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Sausio 30 d. sukako lygiai 
dešimts metu, kai Vokietijoje
viešpatauja hitlerizmas. šitie 
žodžiai rašomi tuomet, kai, 
pasak pranešimais, Hitleris 
ruošiasi sakyti kalbą Vokieti
jos žmonėms apie tąją laimę, 
kuria fašizmas juos apdovano
jo. Iki šitie žodžiai skaitytoją 
pasieks, aišku, Hitlerio “isto
rinė” kalba (jei jis ją sakys) 
jau bus žinoma.

Vieną dalyką žmonija pa
tyrė : pasaulio istorijoje dides
nio melagio nebuvo, kaip Hit
leris ir jo kanibališki sėbrai!

Per tąjį dešimtmetį jis Vo
kietijos žmones ramino, o pa-, 
šaulį — gązdino. Ramindamas; 
ir žadėdamas vokiečiams lai-; 
mes, tasai banditas juos įvedė 
Į tokią baisią padėtį, kokioje 
vokiečiai nėra buvę. Jis pa-Į 
plukdė kraujuose visą fakti-i 
nai žmoniją. Jis užtraukė jo-Į 
sios rūstybę prieš visą Vokieti- • 
ją. Taigi, hitlerizmas patapo 
didžiausiu priešu ne tik laisvę 
ir taiką mylinčiosios žmonijos,' 
bet ir visos vokiečiu tautos!

10 d. Ilitle

geriausias
programos

jsiver-

Hitle-

į kitų

žvilgtelėkime trumpai į pra
eitį, į tai, ką fųrjeris yra pa
sakęs :

1933 m. vasario 
ris pareiškė :

“Pirmutinis ir 
mūsų vyriausybės
dalykas yra tas, kad mes ne
meluosime ir nežulikausime.”

Šitaip kalbėjo tarptautinis! 
melagis ir žulikas!

1933 m. gegužės 17 d. Hit
leris sakė:

“Vokietija, Francija ir Len
kija gyvuos. Vokietija nenori; 
nieko, ko ji pati nenorėtų duo
ti kitiems. Vokietijos žmonės 
neturi nei minties apie 
žimą į bet kurią šalį.”

1934 m. sausio 14 d. 
ris sakė:

“Mes nenorime kištis
tautų teises, aprėžti kitų žmo
nių gyvenimą, pavergti ar įne- 
laisvinti kitus žmones.”

1936 m. kovo 7 d. Hitleris 
sakė:

“Aš tikiu, kad šiandien ga
lima pareikšti, jog kova dėl 
Vokietijos lygybės jau pasibai
gė .. . Mes neturime jokių te
ritorinių reikalavimų Europo
je.”

1937 m. sausio 30 d.:
“Vokietijos vyriausybė už

tikrino Belgiją ir Holandiją, 
kad ji, Vokietijos vyriausybė, 
pasirengusi pripažinti (ir ga
rantuoti) tas valstybes kaipo 
nepaliečiamas ir neutrales ša-

1939 m. balandžio 1 d.:
“Mes suteikėme

Europai didžiąją 
tent, taiką, kuria 
kietijos galybė.”

Centralinei 
laimę, bū- 
saugo Vo-

Po to, kai hitlerinė Vokieti
ja banditiškai i
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RAUDONOJI ARMIJA UŽĖMĖ MAIKOPį IR TICH0RETSK4
AMERIKIEČIAI NUSKAN
DINO BEI SUŽALOJO DAR 
PENKIS JAPONU LAIVUS
Amerikos Kariuomenė Atėmė iš Japonu Komandos Punktą 
ir Nušlavė Du Pasipriešinimų Lizdus; Nukirto 9 Lėktuvus

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, saus. 29. — Laivyno pranešimas 265: 

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Per veiksmus Guadalcanal saloje ant žemės saus. 27 

d. amerikiečiai atėmė iš japonų vieną didelį, gerai įreng
tą priešų komandos punktą. 36 japonai tapo užmušti, 
trys nelaisvėn paimti ir pagrobta daug jų reikmenų. 
Kituose sektoriuose buvo sunaikinta du japonų pasi
priešinimų lizdai.

Iš ryto tą pačią dieną prisiartino prie Guadalcanal 
salos japonų bombanešiai-smigikai ir iš aukštai veikią 
bombanešiai, lydimi lėktuvų kovotojų. Juos atakavo 
Jungtinių Valstijų lėktuvai kovotojai, ir kaip rodo dar 
nepilni pranešimai, tai devyni japonų Zero lėktuvai ta
po nukirsti žemyn ir šeši kiti, turbūt, liko sunaikinti. 
Priešų orlaiviai nenumetė jokių bombų. Keturi Jung
tinių Valstijų lėktuvai dingo.

Sausio 27 d. vidutiniai Marauder bombanešiai, lydimi 
Airacobra lėktuvų kovotojų, bombardavo japonų įren
gimus Kolombangara saloje, New Georgia salų gru
pėje. Buvo užkurtas didelis gaisras. Visi Jungtinių Val
stijų lėktuvai sugrįžo.

Vakare grupė mūsų Dauntless bombanešių-smigikų 
ir torpedinių Avenger lėktuvų, lydimi Wildcat lėktuvų 
kovotojų, atakavo priešų karinį laivą-naikintuvą ir kro
vinių laivą Vėlios Įlankoje. Dviem bombomis buvo tie
siog pataikyta į krovinių laivą ir jis paliktas besRęstas. 
Kitos bombos nukrito arti naikintuvo, kuris buvo pa
liktas dūmuose.

Sausio 28 d. popiet grupė amerikinių Dauntless bom- 
banešių - smigikų ir Avenger torpedinių lėktuvų, lydi
mi Lightning lėktuvų kovotojų, atakavo japonų laivus 
už kokių 15 mylių į šiaurių rytus nuo Kolombangaros 
salos. Viena torpeda pataikė į priešų karinį laivą-nai
kintuvą ir padarė didelį sprogimą jame. Viena mūsų 
bomba pataikė į prekini priešų laiva, o kelios kitos 
bombos beveik pataikė į šį laivą ir į žibalinį japonų lai
vą. Prekinis ir žibalinis priešų laivai po to visiškai 
nustojo judėję. Tas žibalinis laivas rūko gaisro dūmais.1 
Keturi japonų Zero lėktuvai bandė pasipriešinti ir vie
nas iš jų tapo nušautas žemyn. Visi Jungtinių Valstijų 
lėktuvai sugrįžo.

Prez. Roosevelto ir 
Vargaso Tarimai
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas tarėsi su 
.Brazilijos prezidentu Getu-

ja banditiškai užpuolė Tary- Į10 Vaigasu Jungt. Valstl- 
bų Sąjungą, tas pats Hitleris laive-naikintuve, Natalio 
nuolat ir nuolat plepėjo, skelb- miesto uoste. Jie svarstė, 
damas Raudonosios Armijos 
palaužimą, sunaikinimą. Vie
nas iš didžiausių jo melų bene Centralinės ir Pietinės 
bus tas, kurį jis paleido 1942 Amerikos kraštam, ir. tarp 
m. rugsėjo mėnesio 30 d.:

“Stalingrado užėmimas, ku-jjanį0 Vandenyno laisvė turi 
ns taipgi bus užbaigtas, parbūti apsaugota, ir “jau nie-

** e f tl’yiKiolznri. • • i — .

kokiais būdais užtikrint 
saugumą visiem Šiaurinės,

kitko, nusprendė, kad At-

Sulaikyt Diesą!
Šaukia CIO

in-
at-

Gen. Giraud Sako: Dar Negalima Politinė GRĘSIA APSUPT 
Vienybė su Kovojančiais Prancūzais DAR ŠIMTUS TUKS

šiaur. Afrika. — Genero
las H. H. Giraud, vyriau
sias civilis valdovas Šiauri
nėje ir Vakarinėje Prancū
zų Afrikoje, pareiškė, jog 
šiuo tarpu bus palaikomi 
tiktai kariniai ir ekonomi
niai ryšiai su Kovojančiais 
Prancūzais, vadovaujamais 
generolo de Gaulle, bet, gir
di, dar “negali būti nė kal
bos” apie politinį apsivie- 
nijima su generolo de Gau
lle sekėjais.

