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Visgi katalikus prigavo.
Smetonininkai “nepasiduo

da.”
Jau pradeda rautis.
Kas svetima, tai ir “gera.”
Pasimatysime gražioj

Sueigoje.
Pasigenda apysakų.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 
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Suviršum metus laiko mūsų 
broliai katalikai smarkiai lai
kėsi prieš menševikus ir tauti
ninkus. Jokiu būdu jie nenorė
jo su jais susidėti rinkime au
kų. Jiems sakė: Mes rinksime 
atskirai ir jūs rinkite atskirai.

Tas baisiai nepatiko Grigai
čiui, Tysliavai ir Stilsonui. Tai 
dabar, buvusiam jų “Ameri
kos Lietuvių Tarybos” posėdy
je, matyt, šis klausimas buvo 
griežtai pastatytas.

Vargšai Laučka, Balkūnąs,! 
šimutis turėjo pasiduoti. Da-i 
bar bus tik vienas fondas irj 
visi išvien rinks aukas “gelbė
jimui Lietuvos.” Parapijos ir 
parapijonai turės aukoti Gri
gaičiui !

Kas liečia tautininkus ir 
menševikus, jie daug laimėjo. 
Iš jų fronto galima tikėtis tik 
tiek aukų, kiek iš bergždžios 
oškos pieno.

Katalikai aukos, o menševi
kai ir tautininkai eikvos!

Šitas bendras frontas bus 
broliams katalikams istorinė 
prigavystė.

Tuo tarpu Dirva sako, kad 
smetonininkai laikosi nuoša
liai — ir laikysis taip ilgai, 
pakol klerikalai, tautininkai ir 
socialistai atvirai ir nuoširdžiai 
neatsiklaups prieš Smetoną ir 
nepripažins jo buvusiu, dabar
tiniu ir būsimu Lietuvos prezi
dentu !

Smetonininkai turi savo Lie
tuvai Vaduoti Sąjungą ir Lie
tuvai Gelbėti Fondą. Kiek 
jiems pavyksta lietuvių apgau
ti ir į tą Smetonos fondą pini-.1 
gų gauti, tiek, pasak Kar-| 
piaus, jiems užtenka. Jie 
jau esą surinkę arti dešimties 
tūkstančių dolerių.

O ką tos ubago lazdos tau
tininkai ir socialistai gali pa
rodyti? Ogi nieko... Tai ko
dėl Karpius ir Smetona 
jiems padėti, jų garbę 
ti?

turėtų 
geibė

vadaiJei, girdi, katalikų 
sukreizavojo ir nuėjo aniems 
tarnauti, tai jų, o ne smetoni- 
ninkų, reikalas ir nelaimė . . .

Grigaitis jau raunasi su Ža- 
deikūr. O prieš kelias dienas, 
kai žadeikis kalbėjo Brookly
ne tose bučiavimosi sorkėse, 
tas pats Grigaitis jam smar
kiai plojo. Tik dabar apsižiū
rėjo ir pamatė, kad žadeikis 
jiems ten įpiršo “prezidentą” 
Smetoną.

Buvo šitaip: žadeikis kalbė
jo, kad turi būti Lietuvoje iš
laikytas “vyriausybės kontinu- 
itetas.” Amerikos lietuviai pir
mu sykiu girdite šitą baisų žo
dį.

Bet paprastoje, suprantamo
je žmonių kalboje jis reiškia, 
kad iš Lietuvos išvijus nacius, 
Lietuvon turi grįžti Smetona 
ir tęsti savo kruviną darbą.

Vadinasi, užgirdami žadei- 
kį ir jam karštai į barzdą pa
bučiuodami, “Amerikos Lietu
vių Tarybos” ir “Lietuvių Tau
tinės Tarybos” didvyriai pasi
sakė už sugrąžinimą Lietuvon 
smetonizmo.

Bet kai išsipagiriojo, tie did
vyriai pamatė, kad jie per 
daug toli nužygiavo. Ką gi pa
galvos ir pasakys Amerikos 
lietuviai, kurie į Smetoną žiūri 
kaip į budelį, o į smetonizmą, 
kaip į fašistinį barbarizmą?

Ką jie pasakys, kai sužinos, 
kad Brooklyne Laučkos, Gri
gaičiai, Stilsonai, šimučiai ir 
Tysliavos nutarė darbuotis už 
grąžinimą Lietuvon to budelio 
ir to barbarizmo? Nebus gali
ma prieš juos visai pasirodyti.

(Tąsa 5-am pusi.)
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ANGLU ARMIJA IŠ LIBIJOS JAU ĮSIVERŽĖ TUNISIJON
TALKININKAI VISU 
ĮTŪŽIMU PLEŠKINA 
BĖGANČIUS NACIUS

Cairo, saus. 25. — Ame
rikiečių ir anglų orlaiviai 
bombomis ir kulkasvaidžių 
ugnim išvijo likučius vo
kiečių ir italų iš Zuaros, 
prieplaukos miestelio, 65 
mylios į vakarus nuo Tri
polio. Talkininkų lakūnai 
mėsinėjo fašistus, kūne 
bandė laivais pabėgt iš Zu-

Kiti anglų ir amerikiečių 
lėktuvai sprogdino ir skynė 
iškrikusius nacių ir italų 
palaikus bėgančius linkui 
Tunisijos.

Anglų kariumenė, 
laidžiai naikindama bėgan-

italuv

neat-

kaičiusv sumišime priešus, 
kur jau persimetė iš Libi-

AMERIKIEčIAI UŽRIK
SIĄ FAŠISTAM KELIĄ
Amerikos kariuomenė pa- 

sigrūmė smarkiai pirmyn 
per pietinę Tunisiją linkui 
svarbiausio vieškelio, Gabes 
Įlankos srityje, ir stengiasi 
perkirst tą vieškelį, kad 
juom negalėtų perbėgt fa
šistai iš Libijos į Tunisiją.

Talkininkų lakūnai vėl 
bombardavo Ašies orlaivių 
stovyklas ir kitus karinius 
įrengimus Sicilijoj, didžio
joj Italijos saloj.

Nuolatinės Amerikiečių 
Orlaivių Atakos prieš 

Japonus Saliamono Salyne 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, saus. 24. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas 260:

Sausio 20. — Rytmetį. mūsų Lekiančios tvirtovės 
bombardavo japonų pozicijas ties Rėkatos Įlanka, 
Santa Isabel saloj; užkūrė kelis gaisrus.

Naktį saus. 22-23 japonų lėktuvai bombardavo Jung
tinių Valstijų pozicijas Espiritu Santo saloje. Nėra 
smulkmeniškesnių pranešimų apie tai.

Sausio 23 d. mūsų lakūnai padarė sekamus žygius 
prieš japonų įrengimus Mundoj, New Georgia saloj:

Anksti iš ryto vienas mūsų Catalina žvalgybinis bom- 
banešis bombardavo japonų užimtą plotą. Įvyko dide
lė eksplozija; tai gal buvo ženklas, jog mūsų bombos 
pataikė į priešų amunicijos sandėlį.

Vidudienį grupė mūsų vidutinių Marauder bombane- 
šių, lydimi Wildcat ir Airacobra lęktuvų kovotojų, ata
kavo ir nutildė priešorlaivines japonų baterijas.

<Tąsa 5-tame pusi.)

Gen. MacArthur Sako, 
Geriausiai Bus iš Oro 

Triuškini Japonus

Amerikos Lakūnai Nu
šovė 19 Ašies Orlai

vių, Sužalojo 16

Amerikos Torpedlaiviai RAUDONOJI ARMI- 
Sunaikino bei Sužalojo dar JA PAŽYGIAVO DA 
250,000 Tonų Jap. Laivų 25 MYLIAS PIRMYN
Saliamono Salos. — Grei

tieji Jungtinių Valstijų mo
toriniai torpedlaiviai dar tik 
trys mėnesiai kai pradėjo 
veikti prieš Japonijos lai
vus Saliamono salų srityje, 
bet per tą laiką jau nus
kandino bei pavojingai su
žalojo 250 tūkstančių tonų 
priešų laivų, kaip skaičiuo
ja čionaitinė amerikiečių 
karinė vyriausybė.

Šie Amerikos torpediniai 
greitalaiviai, vadinami PT, 
tarp kitko, sunaikino bei 
sunkiai ar nepataisomai su
žeidė ir vieną japonų karo 
didlaivį, du šarvuotlaivius 
ir trylika kitų karinių laivų- 
ūaikintuvų.

Pirm pasirodant PT tor- Maskva, saus. 25. — So- 
pedlaiviams Saliamono salų vietų kariuomenė Kaukazo

i fronte

Pirm pasirodant PT tor-

vandenyse, japonai regulia
riai siųsdavo kareivius ir 
karinius reikmenis saviš
kiams Guadalcanal saloje. 
Bet amerikiniai torpedlai
viai jau beveik visiškai su
stabdė Japonijos laivų plau
kimą į pačią Guadalcanal 
salą. Dabar japonų laivai 
tik iš tolo numeta vandenin 
neskęstančias dėžes su gink
lais bei kitais reikmenimis 
ir rūksta atgal, palikdami 
patiem savo kariams iš 
Guadalcanal kaip nors pa
siekti ir išsigriebti tuos 
reikmenis.

nuvijo vokiečius 
dar 18 iki 25 mylių į šiaur
vakarius nuo atimto iš prie
šų Armaviro.

Raudonoji Armija taipgi 
pasigrūmė artyn didmiesčių 
ir pramonės centrų Charko
vo ir Rostovo.

Ukrainos-Charkovo fron
te sovietiniai kovotojai kai 

j kur nužygiavo pirmyn jau 
50 mylių ir vakar suėmė 
dar 1,100 hitlerininkų.

Kaukaze raudonarmiečiai 
| nesulaikomai grumiasi vis 
pirmyn linkui svarbiojo ge
ležinkelių mazgo Tichorets- 

1 ko.

Sovietai Užėmė I langiau 
Svarbių Geležinkelių Cen
trų Kaukaze ir Ukrainoj
Sovietų Oficialiai Pranešimai i

Jungtinės Tautos
Siekiančios Šiemet

Supliekt Nacius
London. — Laukiama, I nes Valstijos ir 

kad neužilgo bus padarytas svarsto žingsnius, 
svarbus pranešimas apie galima būtų įvykdyt sutar- 
Jungtinių Tautų bendrą ka- tinę tarp generolo de Gau

do Kovojančiųjų Prancūzų 
ir kitų karinių francūzų jė
gų, esamų Šiaurinėje ir Va
karinėje Afrikoje. Sumany
ta įsteigti bendrą amerikie- 
čių-anglų civilę valdžią tose 
ąfrikinėse Francijos kolo
nijose.

Tokiu būdu tikimasi pa
šalint ten trynimąsi tarp 
gen. de Gaulle šalininkų ir 
dabartinių civilių valdovų, 
tarp kurių ten yra Vichy 
Francijos politikierių, kurie 
savo laiku bendradarbiavo 
su naciais.

ro strategiją šiems me
tams. Tėmytojai sako, tur
būt, jau dalyvauja Sovietų 
Sąjunga ir Chinija išdirbi- 
me plačių sutartinų karo 
planų su Anglija ir Ameri
ka.

Neoficialiai teigiama, kad 
šios keturios didžiosios val
stybės planuoja jau šiemet 
smogt triuškinantį smūgį 
Hitleriui.
FRANCŪZŲ JĖGŲ SUDE

RINIMAS
Pranešama, kad Jungti-

Anglija 
kuriais

T

Australija. — Generolas 
MacArthur pareiškė spau
dos atstovams, kad jeigu 
Amerikos ir talkininkų or
laiviai ir kariniai laivai su 
tam tikru skaičium kariuo
menės smarkiai, daugmeniš- 
kai ir nuolatiniai smogs ja
ponams, tai gal nereikės 
amerikiečiams atiminėti iš 
japonų vieną salą po kitos.

Gen. MacArthur nurodė, 
kaip galingas amerikiečių 
ir australų veikimas iš oro 
sutartinai su kariuomene 
ant žemės ištaškė japonus 
Papua ruožte, šiauriniai-ry- 
tinėje Naujosios Guinejos 
dalyje.

šiaur. Afrika. — Oro 
veiksmuose virš Tunisijos 
ir Libijos amerikiečiai bom- 
banešiai ir lėktuvai kovoto
jai sunaikino dar 110 fašis
tų orlaivių ir sunkiai suža
lojo 16. Visi Amerikos lėk
tuvai sveiki sugrįžo.

Rimčiau Imama Darbi
ninkų Reikalas Farmom

Greit Bus Sutriuškinti Na
ciai ties Stalingradu

Maskva.—Generolas pulk. 
Konstantin Rokossovski už
tikrino Staliną, kad vokie
čiai apsupti ties Stalingradu 
bus trumpu laiku visai su
triuškinti.

NACIAI PRIRENGINEJA SAVO ŽMONES 
BLOGOM ŽINIOM IŠ RYTU FRONTO

LONDON, saus. 24. — Vidunaktinis Sovietų radijo 
pranešimas užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė per ryžtą ataką sausio 24 d. pieti- 
niai-vakariniame fronte atėmė iš vokiečiu Starobielsko 
miestą su geležinkelio stočia.

Mūsų kariuomenė šiame fronte taip pat užėmė apgy
ventas vietas Pavlovką, šulginką, Bachmutovą ir gele
žinkelio stotį Krasno Ozerovką.

Sovietų kariuomenė Priekaukftzio fronte užėmė aps
kričio miestą Piesčanokopskoje ir Molotovskoje ir di
deles apgyventas vietas Kresnąją Polianą, Novo Michai- 
lovskoje, Bezopasnoje ir Krasno Oktiabrski, taipgi at
ėmė iš priešų Kamennobrcdskają, Voskresenskają ir • 
geležinkelio stotį Piesčanokopskoje.

Per savaitę užsibaigusią sausio 23 d. viso buvo sunai
kinta 152 priešų lėktuvai per kautynes ore ir pačiose 
jų stovyklose. Tuo pačiu laikotarpiu mes netekome 75 
lėktuvų.

Tarp sausio 1 ir 15 d. šiaurinio mūsų laivyno lėktu
vai nuskandino Barents Jūroje devynis priešų trans
porto laivus ir vieną karini žvalgybos laivą, viso 51,- 
000 tonų.

Pietiniame fronte sovietinės jėgos plačiau vystė savo 
ofensyvą ir atmušė priešų kontr-atakas. Viename sek
toriuje priešai sutelkė stiprias savo pėstininkų jėgas 
ir apie 40 tankų.

Jie padarė kontr-ataką ir buvo pastūmėję mūsų ka
riuomenės dalinius šiek tiek atgal. Per įveržtas kauty
nes mūsų .kariuomenė išeikvojo priešų jė
gas, sunaikino 10 jų tankų ir atstūmė priešus atgal į 
pirmiau buvusias jų pozicijas. Mūsų kovotojai pilnai 
atitaisė dalyką.

(Tąsa 5-ame pusi.)
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London. — Naciai per 
Paryžiaus radiją sakė, jog 
vokiečiai dabar susiduria 
Rusijoj su sunkesne kova 
negu bet kada pirmiau.

