimą.

Generalio Raudonosios Armijos aukščiausios ko
mandos štabo atstovas, artilerijos generolas pulk. Vo
ronov; Dono klonio kariuomenės komandierius, gene
rolas Įeit. Rokossovski.”

Komanda vokiečių fašistų kariuomenės, apsuptos 
ties Stalingradu, atmetė šį Sovietų komandos'ultima
tumą.

Mūsų kariuomenė, todėl, saus. 10 d. pradėjo gene- 
ralę ataką prieš vokiečių fašistų kariuomenę apsuptą 
arti Stalingrado.

Per įtūžusias šešių dienų kautynes mūsų kariuome
nė, vis standžiau užverždama apsupimo lanką apie vo
kiečių fašistų kariuomenę, pažygiavo kai kuriose link
mėse 12 iki 21-nos mylios pirmyn ir užėmė šiuoSį svar
bius ir stiprius priešų apsigynimo punktus:

Marinovką, Atamanską, Vorošilovo Stovyklą, Ka
ro vką, Žirnoklejevką, Gospitomniką, Sineokovskį, No
vy Rogačiką, Stary Rogačiką, Pisčanim Kyaryer, Be- 
reslavskį, Skliarovą, Rakotino, Kravcovą, Jelchį, Alek
se jevką, Petomniką, Dibininą, Malaja Rossochą, Zapad- 
novką, Borodiną, Babukino valstybinę farmą, Novo- 
Aleksejevską, Dmitrijevką, Poltavskį, Otorvanovką, 
Solojevą ir geležinkelio stotis Basargino, Karpovskają 
ir Prudboi. \

DAUGYBĖ NACIŲ GINKLŲ SUNAIKINTA 
BEI PAGROBTA

Mūsų artilerija ir mortiros per septynias dienas 
ofensyvo sunaikino 1,526 aptvirtintas priešų pozicijas 
ir atskirus apkasus, 75 stipriai pastatytus tėmijimų 
punktus, o mūšiuose mes sunaikinome ir nutildėme 
317 baterijų priešų kanuolių ir mortirų.

Tapo apvalyta nuo priešų 561 ketvirtainiai kilomet
rai (350 ketv. mylios) ploto..

Per ofensyvą nuo sausio 10 iki saus. 16 d. mūsų ka
riuomenė paėmė nelaisvėn 6,896 vokiečių kareivius ir 
oficierius.

Tuo pačiu laikotarpiu sovietinė kariuomenė pagrobė 
sekamus karinius reikmenis:

317 lėktuvų, 514 tankų, 941-ną įvairių rūšių kanuo- 
lę; 470 mortirų, kurių 50 buvo šešiavamzdės mortiros; 
1,950 kulkasvaidžių, 16,308 šautuvus, 15,551-ną tro- 
ką, 1,387 motorinius dviračius, 67 traktorius ir auto- 
pervežikus, 1,408 vežimus su karo reikmenimis, 54 ra
dijo perduotuvus, tris šarvuotus traukinius, 10 gele
žinkelio lokomotyvų, 100 geležinkelio vagonų ir 63 
sandėlius ginklų ir amunicijos.

Taip pat buvo pagrobta dideli kiečiai kanuolinių 
šovinių, oro bombų ir, minų, rankinių granatų, šautu
vinių kųlkų ir kitų karinių reikmenų.

Mes sunaikinome 75 vokiečių lėktuvus, 174 tankus,' 
416rką įvairių rūšių kanuolių, 140 mortirų, 796 kul- 
kasvaidžius, 414 trokų ir devynis įvairių reikmenų 
sandėlius.

Per septynių dienų kautynes vien tik užmušta buvo 
daugiai! kaip 25,000 priešų kareivių ir oficierių.

Per priešų apsigynimo linijas prasiveržė mūsų Do
no fronto kariuomenė, komanduojama generolo pulk. 
Rokossovskio.