<••• (Kovojantieji Prancūzai 
dabar

atakuoia vokiečius ir italus 
vakarinėje Libijoje linkui

Gen.j Giraud, tačiau, pri
dūrė: °Aš ir jis (gen. de 
Gaulle) turime tą patį tiks
lą — sųmušt vokiečius.”

Giraud taip pat sakė, jog 
įstatymai prieš žydus Šiau
rinėje Francūzų Afrikoje 
esą mažu-pamažu atliuo- 
suojami, atimta iš žydų 
nuosavybė grąžinama ir jau 
leidžiama jiem grįžti į mo- 

drauge su anglais kyklasį •

SVVOROVO IR KUTUZOVO
ORDINAI SOVIETU 
KOMANDIERIAMS

I

TANČIŲ VOKIEČIŲ

taps gigantiškas (milžiniškas) 
pasisekimas, ir jis pagilins ir 
sustiprins mūsų laimėjimą. Ir 
jūs galite būti tvirtai įsitikinę 
tuomi, kad nei jokis žmogus 
mūs iš tos vietos (iš Stalingra
do) negalės išstumti . ..”

Hitleris gal tik tiek turėjo 
tiesos savo pastarajame pasa
kyme, kad Raudonoji Armija 
“nesibaderiavo” vokiečių iš 
Stalingrado išstūmimu. Raudo
noji Armija juos mušė, — mu
šė, kaip pasiutusius šunis. Ku
rie Hitlerio “viršžmogiai” ne
pasidavė, tie buvo pakepti. Iš 
220,000 “viršžmogių,” buvusių 
Stalingrado srityj, šiuos žo-

kados ateityje neturi būt 
leista priešams veikti iš Da
karo ir Vakarinės Afrikos 
abelnai prieš amerikinius 
kraštus bei grąsint įsiverži
mu į" juos.”

Washington. — CIO, 
dustrinių unijų, centras 
sišaukė į kongresmanus, 
kad jokiu būdu daugiau ne
skirtų pinigų vadinamai ty
rinėjimų komisijai su kong- 
resmanu Diesu priekyje.

Savo laiškuose kongreso 
nariam CIO centras sakė, 
kad Dieso komisija perse
kiojo tik darbo unijas ir 
vadinamus raudonuosius, 
bet pridengė grupes ir as
menis bendradarbiaujančius 
su fašistų Ašim prieš Jung
tines Tautas.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė suteikė aukščiau
sius karinės garbės ženklus, 
Kutuzovo ir Suvorovo or
dinus, keturiasdešimt astuo
niems Raudonosios Armijos 
konmandieriams už tokį 
sėkmingą vadovavimą da
bartiniam ofensyvui prieš 
vokiečius.

Suvorovo ordiną, duoda
mą tiktai komandieriams, 
gavo šie aukštieji Sovietų 
karininkai:

Maršalas Grego ras K. I 
Žuko v ir jo pavaduoto j ai — ; 
generolas Aleksandras M. j 
Vasilevskis ir maršalas Ni
kolajus Vornov, aukščiau
sios komandos nariai; gen. 
L. A. Govorov. Leningrado 
fronto komandierius; gen. 
N. F. Vatutin, kurio ko
mandoje raudonarmiečiai 
prasiveržė per hitlerininkų 
linijas Dono unės fronte; 
generolas Andrius L Jere- 
menkov. Stalingrado fronto 
komandierius, pagal kurio 
nlana buvo ansupta ir 
faktinai jau visai sunaikin
ta 22 divizijos parinktinės 
vokiečių kariuomenės.

Suvorovo ordinu taipgi 
apdovanoti gen. V. I. Čui- 
kov, Stalingrado garnizono 
komandierius; gen. Radion 
I. Malinovskis. komandie
rius žvgio linkui Rostovo; 
gen. Konstantinas Rokos- 
sovskis, apsuptų Stalingra-

Auga Graikų Sabo 
tažas Prieš Ašį

džius rašant, tebėra tik keli 
tūkstantėliai. Didžiosios Rau
donosios Armijos jėgos nuo 
Stalingrado pažengė virš 200 
mylių į vakarus!

Hitlerizmą sunaikinus bus| 
sunaikinta ir didžiausių, šlykš
čiausių melagių klika.

Pasaulis tuomet laisviau at- ti 
sidus!

Bus Uždarytos Aukštesnės 
Mokyklos Italijoj

Romos radijas pranešė, 
kad Italija šaukia armijon 
tuojau 18-kos metų jaunuo
lius. į

žinią.

los ir

radijas paskelbė 
jog Italijoj bus už- 

aukštesnės mokyk- 
ų studentai darftuo- 

i bei farmų

London. — Graikų žinių 
agentūra pranešė, kad Grai
kijos patriotai vis dažniau 
sprogdina nacių amunicijos- 
sandėlius, fabrikus, trauki
nius ir geležinkelius. Suar
džius graikams traukinį 
ties jų sostine Athenais pa
skutiniu laiku buvo užmuš
ta ir 25 vokiečių oficieriai 
ir technikai.

Nuo sausio 7 iki 29 d. 
hitlerininkai sušaudė bei 
pakorė 72 graikus įkaitus 
už kitų graiku sabotažą 
prieš fašistus. Bet sabota
žas vis didėja:

Maskva, saus. 31. — So-igas už penketo desėtkų my- 
vietų kariuomenė Kaukaze lių nuo Juodosios Jūros No- 
atėmč iš vokiečių Maikopo vorossiisko uosto.
ir Tichoretsko miestus. Voronežo fronte Sovietai 
Maikopas tai vienintelis ži- atkariavo nuo vokiečių jau 
balo versmių centras, kurį daugiau kaip 200 miestų, 
naciai buvo bet kad užėmę miestelių ir kitų apgyventų 
Iš hitlerininkų dabar atim- vietų.

Iš likusių apsuptų Stalin
grado srityje nacių tapo ne
laisvėn paimtas ir vokiečių 
generolas majoras Von Teb- 
ber, kuris pasidavė su liku
čiais savo kareivių ir oficie* 
riu. v

Raudonarmiečiai pasiekė 
punktus už 56 mylių į ry
tus nuo Rostovo ir apie 50 
mylių nuo Kursko ir Char
kovo didmiesčių.

tas Tichoretskas yra labai 
svarbus Stalingrado - No- 
vorossiisko ir Rostovo-Ba- 
ku geležinkelių centras, lai- 

! komas raktu į Kaukazą. Ti
choretskas stovi už 95 my- 

nuo Rostovo, 
____  prie Dono upės 
įplaukimo į Azovo Jūrą.

Atėmus Raudonajai Ar
mijai Maikopą ir Tichorets- 

; ką, dabar gręsia apsupimas 
' šimtams tūkstančių vokie-do srityje vokiečių sunaiki-lv. , . _ . . ..

nimo inžinierius; Raudono- tH-' toje srity-
jo Orlaivyno generolas Al.
A. Novikov ir Voronežo lSE 
fronto komandierius gen.! 
Filipąs I. Golikov.

Komunistą Partijos Nariy 
Daugėjimas Sovietuose

Maskva. — Pernai metais 
Sovietų Komunistų Partija 
gavo 1,340,000 naujų narių.

Ašis Mobilizuoja 
Vaikus ir Senius

Berlyno radijas paskelbė, 
kad įsakyta mobilizuot Vo
kietijos “gynimui” visus vy
riškius nuo 16 iki 65 metų 
amžiaus ir visas moteris 
nuo 17 iki 45 metų.

Teigiama, .kad nacių va
dai saką: “Kurie nedirbsite 
ar nekariausite, tai mirti 
turėsite.”

Anglai Bombardavo 
Berlyną Hitlerio 

Sukaktyje

;, kur naciai sugrūsti į 
i šiaurvakarinį Kaukazijos 
i kampa, i pietus nuo Rosto
vo didmiesčio. Tas kampas 
esąs tik 200 mylių ilgio ir 
tiek pat pločio.
Nuo šio ofensyvo pradžios 

Voronežo fronte raudonar
miečiai paėmė nelaisvėn jau 
daugiau kaip 100 tūkstan
čiu fašistų kariuomenės; 
dabar gi sovietiniai kovoto
jai yra apsupę ir naikina vimo dešimties metų sukak- 
dar 100 tūkstančių hitleri-jtį, o propagandos^ ministe- 
ninkų i vakarus ir nictų va
karus nuo Voronežo.