Stockholm, Šved. — Pirm 
pradedant pranešimus apie 
prieš-sovietinį karo frontą, 
Berlyno radijas dabar grie
žia laidotuvių melodijas. 
Pirmiau tokie pranešimai 
buvo pradedami su smar
kiais karo maršais.

Karinis nacių korespon
dentas Karl Megerle saus. 
24 d. iš to fronto rašė Hit
lerio laikraščiui Voelkis
cher Beobachter’iui:
RUSŲ TANKAI —VOKIE

ČIŲ NELAIMĖ
Zuerich, Šveic. — Karinis 

korespondentas Berlyno lai
kraščio B-Z am Mittag rašė 
saus. 23:

“Rusai pasistato labai,

Washington. — Pirminin
kas Žmonių Karinių Jėgų 
Komisijos, Paul V. McNutt 
pervedė žemdirbystės sek
retoriui Wickardui galią ir 
pareigą parūpinti farmoms 
darbininkų, daryt tinkamų 
žingsnių juos pristatyt, kur 
reikia; rūpintis jų pergabe
nimu į tokias vietas ir 
spręst, kurie jauni farmų 
darbininkai turi būti pa- 
liuosuojami nuo karinės tar
nybos, kad galėtų dirbti labai daug ir gerų tankų; 
lauko ūkyje. tuomi jie niekais pavertė

daugelį aukščiausių mūsų 
vilčių.

“Mūsų (vokiečių) kariuo
menė šią žiemą buvo visa
pusiškai priruošta, iki pat 
smulkmenų. Viskas buvo 
padaryta, taipgi pastatyta 
puikūs cementiniai fortai ir 
patalpos giliai žemėje.

“Bet dalykai išėjo kitaip, 
negu tikėtasi. Kokia gi da
bar mums nauda iš visų tų 
puikių, gerai aptvirtintų 
pozicijų, kuomet nišai už
ima jas?”

Kitas nacių koresponden
tas rašo:

“Mūsų kareiviai prie Sta-

Sovietų Lakūnai Užmu- Naciai Nužudė 300
še Tūkstančius Nacių Serbų Ligonių

London. — Norvegu ži
nių agentūra pranešė, kad

Maskva, saus. 25. — So
vietų orlaiviai per dieną 
bombomis ir kulkasvaidžių naciai šiaurinėje Norvegi- 
ugnim sunaikino 3,400 hit- joje koncentracijos stovyk-
lerininkų. pietiniame 
Kaukazo frontuose.

lingrado jau nepanašūs į ! . 
jų jausmai (ūpas)
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London, saus. 25. —Ang
lų orlaiviai praeitą naktį 
vėl bombardavo vakarinę 
Vokietiją.

London. — Anglų orlai
viai vėl bombardavo kari-- 
nius nacių punktus Franci-

joje sušaudė 300 sergančių 
serbų - jugoslavų iš devy
nių šimtų, kurie buvo atga
benti į verstinus katorgi
nius darbus.

Fašistų Sunaikinti Laivai 
Atlanto Vandenyne

■IĮ

tuomi jie niekais pavertė

žmones...
susitraukė, tik kariškas in
stinktas telieka.”
PAVOJUS VISAI NACI
JAI, DEJUOJA HITLE

RININKAI
Voelkischer Beobachter de

juoja:
(Tąsa 5-am pusi.)

Washington. — Nuo to 
laiko, kai japonai užpuolė 
Amerikos Perlų Uostą, iki 
šio? fašistų submarinai , ir 
kittfe jų jėgos nuskandino 
Atlanto Vandenyne 601-ną

Washington. — šį pava
sarį bus kortelėmis apribo
tas ir sviesto ir sūrio pirki
mas. i

London. — Vichy Fra^i- Jungtinių^ Tautų ir bepu- 
cijos valdžia, pagal naciu1 siškų kraštų laivą. 198-ni iš 
įsakymą, areštavo 6,000 tų laivų buvo sunaikinti ne- 
francūzų Merseilles mieste, toli Jungtinių Valstijų.

’lis

LfĮįį, fcįįtfuū,!
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Tripolis
Pagaliau didžiausias ir svarbiausias 

Libijos miestas, Tripolis, perėjo į ran
kas Jungtinių Tautų! Nereikia nei aiš
kinti, jog tai didelis mūsų laimėjimas, 
jog tai yra didelis sjnūgis fašistinei 
Ašiai.

Su Tripolio žlugimu, italai netenka 
paskutinio didesnio Libijoj miesto, jie 
netenka didelio uosto ir karinės bazės. 
Atrodo, kad greitu laiku paskutinė Li
bijos (Tripolitanijos) žemės pėda bus 
rankose Jungtinių Tautų. Rommelio ka
rinės jėgos nešdinasi į Tunisiją. Su tuo 
užduodamas galutinis smūgis italų impe
rijai Afrikoje!

Į Tripolio gražinimų, į jo plėtimų ir 
tobulinimų, Mussoliniš, sakoma, įdėjo 
milijonus dolerių. Tai buvo jo mylimiau
sias miestas Afrikoje. Tai buvo jo pasi
didžiavimas. Betgi dabar, rašant šiuos 
žodžius, ateina žinios, kad tie patys fa
šistai ir jų vadas Rommelis, bėgdami iš 
Tripolio, paliko miestų liepsnose. Jį de
gina. Jį naikina, matyt, nesitikėdami jin 
daugiau grįžti.

Tripolio perėjimas Jungtinėms Tau
toms — didelis laimėjimas. Dabar naciai 
ir fašistai tebeturės kol kas tik Tunisi- 
jos kampa, — tiesa, strategiškų kampų.

Reikia manyti, kad neužilgo ir iš ten 
jie bus išgrūsti ir visa Afrika bus iš-< 
laisvinta nuo fašistinio brudo.

Pagaliau!
Dideliu entuziazmu Jungtinių Valsti

jų žmonės pasitiko žinių apie tai, kad 
Čilė nutraukė ryšius su fašistinės Ašies 
valstybėmis. Tai didelis laimėjimas, — 
laimėjimas ne tik Pietų Amerikos res
publikoms, ne tik Jungtinėms Valsti
joms, bet ir anti-fašistiniam pasauliui.

Turime atsiminti, kad Čilė, nors nėra 
didelė valstybė, stovi labai strategiškoj 
pozicijoj. Josios jūros pakraščiai nepa
prastai ilgi. Tai būdami Čilėje, naudo
damiesi nepaliečiamomis teisėmis, fašis
tinės Ašies diplomatai galėjo labai daug 
pasitarnauti mūsų priešams, informuo
jant apie laivų judėjimų, suteikiant prie
šų šubmarinams žinių, ir t.t. Dabar tas 
viskas dalinai bus suvaržyta.

Pasilieka tik viena valstybė Pietų 
Amerikoje, palaikanti su fašistine Aši
mi diplomatinius (“normalinius”) ry
šius. Toji valstybė yra Argentina. Nors 
Argentinos žmonės nuolat ir nuolat rei
kalavo nutraukti ryšius su Ašimi, val
džia dar vis tebesilaiko įsikibusi į Hit- 
lerio-Mussolini-Tojo skvernus ir sakosi 
esanti “neutrališka” ir norinti būti ne
utrališka.

Reikia manyti, kad anksčiau ar vėliau 
Argentinos liaudis privers savo valdžių 
sekti Čilės pavyzdžiu.

1943 metų sausio mėnuo — geras mė
nuo Jungtinėms Tautoms. Geros žinios iš 
Sovietų-Vokiečių fronto, geros iš Pacifi- 
ko fronto, geros iš Afrikos fronto. v

Gal neužilgo skaitysime geras žinias 
ir iš antrojo Europos fronto, kai jis ten 
bus atidalytas. O jis ten turės būti ati
darytas !

Bjauri, Šlykšti Jų Kampanija
Po to, kai kažin kas nušovė italų anar

chistų Trescų, pasipylė iš visų tamsių 
pakampių bjauri kampanija niekinti ir 
bjaurioti komunistams. Toji kampanija 
vedama per komercinę spaudų. Visokios 
abejotinos rūšies “demokratai” pradėjo 
rašyti ir mesti šešėlį ne ant Trescos san- 
keleivių, bet ant komunistų, kurie yra 
griežti individualinio teroro priešai.

Robert Minor Komunistų Partijos 
vardu išleido net du pareiškimu, paro
dančių, kaip visoki gaivalai bando ardy
ti tautinę vienybę, kaip jie, pasinaudo
dami Trescos nušovimu, bando įnešti į 
anti-fašistinį frontų nesusipratimų; kaip 
jie, sųmoningai ar ne, stiprina fašizmų 
ypačiai tarp italų.

Tūli “demokratai” priėjo net prie to, 
jog pradėjo kaltinti OWI (Office of War 
Information) darbuotojus, kurie dirba 
tam, kad tarp italų anti-fašistų sudarius 
vienybę, kad visi italai anti-fašistai, siT- 
darytų sųlydų frontų. Šitie “demokra
tai” apšaukė OWI darbuotojus “komu
nistais”, — kam jie sakų italams anti
fašistams dirbti išvien su komunistiniu 
judėjimu!

Skaitant tuos kaltinimus, atrodo, kad 
Trescos nušovimas galėjo būti padarytas 
iš tų, t. v. ura-demokratų tarpo, kad vė
liau tuomi naudodamiesi jie galėtų 
drumsti anti-fašistinį judėjimų tarp 
amerikiečių italų.

Anksčiau ar vėliau tas viskas, be abe
jo, išeis aikštėn ir jis parodys, kas per 
vieni tie ponai, kurie dabar tiek daug 
Šūkauja.

Ko Nuolat Klausia Sovietų 
Žmonės?

Amerikinis korespondentas Mr. David 
M. Nichol rašo iš Maskvos, kad Sovietų 
Sąjungos kovotojai, vyriausybės žmonės 
ir visi gyventojai vis tebėra susirūpinę 
antrojo fronto klausimu.

Kur tik jis ėjo, kur važiavo, vis girdė
jo vienus ir tuos pačius klausimus: “Ka
da gi bus atidarytas tas antrasis frontas 
prieš Hitlerį?”

Sovietų Sųjungos žmonės karštai pa
sitiko prezidento Roosevelto kalbų kong
resui, kurioj jis sakė, kad Jungtinės Tau
tos pereis į ofensyvų 1943 metais.

Kas liečia Anglijos ir Amerikos fron
tų Afrikoj, tai Sovietų Sąjungoj į jį 
nuo pat pradžios buvo žiūrima, kaipo į 
frontų, kur dideli plotai žemės paimama, 
kur Jungtinių Tautų įsigalėjimas yra la
bai svarbus žygis karo laimėjimui, bet 
patsai frontas į Sovietų Sųjungos kovas 
nepadarė ir nepadarys reikalingos įta
kos, nes ten labai mažai iš abiejų pusių 
armijos dalyvauja, labai mažas skaičius 
lėktuvų veikia, taip, kad Afrikos frontas 
pasilieka, kaipo šalutinis; apie jį Sovietų 
spauda mažai ir rašanti.

Hitleriui bus duotas smūgis tik tada, 
kada Anglija ir Amerika atidarys antrų- 
jį frontų Europoj, tada Hitleris ir jo 
razbaininkai pajus, kų reiškia karas ant 
dviejų frontų, tada ir Sovietų Sąjungą 
pajus Jungtinių Tautų pagelba ir, kaip 
Juozas Stalinas sakė — Raudonoji Ar
mija atliks savo pareigų.
. Kad antras frontas mūsų karo lai
mėjimui yra būtina sųlyga, tų mes visa
da nurodėme. Ir juo ilgiau jo nėra, tuo 
ilgesnis ir sunkesnis darosi karas, dau
giau jis kainuos Amerikai ir kitoms 
Jungtinėms Tautoms.

"Naujienos” ir Sovietai 
Sąjungos Generolai

nerolų Žukovų, bet ir kitus 
generolus iš Maskvos sri
ties, ir galimas daiktas jų 
armijas. Tai Sovietų reika
las ir reikalas atliktas ka
ro laimėjimui visų Jungti
nių Tautų naudai.

Kur^rra maršalas Timo- 
jenko, tai mes manome, kad 
Raudonosios Armijos ko
manda ir Sovietų Sųjungos 
valdžia yra tokioj padėtyj, 
kad ji neprivalo raportuoti 
pro-nacių “Naujienų” . ži
niai. Kada bus reikalas, tai 
paskelbs ir gal būti “Nau
jienų” ponui vėl bus didis 
“suprizas.”

Ten pat “Naujienos” ra
šo apie “užgesusias” Rau
donosios Armijos “žvaigž
des” ir sako: “...pirmiausiai 
užgeso dvi: Vorošilovas ir 
Budenny. Dabar užgeso ir 
trečioji — Timošenko.”

Tuščios pasakos! ..Marša
las Vorošilovas ne tik ne
užgeso, bet yra Pirminin
kas Raudonosios Armijos 
Aukščiausios Apsigynimo 
Tarybos, yra narys Apsigy
nimo Tarybos, tai yra, pa
čioj aukščiausioj vietoj. Bu- 
dionnas taip pat savo vie
toj, kaip irp dar apie 2,500 
Sovietų kitų generolų.

“Naujienos” gali zaunyti 
ir tiešytis visokiais išmis- 
lais, bet nuo to dalykai ne
pasikeis. Kiekvienas, bent 
kiek suprantųs, kaip eina 
karas, žino, kad maršalo 
Timošenko' armijos buvo 
Rostovo srityje, o generolo 
Žukovo Maskvos srity j. 
Frontas pasidavė ant 400 
mylių į pietus, į Priekau- 
kazijų, kas nors turėjo gin
ti Kaukazą, gelbėti ne vien 
Sovietų Sųjungos tuos tur
tingus plotus, bet pastoti 
Hitleriui kelia ir linkui Ira
ko, Sirijos, Irano, Turkijos, 
Indijos. Ir aišku, kad pietų 
fronto armijos ta atliko, o 
kitos armijos iš Maskvos 
fronto užėmė į pietus pozi
cijas. “Naujienos”, jieško- 
damos visokių priekabių 
prie Sovietų Sųjungos, tik 
aiškiausiai parodo, kad joms 
neapeina Jungtinių • Tautų 
karo gerovė, kad jos turi 
tikslų niekinti Sovietų Sų- 
jungų, Raud. Armijų ir jos 
vadus. V. S.

> PASTABOS

Ispanijos Fašistų “Neutra- 
litetas”

Bendrai iš komercinės spaudos apra
šymų išeina, kad fašistinė Ispanija yra 
neutrališka, tai yra, nedalyvauja kare. 
Bet gi gyvenime taip nėra.
. Kai tik Hitleris užpuolė Sovietų Są
jungą, taip greitai Ispanijos fašistai 
priešakyj su Hitlerio ir Mussolinio ber
nu generolu Franco mobilizavo “Mėly
nųjų Divizijų” ir pasiuntė kariauti prieš 
Sovietus. Nuo karo pradžios iki dabar į 
tos divizijos eiles buvo pasiųsta apie 60,- 
000 fašistų. Raudono j i. Armija kelis kar
tus jų sunaikino, bet Ispanijos fašistai 
prisiuntė naujos kanuolėms mėsos ir vėl 
jų atgaivino.