Artilerijos ofensyvo suorganizavimui vadovavo mū
sų vyriausios komandos generalio štabo atstovas, arti
lerijos generolas pulk. Voronov.

Mūšiuose ypač atsižymėjo kariuomenė komanduo
jama generolų majorų Čistiakovo, Tolbuchino, Gama- 
ninno ir Zadovo ir generolų leitenatų Batovo, Šumilo- 
vo ir čuikovo. ' . . /

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tuviai pateko po Hitlerio jun
gu.

Be galo gaila jam, kad nors 
dalis jų pabėgo nuo hitlerinės 
pavietrės ir dabar Sovietų Są
jungoje padeda Jungtinėms 
Tautoms karą laimėti.

Visus juos jis vadina “trem
tiniais” ir “negailestingo bar
baro išplėštais iš gimtosios pa
stogės.”

Ot, jeigu jie būtų pasilikę 
Lietuvoje, jeigu Hitleris būtų 
išgabenęs juos kur nors Vokie
tijon dirbti Hitlerio karinės 
mašinos palaikymui prieš 
Ameriką, prieš Jungtines Tau
tas, tai daktaras būtų neatsi
džiaugęs.

Dabar gi jam visi rusai yra 
“barbarai.” Visa Sovietų Są
junga yra “negailestingas bar
baras.” Barbaras todėl, kad 
kariauja prieš Hitlerį, kad 
stovi Jungtinių Tautų pusėje.

Tik tokia iš to pikto ir pro- 
naciško straipsnio išvada.

Tiesa, kad gazolino stoka ir 
suvaržymas važinėjimo auto
mobiliais apsunkino susisieki
mą. Kai kuriems draugams 
bus sunkoka pasiekti Brookly-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 2 Apskr. balius įvyks 24 

d. sausio, 408 Court St. Pradžia 5 
v. v. Kadangi tą pačią dieną įvyks 
konferencija, ir bus svečių iš kilų 
miestų, kviečiame visus dalyvauti 
baliuje, konferencijai pasibaigus. — 
Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 21 d. sau
sio, 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Visos narės turėtumėt dalyvaut, 
nes yra rengiamas vakarėlis. Taipgi 
turime kitų svarbių dalykų aptarti.

(15-17)

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, sausio 21 d., 7:30 v. v.
Draugijų Salėje, 4097 Porter St. 
Narės visos dalyvaukite, išgirsite 
valdybos ir komitetų raportus iš 
1942 metų veikimo, taipgi yra ir 
kitų svarbių reikalų. — M. Ginai- 
tienė, rast. (15-17)

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

KRISLAI ną ir dalyvauti Laisvės Ben
drovės suvažiavime sausio 31 
dieną.

Bet tas neturėtų sulaikyti. 
Tiktai reikia pasiryžimo ir ge
rų norų. Yra kitokios priemo
nės, apart automobilių, pasie
kimui Brooklyn©.

Aš manau, kad darbams ge
rai einant, šis dienraščio šėri-

ninkų suvažiavimas turėtų bū
ti patsai pasekmingiausias. 
Tiktai visi pasistengkime.

Kas jau iš tiesų negalės pa
siekti suvažiavimo, galėtų la
bai gražiai prie jo prisidėti 
prisiųsdamas jam pasveikini
mą. Su pasveikinimais siųski
te suvažiavimui sumanymą ir 
patarimų.

f- ----- %
Green Star Bar & Grill

Lietuviškas Kabaretas
¥¥¥¥¥¥*¥¥*¥¥¥¥*¥¥¥¥

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė „Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

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

30 Dieną
Nuolaida

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*2* *2* •t*
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.
*2? *2* 4*

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

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

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 MOSTI. Ji yra sudaryta iš 
daug skirtingų elementų iš tolimų 
kraštų svieto. Ši mostis turi savyje 
galingą šilumą, galingai šildydama, 
sunaikina minėtus skausmus.