Vakariniame Kaukaze 
Sovietu kariuomenė gru
miasi linkui Krasnodaro, 
60 mvlin į šiaurvakarius 
nuo Maikopo ir 80 mv- 
lių į pietų vakarus nuo Ti- 
choretsko. Krasnodaras yra 
svarbus geležinkelio maz-

London. — Anglijos or
laiviai dienos laiku bom
bardavo Berlyną kaip tik 
tuomet, kai nacių marša
las Goering kalbėjo per ra? 
diją apie Hitlerio viešpata-

•ris Goebbels skaitė Vokieti- 
! jai Hitlerio pareiškimą.
Bombardavimas kelis kar
tus potraukė Goeringo šne- 

iką. Jie šaukė vokiečius ne
pasiduot bolševikams. Goe-f 
ringas verkšleno, kad rusai 
slėpę didžiąsias savo karo 
iėgas ir taip apgavę vokie
čius.

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Gyvenimas Pabran
go 22 Procentais
Washington. — Per me

tus nuo karo pradžios tarp 
Japonijos ir Amerikos gy
venimas šioje šalyje pa
brango 9 procentais, o nuo 
Hitlerio karo pradžios Eu
ropoje gyvenimo lėšos Jung
tinėse Valstijose pakilo 22 
procentais, tai daugiau ne
gu visu penktadaliu, kaip 
raportavo darbo sekretorė 
(ministerė) Frances Per
kins.

Ypač pabrango tie mais
to dalykai, kuriem neuždė
ta kainų lubos.

^Vashington. — Amerikos 
submarinai nuskandino dar 
6 japonų laivus.

JLondon. — Amerikiečiai, 
iš oro bombarduodami Wil- 
hęlmshaveną ir Emdeną 
Vokietijoj, nušovė ir 22 na
cicių orlaivius, o patys nete
ko 22 lėktuvų.

MASKVA, saus. 29. — Specialis Sovietų pranešimas: 
Pastaruoju laiku mūsų kariuomenė esanti į vakarus^ 

nuo Voronežo pradėjo ofensyvą trimis linkmėmis prieš 
vokiečių fašistų kariuomenę — linkui šiaurių, rytų ir 
pietų.

Mūsų kariuomenė prasiveržė per stipriai aptvirtin- 
tas priešų apsigynimo linijas apie 70 kilometrų (44 
mylių) ilgio frontu ir išvystvdami savo ofensyvą mū
sų kariai per tris dienas įnirtusių kautynių pažygia
vo pirmyn 40 iki 50 kilometrų (25 iki 31 myk).

Mūsų kariuomenė užėmė daugiau kaip 200 apgyven
tų vietų, o tarp jų ir šias: Kastornojc miestą su dide
liu geležinkelių mazgu; apskričių miestus Volovą, Go- 
losnovką, Zemlianską, Gremiačeje ir Chocholą; apskri
čių centrus ir geležinkelių stotis Gorčečnoje, Lačinovo 
ir Semiluki, ir geležinkelių stotis I atnaja, Kurbatovą, 
Prokurovo4^ Naberežnoje.

Per šį ofensyvą mūsų kariuomenė supliekė sekamas 
vokiečių pėstininkų divizijas: 383-čią, 82-ą, 340-tą, 377-tą,’ 
323-čią, 57-tą ir 68-tą, taip pat pulką 45-tos jų pėstinin
kų divizijos ir pulką 299-tos vokiečių divizijos.

šių divizijų ir pulkų likučiai dabar yra ankštai ap
supti i rytus nuo Kastornojc ir mūsų kariuomenė juos 
ten naikina.

Per tris dienas mūšių tano nelaisvėn paimta daugiau 
kain 14,500 priešu kareiviu ir oficierių.

Tuo pačiu laikotarpiu, pagal dar nepilnus skaitme
nis, mūsų kariuomenė pagrobė 107-nis vokiečių tan-. 
kus, 340 kanuoliu, 254 kulkasvaidžius, 8,000 šautuvų, 
40 radijo perduotuvų, 1,217 troku, 307 motorinius dvi
račius, 24 traukinius su kariniais kroviniais ir 36 san
dėlius ginklu, amunicijos ir maisto.

Per tris dienas kautynių buvo užmušta apie 12,000 
priešų kareivių ir oficierių.

(Tęsinys 5-me puslapyje)
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Tunisijoj Bus Sunkios Kovos
Kada Amerikos jėgos užklupo Šiau

rinę Afriką, tai hitlerininkai netikėtai 
buvo pagauti. Į trumpą laiką mūsą ar
mijos išlaisvino didelius plotus ir labai 
svarbias prieplaukas.

Bet vėliau mūsų karinis veikimas Tu
nisijoj apsistojo. Viena, kad Tunisija 
yra arti Italijos Sicilijos ir Sardinijos 
salų, iš kur priešai lėktuvais ir laivais 
greitai permetė padrūtinimus, o antra, 
tarpe Anglijos, Amerikos ir francūzų 
nebuvo vieningumo.

Iš pradžios Tunisijoj Hitleris ir Mus- 
solinis turėjo nedaug jėgų ir buvo ma
nyta, kad Amerikos armija greitai pa
ims Tunis ir Bizerte, labai svarbias prie
plaukas ir iš ten pradės žygius prieš fa
šistų Italiją.

Bet atsitiko kas kita. Amerikos ir An
glijos armijų pirmyneiga apsistojo. Prie
šai vietomis mūsų jėgas paspaudė atgal. 
Tuo kartu iš Italijos ir Vokietijos buvo 
permesta daugiau armijos ir lėktuvų. Gi 
anglų 8-j i armija nors ir užkariavo Li
biją, bet ji nepastojo kelio nacių gene
rolui Rommeliui ir jo jėgas paleido į Tu- 
nisiją. Dabar tos priešo jėgos arti apsi- 
vienijimo.

Dienraščio P.M. karinis apžvalginin
kas “General” mano, ' kad Anglija ir 
Jungtinės Valstijos dabar susidūrė su 
gan sunkia kova Tunisijoj, pirm galės 
užkariauti ją. Manoma, kad Hitleris ir 
Mussolinis jau turi nuo 100,000 iki 165,- 
000 armijos, o generolas Rommel dar 
atveda apie 45,000 kareivių. Apsivieni- 
jusios šios priešo jėgos sudarys apie 
200,000 armiją, kurią palaikys nacių ir 
fašistų lėktuvai iš Sicilijos ir Sardinijos 
salų.

Bendrai, jeigu šią jėgą lyginti prie 
Hitlerio, jėgų, kokias jis metė vienur ar 
kitur Sovietų Sąjungos fronte, tai nėra 
didelė jėga. Bet gi mūsų jėgos Tunisi
joj taipgi nėra per didelės. Gi kol mes 
neištrenksime iš Tunisijos priešus, kol 

• ten nesunaikinsime jų jėgas, tai iš Afri
kos pusės negalėsime kirsti Hitleriui ir 
Mussoliniui smūgio. Mūsų kovoms Tu
nisijoj daug padėtų antras frontas prieš 
Hitlerį Franci jo j ir karo veiksmai Nor
vegijoj. •

Kova Prieš Submarihus
Kaip rašo savaitraštis žurnalas News

week, Jungtinės Tautos turės dar daug 
vargo kovoj prieš Hitlerio submarinus. 
Hitleris giriasi, kad jo submarinai ir 
lėktuvai W42 metais nuskandino Jung
tinių Tautų 9,000,000 tonų laivų įtalpos. 
Žinoma, tai nacių pasigyrimas, labai 
perdėtas, bet kad mūsų nuostoliai yra 
dideli, tai tą niekas neslepia.

Yra manoma, kad Hitleris ir jo,talki
ninkai pasistato po 20 ar 30 submarinų 
kas mėnesis, tai daugiau, kaip Jungtinės 
Tautos nuskandina. Tūli mano, kad pa
vasarį Hitleris ir jo talkininkai turės 
apie 700 submarinų ir pradės baisią ata
ką. Bet gali būti, kad tatai yra perdėta. 
Kaizeris irgi turėjo daug submarinų, 
kada jis buvo sumuštas, tai Vokietija 
turėjo apie 300 submarinų, bet jie jau 
negalėjo prieš sąjungininkus sėkmingai 
veikti, nes jiems stokavo įgulos, lavintų 
komandierių, o sąjungininkai jau buvo 
daug būdų išradę kovai prieš juos.