Iš Jungtinių Valstijų fašistinė Ispa
nija gauna labai daug reikmenų, neš" ji 
skaitosi “neutrališka”. 1941 metų pabai
goj tik per savaitę į Ispaniją išveždavo 
apie 7,000,000 galionų gazolino. Reikia 
manyti, kad daug tų reikmenų per “ne- 
utrališkų” Ispanijų nuėjo Hitlerio ir 
Mussolinio armijai.

Dabar generolas Franco giriasi, kad 
jis jau turi 500,000 armijų ir siekia su
mobilizuoti net iki '3,000,000. Ispanijos 
fašistai yra arti Gibraltaro Perlajos .ir 
jie sudaro nemažų pavojų Amerikos ir 
Anglijos jėgoms Afrikoj..

Jau kelintu kartu pro-na- 
cių “Naujienos” rašo apie 
Sovietų Sųjungos Raudono
sios Armijos vadus. Skai
tant “Naujienų” teorijas,1 
tai jos panašios į girto, ku
ris tik už tvoros besilaiky
damas gali vilktis. Jos tauš
kia apie nesama skirtumų 
tarpe Sovietų Sųjungos val
džios ir Raudonosios Armir 
jos, jos rašo visokius nebū
tus dalykus ir daro žioplas 
išvadas.

Taip “Naujienos” No. 3 
pasigedo maršalo Simo Ti- 
mošenko. Sako, kad jau ke
li mėnesiai, kaip “Timošen- 
kos vardas išnyko iš prane
šimų apie mūšius Rusijoj.” 
Tikrumoj, iš Maskvos apie 
vyriausius Raudonosios Ar
mijos tam tikrų frontų va
dus, kaip praeityje, taip ir 
dabar labai retai praneša. 
Mat, ten generolai ir kiti, 
komandieriai nelenktyniųo; 
ja už kokių garbę, bet visi 
išvien su Sovietų valdžia ir 
liaudimi siekia nugalėti 
barbariškus hitlerininkus. 
Ten žmonės supranta, kad 
maršalai be armijos, o ar
mija be vadų, valdžia be 
pilno liaudies pasitikėjimo, 
paramos ir liaudis be tinka
mų vyriausybės vadų nebū
tų galėję tiek skaudžių 
■smūgių kirsti galingesniam, 
skaitlingesniam ir daugiau 
pasiruošusiam priešui.

Tikrumoje, apie maršalų 
Timošenko, tai ne Sovietų 
pranešimai būbnino, bet 
Amerikoj neatsakominga 
spauda ir tūli radio komen
tatoriai. Net ir tada, kai 
1941 metais maršalas Timo
šenko buvo pietų fronte, 
kada pietų fronto armijos 
kirto Hitleriui smūgį prie 
Rostovo; o generolo G. Žu
kovo vadyovystėj armijos 
supliekė nacius vyriausiame 
Maskvos fronte, tai Ameri
koj tūli komentatoriai apie 
Žukovų nieko nesakė, bet 
visada kartojo, kad “Timo
šenko nacius muša.”

“Naujienų” “karo strate
gai” tuščiai vapalioja apie 
maršalų Timošenko ir kitus 
Raudonosios Armijos va
dus. Jos visada nori žinoti, 
kur ir kokis armijos vadas, 
kokia armijos dalis yra. 
Karo sųlygose tatai ne tik 
nereikalinga, bet ir dažnai 
kenksminga. Sovietų Są- 
junga dažnai tik tada pasa
ko, kad koki armijos dali
niai, koki vadai ten ir kitur 
pasižymėjo, kaip jau žygis 
atlikta.

Taip buvo ir dabar. So
vietų Informacijų • Biuras 
pranešė, kad Stalingrado 
fronte vyriausias koman- 
dierius yra generolas Žuko
vas, tik po to, kaip jau Hit
lerio armija buvo apsupta, 
kada Raudonoji Armija 
pradėjo žygiuoti linkui Ros
tovo ir supti nacius Kauka
zo fronte. Tuo pat kartu 
pranešė, kad ten yra ne 
vien generolas Žukovas, bet 
ir kiti generolai, kaip tai: 
Rokossoski, Jeremenko, Go
likov, Kuznecov, Leliušen- 
ko, Popov, Charitonov ir 
Pavlov. /O juk šie genero
lai 19417 metų gale ir 1942 
metų pradžioj vadovystėj 
generolo Žukovo varė na
cius nuo Maskvos. Genero
las Leliušenko su savo ar
mija dar Rževo miestų ata
kavo, kada kai*o fronte lan
kėsi W. Willkie.

Reikėjo, tai Raudonosios 
Armijos vyriausia koman
da, priešakyje su Juozu 
Stalinu, perkėlė ne vien ge-

New Yorko moterų kliu- 
bo narės per spaudų skun
džiasi “pasauliui,” kad jų 
veikla karo srityje labai su
mažėjo, nes, girdi, tarnai
tės išbėgiojo ir mes pačios 
turime namų ruošų atlikti.

Nusiraminkite poniutės! 
Nuo to karo eiga ne tik ne
nukenčia, bet laimi. Tarnai
tės išbėgiojo į dirbtuves ir 
jos gamina karo reikmenis. 
Jų darbas padeda šaliai ka
rų laimėti. O jūsų švaisty- 
masis uniformose tiek ka
rui neša naudos, kiek musės 
tupėjimas ant ariamo jau
čio rago...

M*

Visur komercinė spauda 
šauk ia, kad darbininkų 
trūksta, kad moteris reikia 
registruoti, ir t.t. Išrodo, 
kad ištikro d a rb i n i n k ų 
trūksta. Bet štai toj pačioj 
spąudoj ’ telpa New Yorko 
valstijos valdiškas praneši
mas, kad iš bedarbės ap- 
draudos kasos išmokama 
šalpa keliems desėtkams 
tūkstančių bedarbių.

Kaip suderinti šiuos du 
dalyku, vienų kitam priešin
gu?

# H:

Spaudoj keliamas lemas, 
kad darbininkų trūksta, yra 
ne kas kitas, kaip varymas 
agitacijos už panaikinimų 
40 valandų darbo įstatymo. 
Girdi, darbininkai dirba 
trumpas valandas, todėl jų 
ir trūksta. Kad dirbtų il
gesnes, tuomet užtektų.

Wagnerio bilius — kapi
talistams kaulas, gerklėje. 
Kongrese senatoriai vienas 
paskui kita kelia klausi
mus panaikinti Wagnerio 
bilių ir įvesti 48 valandų 
darbo savaitę. Pagarsėjęs

laivų budavotojas Kaiseris 
irgi pareiškė: “Norint dau
giau produkcijos pagamin
ti, reikia darbo valandų 
įstatymui revizija padaly
ti.”

* * *

Kas tai nušovė anarchis
tų Trescų. žmogžudys ne
sugautas ir nežinomas. Bet 
štai policija ir kapitalistinė 
spauda jau paskelbė, kad 
Trescų nušovė komunistas 
ir kad už tai kalta Sovietų 
Sąjungą.

Biedna ta Sovietų Sąjun
ga! Įvyko kur nors žmogžu
dystė — Sovietų Sąjunga 
kalta. Atsitiko gaspadinei 
nelaimė — Sovietų Sąjunga 
kalta. Dingo kokios nors 
poniutės šunytis — ir čia 
Sovietų Sąjunga kalta.’ Pa- 
galiaus, nusižudė koks nors 
niekšas, kaip Krivitskis — 
Sovietų Sąjunga kalta.

Ar tik Amerikos spauda 
nepaskelbs, kad visų pasau
lio nelaimių šaltinis — So
vietų Sąjunga...

* * * * ■ ‘

Jeigu jau spėlioti kokiai 
partijai priklauso Trescos 
užmušėjas, tai reikia j ieš
koti tų partijų tarpe, ku
rios terorą pripažįsta. Ko
munistai teroro nepripažįs
ta ir jį pasmerkia. Tuo tar
pu Tresca buvo anarchistas. 
O juk anarchistai terorą 
pripažįsta. Taigi tarpe 
Trescos vienminčių ir rei
kėtų jieškoti. Juk ir Troc
kį užmušė jo bičiulis, nors 
iš syk taip pat visa komer
cinė spauda rėkė, kad Troc
kį užbarabanijo “Sovietų 
Sąjungos slėptosios polici
jos agentas.”

Well, juk ir šunelis-lo^ 
žiūrėdamas į mėnulį... >

V. Paukštys.

PASVEIKINIMAS DIENRAŠČIO LAISVES 
ŠERININKU SUVAŽIAVIMUI

Plaukianti Sunkvežimiai ir 
“Jeeps” Automobiliai

Amerikos dirbtuvės pra
dėjo išdirbinėt armijos rei
kalams dideliais kiekiais vi
sokios mieros auto-sunkve- 
žimius ir lengvuosius kari
nius automobilius — “jeps’- 
us,” kurie vieškeliu važiuo
ja ant ratų, o privažiavus 
vandenį (ir nesant toj vie
toj tilto), jie tiesiai eina į 
vandenį ir plaukia. V. R.

Gerbiamieji! Gal būt šis 
dienraščio Laisvės dalininką 
suvažiavimas įvyksta vienam 
iš audringiausių ir baisiausių 
laikotarpių. Kada daugiau, 
kaip pusė pasaulio dega pa
skendus kraujuose ir ašarose! 
Kada tie pasaulio ir istorijos 
didieji gengsteriai užplūdo pa
saulį naikinti, žudyti, deginti, 
plėšti — išnaikinti ištisas tau
tas ir tauteles (lyg pasakiškas 
Ilerodas, išpjauti visus vaiku
čius ir senelius!). Tai arijonų 
rasė, bet tikrenybėj tai razbai- 
ninkų ir vagių rasė. Tai Hitle
rio, Samorajo ir Mussolinio ra
sė !

Kad ir geriausia mokantis 
plaukti, ir tai negalėtų iš
plaukti iš pralieto kraujo ir 
ašarų okeano nekaltų žmonių!

Ir todėl mes žemai galvas 
lenkdami amžiais neužmirši
me, anot žodžių. Raudonosios 
Armijos generolo Leliušenko, 
tų didvyrių karžygių, kurie 
yra gyvi ir kurie yra žuvę Sta
lingrado griuvėsiuose, Sevasto

polio, Maskvos ir Leningrado! 
Tai gynėjai pasaulinės ir tik
riausios demokratijos. Lai bū
na prakeiktas fašizmas, kurį 
apkaustė pasaulio kapitaliz
mas ir Kvislingų šaika, kurią 
yra ir lietuviškų pastumdėlių.

Palei Jeffersoną, tironą 
kraujas tetinka tik sodams už- 
tręšti — nevertas nei to!

Tačiau pastaruoju laiku ži
nios ateina gana džiuginančios 
iš didžiojo karo frontą ir iš 
pavergtų kraštų, kad tironams 
kinkos dreba, iš po jų kojų že
mė slinksta — kruvina siera 
žemelė! Neišvengiamas galas 
niekšų gaujoms, arijų pasiutė
lių saikai!

Sveikindamas suvažiavimą 
ir sykiu jus, darbštūs draugai, 
prisidedu ir keliais grašiais, 
kurie yra reikalingi ir be jokio 
aiškinimo. Ypatingai Raudo
nosios Armijos karžygiams jos 
baisiose kančiose.

Apie laikraščio turinį. Man 
gi geriausia patinka karo ži
nios iš Sovietų fronto, tary
tum, kad ten ir sprendžiamas

Nuotraukoje matome Highland© Manor School (West 
Long Beach, N. J.) studentus valančius mokyklos laip
tus. Jie patys valo, nes 30 valytojų - darbininkų išėjo 
streikan dėl didesnių algų. Šioje mokykloje mokosi tik 
parinktiniausi, turtingi studentai, todėl jiems tokis dar
bas nėra įprastas.

pasaulio likimas. Be abejo, 
kad taip plačiame ir pamati
niame maštabe, apysakos ir 
vaizdeliai daugiausia tenka 
naujiems skaitytojams. Aš 
pats pastaruoju laiku tų 
vaizdelių visai neįvertinau. 
Bet tas nereiškia, kad jų ne
talpinti. Liaudies laikraštyje 
turi būti, jei jie yra darbinin
kiškų minčių.

Su vilčia tikiu, kad laike 
kito Laisvės dalininkų suvažia
vimo žinios bus daug linksmes
nės, kad .rytas išauš, saulutė 
užtekės nusiprausus krauju— 
bus gadynė nauja!

J. Ragauskas.
Nuo Redakcijos: Su pasvei

kinimu drg. Ragauskas pri
siuntė ir labai gražią, stambią 
auką, būtent, $10 Laisvei ir 
$10 Sovietų medikalei pagel-» 
bai. Labai širdingai jam ačiū J
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Laisvoji
DUOKITE IR MAN BALSA

Jau keli draugai piktai iš
barė Laisvės redaktorius. Sa
kau, piktai, nes nei vienas 
draugų savo rašinyje nepada
vė rimtos priežasties, už ką 
galima būtų pavadinti bent 
kurį Laisvės redaktorių “des
potu” ar kokiu kitu panašiu 
epitetu. Tokie išsišokimai, 
perdėjimai, ypatingai kaip Se
no Vinco, nedaro garbės laik
raščiui, dar daugiau, pačiam 
autoriui.

Visa ta kontroversija išdygo 
iš klausimo apie rašytojus — 
jų “stoką” ir išsivystė i asme
ninį priekabiavimą prie redak
torių už netalpinimą kai kurių 
draugų raštų bei jų cenzūravi
mą. Gal būt, draugai mano, 
kad tai kritika ar savikritika, 
bet deja, prie savikritikos 
tuos draugų straipsnius negali
ma priskaityti, nes straipsnių 
tonas ir kalba skamba ne tik 
nedraugiškai, bet įžeidžiančiai 
ir, kas svarbiausia, apsilenkta 
su tiesa.

Nesuprantu, kaip draugai 
galėjo pražiūrėti tokį ryškų 
apsireiškimą mūsų spaudoj I 
“Surado” stoką rašytojų kaip 
tik tuo laiku, kada jų daugiau 
ir pačius žymiausius turime 
negu bent kada pirmiau. Pet
ras Cvirka, Liudas Gira, S. 
Nėris, J. Marcinkevičius, J. 
Šimkus, A. Venclova ir visa 
eilė kitų rašytojų, juk tai lie
tuvių tautos pažiba literatūro
je ir visi jie greta su kitais 
žymiausiais Lietuvos visuome
nininkais ir generolais puošia 
mūsų laikraščių ir žurnalo 
Šviesos puslapius. To draugai 
visai “nepastebėjo”!