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

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

DEKENS OINTMENT CO. 
Hartford, Conn.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

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

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

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

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

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

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

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; Čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorinier Street Brooklyn, N. Y.
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New Yorkp^/ž^fcTZf nitw Surprizo Pare Drau
gams Kauliniams

Miestas Tyrinės Nesvietišką 
Kainų Kilimą

WNYC pereitą 
pareiškė nepasi- 

dideliu kainų ant 
ypatingai ant mėsos 

paskyręs 
padėtį. Jis

Cacchione Ragino Veikti 
Del Tranzito Problemų

New York o miesto majoras 
LaGuardia savo radijo prakal
boj iš-stoties 
sekmadieni 
tenkinimą 
maisto,
kilimu ir paskelbė 
komisiją tyrinėti 
patsai būsiąs komisijos pirmi
ninku.

Majoras sakė, kad komisija 
pasiskyrė sau užduotį susekti 
gyvulio kelionę nuo pat jo pri
buvimo į New Yorką iki bus 
svarais išpirktas vartotojų.

pardavėjų ir 
Apie tyrimo 

kas 
per

Praneš Per Radiją
Informacijas rinks įvairūs 

miesto departmental su koope
racija urmu 
krautuvininkų,
pasekmes majoras žadėjo 
sekmadienį raportuoti 
m i estą vą radijo stotį.

Miostavas radijo veikia 
dieną nuo 7 ryto iki 7 vai. 
karo iš stoties WNYC,
klcs. žinios būna perduoda
mos 10 minučių prieš valandą. 
Majoro prakalba būna kas 
sekmadienį 1 vai. per pietus.

va-
830

iš meiliškos Sovietu karo filmos “Mašenka,” ro- 
Irving Teatre, Irving Place ir 15th St., N. Y.

Miesto Tarybos narys Peter 
V. Cacchione perspėjo, kad 
nesvietiška ankštuma ant 
miesto susisiekimo linijų graso 
pavojumi. Jis ragino tuojau 
taisyti tą padėtį laipsniavimu 
darbo pradžios ir pabaigos va
landų palengvinimui tranzito 
an kštumos.

Miesto linijomis — subvė- 
mis, aukštaisiais geležinke
liais, basais ir gatvekariais — 
važinėtoji! skaičiai labai pa
daugėjo del padaugėjimo dar
bų mieste ir apylinkėse, taip
gi dėl apribavimo gazolinos. 
Tarybininko aprok avimu, 
žinėjančių esama daugiau 
su trečdaliu.

Cacchione nurodo, kad 
gas laukimas ir privargimas

va- 
vi-

Mezgėjos Skubina Megstinius 
Lietuvių Dafniams; Girdė

sim Įdomų Raportą

perkimštuose vagonuose blo
gai atsiliepia į darbininkų 
sveikatą ir moralą, taipgi i 
darbo našumą. Jis tuo klausi
mu paruošė rezoliuciją Įteiki
mui Miesto Tarybai sausio 19- 
tos posėdyje.

Toji ankštuma, sako Peteri 
V. Cacchione/ypatingai palie
čia Brooklyną, kur BMT busai 
per metus laiko 
galion 
pervežė 
keleivių, 
Utis. Tas 
šimčių daugiau normalaus va
žinėjimo ir sulyg to nesunku 
Įsivaizdinti dabartinę padėti, 
kada privatiškais automobi
liais važinėjimas faktinai su
stojo.

pirm įėjimo 
gazolinos apribavimo 
43 milijonus daugiau 
negu pirmesniais me- 
jau buvo virš 50 nuo-

Po vakarienės vieni svočiai 
draugiškai šnekučiavosi, o ki
ti šoko prie geros orkestros.