Patirta, kad Hitlerio submarinai ant 
Amerikos ir Anglijos transportų puola 
masiniai, didelėmis grupėmis, dažnai net 
iki 40 vienu kartu. Atskiri submarinai 
ir lėktuvai patiria, kur yra konvojus, 
grupė submarinų prisiartina savo tarpe
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palaikydama povandeninio radio pagal
ba susisiekimą, dažnai pralenda tarpe 
laivų ir vienu kartu daro užpuolimą. 
Priešas turėjo pasisekimo, bet kas kart 
jis turi jo mažiau.

Taip pat patirta, kad submarinų ba
zėse jiems įtaisyta saugūs stovėjimo 
punktai, kur virš, submarinų apsistoji
mo yra įrengta stori plieno ir cemento 
stogai, kuriuos lėktuvų bombos ne visa
da gali pramušti.į

Atrodo,' kad Jungtinės Tautos dar tu
rės daug ir sunkių kovų, kol galutinai 
priešas bus parblokštas. Bet kada da
bartiniu laiku Raudonoji Armija taip 
sėkmingai vysto ofensyvą, jeigu Ameri
ka ir Anglija kirstų priešui smūgį iš ki
tos pusės, tai visi Hitlerio ir jo sėbrų 
pekliški planai subyrėtų.

Ai* Bus Įsteigta Jungtinių Tautų 
Aukščiausia Komanda?

Spaudoj vis dažniau pasirodo prana
šavimų, kad būk Jungtinės Tautos įsteigs 
vieną bendrą generalį štabą, kuris tvar
kys visame pasaulyj ofensyvą prieš mū
sų bendrus priešus.

Kada Anglijos ir Jungtinių Valstijų 
ambasadoriai apsilankė pas Raudonosios 
Armijos vyriausią komandierių Juozą 
Staliną ir jam įteikė prezidento Roose- 
velto ir Churchillo pareiškimą apie atsi
buvusią Kasablankoj konfereųciją, tai 
reporteriai apstojo juos ir klausinėjo 
apie Aukščiausią Bendrą Komandą.

Jungt. Valstijų ambasadorius admiro
las Standley jiems pareiškė, kad jam nie
ko apie tai nežinoma ir. jis abejoja, kad 
galima būtų tokia komanda įsteigti, ku
ri apimtų reikalus Sovietų Sąjungos, 
Amerikos,. Anglijos ir Chinijos armijų.

Ta idėja jau seniai keliama, bet var
giai kas iš to išeis. Dalykas yra tame, 
kad vargiai sėkmingai galėtų vienas šta
bas nusakyti, kas reikia daryti Chinijoj, 
Burmoj, Afrikoj, Vakarų Europoj ir So
vietų Sąjungos fronte. Karo veiksmai 
taip greitai keičiasi, taip greitai reika
lauja ūmaus kontr-veikimo, kad ant vie
tos komanda turi orientuotis.

Jungtinės Tautos turi veikti. Aišku, 
kad Sovietų Sąjunga atlieka savo parei
gas. Aišku, kad jeigu Anglija ir Ameri
ka kirs priešui iš kitos pusės smūgį, su
derins iš abiejų pusių veikimą, tai prie
šas bus sutrėkštas. To Hitleris bijo. 
Tam Jungtinės Tautos susitarė 1942 me
tais. Tam padarė planus Kasablanka kon
ferencijoj.

Ir vietoj diskusuoti apie kokią ten vi
so pasaulio, visus mūsų frontus apiman
čią komandą, reikia veikti. Ir taip vei
kiausiai bus. Amerikos armija, išlipus 
Norvegijoj, nelauks įsakymo iš Afrikos 
ar Šiaurinės Franci jos. Burmoj ir So
vietų Sąjungos fronte tas patsai. Vieno, 
ko reikia, tai veikimo. Jungtinės Tau
tos jau pilnai pasiruošė ofensyvui. Tam 
padarė planus ir turi pradėti juos vy
kinti gyveniman. Ten, kur kelių valsty
bių veikia jėgos, kaip Afrikoj, ten reika
linga ir bendra komanda, bet viso pasau
lio plotmėj vargiai iš tos idėjos kas išeis.

a ir Darbai
1—. ■ ■ — ■■■■ į,

negali būti lyginamas su 
vokiečiu. ”
(b) Teisingumas: teismai 
čechoslovakijoj su pri- 
siegdiątais (jurors) pa
naikinti.,
“Cechai netinkami daly
vauti teismuose.”
(c) Mokslas: gimnazijų 
ir universitetų mokslas 
panaikintas Lenkijoj ir 
čechoslovakijoj.

4. Teorija: Naujos Tvarkos 
ekonomija suteikia darbo 
ir saugumo visam pasau
liui. “Po Vokietijos laimė
jimo nebus bedarbių Eu
ropoje.”

Praktika: Įvykdyta šitaip. 
Nuo karo pradžios 5,200,- 
000 darbininkų buvo pri
versti arba nuvilioti mela
gingais prižadais vergau
ti Ręicho fabrikuose ir 

. ūkiuose.
(b) Holandijoje, pelenai 
tų, kurie miršta koncen
tracijos stovyklose, par
duodami jų šeimoms už 
25 guilderius.
(c) .Bohemijoj ir Moravi
joj darbininkai dirba 12 
valandų per dieną Hitle
rio naudai. : ‘

I

5. Teorija: Krikščionybė tu
ri žūti.
(a) “Krikščionybė lygi 
komunizmui.”
(b) “10 Dievo prisakymai 
yra sutrauka žemiausių 
žmonijos instinktų”
(c) “Piktas dingsta, ge
ras pasilieka. Už tad ka-

Kas Ką Rašo ir Sako
Jau Net Koktu Darosi
Teisingesniam reikmenų 

padalinimui įveda padalini
mo (ration) knygeles. Iki 
šiol daugiausiai nesąžiniš- 
kumo ir vagysčių pasireiš
kė, tai gazolino klausime.

Jau daug kartų pirmiau 
buvo rašyta, kad tūkstan
čiais gazolino “ration” kny
geles išvogė. Bene bus 
stambiausia įvykus New 
Yorko Queens miesto dalyj 
vagystė, kur pavogė 40,471 
gazolino padalinimo knyge
lę, už kurias gali gauti apie 
11,500,000 galionų gazolino.

Tuo pat kartu Newarke 
areštuota eilė žmonių už ki
tą panašią knygelių vagys
tę ir jų tarpe tūlas Roselle 
Park Rationing bordo na
rys Mr. Charles E. Renton.

Nejaugi tatai negali ge
riau sutvarkyti? Nejaugi 
negalima tuos kuponus taip 
sutvarkyti, kad jie būtų ge
ri tikrai tik tam, kam pri
klauso? Nejaugi negalima 
sauvaliauto jams ir kenkė
jams pastoti kelio?

Pulkininkas Jumošajev
Kada 1937 metais Hitle- 

; rio ir Mussolinio žvėriški 
oro vanagai degino Ispani
jos miestus, griovė ir ardė 
bažnyčias, žudė moteris, 
vaikus ir senelius, tai So
vietų žmonės sakė, kad de- 

, mokratinis pasaulis turi at- 
| eiti Ispanijai į pagalbą ir 
į ten nusukti fašizmui spran- 
; dą, kad išvengus Antro Pa- 
j saulinio Karo.

Tą sakė Sovietų Sąjungos 
! vadai, tą sakė spauda, tą 
■ sakė ir pulkininkas Andrei 
i Jumošajev, kuris tais pat 
I metais, su dviem savo drau- 
įgais, nugalėjo ilgą oro ke- 
ilionę ir iš Maskvos atskri
do per šiaurinį Polių į 
Jungtines Valstijas. Tada 
pulkininkas Jumošajev at
liko didelę kelionę, o dabar 
jis atlieka didelius žygius 
karo išlaimėjimui.

Atėjo žinios, kad pulki
ninkas A. Jumošajev ir jo 
komanduojami Sovietų lėk
tuvai sėkmingai naikina bu
delius hitlerininkus ir skina 
Raudonajai Armijai kelią 
linkui vakarų, kad išlaisvi
nus Lietuvą ir kitas Sovie
tų Sąjungos dalis,

Francija ir Afrika
Radio komentatorius ir 

dienraščio New York Post 
bendradarbis Mr. Johannes 
Steel štai kaip dėsto Šiau
rinėj Afrikoj padėtį, kur 
tarpe Anglijos, Amerikos 
ir Franci jos vyriausybių ne 
viskas sklandžiai eina. Jis 
rašo, kad galima daryti se
kamas išvadas dėl esamos 
padėties.