Tiesa, Amerikoj gyvenančių 
rašytojų perviršio neturime. 
Kodėl taip, kokios priežastys? 
Draugai daro išvadas, kad sto
ka rašytojų todėl, kad redak
toriai netalpina vieno bei kito 
draugo straipsnį laikraštyje ir 
tuomi “išvaikė” rašytojus. Ne,

la/svp dipbti NUO S'-UO

tA/svf Kalbos

LAlSVt BALSUOTI

PADEKITE KOVOTI OZ LAISVE
TAUPYDAMI JŪSŲ PINIGUS

AR JŪS ŽINOTE?

Kada Jus j« i g y j n t c 
KARO TAUPYMO 
BONU Jūs TALPINA- 
TK—NV. Aukaujate!

AR JŪS ŽINOTE?

KARO T A U PY MO 
BONAI JUMS MOKA 
2.9% l ž Jūsų Pinigus!

AR JŪS ŽINOTE?

Jūs galite pradėti įsigyti 
KARO TAUPYMO 
BONŲ Pirkdami Karo 
Ženklelių už tik 10 centų.

AR JŪS ŽINOTE?

Jūs Atgal Gausite $1. už 
kiekvienus $3. jūs tau
pi n a t e j KARO TAU
PYMO BONUS kada Jūs 
laikysite juos 10 metų.

★ ★ ★

įsigykite Suv. Valstijų KARO Taupymo BONŲ ŽENKLELIŲ regulariai

Ii: Jfaų Vietinio pusto, įlankos, Taupymo ir paskolos draugystės. Tiesiog ii Suv. Valstijų Iždinės vartodamas kuponų kiton pusini 
arba pert Jfaų tautinį draugystę Fraternal? draugystę, Palaipinę Organizacijų, Samdomų Darbininkų Taupymo Planų vietoje kur dirbate.

Sakykla
draugai, rašytojai, pilnoj to 
žodžio prasmėj, nepriklauso 
nuo patalpinimo vieno bei kito 
straipsnio. Išsivystymas rašy- 
tojaus vyriausia priklauso nuo 
talento ir daug nuo, ekonomi
nių sąlygų. Pąs nekurtuos kad 
ir žybteli talentas, bet jį su ko
neveikia taip vadinama “ko
va už būvi.” Toji “kova už 
būvį” atima veik visą žmo
gaus energiją ir plunksna tu
ri geras “vakacijas.” Visai 
mažas skaitlius išėjo pilnais 
rašytojais iš dirbtuvės. Kalbu 
apie tuos, kurie atvažiavo iŠ 
Lietuvos 20—30 metų tam at
gal. Gi čia ’gimęs- ir augęs 
jaunimas, abelnai kalbant, pa
skendo “amerikonizme.” Jei 
kuris ar kuri ir turi gabumų 
rašyme, tai atsidūrė su mažom 
išimtim komercijos tvane. Bet 
grįžkime prie ateivijos.

Kad ir tie mūsų rašytojai 
Amerikoje, kuriems pasisekė 
nugalėti sunkumus ir pasiro
dyti su savo ’kūriniais, mūsų 
dabartiniai redaktoriai, ar jų 
tolimesnis darbas toje srityje 
nenukentėjo nuo esamų sąly
gų ? Aš manau, nėra reikalo 
įtikinti. Kiekvienas iš mūsų 
gerai suprantame padėtį mūsų 

. progresyvės spaudos ir viso 
judėjimo. Laikraštinis, organi- 

jzacinis darbas, toji kasdieninė 
rutina sugeria kiekvieną un
ciją mūsų jėgų ir, ne pro šalį 
pridurti dar ir tas — kuo ga
besnis draugas, tuo daugiau 
užkraunama jam organizaci
nio, paprasto rutinos darbo. 
Mūsų rašytojai gyvo reikalo 
verčiami padeda į šalį dailio
sios literatūros darba, važinė- 
ja su prakalbomis, rūpinasi fi
nansine įstaigų' problema ir vi
sa eile kitų organizacinių rei
kalų, jau neminint apie darbą 
prie išleidimo laikraščio.

Kuomet taip yra, o kad taip 
yra, manau, niekas neužgin
čys, ai* galima norėti bei tikė
tis kokių tai stebuklų iš mūsų 
rašytojų? Ak, tiesa, pasitaiko 

KODĖL JŪS PRIVALOTE ĮGYTI SAVO DALI 
KARO TAUPYMO ŽENKLELIŲ IR BONŲ

Jūsų šalis kovoja už jūsų saugumų, jūsų 
?yvybę- Išlošti kovą ir sulaikyti įsiveržimą 

$ Priert’ kareivių į jūsų namus ir sutriuškinimą
jūsų ir jūsų šeimos su bombomis, mes turime 

gaminti tūkstančius ir tuksiančius šautuvų, lėktuvų, 
tankų ir laivų. Tie kaštuoja daug pinigų. Pinigai, kuriuos 
jūs taupiuate į Karo 'Taupymo Bonus ir Ženklelius padės 
įteikti tuos daiktus mūsų kareiviams DABAR. Kiekvienas 
Amerikietis privalo taupyti regulariai kad tą įvykdinti. 
Tie, kurie dirba privalo taupyti nors 10% jų algos kas 
išmokėjimo dieną.

ir klaidų, nesusipratimų, ne
pasisekimų, na ir pamiršimų. 
Tas įvyksta pas atskirus asme
nis, organizacijas — visur. 
Kaip žinomo, pasaulyje dar 
nieko nėra tobulaus. Mes, ta
čiau, turėtume suprasti, jog 
klaidos įvyksta nesužiniai ir, 
be abejonės, mūsų pareiga jas 
nurodyti, taisyti ir mokytis iš 
jų. Savikritika yra reikalinga 
ir naudinga, bot ji turi būti 
konstruktyvi, toki, iš kurios 
pasimokintų no tik kritikuo
jamas, bet visi abelnai įskai
tant ir patį autorių.

Tenka apgailėti, mos dar 
neišmokome savikritikos. Vis 
kaip tai pas mus pasireiškia 
dar nesubrendusio jaunuolio 
karšta temperatūra polemiko
je ir bandymas išskirti save iš 
“klaidingųjų” tarpo. Tarpe 
mūsų dar .vis tebevyrauja “aš” 
o ne “mos” . . .

Kas liečia, netalpinimo bei 
cenzūravimo raštų ir draugų 
reikalavimo neliečiamybės jų 
raštų, nesiimu spręsti ar gerai 
pasielgė redakcija ar ne, nes 
tų raštų nemačiau. Bet spren
džiant iš straipsnių, atkreiptų 
prieš redaktorius, kurie pri
tvinkę terminais — “despotas” 
ir panašiais “draugiškais” ti
tulais, tenka paabejoti: argi 
iš tikrųjų redaktoriai jau taip 
prasižengė, ar iš tikrųjų ban
do slopinti žodžio laisvę ? Mes 
gerai žinome, kad taip nėra. 
Tai kraštutinis perdėjimas.

Jei mes šaltai ir bešališkai 
pažvelgsime ii‘ palyginsime 
žodžio laisvę, kokią turi rašė- 
jai progresyvėj spaudoj ir mū
sų priešų spaudoj, atsakymą 
surasime, kad tik mūsų spau
doj toji laisvė gyvuoja darbo 
žmogui. Vienok, turime atsi
minti, kad toji laisvė turi tam 
tikrus rėmus šioje šalyje, kaip 
ir kitose šalyse, per kuriuos 
peržengus susiduriama su įsta
tymais. Apart to, reikia skai
tytis ir su laikraštine etika ir, 
taipgi svarbu, nepaleisti iš 
minties mūsų skaitytoju, kurie 
jieško mūsų laikraštyje žinių, 
gerų, pamokinančių ir naudin

AR JŪS ŽINOTE?

Jūs gaunate $25 KARO 
TAUPYMO BONĄ (pri- 
brendusios vertės) už 
tik $18.75.

AR JŪS ŽINOTE?

įgijimas KARO TAU
PYMO BONŲ Padeda 
Sulaikyti Kainas Kitų 
Daiktų K u r i u o s Jūs 
Perkate.

AR JŪS ŽINOTE?

KARO TAUPYMO BO
NAI yra Saugiausios 
Rūšies Sutaupos Pasau
lyje.

AR JŪS ŽINOTE?

Kaipo patriotas Ameri
kietis privalai taupyti 
pinigus regulariai — kas 
sanvaitę — į KARO 
TAUPYMO BONUS IR 
ŽENKLELIUS.

★ ★ ★ 

gų raštų, o ne kokių ten erzi
nančių : įkirtų polemikų, ypa
tingai savo tarpe.

Galimas dalykas, kad re
daktoriai kai kada perdaug 
skūpauja su paaiškinimais, at
sakymais draugams — kodėl 
ii- dėl kokios priežasties netal
pinama tas bei kitas raštas. 
Tą trūkumą redaktoriai turė
tų užpildyti. Redakcijos atsa
kymai turėtų tilpti reguliariai, 
nedaro skirtumo, ar atsaky
mas bus neigiamas ar teigia
mas. Jei atsakymas skamba 
“tilps,” autoriui straipsnio ta
da nereikės laukti (tankiai 
gana ilgai) ir abejoti kas at
sitiko su jo produktu. O jei 
skamba “netilps” su paaiški
nimu kodėl, tuomet autorius 
žinos priežastį, peržiūrės iš 
naujo savo raštą, tuomet pats 
jį cenzūruoja ir jei suranda 
visai netikusiu sulig, redakci
jos paaiškinimo, pats jį ir gur- 
ban patalpina. Tas, mano 
nuomone ,žymiai pašalintų be
reikalingus ginčus ir iritaciją.

Jau metas, draugai, rimčiau 
rišti bet kokius klausimus, ne- 
jieškoti “despotų” ten, kur jų 
nėra. Daug sveikiau bus, jei 
tą užsikarščiavimą ir perviršių 
energijos panaudosime prieš 
mūsų priešą — fašizmą.

V. J. S—čius.

CIO Unijos Smerkia 
Dies Komitetą

Connecticut valstijos CIO 
unijų taryba savo penktoje 
konvencijoje, kur dalyvavo 
per 600 delegatų nutiesė 
unijų veikimui planus vi
siems metams. Vienbalsiai 
pasisakė už antro fronto 
ofensyvą prieš hitlerizmą. 
Pasisakė už Pepper-Kilgore 
bilių, reikalaujantį įsteigti 
centralizuota ekonominiu 
reikalų tvarkymą. Konfe
rencija pasmerkė John Le- 
wisą už jos skaldymo ir dis- 
kriminacijų veiklą.

Ši konvencija griežtai pa
smerkė Martyn Dies ir jo 
komitetą, kuris neva veikia' 
tyrinėdamas “neamerikinį 
veikimą,” o tikrumoj tik 
skleidžia tarpe Amerikos 
žmonių nesutikimą, pasi- 

' skaldymą ir visiškai neko
voja prieš hitlerinius ele
mentus. Delegatai priėmė 
rezoliuciją atsikreipiant į1 
Jungtinių Valstijų kongre
są, kad Mr. Martyn Dies 
komitetui nebūtų daugiau 
skriami šalies pinigai.

Konferencija buvo labai 
energinga ir pasisakė, kad 
CIO unijų nariai su visa 
energija dirbs gamindami 
ginklus ir kitas karo reika
lams reikmenis, kad karas
būtų greičiau ir su mažiau 
aukų išlaimėtas. Kaip ži
nome, Connecticut valstijos 
CIO unijos yra labai svar
bios, nes ten labai daug ga
minama karo laimėjimui 
reikmenų ir ginklų.

Binghamton, N. Y.
Iš Lietuvi^ Literatūros Drau
gijos 20 Kuopos Susirinkimo

Lietuvių Svetainėj įvyko
Lit. Draugijos 20 kp. susirin
kimas, narių nedaug- tesusirin
ko, kurie buvome rimtai ir 
gana draugiškai svarstėme 
dalykus. Išduoti metiniai ko
mitetų raportai. Protokolų 
sekretorė išdavė platų rapor
tą iš visų metų kuopos veiki
mo. Pasirodo, kad gana daug 
nuveikta ir aukų surinkta, 
ypač Sovietų Sąjungos medi- 
kalei pagelbai. Visų raportai 
priimti. Nutarta raportą pa
siųsti į dienraštį Laisvę.

Drąbužių rinkimo dėl Sovie
tų. Sąjungos-žmonių komisijos 
narys I. Luzinas raportavo, 
kad surinko 500 svarų drabu
žių ir pasiuntė į R. W. Relief 
įstaigą. Raportas priimtas ir 
jis pasižadėjo daugiau dar-

Amerikiečių karių laikraštukas, vadinamas CBI
ROUNDUP, spausdinamas kur nors Indijoje, nėra leng
va išleisti, bet jis leidžiamas ir. kariai ji skaito. Nuo
traukoje matome kapitoną Fred Eldrige, vieną redak
torių, stebintį, kaip indusai ruošia spaudai jo laikraštį.

jo šimtmečio žiauriausio 
barbarizmo.

Aname senajame laike 
žiaurieji hunai pavergę 
alanus, persikėlę per upę 
Doną žvėriškai užpuolė, su- 
lyg anų laikų, gana tvar
kingą ir ramią Gotų valsty- 

j bę ir ją išdraskę pavergė, 
i Tada hunai išsiplėtė tarpe 
Volgos ir Dunojaus upių, 
darydavo baisiai naikinan
čius užpuldinėjimus atkar- 
totinai, tai Europoje, tai 
vėl Azijoje. Ir taip jie dras
kė ir teriojo vieną po kitai 
silpnesnes tautas Europoje 
ir Azijoje per šimtmečius.

447 metais, hunu vadas 
Attilla, sunaikinęs Trakiją, 
Makedoniją ir I Ui riją, už
puolė vakarinę Romos im
periją. Po to, pavergęs ger
manų tautas, įsibriovė Gal- 
lijon, kur jie, hunai, 451 
metais buvo skaudžiai su
mušti Katalaūnu laukuose.v

Senovės Hunai-Kas Jie
T oki Buvo?

Kadangi šių dienų viso 
pasaulio žmonijos baisiau
siu priešu yra hitlerinis na
cizmas, tai žmonės iš ne
apykantos ir vadina nacius 
jiems pritinkamais įvairiais 
pavadinimais. Tarpe kit-ko 
mes girdime nacius vadi
nant hunais. Aš manau, 
kad šis vardas kruvinųjų 
nacių gaujoms ir pačiam 
bestijiškam Hitleriui kaip 
tik ir atitinka pilnai. Jis 
jiems nesvetimas ir net gi
miningas; imant etnologi
niai ir iš pat būdo.

Suprantama, vienokiu ar 
kitokiu pavadinimu priešą 
mažai tesudrebinsi. Priešą 
reikia fiziniai mušti ir ge
rai tvoti iki jį dabaigsi. Bet 
pakol pasigausi pagalį ar 
fe tokį ginklą, tai jau muši 
jį žodžiais. Yra sakoma, 
kad kartais žodis yra skau
desnis, negu pagalys.