šis netikėtas pokylėlis, fak
tinai, atžymėjo du dalykus

Pereitą šeštadienį, sausio 16 Kaulinių šeimyniškame gyve
nime. Viena, juo buvo pami
nėtas 30 metų vedybinio gyve
nimo jubiliejus, o antra, pri
puolamai, paminėta tas fak
tas, kad Jonas ir Nastazija 
Kauliniai jau yra tėvukai — 
Naujų Metų dieną gimė jų

d., Vaiginio - šapolo salėje, 
Ridgewoode, įvyko maspethie- 

i čiams draugams Jonui ir Nas- 
• Itazijai Kauliniams surprizo 

| pare paminėti jų 30-čiai metų 
į vedybinio gyvenimo. Parę su- 
i ruošė Kaulinių gori draugai, 
Cedronai, Kaminskai ir kt. 
Svotais buvo greatneckietis 
Zabulionis ir Stefanija Ced- 
ronienč.

žmonių susirinko pilna salė. 
I Vakarienės metu pirmininkė 
Anelytė Ventienė pakvietė vi
są eilę svečių pasakyti trum
pas kalbas. Visi kalbėjusieji 
reiškė draugams Kauliniams 
geriausios sveikatos ir laimės 
susilaukti auksinio jubiliejaus. 
Be to, jubiliejantams buvo 
įteikta gražių dovanų — $30 
pinigais, lovai užtiesalas, ir 
kt. Stalą puošė gražus keiksas 
if pora gėlių bukietų.

New Yorko Valstijos 
Darbininkų Uždar

biai Pakilę
Valstijos Darbo Departmen- 

tas skelbia, kad pirmais karo 
metais New Yorko valstijos 
šapų darbininkų uždarbiai pa
kilo 34 nuošimčiais. Darbai 
padaugėję 11 nuošimčių.

Paėmus bendrai visų uždar-
marčiai Elenai ir sūnui Zigmui'bį. (average), vidutinis uždar- 
duktė Konstancija, kuri dėl bis 1942 motais pakilo nuo 
savo jauno amžiaus negalėjo Į buvusio 1941 motais 
čia dalyvauti, — negalėjo ir 
jos motina.

Abti draugai Kauliniai, yra 
seni Maspetho gyventojai ir 
veikėjai. Abu yra mūsų orga
nizacijų nariai ir gori laisvie- 
čiai. »

Nuo savęs tegaliu jiems pa
linkėti: būkit sveiki, laimingi 
ir nuolat veikite visuomeniška
me judėjimo!

kuri del bis 1942 metais 
negalėjo Į buvusio 194 1 

iki $38.44.

Dalyvis

$31.98

Mokyklų viršininkai 
si 194 7 m. mokyklų 
Priežastis — labai padaugėję 
gimimai pastaraisiais pora me
tu.

rūpina- 
stoka.

L. Larsen, 30 m., užduso 
dūmuose iškilus mažam gais
rui jo namuose Richmonde, 
Staten Island.

v
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.aisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

t J
DL Antro Apskričio konferen
ciją.

Literatūros Draugijos Komi
tetas šiais metais yra pasiry
žęs su pradžia metų išleisti 
knygą. Pa geidaujam a, kad 
draugijos nariai metines duok
les pasimokėtų pradžioje me
tų. Moterys būkime pavyzdžiu. 
Užsimokėk i m 
džioje metų.

o
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Scena 
domos

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

Brooklyne 1942 metais par
duota virš 17 milijonų vertes

UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783

pa
ir

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
csant i r 

tokio

Tel.
NIGHT—HAveineyer 8-1158

už prieinamą kainą
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

duokles pra-
KomitetaS.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo' Howes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberlai

Reikalingas fomišiuotas kambarys 
pavieniui 
laiškais 
sekamai: L. K
Brooklyn, N. Y., ST. 2-3878.