Blogiausi Francijos ele
mentai, tie, kurie yra atsa- 
komingi už Fr&ncijos ne
laimę, jos susmukimą, da
bar yra susispietę į Franci
jos kolonijas Afrikoj. Fran
cijos 200 šeimynų, kurios 
yra atsakomingos už Fran
cijos susmukimą, dabar yra 
pasidalinę į du logerius, 
vieni žaidžia su Ašies dik
tatoriais, kiti su Jungtinių 
Tautų (Anglijos ir Ameri
kos) atstovais manevruoda
mi, kad jiems vis vien turi 
būti gerai, nepaisant, kuri 
pusė karą išlaimės.

Per du pastaruosius me
tus, kada Francijos koloni
jos buvo pro-nacių ranko-

Majoras Eliot Apie Lietuvą
Po to, kai didvyriška Raudonoji Ar

mija po 17-kos mėnesių žiaurių kovų 
nuėmė nuo Leningrado apgulimą, tai vėl 
prabilo visoki karo žinovai ir specialis
tai.

Majoras G. F. Eliot, vienas iš tų žmo
nių, kuris nuo pat Hitlerio užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos nenusigando nacių 
galybės, teisingiau permatė Raudonosios 
Armijos ir Sovietų Sąjungos galybę, da
ro išvadas, kad neužilgo, kaip tik kiek 
bus dalykai pataisyti Leningrade, tai 
Raudonoji Armija kirs priešui smūgį 
Pabaltijo j ir išlaisvins Lietuvą, Latviją 
ir Estoniją iš nacių vergijos.

NaciiĮ Teorij
DEŠIMTMETIS MIRTIES IR 

PRAŽŪTIES
5 | f } I

Prieš dešimt metų, sausio 30 
d., 1933 metais, Hitleris, viliu- 
gingas Vokietijos pilietis, tapo.. 
Reichskancleriu. Nuo tos die-' 
nos Hitleris ir jo .galingi plė
šikai (gengsteriai) pradėjo 
vykdyti karą prieš visą žmo- ; 
niją.

Nacių partijos vyrukai, ar- I 
mijos, stambūs politikieriai ir i 
smulkios eilinės žmogystos, 
kurios pardavė savo prigimtas 
teises, susidėjo su tais plėši
kais įvykdyti jų kruvinas am
bicijas ir sunaikinti .visus, ku- į 
rie pasipriešintų. Jie bandė j 
kontroliuoti kitus., žmones savo ; 
asmeninei naudai. Jų nesvei- i 
ki geismai galybės ir turto įve- i 
dė baisų, rekordą biauraus, i 
barbariško, sadistiško pasida- i 
vimo gyvuliškumui.

Per dešimt metų jie sudarė I 
katalogą veiksmų, kurie re- i 
prezentuoja įvykdinimą totali- Į 
tarinių idėjų, “Naujoji Tvar- į 
ka” pakeičia naminio progreso i 
planą tironijos planu.

Visa kas, ką naciai ligi šiol ■ 
padarė ir daro šiandieną, yra , 
tiesioginė pasekmė ; juodosios ! 
filozo'fijos, kurios pagrindinis i 
įsakymas yra neapykanta eili- j 
nio žmogaus. Visas dešimtine- • 
tis nacizmo duoda bendrą | 
vaizdą, bet pavieniai žiūrint, ! 
šie veiksmai biaurumu nors • 
baisūs, atrodo dar baisesni, į 
kada jie pasirodo kaipo dalis i 
apgalvoto plano.

Sekamas įrodo nacio prigim
tį, jo teoriją ir praktiką:

1. Teorija: Daug patogiau 
išnaikinti mažas tautas, negu 
jomis rūpintis.

Praktika: (a) Per du metu 
karo 460,000 jugoslavų 
buvo nužudyta.
(b) Graikijoje, šalyje, 
kur gyvena tiek žmonių 
kiek New Yorke, daugiau 
negu 1,000 miršta per 
diena nuo bado.

i.

(c) Maisto taip pritrūko 
Belgijoj praeitą žiemą,, 
kad užmuštas žiurkes, 
pardavė po 20 frankų. j
(d) 182,000 lenkų yra 
nužudyta arba numirei 
koncentracijos stovyklose.:
(e) Skaičius žydų nužu-j 
dytų, arba kitaip pražu
dytų nacių rankose, pa
gal raportą iš Europos,, 
siekia tarp 1,500,000 ir;, 
2,000,000. Hitleris priža-L 
dėjo nepalikti nei vieno 
žydo Europoje, ar jis lai
mės ar pralaimės, ir tuo-| 
mi pačiu laiku, jis slepia’ 
visus susekimus masinių! 
žudynių.

2. Teorija: Žmones, kaip 
galvijus, galima vežioti 
kur tik reikalinga.

Praktika: Milijonas ir pusė 
lenkų ir žydų buvo pri
versti vergauti Vokietijoj; 
karo pirmaisiais dvejais 
metais.

3. Teorija: Non-Arijonai 
žmonės turi būti nužemin
ti ligi vergijos laipsnio.

Praktika: (a)Rasių diskri
minacija: vedybos tarp 
lenkų ir vokiečių už
draustos. “Joks lenkas

talikų bažnyčios turi 
dingti.”

Praktika: (a) Salzburge 
tūkstančiai tikėjimi š k ų 
knygų, buvo sudegintos 
viešoj aikštėj.
(b) Lenkijoj 80% kuni
gų buvo išdepoi’tuoti į 
koncentracijos stovyklas 
Vokietijon.
(c) Per vokiečių radijo 
draudžiama visos tikėji- 
miškos temos ir kalbos.
(d) 20,'000 katalikų mo
kyklų Vokietijoj uždary
tos.

6. Teorija: Vaikai “vergų 
rasės” turi išmokti tar
nauti valdytojų rasei. '

Praktika: Iš įvairių vietų 
Serbijoj, vokiečiai surin
ko 100,000 vaikų ir pri
vertė juos eiti pėsčiais į 
Vokietiją, duodami jiems 
valgyti tiktai šaknelių, ir 
gerti vandenį iš užkrėstų 
pelkių. Tie, kurie pasiliko 
gyvi, tapo paskirti dar
bams stovyklose, ir mo
kinti, kad jie priklauso 
žemesnei rasei, kuri turi 
tarnauti vokiečiams.

7. Teorija: Interesai valdo
vų rasės užima pirmą vie
tą-

Praktika: (a) Vokiečiai tu
ri gerai valgyti Prancūzi
joj, kur traukiniai krau
nami maistu Vokietijai, 
visa tauta pavojuje dėl 
stokos maisto. Belgijoj, 
daugiau, negu pusė vaiku
čių negauna pusryčių. 
Lenkijoj, kaimiečiai turi 
virinti medžių žieves ir 
kailius negyvų, žvėriukų,

kad pramisti.
(b) Belgijoj du seni vy
rai,-73 ir 69 metų am
žiaus, buvo nuteisti mirti, 
todėl, kad jie priglaudė 
ir pavalgydino 'britų la
kūnus. Vaikas 10 metų 
amžiaus, kada buvo spar
dytas vokiečių kareivio, 
sušuko “dirty bosh.” Ka
reivis nušovė vaiką.

O. W. I.

se, į Afriką Hitleris ir Mus- 
| solinis pasiuntė daug savo 
■agentų, kurie ir dabar ten 
'yra ir kenkia Jungtinių 
Tautų vienybei.

Vienas iš angliškai-fran- 
cūziškų dienraščių tiesiai 
'yra kontroliuojamas per.fa- 
išisto Pierre Lavai žmones, 
būtent Paul Baudonin ir 
Marcei Peyrouton, didžius 
reakcionierius.

Stambūs francūzai kapi
talistai ir biznieriai darosi 
sau didelius pelnus besinau
dodami Amerikos okupaci
ja Šiaurinės Afrikos ir biz
nio reikalus monopolizuoja 
i savo rankas.