Dvidešimtojo amžiaus vo
kiški hunai terioja visą pa
saulį, naikina didžiausius 
civilizacijos ilgų šimtmečių 
atsiekimus, degina ir naiki
na viso pasaulio kultūros 
sutaupintus brangiausius 
lobynus, jau neskaitant mi
lijonus žūstančių gražiau
sių gyvybių. O kur milijo-
nai mažų kūdikėlių? Kur 
bejėgės moterys, seneliai ir 
visas nekaltas gyvųjų pa
saulis? Viskas deginama. 
Viskas naikinama ir trypia
ma po tų pasiutiškų vokiš
kų hunų purvinomis kojo
mis!

Kokie buvo tie gilios se
novės hunai? Pažiūrėkime 
į istoriją, gal jie labai pa
našūs į šių dienų hitlerinius 
hunus? Gal mes juos tuoj 
pažinsime ir pasakysime, 
jog nacių vadai ir pasauli
nio gaisro užkurėjai ne ari- 
joniško kraujo sutvėrimai, 
bet tikri barbarai, užsiteršę 
žiauriųjų senovės hunų bes
ti j išku krauju.

Hunai, tai buvę žiaurūs 
azijatiški klajokliai, — pus
laukinių žmonių gentis, 
kaip senovės istorija pa
duoda.

Tai buvo labai žiauraus 
būdo pabąstos, kurie būda
vo apsiginklavę ilgomis te- 
riojančiomis jietimis ir rai
ti ant arklių leisdavosi per 

buotis. Nutarta, kad visos ren
kamos aukos, bile reikalu, ei
tų per kuopos iždą, o ne per 
atskiras ypatas. Nutarta su
rengti parengimą dėl Sovietų 
Sąjungos medikalės pagelbos. 
Išrinkta komisija iš, 5 ypatų, 
kuri darbuosis tuo reikalu. Ge
riausio pasisekimo.

J. K. N., kuopos sekr. 

pasaulį, puldavo ir žiauriai 
teriodavo kitas, silpnesnes 
tautas.

Nėra abejonės, kad gilio
je senovėje ir mūsų protė
viai ir visas Baltikos kraš
tas nekartą yra skaudžiai 
nukentėjęs nuo tų pačių 
žiaurūnų. Tik iš tų senų 
laikų apie mūsų tėvų žemę 
istorija labai mažai kalba. 
M. Pokrovskio istorija, 
nors kalba apie labai gilią 
senovę, vienok apie Balti- 
ko kraštą labai mažai pri
simena iš senesnio laiko.
Tad mūsų protėvių gilesnės 
praeities istorija, gal būt, 
amžinai pasiliks slaptybėje 
pridengta nepralaužiamo
mis sienorbis. Taigi dabar 
pasitenkinsime tik tuo, ką 
istorija paduoda.

Gilioje senovėje — apie 
200 metais naujosios eros, 
hunai, užplūdę kur nors iš 
Centralinės Azijos, užpuolė 
ir pavergė alanus, buvu
sius žmones, kurie tuom lai
ku buvo išsiplėtę ir gyveno 
tarpe Kaukazo ir Dono 
upės, kur dabar Raudonoji 
Armija veda didvyrišką ko
vą su šių laikų hitleriniais 
hunais už išgelbėjimą de
mokratijos nuo dvidešimto-

“Vilnies” Kalendorius

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.

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. >

Platintoj’ai ir organizacijos tuojau užsisakykite Šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į 

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

Iš čia žiaurieji hunai, vėl 
susigriebę — susitvarkę, at
sidūrė Italijon ir Roma iš
liko neužkariauta tiktai 
ačiū turtingam išsipirki
mui.

453 metais hunų vadui 
Attillai mirus, jų barbariš- 

■ kas viešpatavimas išsiskal- 
įde į kelias atskiras dalis ir 
nuo to laiko tų nuožmių 
plėšikiškų gaujų vardas 
daugiau n e b eužtinkamas 
vėlesnės istorijos bruožuo-

I se.
Yra daleidžiama, kad hu

nai, vėliau nebetekę savo 
razbaininkiškų vadų, nebe- 
susitvarkė savistoviai vedi
mui tolesnių užpuldinėjimų 
ant kitų valstybių.

Suprantama, kad po dau
gelio nepasisekimų — po 
keleto skaudžių smūgių, 
hunai dikčiai susilpnėjo. 
Tuomet jau nebeįstengė nei 
naujų žemių užkariauti,, 
nei atgal besugrįžti, iš kur 
jie buvo kilę. Tad yra ma
noma, kad hunai susiliejo 
su germanų tautomis ir vė
liau niekad nebeišsiskyrė iš 
jų. Atsieit, kad ir visos hit
lerinės gaujos yra giliai 
persigėrę hunų nuožmybė
mis. Nesakau, kad visi vo
kiečiai hunų krauju užsi- 
teršę, bet patrakusių nacių 
vadų dūkimas labai gimi
ningas hunų žiaurumui.

Jonas Kaspijos.



Ketvirtas Puslapis

Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant
Rašo POVILAS PAKAUKUS.

(Tąsa)
Gali būti disertacijų, teturinčių vos 

keliolika puslapių, ir ne kokio turinio, 
bet gali būti vidutinio dydžio disertaci
jų, parašytų pagal mokslo metodologi
jos reikalavimus ir nagrinėjančių gyve
nimui reikšmingus dalykus. Galima pa
galiau užtikti disertacijų, kurios impo
nuoja savo puslapių kiekiu, bet kurių 
spausdinimas yra bereikalingas pinigų 
eikvojimas. Taigi gali būti disertacijų ir 
vienokių ir kitokių, tačiau eilėje kraštų 
į jas žiūrima kaip į pradedančio knygas 
rašyti studijozo darbą, ir niekas jų, kaip 
tokių, neskiria prie premijuotųjų veika
lų grupės. Antra vertus, negalima saky
ti, kad mokslas būtinai aukščiau turi bū
ti pastatytas ten, kur sunkiau yra gau
namas daktaras. a
17. Daktaratų, Kaip Tokių, Principiniais 

Priešais Būti Nereikėtų
Pripažįstant, kad kai kuriems užsie

nio daktarams be žymesnių egzaminų 
neerikėtų Lietuvoje pripažinti aukštojo 
mokslo baigimo teises, pripažįstant, kad 
kai kurių daktaratų įsigijimas gali būti 
susijęs su disertacijomis, žalingomis Lie
tuvai, ir kad daktaratai, bendra taisyk
le, negali būti tinkamu kriterijumi asme
nybėms atrinkti, — iš to nieku būdu ne
tenka daryti išvados, kad iš viso dakta
rato įgijimas, o ypač įgijimas prie tam 
tikros mokyklų santvarkos, būtų blogas 
dalykas ir kad lietuviai neturėtų dakta- 
rizuotis.

Rašant apie daktaratus, stengtasi iki 
šiol iškelti tai, kas laikyta žinotina ir 
keltina platesnei šių dienų Lietuvos vi
suomenei, o ne tai, kas galėtų būti ak
tualu siauram specialistų būreliui. Drau
ge vengta plačiau dėstyti tai, kas nėrą 
susiję su mūsų gyvenime pasitaikančiais 
neigiamumais ir kas, atrodė, yra gerai 
žinoma bei savaime suprantama plates- 
niems visuomenės sluoksniams. Šita visa 
galėjo kai kam sudaryti įspūdį, jog ra
šinio autorius yra daktaratų, kaip tokių, 
priešas.

Iš tikrųjų rašinio autorius nėra joks 
daktaratų priešas, o tik ryškiu kai kurių 
su daktaratais susijusių aplinkybių iškė
limu nori prisidėti prie to, kad Lietuvoje 
ateity nesireikštų tam tikri neigiamu
mai, susiję su daktaratais.

Rašymas disertacijos, nors ji būtų ir 
nedidelės vertės, pratina žmogų prie ra
šinėjimo. Disertacijos daug kur yra 
spausdinamos, o nenorėdamas, kad at
spausdintas darbas būtų visai prastas,— 
ne vienas iš daktarantų stengiasi gero
kai padirbėti ir taip nuodugniau išstu
dijuoja kai kurį klausimą, o kartais iš
kelia ir anųjų dalykų, reikšmingų moks
lo progresui. Ne vieną iš studijozų prie 
vėlesnio rašinėjimo yra pastūmėję ne kas 
kita, o tik disertacijų rašymas. Todėl gali 
būti rimtai svarstomas klausimas: koki 
universitetų sistema yra geresnė — ar 
ta, kur labai žymus nuošimtis baigian
čiųjų universitetą išspausdina kokį dar
bą, ar kur tas visai nepraktikuojama J

Žmogaus plėtotei didžiulės reikšmės 
turi įspūdžių įvairumas ir kultūrinė ap
linkuma. Jei kas nuo kokių 7 metų iki 
20 metų amžiaus būtų laikomas kalėji
mo vienutėje, kur tegautų tik trumpam 
laikui susidurti su kalėjimo sargais, tai 
jo dvasinis judrumas nepalyginamai bū
tų mažesnis negu panašių savybių as
mens, kuris tokio pat amžiaus bėgy gau
tų pavažinėti po įvairius kraštus, susi
durti su įvairiais žmonėmis. Neabejoti
na, kad įspūdžių lobynas gali būti žy
miai padidintas to Lietuvos studijozo, 
kuris gaus progos pastudijuoti ne vien 
savo krašte, o ir užsieny. Kas iš Lietu
vos piliečių studijuos užsieny, tai kai ku
rtuose kraštuose tas paprastai ir baigs 
studijas ne su kokiu kitu, o su daktara
to diplomu. Savaime supraptama^ kas 
yra geriau: ar grįžti į Lietuvą su dakta
rato diplomu, ar neparsivežti jokio bai
gimo diplomo.

mas gali būti susijęs ne tik su pinigų 
bereikalingu išvežimu, ne tik su persiė- 
mimu dėl asmenų nesubrendimo žalingo
mis lietuvių tautai idėjomis, bet gali tap
ti ir priemone tam tikrų daktaratų pa
galba lengviau įsigyti aukštojo mokslo 
baigimo teises.

Jei joks ir mūsų universitetą baigęs 
studijozas neturėtų rašyti nei Vokieti
joje nei Lenkijoje disertacijos, nagrinė
jančios Lietuvos problemas, tai panašiai 
vos baigęs gimnaziją lietuvis neturėtų 
būti siunčiamas bendrai į užsienį, o ypač 
j Vokietiją, į Lenkiją ar į Italiją ir tech
nikos ar matematikos studijuoti.
18. Pasaulinio Masto Daktarai Mums 
Labai Reikalingi, Bet Perdėtas Daktara

tų Vertinimas Turi Nykti iš
Lietuvos Padangės į

‘ Šiandien Lietuvas jau daug turi dip
lomuotų asmenų, nemaža daktarų, bet 
dar justi inteligentų pasauly didelis trū
kumas pasaulinio masto asmenybių.

Vienas dalykas, pavyzdžiui, yra būti 
žurnalistu, galinčiu ir neblogai aprašyti 
kokį kasdieninį įvykį, bet kitas dalykas, 
— būti pasaulinio masto žurnalistu, ku
rio straipsniai tiktų vedamaisiais žy
miausiems pasaulio dienraščiams ar žur
nalams. Vienas; dalykas būti profesorių, 
o kitas dalykas būti pasaulinio masto 
profesorių, turinčiu didžiulį specialų ir 
didžiulį bendrą išsimokslinimą. i

Savo rašiny paliečiau Būgą, kaip na
cių mėgiamą cituoti autorių. Mat, Būga, 
panašiai kaip dr. Salys, tikrai Klaipėdos 
krašto ir gretimų sričių praeitį yra 
sprendęs taip, kaip ėmė tuos klausimus 
spręsti naujasis vokiečių mokslas, atsi
radęs ryšium su Klaipėdos krašto atite- 
kimu Lietuvai.

Naujasis vokiečių mokslas buvo kriti
kuotas ištisos eilės asmenų. V. Pryšman- 
tas savo straipsny “Ne kuršiai, o žemai
čiai” (“Vairas” 1933 m. 1 ir 2 nr.) yra 
sąmoningai sukritikavęs hipotezę, kar
šinančią Klaipėdos apylinkių praeitį. Ta
me straipsny kritikuojamas Būga ir Sa
lio disertacija. Šio rašinio autorius savo 
straipsny “Klaipėdos srities gyventojai 
prieš Vok. Ordino atėjimą (“Mūsų Žiny
nas” 1933 m., nr. 101) ir knygoje “Ma
žoji Lietuva,” patiekė argumentus ūž 
Klaipėdos apylinkių lietuviškumą nuo 
žiliausios, senovės.

Prieš naująjį vokiečių mokslą plačiai 
yra pasisakęs V. Vileišis savo veikalė: 
“Tautiniai santykiai Maž. Lietuvoje,” 
kur ypač vykusiai kritikuojama dr. Ivin
skio disertacijos skelbiamos mintys. 
Priešingai naujajam vqįdečių mokslui, 
Maž. Lietuvos lietuviškumą nuo žiliau
sios senovės įrodinėja dr. Vydūnas savo 
veikale “Sieben Hundert Jahre deutseh 
—litauischer Beiehungen,” F. Arvydas— 
savo leidiny: “Das Memelland”, o taip 
pat Pr. IK. Karpis — savo knygoje: 
“Beitraege ur aelesten Geschichte dės 
Memellandes u. Preussisch—Litauens.”

Prieš naująjį vokiečių mokslą ( yra 
pasisakęs prof. Janulaitis (žiūr. “Liet. 
Žinios” 1934 m., nr. 22), vyr. asist. Jak
štas (“Lietuvos Keleivis” 1934 m., nr. 25, 
27, 28), prof. Jonynas, K. Jablonskis, 
Misiukevičius, F. Mackus, Štuopis ir ki- 
it. Kiek rašinio autoriui yra žinoma, pr .e 
naujojo vokiečių mokslo neigėjų tenka 
skirti dr. Šapoką ir mirusį P. Šležą.

Ne naujojo vokiečių mokslo prasme 
pasisako ir prof. Voldemaras savo vei
kale: “Lithuanie et sės problemes” įr 
savo didžiuliame straipsny: “Būga žmo
gus ir mokslininkas” (Hum. Moksl. Fa
kulteto Raštai I knyga, 1925). Prof. 
Voldemaras minėtame straipsny sako: 
“Būgos teorija apie lietuvių tautos ke
lionę praeity nėra ir negali būti rim
ta.”

Pripažįstant reikalą studijuoti užsie- 
nyj, iš to neseka, kad reikėtų remti siun
timas į užsienį asmenų, nebaigusių Lie
tuvos aukštųjų mokyklų. Tokis siunti-
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Lewiston-Auburn,
Maine

LDS 45 Kuopos Raportas
Kuopa narių turi 21. Į cent

rą pinigų pasiųsta $210.02. 
Ligonių nėra. Iždas finansiš
kai taipgi pusėtinai gerai sto
vi. Visi nariai savo duokles 
gerai pasimoka. Dėdės Šamo 
tarnystėje turime vieną narį. 
Juomi yra Steve Gailias.

Mūsų kuopa, nors narių 
skaičiumi nelabai skaitlinga, 
vienok ir su aukomis neatsilie
ka nuo kitų kuopų didmies
čiuose.