(13-15)

Reikalingas kambarys 
merginai, pageidaujama, 
Williamsburgh. sekcijoje. 
L. B., 427 Lorimer St., 
N. Y. (13-15)

Lietuvi y Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

vyrui. Prašome rašyti 
arba skambinti telefonu

427 Lorimer St.,

Majoras reikalavo, kad vals
tijos įstatymai būtų pataisyti 

pavienei taip, kad didesnės 6 nuošimčių 
,bRtų palūkanos ant mažų paskolų 

Brooklyn, butų uždraustos.
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PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Warkarjo, se

niau gyveno Gardner, Mass.,, o 1914 
metais apleido. Girdėjau, kad apsi
gyveno Minneapolis, Minnesota, 
Prašau jo paties atsišaukti, arba 
kas žino jo antrašą, praneškite, bū
siu labai dėkinga. Mrs. Elizabeth 
Struges, 54 Whetten Rd., W. Hart
ford, Conn. * (15-17)

Reikalinga opereiterių dirbti prie Į n^S, sakydamas, kad Jie yra 
moteriškų paltų. Kreipkitės: Cam- i “ne biznieriai, bet meitėliai.” 
pisi & Morsellino, 116 Suydam St., | 
Brooklyn, N. Y
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Valgysime Naujovišką 
Duoną

Pradedant sausio 18-ta, vi
siems . duonkepiams įsakyta 
kepti taip vadinamą pagerin
tą balta duoną, į kurią būtų 
daded ama šalutinių mineralų 
ir vitaminų vieton gražinant 
miltus sunaikintų kai kurių 
naturališkai esamų grūduose 
ir vieton sumažinto kiekio pie
no, riebumų ir cukraus.

Pagerintą duoną turės kep
ti visos šalies duonkepiai.

Mitybos ekspertai kartu su 
duonkepiais kreipėsi į žemdir
bystės sekretorių Wickard 
leisti vartoti daugiau pieno, 
riebumų ir cukraus, kad išlai
kyti duonos maistingumą 
skonį.

Pirmu Kartu Turime 
Ganėtinai Vandens

Pastaraisiais laikais buvę il
gi ir gausūs lietūs mūsų miesto 
rezervuarus pripildė sklidinai. 
Aprokuojama, kad jie pridė
ję 103 bilijonus galionų van
dens. Tačiau vartotojai visvien 
prašomi vartoti vandenį atsar
giai, neeikvoti, nes nežinia, 
kiek vandens gali prireikti ka
ro sąlygose.

REIKALAVIMAI
Reikalingas žmogus, nesenesnis 

50 m. amžiaus, dirbti ant paukščių 
farmos. Pageidaujama, kad nebūtų 
girtuoklis ir netinginys ir su ge
rais ir teisingais paliudijimais. Dar
bas nuolatinis. Taipgi jeigu turėda
mas pinigų,- galima pusininkais bū
ti. Antrašas: Box 245 Black Horse 
Pike, Williamstown Cecil, N. J.

(15-17)

Trescos Šoviką Dar 
Vis Nesuranda

Viskas, kas lig šiol išaiškin
ta apie Carlo Tresca nušovi
mą, tai kad netoli žmogžudys
tės vietos rastasis 38 kalibro 
revolveris paėjo iš Easton. Pa., 
sporto reikmenų krautuvės. 
Kadangi Tresca buvo nušautas 
32-ro kalibro revolveriu, tai iš
siaiškinama, kad prie jo nušo
vimo dalyvavo bent du asme
nys.

Taipgi išsiaiškinta, kad ma
šina, Fordo sedan, kuria 
žmogžudžiai pabėgo, buvo 
pirkta iš senų mašinų loto Ka
lėdų Dieną, pirkėjui paduo
dant netikrą vardą. Mašinos 
leidimo numeris IC-9272. Ty
rinėjama, kur mašina buvo 
laikoma tarp Kalėdų ir sausio 
11-tos, kada Tresca buvo nu
šautas.