Nacių propaganda, ka
irios yra tikslas “padalinti 
ir pavergti” Jungtines Tau
tas, viešai veikia Šiaurinėje 
Afrikoje, ypatingai demo
ralizuoja francūzų armijos 
dalinius.

Šiaurinėj Afrikoj viešai 
veikia ir tokis asmuo, kaip 
M. Pucheau, asmeninis P. 
Laval’o prietelius ir dali
ninkas Schnaitzler Banko, 
kuris yra Paryžiuje, kuris 
finansuoja Schneider-Creu- 
sot ginklų fabriką, dirbantį 
naciams.

Ten yra ir visa eilė kitų 
pro-nacių elementų, kurie 
atvirai kenkia Jungtinių 
Tautų vienybei. Mr. Johan
nes Steel mano, kad Angli
jos ir Amerikos pareiga ap
valyti Šiaurinę Afriką nuo 
tų elementų.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

AMERIKIEČIAI LAIMĖS, 
SAKO PREZIDENTAS

. Amerikos Viešbučiai Armijai
Žymiausi Amerikos viešbučiai dabar 

pavesti armijai. Mr. Peter Edson tei
kia žinių, kad armijos reikalams paves
ta 4.84 viešbučiai su 50,000 kambarių.

Armijos žinioj yra toki milžiniški vieš
bučiai, kaip Chicagoj Stevens su 3,000 
kambarių, Carol Gable, Miami priemies- 
tyj didžiulis Miami-Baltimore viešbutis 
su 400 kambarių paverstas į orlaivyno 
ligoninę.

Mūsų ginkluotos jėgos dabar yra pir
moj vietoj. Jų aptarnavimas ir sergan
čių sveikatos pataisymas turi būti visų 
rūpesčiu.

“Lekiojanti Tvirtuma” ~~ vienas geriausių bomberių pasaulyj. Tai mūsų krašto 
produktas. “Lekiojančios Tvirtumos” (Flying Fortresses) šiandien ne tik daužo 
priešo militarises bazes, bet ir patarnauja laivų konvojams lydėti. Tokiam vaid
menį j matome vieną Tvirtumą nuotraukoje, ; >

Prezidentas Roose veltas
I pasiuntė telegramą genero
lui Eisenhoweriui, ameri- 

i kiečių ir anglų komandie- 
riui Šiaurinėje Afrikoje. 
Prezidentas sako telegra
moje, kad jis grįžta Ameri
kon su dar didesniu pasiti
kėjimu, jog amerikiečiai lai
mės pergalę.

Prez. Rooseveltas kartu 
sveikina visą Amerikos ka
riuomenę Šiaurinėje Afriko
je ir giria jos išlavinimą ir 
apginklavimą.
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Koks Bus po Karui New Yorkas, 
Automobiliai, “Subves,” Laivai?

v

Viršus busNors dar karas toli-gra- žiausiai rėmų, 
žu nepasibaigė, ir visa tech- iš plastiko ir durys plačios 
nika pakinkyta kariškų pa
būklų gaminimui, vienok in
žinieriai, architektai ir ben
drai mokslo vyrai jau Šian
dien daro planus apie atei
tyj būsimus naujoviškus 
namus, automobilius, orlai
vius, laivus, “subves” (pože
minius geležinkelius) ir kit
ką.

Štai ką pranašauja vie
nas “Bridgeport Sunday 
Post,” savaitinis paveikslų 
žurnalas, kuriame telpa bū
simų miestų, orlaivių, auto
mobilių ir kt. piešti pa
veikslai) :

Pasibaigus šiam karui, 
nenumatoma, kad New 
Yorke būtų daugiau stato
ma dangorėžių, negu po 
pereito pasaulinio karo. Sa
koma, New Yorkas bus iš
plėstas — nepasiliks ant tų 
salukiu, kur dabar tebėra 
didžiausia kamšatis. New 
Yorkas bus plečiamas į pa
jūrį ir j kitas tinkamas gy
venimui apylinkes. New 
Yorkas būsiąs vienintelis 
toks komercinis miestas, o 
susisiekimas bus subvėmis, 
kurių sistema bus daug pa
keista ir pagerinta, o važi
nėjimas bus nepaprastai 
skubus. Taipgi iš toliau — 
apie 100 ir daugiau mylių 
užmiesčio žmonės orlaiviais 
atskirs į darbą. Orlaiviais 
atskridę darbininkai nusi
leisiu ant stogų, kur bus to
kių orlaiviams nusileidimo 
stočių pakankamai.

Miestas bus erdvesnis, 
įvairios gatvės žymiai pra
platintos; po miestą aukš
tai kabos eleveiteriai-tiltai 
automobiliams; jie bus iš
narstyti pro vienas kitą, 
idant kuo mažiausia būtų 
reikalinga “trafiko” šviesų.

Namai, kaip’ minėta, ne
būsią aukšti, bet pritaiky
ti, kad į juos praeitų sau
lės spinduliai. Kiekvienam 
didesniam name bus tinka
ma ventiliacija — vasarą 
dirbtinas vėsus oras, žiemą 
tinkamas apšildymas. Na
mai daugiausiai bus statomi 
iš naujos, sudėtingos me
džiagos, kuris bus nedega
ma, kaip tai: plastikas, plie
nas ir, kt. Kitais žodžiais, 
daugiau newyorkieciai sau 
kaulų nenarstys dideliame 
subvių susigrūdime. Gyve
nimas būsiąs daug malones
nis ir mažiau nervus erzin
siąs.

Automobiliai Bus Panašūs 
J Bangžuves

Visų pirma, pokarinių 
automobilių pavidalas bus 
labai panašus į bangžuvę. 
Būsią išgyvendinti dabarti
nės mados automobiliai, ku
rių motorai priešakyje taip 
toli atsikišę 
iškelti, jog 
kėravotojas, atsisėdęs prie 
vairavimo 
pražūva — jis turi po sė
dyne krauti paduškaites ir 
kitką — na, ir vis tiek už 
to motoro jis kelio nemato.

Naujai planuojamame au
tomobilyje kėravotojas ga
lės matyti plačiai iš savo 
automobilio ir tiesiog į že
mę. Motoras bus kažkur po 
sėdyne arba užpakalyje. 
Naujoviško automobilio bus 
nedūžtąs stiklas ir juo ma-

ir lengvai atidaromos, kad 
nelaimei įvykus būtų leng
va išsiristi. Motoras bus žy
miai lengvesnis ir per pusę 
mažiau gazolino naudos. 
Manoma, jog nauju auto
mobiliu važiuojant ant ly
gaus kelio bus galima pusę 
motoro užgesinti, o tik 
prieš kalną ir pradedant va
žiuoti reikėsią naudoti vi
sus cilinderius — pilną mo
torą.

Mažesnio modelio naujas 
automobilis kainuos nuo 
penkių šimtų dolerių iki 
tūkstančio, o didesnio — 
nuo 12 šimtų iki trijų tūks
tančių. Mažesnio ir leng
vesnio modelio automobiliu 
bus galima nuvažiuoti nuo 
30 iki 50 mylių su galionu 
gazolino. Sunkesniu 
mobiliu bus galima 
žinoti mažiausia 20 
su galionu gazolino.

Tajeriai (ratlankiai arba 
padangos) dabar yra gami
nami tik kariškiems veži
mams iš dirbtinės gumos ir 
rayon šniūrelių, o po karui 
tokia guma bus naudojama 
ir civiliams automobiliams. 
Tai yra nepaprastai stipri 
ir ilgai laikanti guma.

Orlaiviais Galėsią Vaikai 
Važinėtis

Naujas orlaivis su prope
leriu ant savo kupros galės 
tiesiai nusileisti iš aukštu
mos, kad ir į “rūtų darželį,” 
— jokio įsibėgimo nereikė
sią. O vairuoti jis būsiąs 
taip lengva, kad vaikas, ku
ris moka savo locna ranku-

Tarybų Sąjungos jūreiviai kur nors Baltijos jūroje, 
ruošiasi Įsikelti Į sausžemi ir pulti vokiečius. Raudo
nojo Laivyno jūreiviai šiame kare pasižymėjo ne tik di
deliais kovotojais jūroje, bet ir sausžemyj. Jie puikiai 
apsiginklavę.