Kuopos susirinkimas atsibu
vo sausio 3 d., 1943 m., pas 
drg. J. M. Tamošiūnus. Tari
mų beveik nebuvo, tik įvyko 
permainų valdyboje. A. Apše- 
gienei pasitraukus nuo iždi
ninkės vietos, kuri išbuvo iž
dininke nuo kuopos susitvėri- 
mo, išrinkta draugė Helena 
Žilinskienė. Linkiu geriausių 
pasekmių, drauge, jūsų nau
jame darbe. Kita visa kuopos 
valdyba pasiliko senoji.

Mes Pagerbėme Mūsų Karį
Mūsų kuopos keli nariai pa

siuntė Kalėdų pasveikinimą ir 
kartu mažą dovanėlę. Ir tas 
parodo, kad mūsų nariai nie
kados nepamiršta savo drau
giškumo pareigų. Prie dovanė
lės prisidėjo šie nariai: A. Ste
ponaitienė, M. Wildneriene, 
M. Tamošiūnienė, A. Laucius, 
U. Leonienė, F. Apšega, V. 
Martinkus ir A. Apšegienė. 
Visiems prisidėjusiems prie 
dovanos pagerbimui mūsų ka
rio Steve Gainos tariu širdin
gai ačiū.

Su šių naujų metų pradžia 
vėlinu visiems geriausių, pa
sekmių, taipgi draugiškumo ir 
vienybės tarpe mūsų narių. Ir 
su šiais metais pasibrėžkime 
sau kaipo užduotį, kad mes 
visi privalome dirbti ir veikti 
išvien mūsų Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo naudai ir 
žmonijos labui be jokių išme
tinėjimų vieni kitiems. Nes 
mūsų visų darbo žmonių ar tai 
“kalakuto” ar “dzūko”, parei
gos vienodos šiais laikotar
piais.

Atsiminkime, kad šiandien 
pasaulis yra baisios ugnies sū
kuryje ir paskendęs kraujuo-
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se, kur ne vienas mūsų sūnus 
padėjo savo galvą gindamas 
visų laisvę nuo sužvėrėjusių 
nacių užpuolikų. Ir ne viena 
motina šiandien tykiai' ir gai
liai verkia savo žuvusio sū
naus. Bet ar ašaromis sumuši
me priešą? Ne! Bet kaip sa
kiau: čia jau reikia visų bend
ro veikimo ir vienybės.

Taipgi neprivalome pamiršę 
ti ir Sovietų Sąjungos, kurį 
taip didvyriškai kariauja už 
mūsų visų, laisvę ir demokra
tiją ir aukoja geriausius savo 
šalies sūnus.

Atsakymas Merkinėj 
Dzūkeliui

Keleivio No. 3, sausio 13 d., 
1943 m., tilpo iš Rumford, Me. 
korespondencija, kurioje pa
liečia ir mane. Sakoma: do
lerius žvejoti Lewistone jam 
F. Abekui — Akelaičiui, padė
jo ir Mrs. Apšegienė, sako: 
Abeko atvažiavimas padarė 
mums $15 išlaidų, bet sužve
jojo tik $7. Ir kad tą žmogų 
dar tituluoja kokiu ten “Vil
nių” ar “velnių” redaktoriumi. 
Ir kad jis nemokąs gerai ra
šyti.

Nežinau ir man nesvarbu, 
kokius jūs turite prieš drg. F. 
Abeką-Akelaitį ypatiškumus. 
Bet aš laikau už garbę, jeigu 
kuomi nors galiu prisidėti prie 
mūsų darbininkiškos apšvietus 
ir jos platinimo. O kaslink do
lerių žvejojimo, tai mums pa
vyko pusėtinai gerai, nes au
kų surinkome $19.01. Apsimo
kėjus išlaidas, dar liko $7.51.

Bene čia bus jūms gera pa
moka, kad neklausyti Visų 
pedliorių iš Lewistono, ir kad 
faktų neturint į laikraščius ne
rašyti. O su nemokėjimu ge
rai rašyti, aš visai iš to nesi
stebiu. šiandien lietuviai, ku
rie gyvena Amerikoje, beveik 
didžiumoj yra savamoksliai, ir 
už tai jiems reikia atiduoti 
kreditas, kad sugeba užimti 
redaktoriaus vietą. Tai garbė! 
O kas svarbiausia ir sykiu ap
gailestaujama, kad vargšas 
Merkinės Dzūkelis nors ir ge
rai rašo, bet vis dar po Mer
kinės d'umblyną tebeLlampo- 
ja ir nepajėgia atskirti Vil
nies nuo velnio.

A. Apšegienė.

Jei pirksi bonus. — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Great Neck, LI.
Mūsų Veikla ir Lietuviai Jau
nuoliai Dėdės Šamo Armijoje

Amerikos Liet. Piliečių Kliu- 
bas susirūpino savo veikla.

Kadangi kliube priklausyda
vo vien tiktai vyrai be moterų, 
todėlgi, kad nesumažėtų narių 
skaičius ir kliubo veikimas, 
priešmetiniam s u s i r i n kime, 
šauktame per atvirutes, nutar
ta pakeisti konstitucijos kelis 
skyrius, kurie padarys tvarkin- 
gesnius kliubo susirinkimus ir 
suteiks teisę moterims būti 
kliubo narėmis. Kliubas nemen
ka organizacija, kuri tvarkosi 
ant demokratiškų pamatų, per 
daugelį metų savo gyvavimo 
prigelbėjo nemažai lietuvių pa
tapti šios šalies piliečiais. Kliu
bas paskleidžia nemažai apšvie- 
tos lietuviuose, prisideda prie 
visokiu kultūriniu darbu, ne- 
atlaidžiai kovoja už geresnį 
darbo žmonių rytojų. Nors ne 
dideliu iždu, bet patrijotiniai 
nusiteikęs, pirko karo boną už 
$100 ir šiaip remia visokerio
pai šios šalies pastangas išlai- 
mėjimui karo.

Kadangi dabar kliubas turi 
vajų gavimui naujų narių, 
ypač moterų, todėlgi subruzki- 
mė visi kliubiečiai, gaukime 
nors po vieną naują narę mū
sų organizacijai. Įstojimo mo- 
kesties per vajų nėra, narinės 
duoklės labai lengvos, tiktai 15 
centų mėnesiui/ Kiekvienas lie
tuvis, vyras ar moteris, turėtų 
būti šio kliubo nariu,

* * *

ALDLD 72 kuopa metiniame 
susirinkime, kuris buvo viduti
niškai skaitlingas, pabrėžė rei
kalą sutvirtinti savo veikimą, 
gauti naujų narių šiais metais 
ir išrinkti mokesčius nuo užsi
likusių senų narių. Knygius 
pranešė, kad literatūra platinas 
neblogai. Į apskričio metinę 
konferenciją išrinkta delegatas 
F. Lideikis, į “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimą, kuopos Še
ro atstovu išrinktas M. Adomo
nis. Į komisiją rinkimui “L.” 
pasveikinimų išrinkta: M. Ado
monis ir P. Beeis. Iš “Laisvės” 
vajaus raportavo P. Beeis, pra
nešdamas, kad turėjo labai sun
kiai padirbti, nes mūs sala il
goka, o susisiekimas apsunkin
tas. Bet visgi, su pagalba ge
rų draugų, pirmą sykį pavyko

Great Necką padėti ant vaji- 
ninkų dovanų laimėjimo žemla- 
pio. % * *

Mūsų miestelio lietuviai, iš
ėję Dėdės Šamo tarnybai, yra 
šie: Antanas, Kazys ir Domi
ninkas Kasmauskai, Jonas, Po
vilas ir Kastulis Juškai; Kazys 
ir Stasys Bukantai; Juozas ir 
Kazys Žibartai; Juozas ir Be- 
nis Lazdinai; du broliai Binke- 
vičiai; trys Bartuševičiai; du 
broliai Bernotavičiai; Benjamin 
ir Alfred Savidžiai; Juozas ir 
Vilimas Statkevičiai; du bro
liai Yogiai; D. Rauktis, P. Vit
kus, Walteris, W. Kasiliauskas, 
St. Keras, Alekna, Miklarka, 
Jonas Masiulis, A. Valeckis, 
trys broliai Palevičiai, Antanas 
Vaškelis, M. Hacinkevičia, 
Slančiauskas, F. Glotkus, A. 
Lažaunikas, Ed. Kupčiūnas, 
P. Valentinas, (Clarens Lipskis, 
Valipevičius, Matulevičius, T. 
Ringis, Gedminas Liubinas, Ka- 
raziejus, Gruzinskas, P. Ražins- 
kas, K. Yoneliunas, D. Dzenu- 
tis, Stasys Sauseris, A. Vana
gas, Bernard Yurkšaitis, E. Yo
neliunas.

Viso 60, kuriuos sužinojau. 
Yra dar koks desėtkas, kurių 
nežinau šiuo sykiu. Kai suži
nosiu pranešiu. Iš tokio men
ko kaimo, tai gana didelis bū
rys kovotojų prieš fašistus.

Korespondentas linki visiems 
greatneckiečiams sėkmingai ap
galėti priešus ir laimingai grįž
ti į namus pas mylimus savuo
sius.

Koresp.

Didžiausios Dirbtuvės
Fordo Willow Run bom- 

berių dirbtuvė,4 buvusi iki 
šiol didžiausia šioj šalyj in
dustrinė įstaiga, dabar tu
rės užimti antrą vietą, ka
dangi Chrysleris išbudavo- 
jo naują pastatą, daug di
desnį už Fordo, kur išdir
binės radialius inžinus lėk
tuvams. Chryslerio pasta
tas užima 50 miestinių blo
ku.

Trys kitos dirbtuvės, di
desnės už Fordo, bus už
baigtos būdavo ti šiais me
tais. V. R.

Biznieriui, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje” I

LAISVĖS BANKIETAS
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Į Tuojau įsigykite bilietus ir dalyvaukite
i?

savo dienraščio Bankiete

Įvyks Sekmadienį

Sausio-Jan. 31
Aido Choras Duos Dainy Programą
Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare 
šokiai Prasidės 6:30 Valandą Vakare

BUS GRAND PARADISE SALESE
318 Grand Street Kampas Havemeyer Street Brooklyn, N. Y.

Vakarienė bus viršutinėje salėje, o šokiai didžiojoje salėje

ANTANO PAVYDIS ŠEŠIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ
Gros Šokiams Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus

Bankietui Bilietas 
$1.75 

įsigykite iš anksto

KELRODIS: New Jcrsey-čiems važiuojant iš Down Town, New Yorke, 
per C. R. R. of N. J., geriausia paimti Jamaica traukinį ant Broad Št., 
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 Havemeyer Strčet vieną bloką, sukitės 
po dešinei į Havemeyer St. ir eikite apie 4 blokus iki Grand St., čia ant 
kampo bus Grand Paradise sale.

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

Vien tik šokiams 
ĮŽANGA 50c. 

įskaitant taksus
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NACIAI PRIRENGINEJA SAVO ŽMONES 
BLOGOM ŽINIOM IŠ RYTU FRONTO

Griežčiau Bus Aprėžtas 
Maisto Pirkimas

Worcester, Mass
i -----------

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Bolševikų armijos pasi

darė pavojingiausiais ir at
kakliausiais mūsų priešais.

“Nuo Ladogos ežero iki 
Kaukazo šiandien mes su
siduriame su kariniais ištek
liais ir jėgomis milžiniškos 
imperijos (Sovietų Sąjun
gos), kuri tęsiasi nuo Bal
tijos Jūros iki Ramiojo 
Vandenyno.”

“Viskas šiame kare atsi
dūrė pavojuje, net pats vo
kiečių valstybės likimas,” 
rašo kitas hitlerininkų laik
raštis Deutsche Allgemeine 
Zeitung: “Tik sudrūtinti 
mūsų pasipriešinimai tegali

atstumti tą pavojų, kur bol
ševikai pasiryžę visiškai su
naikint mus.”

Nacių spauda, pagaliaus, 
ragina vokiečius imt pavyz
dį ir iš kieto Anglijos lai
kymosi; sako, kad vokiečiai 
turi įrodyt, kad jie esą 
“dvasiniai stipresni už ang
lus.” ’

(Tokiais rašymais ir grau
denimais per radiją hitle
rininkai stengiasi priruošt 
Vokietijos žmones prie 
nelaimingų žinių, kurių na
ciai jau negali užslėpt jo
kiais nutylėjimais bei šlu
bais, melagingais pagyrais.)

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Popiet mūsų Lekiančios Tvirtovės, lydimos Lightning 
lėktuvų kovotojų, vėl atakavo priešų užimtas vietas ir 
sukėlė tam tikrą skaičių gaisrų.

Vakare mūsų Marauder bombanešiai su Airacobra 
lėktuvais kaipo palydovais ketvirtą kartą atakavo ja
ponų pozicijas šioje srityje.

Saus. 23. — Mūsų Lekiančios Tvirtovės bombardavo 
priešų pozicijas Kahili ir Balląle saloje, Shortland sri-

Washington. — Savo lai
ku šiemet bus aprėžtas mai
sto pirkimas ir naudojimas 
civiliams gyventojams 
Jungtinėse Valstijose taip 
griežtai, kad amerikiečiai 
iki šiol net įsivaizduoti ne
galėjo, — kaip įspėja žem
dirbystės sekretorius Wick- 
ard.

Jis priminė, jog yra su
planuota, kad farmos šie
met priaugintų bent vienu 
procentu daugiau maisto 
dalykų, negu perai. Tačiaus 
dabar ir farmeriams

Naktį saus. 23-24 japonų bombanešiai atakavo ame
rikiečių pozicijas Guadalcanal saloje. Nėra platesnių 
pranešimų apie tai.

Jungtinių Valstijų kariuomenė Guadalcanal saloje 
sausio 22 d. užmušė 145 japonus.

Cairo, Egiptas, saus. 22. — čionaitinis Jungtinių 
Valstijų armijos štabas išleido sekamą pranešimą:

Vidutiniai mūsų bombanešiai ir lėktuvai-bombinin- 
kai vis atakavo priešus (vokiečius ir italus Libijoj) ir 
užkūrė gaisrus tarp jų trokų, automobilių ir tankų 
ant kelių.

Sausio 20 d. mūsų lėktuvai kovotojai-bombininkai 
vedė mūšius ore ir sužalojo kelis vokiečių lėktuvus. 
Mes netekome vieno lėktuvo kovotojo.

Dienos laiku vakar mūsų Liberator bombanešiai vėl 
atakavo priešų laivus Tripolio uoste. Visi mūsų lėk
tuvai saugiai sugrįžo.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Mūsų kariuomenės dalinys N užėmė šešias apgyven
tas vietas ir vejasi priešus toliau atgal.

Viename sektoriuje pietiniai-vakarinio fronto mūsų 
tankistai staiga drąsiai užklupo vieną geležinkelio sto
tį, supliekė ir nuvijo atgal vokiečius, kurių buvo atva
žiavę du pilni traukiniai, ir sužalojo vieną šarvuotą 
priešų traukinį.