Mrs. Tresca taipgi detekty
vams sakius, kad Kalėdų Die
ną jos vyras buvęs iššauktas 
nežinomų jai asmenų telefonu 
ir tuojau išvažiavęs, o po tri
jų valandų grįžęs su taksiku. 
žmonai tiek pasakęs, kad bu
vęs labai svarbiais “biznio rei
kalais.” Tos frys valandos ir 
esančios vieninteliu laiku išti
same paskiausiame mėnesyje 
Trescos gyvenimo, kuriuomi 
nežinoma Trescos užsiėmimas. 
Jieškoma to taksiko, kad iš
siaiškinti, kur ir su kuo Tres
ca važinėjo. Menama, gal tas 
“svarbus biznis” ir turėjęs ką 
bendro su jo nušovimu.

Ketvirtadienio vakare, sau
sio 21, Laisvės svetainėj Įvyks 
svarbus Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas, kuriame 
bus išduodami Įvairių komisi
jų ir komiteto metiniai rapor
tai. Kliubas praeitais metais 
daug yra nuveikęs mezgimo 
srityje, tad bus ne tik narėms, 
bet ir kliubo rėmėjoms Įdomu 
žinoti, kokios yra metinės dar
bo pasekmės.

Vilnų vėl turime. Galinčios 
mėgsti yra prašomos ateit pa
siimt vilnų. Pabaigoj šio mė
nesio yra planuojama išsiųst 
lietuvių daliniams Raudonojoj 
Armijoje megstinių. Planuoja
mas siuntinys eis išimtinai lie
tuviams, tad dar yra proga 
kožnai prisidėt savu darbu 
sveikinimui mūs broliu 
draugų kovos lauke.

Bus renkamos atstovės i€

į 0FICIAL1S LDS OPTIKAS f
f UNION SQ.
§ OPTICAL CO.
te. 147 FOURTH AVE.
g Arti 14th St.
« Akis Ištiria/akis ištiriu
f GVOYTO.IAI 
W100 nuoS. unija šapoj 1

Telcf.: GR. 7-7553
» nFTROlTP. 1 2539 '''“od''’“1'1 Avenue f WETRO11E. ( 602 Hofmann BĮ<lg. g 

• ?. N. SHAFFER, WM. VOGEL, Dircktoriaif
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Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Majoras Kritikavo Pa 
skolų Rykles

Savo savaitinėj prakalboj į 
miesto gyventojus iš miesta- 
vos radijo stoties WNYC ma
joras LaGuardia pereitą sek
madienį kritikavo paskolų 
kompanijas ir atskirus asme
nis, kurie ima dideles palūka-

Penkių metų Geralda Torres 
tapo sužeista automobiliaus 
pereitų, sekmadienį prie Lex
ington Ave. ir 103rd St., N. Y. 
Automobilistas Sjabėgo.

J. GARŠVA
Graborius-Under taker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuo.ja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Fotografas
‘Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
akoniškais. 
kalui 
padidinu

i dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191 Lietuvių Rakandų Krautuvė

Dienraščio ’Laisves Bendroves

Konvencija ir Bankietas
Tuojau Įsigykite bankieto 

žinoti kiek bus
bilietus, ries reikia iš anksto 
žmonių, kad gauti

gana mėsos vakarienei.

Konvencija prasidės 10 vai. ryto, bankietas nuo

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street Brooklyn,

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.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

Šokiai prasidės 7 vai. vakaro
ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ

BILIETAS $1.75. TIK ŠOKIAM 50c (įskaitant taksus) E

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 į Broadway iki Have- 
meyer Street vieną bloką, sukitės po dešinei į Havemeyer St. ir 
eikite apie 4 blokus iki Grand St., čia ant kampo bus Grand 
Paradise salė.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
£#7’ Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinėst ir 
vynai, geriausių 
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. 
dieną iki vėlai.

E

E

E 
E
E 
E

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir
PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
SS■ •, ■.

.ęiSSSHsss

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VdU-THIN* MAMONA Vttl-THIN*

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2173