Sovietų ŽmoniŲ Daromi Stebuklai

ir tiek aukštai 
mažo liemens

rato, visiškai

auto- 
nuva-

Saturday Evening 
žurnalo, leidžiamo

Kad Sovietai suruošė pra
žūtį vokiečiams ties Stalin
gradu, kad jie taip sėkmin
gai pliekia nacius visuose 
frontuose, tai yra “stebu
klas Sovietu žmonių susior- 
ganizavimo ir darbingu
mo,” — rašo žymus užsie
ninis korespondentas Edgar 
Snow paskutiniame nume
ryje 
Post
Philadelphijoj. Jis savo raš
te, atsiųstame bevieline te- 

I legrama iš Sovietų Sąjun- 
! gos, sako:

“Stebuklą padarė sovieti
niai darbininkai — šiandien 
daugiausiai moterys, — o 
priešai net labiau žemino 
tuos darbininkus, negu ru
sų kareivius. Begaliniu sa
vo darbu ir pasiaukojimu 
šie darbininkai atsteigė ga
mybinę Sovietu karinės c.

te šaukštą laikyti ir valgy- i pramonės galybę pačiame 
ti, mokėsiąs ir tą naujoviš-' sūkuryje didžiausių mūšių 
ką orlaivį vairuoti. Tvirti
nama, jog po karui bus ga
na pigūs naujoviški orlai
viai ir jie taip plačiai bus 
pradėta naudoti, kaip kad 
po pereito Pasaulinio Karo 
buvo Amerikoje naudojama 
Fordo automobiliai, kurie 
vadinosi Model T.

Kadangi keliai bus išvin
giuoti po visą Ameriką pla
tūs, lygūs ir gražūs, ir pro
tarpiais, šalia tų gražių 
vieškelių, bus įtaisyta orlai
viams nusileisti laukeliai, 
ten būsią orlaiviams tam 
tikri garažai, gazolino sto
tys, mechanikai, valgyklos 
ir pasilinksminimo užeigos.

Naujų orlaivių sienoms 
ir rėmams medžiaga bus 
naudojam lengva ir nede
gama. Motoras bus žymiai 
lengvesnis.

Laivai Bfis'ą Pigesni 
ir Patogesni

Mažesnių pasilinksmini
mui laivų produkcija bū
sianti masinė, todėl jų kai
na nepakilsianti, o patogu
mai bus išvystyti puikiausi. 
Jie būsią naudojami taip 
plačiai, kad būsią’prieinami 
milionams paprastų darbi
ninkų. Vadinasi, atėjus sa
vaitės galui, susidėjo visa 
šeima į krepšį kokių piliu- 
kių su vitaminais, arba kad 
ir balionę^su kopūstais, ir 
važiuoja sau į jūras moder
nišku laivu pakvėpuoti ty
ro oro. Ant tų laivų būsią 
įtaisyta deniai, kur bus ga
lima nuogam voliotis prieš 
saulės spindulius.

Tai tokias mintis paduo-

didžiausių mušiusūkuryje 
visoje žmonijos istorijoje.

1943 metais Sovietų Są
jungoje iš tikrųjų yra dau
giau išlavintų fabrikinių 
darbininkų, negu bet kada 
pirmiau. Nežiūrint milžiniš
ko skaičiaus užmuštųjų bei 
sužeistųjų, Rusija dabar 
pasigamina daugiau lėktu
vų, tankų ir kitų ginklų ir 
amunicijos, negu pirm-ka- 
riniais laikais.

Rusija laimėjo pergalę 
savo pramonės fronte to
dėl, kad jos darbininkai su
prato pavojų, todėl kad jų 
valdžia žinojo, ko reikia sa
vo šalies išganymui, ir to
dėl, kad apie 99 procentai 
energijos visų šešiolikos 
jungtinių (tarybinių) res
publikų. kaip matyt, yra 
sumobilizuota ir dirba pa
gal vieną bendrą planą.
KAS PAKĖLĖ GAMYBA 
NET ŠIMTAIS PROCEN

TŲ?
Visų svarbiausia tai, be 

abejo, yra aukštas Rusijos 
darbininkų ūpas ir pasiry
žimas. Visur žmogus matai, 
kaip jie įtempia visas gali--

da architektai ir inžinieriai. 
Dabar, beskaitant šiuos žo
džius, kitam atrodys, kad 
tai sapnas arba paprasta 
pasakaitė. Tačiau, šių die
nų technika stebuklus daro. 
Daugelis kariškų pabūklų 
dar mums civiliams neiš
duodama — laikoma pa
slaptyje. O po karui ta vi
sa technika, ir dar patobu
linta, dirbs civilių gyvento
jų naudai.

P. Baranauskas

.'M;

Istorine Frezid. Rooscvelto Kelione
Af rikon ir N11 oti k i ai

Prezidentas Rooseveltas 
atliko drąsų ir pavojingą 
žygį, skrisdamas penkis 

i tūkstančius mylių virš At
lanto Vandenyno į Šiaurių 
Afrika tartis su Churchil
lu, Anglijos premjeru, apie 
v i s a p a s a u linį ofensyvą 
prieš rudą - juodą - gelto- 

I ną Ašį.
Jis yra pirmutinis Jung

tinių Valstijų prezidentas 
skristi lėktuvu ar karo me
tu išvykti į svetimą kraš-

respondentus arčiau, 
tikruosius saviškius 
ir ant žolės susėsti 
p. Churchillo ir prezidento. 
Korespondentai krūvon su

su

kaip 
sueiti 

prie

sargai, slap- 
priešinosi to- 
ir nurodė jos

vais. Kiti kareiviai su plie
no kepurėmis ir kulkasvai- 
džiais sustatyti ant stogų. 
Visose tinkamose artimose 
aikštėse pritupdyta karinių 
lėkuvų. Toliau gi anglų ir sėda ir dar pasikalba 
amerikiečių orlaiviai nuo- jais.
lat aplinkui skraido kaipo ' R00SEVELTAS - A-l,

mas savo jėgas, i stengiasi 
kuo daugiausiai pagamint 
reikmenų ir vis geriau ir 
geriau.

Fabrikai įvairiose, toli
mose viena nuo kitos vieto
se reguliariai pagamina 50 
procentų iki 500 procentų 
daugiau, negu yrą vyriau
sybės nustatyta. |

Rusų spauda su lygia pa-; 
garba aprašo i 
laimėjimus fabrikuose 
dirbtuvėse, kaip ir laimi
mas pergales mūšių lauke.

Fabrikai, atrodo, taip en
tuziastiškai lenktyniuoja 
vienas su kitu dęl pasižy
mėjimo, kaip amerikiečių 
kolegijos lenktyniuoja dėl 
futbolo rungtynių laimėji- | 
mo. Pavieniai < 
beveik taip rūpestingai la-! 
vinasi (savo darbiu), kaip! 
žymieji (Amerikos) beisbo- 
lininkai lošimui. 
e’reitadarbiai (/^tachanovie- 

j čiai turi beveW tokią (ru
sų) visuomenėje garbę, kaip 
šprotu žvaigždės - atletai 
Amerikoje. Ju paveikslai 
yra spaudinami laikraščiuo
se ir rodomi kaipo žinių ju- 
džiai teatruose.

Rusės merginos darbinin
kės įsivaizduoja i esančios 
kareiviais ir savo darbo į- 
rankiais jos veikia taip, tar
tum kulkasvaidžiais taiko į 
nacius.

Pagal pagreitinto lavini
mo programą, per dvi sa
vaites vidutinė moteris šei
mininkė yra išlavinama į 
gerą fabriko darbininkę; o 
tarp tokių yra ir 60 metų 
amžiaus moterų.

Vienam mano aplankyta
me fabrike 70 procentų vi
su darbininkų buvo moterys 
tik paskutiniu laiku atvy
kusios iš namų, raštinių, 
mokvklų ir farmų, ir tas 
fabrikas laimėjo pirmąją 
vietą lenktynėse amunicijos 
pramonėje per keturis mė
nesius. Per paskutinius pen
kis mėnesius tos moterys 
daugiau negu padvigubino 
daugi pagaminamų tame 
fabrike dirbinių, o per pa
skutinius 10 mėnesių jos 
dešimteriopai pakėlė savo 
darbo našumą,” rašo tas 
Saturday Evening Posto ko
respondentas.