Mūsų kariuomenė Voronežo fronte varė pirmyn sėk
mingą ofensyvą. Mūsų tankistai .naikino iškrikusias 
grupes apsuptų priešų.

Per dieną buvo paimta nelaisvėn dar 1,600 priešų.
Volokonovkoj priešų garnizonas atsisakė sudėti gink

lus, todėl visi priešai tapo sunaikinti.
Raudonarmieqiai iš dalinio X užėmė vieną didelę ap

gyventą vietą, kurios gatvėse buvo suskaityta 360 už
muštų priešų. Kautynėse dėl šios vietos mes pagrobėme 
18 kanuolių, 32 kulkasvaidžius, septynias mortiras, 
vieną amunicijos sandėlį ir du maisto sandėlius.

Priekaukazio fronte mūsų kariuomenė žygiavo pir- 
myn ir užėmė dar tam tikrą skaičių apgyventų vietų.

Kautynėse Armaviro miesto apylinkėje buvo užmuš
ta apie 600 hitlerininkų ir sužalota bei padegta aštuo- 
ni priešų tankai.

Sovietinės kariuomenės dalinys X užėmė daug fortų 
pakraščiuose vienos didelės apgyventos vietos ir įsi
veržė į jos gatves.

Per įnirtusias tiesiogines kautynes šaltais įrankiais 
mūsų kovotojai užėmė vieną apgyventą vietą.

Kad vokiečių kariuomenė prieš-sovietiniame fronte 
nukentėjo baisiai didelių nuostolių, todėl jų komanda 
persiunčia savo divizijas iš užimtų kraštų į šį frontą.

Paimtas nelaisvėn Konradas Vogei, kareivis 304-tos 
vokiečių pėstininkų divizijos 575-to pulko, sakė:

“Mūsų pulkas stovėjo Franci jo j kaip dalis okupacijos 
kariuomenės. Gruodžio 15 d. buvo įsakyta mūsų pulkui 
apleist Dunkirką.

“Niekas nežinojo, kur mes siunčiami. Tik kelionėje 
mes patyrėme, kad vykstame į Rusiją.

“Tas mūsų pulkas daugiausiai susidėjo iš viduramžių 
vyrų. Pačiame pirmame susidūrime su rusais sunkiai 
nukentėjo du mūsų pulko batalionai.”

Paimtas nelaisvėn, vienas puskarininkis iš Septintos 
vokiečių divizijos motorizuoto pulko, klausinėjamas, sa
kė:

“Septinta mūsų tankų divizija stovėjo arti Bordeaux, 
Francijoj. 1942 m. gruodžio pusėje visa ta divizija bu
vo pasiųsti į rytų frontą.

“‘Mes ilgai keliavome. Visos geležinkelių stotys buvo 
užsigrūdusios kariais. Labai stokavo garvežių. Ir tiktai 
sausio 5 d. (šiemet) mūsų pulkas išlipo iš traukinio vie
noj geležinkelio stotyj apie 40 ar 50 kilometrų nuo 
fronto linijos

dabar ir farmeriams bus 
sunkiau prigamint kiek rei
kiant maisto, nes stokuoja 
darbininkų, žemdirbystės 
mašinų ir mažiau jie tegaus 
trąšų ir chemikalų, vartoja
mų žalingiems vabzdžiams 
naikinti. O maisto produktų 
šiemet 
daugiau 
stebėjo 
ar d:

“Daugiau kaip ketvirta
dalis visos mūsų mėsos, 
trečdalis mūsų taukų, apie 
trečdalis mūsų kiaušinių ir 
pusė visų kenuotų dai 
bus sunaudota mūsų k 
menės ir kitų kraštų 
riem Amerika duoda 
mos) lend-lease fondo 
mis.”

reikė 50 procentų 
negu pernai, pa- 
sekretorius Wick-

Apdūmojimai Apie Buvusį 
Laisves Vaju

Tai ir vėl prabėgo mūsų 
darbininkiško laikraščio rugia
pjūte ir vėl mes vajininkai ga
lime atsidusti ir pasilsėti. Vis
gi yra smagu pažiūrėt į pra
eitį ir dabartį.

Aš jau maniau šiais metais, 
jei ne pirmą prizą, tai nors 
antrą tikrai gauti, o čia pasi
rodė, kad gavau tiktai ketvir
tą ir labai prastai jaučiuosi su 
tuo bonu vertės $25, kuris iš 
tikrųjų kainuoja tik $18.75. 
Bet gaunu “special delivery,” 
kad įvyko klaida ir kad aš pa
silieku 5-toj vietoj ir gaunu 
$20 pinigais. Aš manau, tas 
viskas ir užsibaigė sulyg ma
no noru.

Kalbant apie patį vajų, aš 
manau, kad niekas negali to 
darbo įkainuoti, kaip tik patys 
vajininkai. Tie, kurie to dar
bo nėra dirbę, nežino kiek rei
kia privaikščiot, kad atsiekti 
to, kas yra atsiekta.

šiemet Worcesteris susilau
kė 17 naujų skaitytojų, 17 
naujų draugų mūsų darbinin
kiškam judėjimui. Tai pusėti
nas būrelis. Laisvė praneša, 
kad net 1,000 tokių draugų 
yra gauta per visą šalį. Tai la-

bai linksma naujiena. Tai net 
$6,000, graži suma pinigų!

Nepamirškime taip pat, kad 
labai svarbu palaikyti visus 
senus skaitytojus. Aš vien tik 
iš Worcesterio pasiunčiau 
Laisvei $776.75. Tai graži su
ma pinigų ! Reikėjo juos iš
rinkti, surašyti, sučekiuoti, 
kad klaidos nepadaryti.

Laisvės administracija šie
met ir labai gražiai ir tvar
kingai atliko darbą, ypač mū
sų mieste neįvyko jokios klai
dos.

Man vajuje padėjo J. M. 
Lukas. Turėdamas mašiną pa
važinėjo ir mane pusėtinai 
daug. Aš manau, iš jo bus ge- 

vajininkas sekantiems^mc-

Aš iš sykio maniau, kad su- 
bytinau waterburietes drau
ges. Bet pasirodė iš Buknio 
laiško, žinoma, ir Kavaliaus
kaitės, kaipo leidės, kad aš 
prakišau.

Sekančiais metais, jeigu bū
sime vajininkais vyrai, tai žiū
rėkime, kad neapturėtumėm 
sarmatos.

Aš tariu visiems draugams 
ir draugėms, kurios-kurie kuo 
nors prisidėjote prie gavimo

naujų arba atnaujinimo senų 
skaitytojų, širdingą ačiū. O 
kurie neprisidėjote, taipgi ži
nokit, kad turėsite progą at
silyginti sekančiais metais.

Pereitą metą pareiškiau 
Laisvės suvažiavime, kad pir
mas prizas bus Worcesteryj. 
Bet jeigu to negalėjau įvykdy
ti, tai nemanau dalyvauti ir 
Laisvės suvažiavime. O prie
žastis—prasta transportacija.

J. J. Bakšys.

ržovių 
iriuo- 
(ku- 

para- 
! lešo-

KRISLAI

Aliumino Ištekliai 
Ateityje

Aluminum Co. of Ameri
ca pirmininkas tvirtina, jog 
po karo būsią aliumino iš
dirbama kelis sykius dau
giau, negu jo buvo išdirba
ma prieš karą. Dabar gi 
to metalo yra didelė štoką, 
todėl jo vartojimas aprube- 
žiuotas vien tik karo reika
lams.

Šiais metais (1943) ma
noma išdirbti to metalo iki 
2 bilijonų svarų virš 1 mil. 
tonų), o 1940 metais buvo 
išdirbta tik 400,000,000 sva
rų. 1930 metais gi jo buvo 
išdirbta tik apie pusęj tiek, 
kiek 1940 metais, 
do aliumino didelį 
są.

Apart to, dabar

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) •
Būtų viskas buvę gerai ir 

žmonės būtų nesužinoję jų 
suokalbio su Smetonos agentu 
Žadeikių, jeigu pastarasis ne
būtų viešai išsiplepėjęs. Dabar 
jis ėmė ir tą savo kalbą ir 
platformą paskelbė viešai.

Argi begalima Grigaičiui ty
lėti? Aišku, nebegalima.

ir išvedė Gri- 
“vyriausybės

siūlo “Lietu-
Girdi, tegul

Tas ro- 
progre-

išdirba
ma ne tik daugiau aliumi
no, bet surastas būdas pa
daryti jį geresnį ir kietesnį. 
Tokiu būdu dabar industri
joj kai kur jis galimu pa
vartot vieton plieno. O ka
dangi jis yra lengvas meta
las, tai jį. plačiai vartoja 
lėktuvams daryti. Juo dau
giau lengvo tvirto metalo 
vartos bomberio pastaty
mui, juo daugiau tas bom- 
beris galės pasiimti bombų 
naciams mušti.

Bet karas pasibaigs, bom
belių nereikės tiek daug 
daryti. Tada visas aliumi
no išteklius bus suvartotas 
civilio patarnavimo daly
kams. Anot Ray A. Hunt’o, 
minimos kompanijos pirmi
ninko, — aliumino užteksią 
ne tik aprūpint kiekvieną 
Amerikos virtuvę aukštos 
rūšies puodais, bet jo būsią 
pakankamai gamint lęngvų 
vielų elektrai ir telefonam. 
Apart to, visi geležinkelio 
pasažyriniai vagonai atei
tyje galėsią būt gaminami 
iš aliumino metalo.

Mexico City. — Gauta 
pranešimas, kad naciai nu
kirto galvas dar trim jau
niem komunistams.

.. Australija. — Amerikos 
ir Australijos lakūnai nuo
lat atakavo japonus 
ruožtu nuo Timor 
liamono salų. /(
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Tai šita baimė 
gaitį išeiti prieš 
kontinuitetą.”

Nuo savęs jis 
vos kontinuitetą.’
Lietuva gyvuoja, kaip gyvavo. 
Su vyriausybe suk velniai. Bus 
galima apsieiti ir be “prezi
dento” Smetonos.

žiūrėkite, koks jis dabar ra
žu mnas. O kai tame sąskridy- 
je žadeikis kalbėjo ir patiekė 
jam platformą, Grigaitis ne
protestavo, nekalbėjo prieš, 
neatsistojo ir neatmetė.

Man atrodo, kad daug dar
bininkų neįvertina savo darbo 
ir pastangų. Jie dažnai elgiasi 
taip, jog atrodo, kas svetima, 
tai ir “gera,” o kas sava, tai 
mažos vertės.

Tą labai aiškiai galima pa
stebėti pažiūrint į amerikinę 
spaudą. Labai daug • darbinin
kų perka ir skaito komercinius 
laikraščius. Tokių nemažai 
yra ir lietuvių.

Bet tokiam New Yorke išei
na angliškas Daily Worker. 
Geras, darbininkiškas laikraš
tis. Pilnas žinių iš darbininkų 
gyvenimo ir kovų.

Tačiau dar mažai darbinin
kų jį teskaito. Neįvertina arba 
nesupranta to laikraščio ver
tės. Tai apgailėtina.

Dabar Daily Worker parsi
duoda ant visų kioskų. Kiek
vienas mato ir galėtų įsigyti.

Lietuviai, kurie perka ir 
skaito angliškus laikraščius, 
turėtų, nusipirkti ir paskaityti 
tą darbininkišką dienraštį.

Ten ištikrųjų bus 
ir šauni sueiga.
visi mūsų geri draugai 
dar vieną pareigą at- 
būtent, nepasitenkinti

/
Visi laisviečiai ruošiasi dien

raščio Laisvės suvažiavimui ir 
bankietui. 
didelė

Bet 
turėtų 
likti,
tuo, kad patys planuoja daly
vauti Laisvės bankiete. Pakal
binkite ir atsiveskite savo kai
mynus, pažįstamus ir draugus, 
kurie gal dar nėra Laisvės 
skaitytojais ir rėmėjais.

Lai šis metinis Laisvės ban- 
kietas bus pats didžiausias!

Washington, saus. 25. — 
Amerikos armijoj 
5,500,500 karių.

. ■»!

yra jau

ras ' 
tams.

Drg. Stiipeika mane paku
teno apie porą sykių, kad aš 
labai toli esu pasilikęs. Aš ty
lėjau ir maniau padarysiu jam 
supryzą, nes jau turėjau virš 
$200, ir maniau, kaip prisių
siu, tai jį suplieksiu. Bet pa
sirodė, kad jis ir nesnaudė ir 
kaip rusų kareivis 
biskį, būtų pirmą prizą laimėj 
jęs. Bet ką padarysi, 
bar užeina leidžiu gadyne. Vi
sur dirbtuvėse leidęs, su keli
nėmis, su kepurėmis ir pasiro
do, kad mes vyrai nebepajė
giame atsilaikyti!

per

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Moterų mezgėjų kliubo susirinki- 

kas įvyks sausio 26 d., 8 v. v., pas 
drg. Janush, 80 Brookdale Ave. 
Kviečiame visas nares dalyvauti, 
aptarsime reikalus liečiant mezgi
mų. Taipgi atsiveskite savo pažįs
tamas — drauges. Po susirinkimo 
bus ir prieskonių. — K. 2. (19-21)

STOUGHTON, MASS.
Atydai visiems esantiems Stough- 

tono lietuvių suvienytų draugijų, 
t. y. Tautiško Namo nariams. Meti
nis susirinkimas įvyks 27 d. sausio, 
8 v.- v., 24 Marton St. Kviečiame 
visus narius dalyvauti, rinksime 
metinę valdybą. Išgirsite raportus, 
sužinosite namo turtą ir skolas. 
Taipgi svarstysime ir kitus svar
bius reikalus namo gerovei.
A. Vinckevičius, Sekr. (20—22)

ar Bar & GrillGreen
Lietuviškas Kabaretas

Stat 
Presas

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

sunkus pristatymas anglies.

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni
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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

v

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

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

1.

2.

. !"gį[1
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LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

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

3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų marin
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 ncsulpu- 
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 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

•u

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sausio 28 d., 8 v. v., 376 
Broadway. Galėsite gauti naują 
knygą. Taipgi prašome užsimokėti 
už duokles. — G. Lekas, sekr.

(21-23)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirlnkirpas 

įvyks ketvirtadienį, sausio 28 d., 
2316 E. Margaret St., 8 v. v. Nariai 
kviečiami dalyvauti, būkite laiku.

(21-23)
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Dienraštis Laisve Prašo Tal Rimkaus Laidotuvės
kos Visi] Savo Gerų Draugų Antradienį

W. Kubilius Svečiuojasi 
Brooklyne

Brooklyno Darbo Parti
jos Konferencija Kovos 

už Gerus Įstatymus

Juozas Rimkus laidojamas
Laisvės metinis bankiotas, 

kuris kas motai būna dien
raščio šėrininku suvažiavimo 
dieną, įvyks .jau šį sekmadie
nį, sausio 31-mą, Grand Para-Į 
dise salėse, 318 Grand Street, 
Brook lyne.

Kaip kas metai, taip ir šie-1 
met, Laisvės patrijotai ir re-! 
mėjai rengiasi bankiete daly
vauti — pasveikinti susirinku-j 
sius dienraščio šėrininkus ir 
darbštuolius laikraščio platin
tojus - vajininkus, kartu su i 
jais apvaikščioti savo dienraš
čio metinę iškilmę. Tačiau šie
met iš jūsų, draugai ir drau
gės, prašome daugiau, negu 
paprastai. Prašome, kad jūs 
apie savo dalyvavimą nuspręs- ■

tumėt iš anksto ir kiek galint 
anksčiau įsigytumėt tikintus. 
Tūlu maisto produktų šiemet 
sunkiau gauti ir jie turi būti 
užsakyti iš anksto.

Tikietai gaunami Laisvės 
raštinė.), 427 Lorimer St., ir 
pas platintojus. Kaina $1.75, 
vien tik šokiams 50c.

Bankiete dainuos Aido Cho
ras, vadovaujamasi Aldonos 
Anderson, ir, nežiūAit važi
nėjimo sunkumų, dal/vaus to
limų svečių, su kuriais bus 
miela susieiti. Be to, ir patiems 
tarpusavyje reikia bent ret
karčiais susieiti ir sykiu pasi
linksminti, o tam geriausia 
proga Laisvės bankiete.

antradienį, sausio 26-tą. Išly
dės iš LeVandos šermeninės, 
337 Union Avė., 12 vai. pietų 
laiku. Laidos Cypress Hills ka
pinėse. Giminės,, draugai ir 
pažįstami prašomi dalyvauti 
laidotuvėse.

Į Unijos Mitingus Galima 
Važiusti Automobiliumi

Patvarkyme apie galimus ir 
negalimus automobiliumi va
žiavimus sakoma, kad leistina 
važiuoti į tokius mitingus, ku
rie surišti su darbu, jeigu nė
ra kitokio prieinamo susisie
kimo. Unijos mitingai laikomi 
tokiais, nuo kurių priklauso 
darbas ir darbo sąlygos.

Sausio 25-tos rytą laisviečius 
atlankė Walteris Kubilius, bu
vęs Laisves angliško skyriaus 
redaktorius, ką tik parvykęs 
iš Chicagos, kur jis pastaruo
ju laiku redagavo tenykščių 
lietuvių liaudies dienraščio 
Vilnies anglišką skyrių.

Walteris turi pašaukimą va
sario pradžioj stoti kariuome
nėn, tad tuo tikslu ir parvyko. 
Sugrįžo anksčiau, kad ta pro
ga pasisvečiuoti pas motiną E. 
Aiidriuškovičienę, jjalyva u t i 
Laisvės šėrininku suvažiavime 
ir pasimatyti su draugais ir 
pažįstamais.

Vilnies anglišką skyrių, sa
kė Walteris, pereitą ketvirta
dienį susirinkęs skaitlingas bū
rys chicagiočių lietuvių jauni-

Sausio 23-čią, viešbutyje St. 
George, susirinkę Brooklyno 
daugelio organizacijų atstovai 
padarė peržvalgą numatomi) 
šalies, valstijos ir miesto įsta- 
tymdavystėse veiksmų ir įstei
gė pastovų komitetą, kurio 
pareiga bus kovoti prieš blo
gus ir paremti gerus įstaty
mus.

Konferencijoj dalyvavo 203 
delegatai, tame skaičiuje 50 
nuo AFL ir CIO unijų, 31 at
stovas nuo politinių pailijų, 
tame skaičiuje ii* 3 nuo Komu
nistų Partijos, kiti nuo bažny
tinių, pašalpos, kultūrinių ii* 
kitu organizacijų. Apart re
guliarių delegatu, dalyvavo 
130 tėmytoju, tarpe kuriu 
taipgi buvo daugelis įtakingų 
susiedijos vadų ir veikėjų. Ma
tėsi ir lietuvių.

Konferencija posedž i a v o

lJnijistai Įkaitino Antaninį 
Pasitarnavime Fašistams

MOTORISTAMS
Pradedant vasario 1-ma, 

Queens Midtown Tunelis bus

mo nusitarė palaikyti ir ko- 
operatyviai jam rašyti ir vado
vauti. Vyriausia vedėja pa
skirta Savukaitė, Vilnies rašti
nes tarnautoja.

pasidalinusi į ketvertą skyrių, 
nuo kurių rezoliucijas pateikė 
bendrai paskutinei sesijai. Jo- 

uje dalyvavo kongresmanas 
Andrew L. Somers, assembly-

Keli moteriškų drabužių siu
vėjų lokalų viršininkai - vei
kėjai išleido pareiškimą, ku
riame įkaitino Luigi Antonini, 
tos unijos viršininką bandyme 
“išteisinti fašistus nuo jų šlykš
čios krimi.nalybės” dėl Carlo 
Trescos nuotikio.

Pareiškimas išleistas atsaky
mui į Antonimo nusi plepėjimą 
New Yorko Times’o sausio 22- 
ros laidoj, kur jis spėlioja, kad 
esą 95 prieš 5 daleistina, kad 
komunistai nušovę Trescą. Pa
rodymų, žinoma, jis nepadavė; 
jokių, nes jų nėra.

Pasmerkdami už tai Antoni-j 
nį, unijos vadai pareiškė, kadi 
toks Antoninio elgesys yra!I 
“smogimas peiliu j augantį: 
vieningumą” tarp Amerikos 
italų.

Antonini savo kriminališka- i 
me įtardinėjime didžiausių fa-j 
šizmo priešų komunistų Times 
laidoj 22 d. sausio rašė:

“Carlo Trescai reikia, kad 
kas nors už jį atsiskaitytų su 
komunistais. Natūralų aš ne-, 
galiu pirštu parodyti jo nužu-l 
•dytojo, bet jeigu aš turėčiau 
pasirinkti tarp fašistų ir ko
munistų, aš duočiau komunis
tams 95 nuošimčius, kad jie 
tai padarė, o fašistams 5-tą 
nuošimtį, kadangi fašistai šiuo 
tarpu bėga ir laikas nėra tin-1 
karnas darymui ko nors pa
našaus. Ir aš manau, kad ko-

tisti.nė. Kodėl Antoninis nu- 
prausdinėja nuo fašistų tą 
šlykščią kriminalybę ir to at- 
siekimui eina prie tokių aiškių 
melagysčių ?

“Argi ne tiesa, kad tie pa
tys fašistai, desperacijoj del 
besiartinančio pralaimėjimo, 
atlikinėja šlykščiausias ir ne
apsakomas piktadarybes prieš 
milijonus nekaltų žmonių ry
tiniame fronte ir užgrobtuose 
kraštuose ?

“Tuojau po Trescos nužudy
mo, Hearsto spauda ir tūli ra
šytojai žydų Daily Forwarde 
taikė į tą patį tašką, kuriuomi 
jie matė galėsią atgaivinti vi
są prieškomunistinę kampani
ją, kuri taip pavojingai ken
kia mobilizavimui mūsų nacio- v
nalčs vienybės prieš fašistus, 
Antoninis seka tomis pėdo
mis .. .“

Atsišaukimas reikal a u j a, 
kad tikrieji kriminalistai būtų 
surasti ir patraukti atsakomy
bėn, atsišaukia į International 
Ladies Garment Workers Uni
jos narius protestuoti ir pa-

uždaromas nuo pusiaunakčio 
iki 6 vai. ryto, sakoma, tikslu 
taupyti elektrą ir darbą. Bū
sianti palikta maža sargyba, 
kuri praloidinės tik kąrišką 
trafiką.

smerkti Antoninio pareiškimą, 
kaipo smūgį nacionaliam vie
ningumui ir karo pastangoms.

Prieš Antoninį protestą pa
sirašo 1LGWU Lok ai o 117-to 
biznio agentai Louis Mandel- 
baum, Nathan Schneider, Na
than Kersh, Arnold Cymes, 
Abe Gordon, Isidore Kauf
man, I. Moskowitz ir IJokalo 
9-to biznio agentai Nathan 
Kaplan ir Barnett Coopėr.

Tinkamus atsakymus ir pa
smerkimus padare eile vado
vaujančių Amerikos itąlų iš 
kitų unijų — James Griesi, vy
riausybės įstaigų darbininkų 
unijos organizatorius; Rocco 
Franseschina, Batsiuvių Uni
jos; Tony Barratta, Kai.liasiu- 
vių Unijos; Peter V. Cącchio- 
ne, komunistas Miesto Tary
bos narys, ii1 eilė kitų italų ir 
ne italu kilmės amerikonu, c 1

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir 

kite bonus ir štampas Le VANDA
“ 0FIC1ALIS IDS OPTIKAS tH 
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akis ištiria f
GYDYTOJAI

UNION SQ.
OPTICAL CO. 

147 FOURTH AVE 
Arti 14th St. 
Akis Ištiria t?

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

manai Lewis W. Olliffe ir 
Fred G. Morritt, teisėjas Ni
cholas J. Pinto, Miesto Tary
bos narys Peter V. Cacchiono. 
Kongresmanas Vito Marcanto
nio pribuvo užbaigiamojo!) so- 
sijon ir pasakė įspūdingą pra
kalbą apie kovą prieš “nami
nių fašistų suokalbį kongrese 
ir už kongreso sienų,“ kurio 
“siekia nedaleist tikros perga
lės ii- padaryti fašistine tai
ką.”

Marcantonio s a k ė, kad 
kongrese galima tikėtis' ofen- 
syvo prieš lend-leaso bilių,j 
prieš teikimą pagalbos mūsų j 
talkininkams. Jis nurodė į 
pavojingą Alabamos senato
riaus Bankhead bilių, kuriuo
mi norima sumažinti ir apri
boti mūsų krašto ginkluotas 

i jėgas. Iš jo, sakė jis, galima 
I tikėtis pasiūlymo, kad visos 
į kitos Jungtines Tautos duotų 
■ karius, kuomet Amerika duo- 
j tų tik ginklų ir maisto.

Pietinių valstijų poll-takse- 
j riai, tai yra tie kongresmanai 
Į ir senatoriai, kurio tapo išrink- 
i tais tik dėlto, kad vien išga- 
ilintieji užsimokėti už balsavi
mą tegali balsuoti, stovi užpa
kalyje suokalbio kongrese. 
Suokalbininkai, sakė jis, var
toja tą patį Hitlerio išrastą 
ir m ėgi am i ausį įrankį raudo
nųjų kandžiojimą, kuris pir
miausia buvo pavartotas Ita
lijoj ir Vokietijoj.

“Raudonųjų kandžiojimas,“

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

šaukė Marcantonio, “yra Ame
rikos išdavystė!“

Reakcininkai tą naudoja 
prieš kiekvieną asmenį ir žy
gį, kurie tarnauja mūsų karo 
laimėjimo pastangoms.

Marcantonio sakė, jog reak
cininkai nedaleido jo į Teisių 
Komitetą dėlto, kad palaikyti 
balsavimų taksus ir linčiavi- 
mą.

Konferencijoj pasisa k y t a 
kovoti prieš visokius diskrimi
nacinius įstatymus, prieš bal
savimo taksus ir linčiavimą, 
už priežiūrą dirbančiu ir no
rinčių eiti darban motinų vai
kam, taipgi už didesnes pasky
ras švietimui, žaismėms ir glo
bai viso priaugančiojo jauni
mo. Pravesti darbui ir tų or
ganizacijų narių mobilizacijai, 
taipgi įtraukimui daugiau or
ganizacijų, išrinkta platus, 35 
asmenų komitetas, kuris reika
le bus dapildomas susiedijos 
organizacijų atstovais.

Rep.

Serga Senas Newyorkietis
Senas New Yorko gyvento

jas Kazimieras Jonušą labai 
nesveikuoja, iš namų niekur 
negali išeiti. Jis jau senyvas 
žmogus. Turi daug pažįstamų 
didžiojo New Yorko apylinkė
je. Norėtų su jais pasimatyti. 
K. Jonušą gyvena 290 Alex
ander Ave., New York City 
(sklebuke). Jo nesveikavimo 
priežastis vėlybas amžius.
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. help me win 
VictoryF

munistai yra geresnėj pozici
joj tai padaryti jam atkeršiji
mui.“

Unijistų pareiškimas sako, 
kad tokia Antoninio kalba 
yra “kriminališku šmeižtu, 
kaip kad ji yra pikta ir defy-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių unijos 54-to skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks trečia
dieni, sausio 27 d., 7:30 v. v., Liet. 
Am. Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai prašomi daly
vauti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. — Ch. Nečiunskas.

(21-22)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moterų, dirbti kaipo 

"Finishers” prie vyrų paltų. Pagei
daujama, kad būtų patyrusios prie 
šio darbo. Kreipkitės: S. Marko
witz & Co., 15-17 E. 16th St., New 
York City, N. Y. (Ant 9-tų lubų).

21-26)

Graborius-Undertaker 
Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsąmdo automobilius ir ka- ’ 
rietas vesclijdm, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-1)770

ė;-------.............
Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
į----------------------- —------------------------į.
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UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783Tel.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisan t didelio 'pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis 
me už senas žemas

dar patarnauja-

30 Dienų
Nuolaida

kainas.

Akiniai
už $7.50

Kalbėdamas apie pagalbą vaikų paralyžiaus aukoms ir 
pastojimą kelio tai ligai plėtotis, prezidentas Rooseveltas

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes 
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.

duosime jums

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų namas, pusiau at

skirtas, Arlington dalyje. Ka.'na 
$4,950. Arti parko, gera transpor- 
tacija, yra dvi garo įstaigos. Pini
gais $1,000. Prašome kreiptis: J13- 
zinger, 437 Ralph Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tel. PResident 4-1123.

(20—25)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi dideli kam

bariai trijų šeimynų name. Yra vo
nia, automatiškas šaldytuvas, karš
tas vanduo ir šiluma. Išdekoruosime 
kambarius pagąl jūsų skonį. Pa
geidaujama, kad būtų lietuviai. 
Kreipkitės: 398 Broadway arba te- 
lefonuokite: Stagg 2-8342.

(19-24)

pareiškė:
“Kovodami šiame pasauliniame kare, mes turime žiū

rėti, kad sveikata mūsų vaikų būtų išlaikyta ir apsau
gota ...” i 1

Prezidento , gimtadienis, sausio 30-tą, bus užbaigtuvė- 
mis vajaus sukėlimui fondo kovai prieš vaikų paralyžių. 
Siųskite organizacijos ar asmenišką auką šiuo antrašu:

PRESIDENT ROOSEVELT
The National Foupndation 
for Infantile Paralysis
342 Madison Avenue 
New York, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

JOIN the 
MARCH 

off DIMES

The c \iebration of the President's Pirthday for
THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS

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

____ j-*-------------- :--------------

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1U0TAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -
PAŠARVOTI DOVANAI

- BROOKLYN, N. Y,
jraįNiniiniiNintiniiraiNirainiiniintiniiniiAiiniiniminiinMniiniini

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą

Pamatykite Mūsų Dovanų Depąrtmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

: n ii i

VIU-THIN* MAMONA VWI-THIN* tAFUM-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2173
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ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.
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