Washington.
Administracija 
jog kam trūksta žibalo na
mams apšildyt, tai jis gali 
kreiptis į vietinę rationing 
įstaigą, kad duotų jam lei
dimą nusipirkt anglinį pe
čių.

ta.
Prezidento 

toji tarnyba 
Idai kelionei
pavojus. Kai kurie ameriki
niai laikraščiai dar i 
mis 
prez. 
statė

_______  __ ir sio- 
dienomis kritikavo 
Rooseveltą, kad jis 
pavojun savo gyvy-

iš tikrųjų buvo pavo- 
kelionė, ką liudija ir 

korespon-

Tai 
jinga 
Kanados radijo 
dento Ed. Baudry’o nelaimė. 
Beskrendant. jam lėktuvu 
virš Ispaniškos Morokkos į 
Francūžų Morokko gauti 
žinių apie prezidento suei
gą su Churchillu, fašisti-

naujuosius ispanu kariai paleido 
jr ugnį iš kulkasvaidžių ir už-

mušė tą korespondentą.
Iš Amerikos prezidentas 

išskrido didžiuliu keleiviniu 
lėktuvu Clibperiu, o tam 
tikrame punkte Šiaurinėje 
Afrikoje persėdo į bomba- 
neši ir juom atlėkė į Ka- 

i sablankos apylinkę, Francū- 
darbininkai .

i Kai kurie amerikiniai ra- 
di.io vedėjai ir laikraštinin- 

ikai žinojo, kada ir kur iš- 
Fabrilw : s^r^° prezidentas, bet pa-

- Kainų 
patvarkė,

$34

sargai.
Niekas neabejoja, jog vo

kiečių ir italų fašistai dėtų 
didžiausias, < 
pastangas užklupt ir nužu
dyt prez. Rooseveltą, prem
jerą Churchillą ir aukštuo
sius iu karininkus, ieigu tik 
priešai sužinotų, kur gali
ma juos užtikti. Štai kodėl 
reikia tokios rūpestingos ir 
tvirtos apsaugos.

Laikinoji prezidento bu
veinė buvo palmių pavėsy
je; sienos apaugusios vijok- 
lėmis; viename kieme —Gr
indžių medžiai su vaisiais; 
kitame plaukiamoji maudy
kla, išgrįsta čerpėmis, o 
dabar

CHURCHILL B-l
Per dešimtį dienų, kol

desperatiškas ?re.z- Rooseveltas vedė pasi-
tarimus su Anglijos minis- 
teriu pirmininku Churchil
lu, buvo uždrausta visiem 
ten žmonėm vadinti juos ti
kraisiais vardais. Kalbant 
apie pasitarimus arba jų 
dalyvius, prezidentas turė
jo būti vadinamas A-l, o 
premjeras Churchillas B-l. 
Prezidento buveinė buvo ži
noma tik kaipo No. 2, o 
Churchillo No. 3.

Pačioje pasitarimų kon
ferencijoje, tačiau, prezi
dentas turėjo būti vadina
mas Admirolu, o Churchil-

. paversta j slėptuvę Įas Kommodoru (žemesniu 
nuo priešų oro bombų. Vi- laivyno komandierium). 
su r pilna gėlių. i Prezidentas laikėsi di- •

Pabaigus oficiale konfe-į džiausioj slaptybė. Joks pa- 
renciią — pasitarimus, pa- šalinis žmogus nematė, kai 
kviesta laikraščių atstovai. Į is išlipo iš orlaivio netoli 
Išeina daržan prezidentas, Kasablankos. Visu ten bu- 
oremieras Churchill — ne-1 vojimo laiku prezidentas tik 
kariškai atroda žmonės, bet keturis kartus apleido savo 
didžio karo vadai; su jais vasarnamį — du kartu (au- 
du francūzu generolai — de tomobilyj) peržvelgti ka- 
Gaulle. Kovojančiųjų Fmn-' riuomenės dalinius, kartą 
cūzu komandierius. ir Gi- nusifotografuoti ir kartą su 
raud, šiaurinės Francūžų . ]aj k rašei ų reporteriais pa- 

Afrikos aukštasis komisio- sikalbeti.
nierius.

“Tai istorinis momentas”, i 
pastebi prez. Rooseveltas, o 
saulė spirginte spirgina-gal-

i gal savanoriai užsidėtą cen
zūrą, jie tos slaptybės ne
išdavė.

Valdinės cenzūros direk
torius Byronas Price sau
sio 9 d. tik tiek paskelbė, 
kad „prezidentas išvyko 
dar i vieną kelionę,” o kur, 
tai buvo paslaptis.

Tuo tarpu naciu ir Ita
lijos radijai ir laikraščiai 
spėliojo ir su visokiais pri- 
vedžiojimais tvirtino, kad. 
girdi, Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchill, So
vietu atstovai (gal net pats 
Stalinas) ir Chinijos pasiun
tiniai, girdi, tariasi su 
Rooseveltu Washingtone!

Mūsų skaitytojams jau 
yra žinomi oficialiai pa
skelbti prezidento Roosevel- 
to ir Churchillo tarimai.Čia, 
todėl, pažymėsime tik kai. 
kurias žmogiškai - įdomias 
aplinkybes prezidento lan
kymosi Šiaurinėje Afrikoje.

Patys dešimties dienų pa
sitarimai su Churchillu ir 
su aukštaisiais Amerikos ir 
Anglijos karo vadais įvyko 
nedideliame viešbutyje, sau
lėtame plote, kur buvo gir
dėt Atlanto bangų ošimas, išneša dar du krėlus, 
Arti ir prez. Rooseveltas’’ 
tuo tarpu gyveno viename 
vasarnamyje (viloje). Kiti 
pasitarimų dalyviai apsisto
jo aplinkiniuose vasarna
miuose. Bereikalingi žmo
nės buvo iš anksto laikinai 
pašalinti iš tos vietos. Vi
sas daugelio akru plotas 
aptvertas dviem eilėm spvg- 
liuotų vielų tvorų, aplin
kui apstatytas kulkasvai- 
džiais, priešlėktuvinėmis ka- 
nuolėmis ir šimtais karei
vių su pritaisytais durtu-

CHURCHILL NELABAI 
SLAPSTĖSI

Premjeras Churchill bas
tėsi šian ir ten; atskirdęs, 
padavė ranką visiems lėktu
vo įgulos nariams, sveikino
si ir su kitais atkeleiviais, 
dažnai apžiūrinėjo apylin- ’ 
kę, važinėjo mažu kariniu 
automobiliu ir vaikščiojo 
įsigert prie pasitarimų vieš
bučio baro. Tas Churchil
lo neatsargumas baugino 
anglus detektyvus, jo sau
gotojus.

Sidi Mohammed, Francū- 
zų Morokkos sultonas (for- 
malis vietinis valdovas) bu
vo pakviestas pietų į prezi
dento vasarnamį ir padova
nojo prezidentui artistiškai 
padirbtą medinę dėžutę su 
brangakmeniais. Preziden
tas norėjo atsilankyt sulta- 
no palociun ir taip atiduot 
jam pagarbą iš savo pusės, 
bet negalėjo, nes pagal te- 
naitines mandagumo taisy
kles, prezidentas būtų turė-

“Gal tamstai reikia ke
purės?” užklausia premje
ras Churchill.

“Aš ir gimiau be kepu
rės,” atsako prezidentas.

Kalbasi jiedu apie pasi
tarimuose išdirbtus planus 
ir abudu apgailestauja, kad 
nremjeras Stalinas negalėjo 
dalvvauti. Churchill mato 
didžiausią šių pasitarimų 
svarbą ir sako, kad jis lai-- 
ko save tiktai karštai atsi
davusiu prezidento leitenan
tu, bet, girdi, mes kartu dir
bame ir dirbsime, kaip 
draugai ir partneriai. Dabar 
jau ima viršų tie žmonės, 
kuriuos Adolfas Hitleris 
apšaukė netikusiais gre
mėzdais ir girtuokliais, pri
mena Churchillas, ir abudu 
plačiai nusišypso.

Pakviečiama spaudos at- i 
stovai, korespondentai ir 
sueina j vasarnamio soda. vardais iššaukt visus 
Ant dvieju baltų krės-1 šimtus surikiuotų arabų ka- 

prezidentas ir p. ' reivių ir jų arklių.
OFICIERIAI—TARNAI
Viso aštuoniolika vasar

namių buvo užimta kaipo 
patalpos pasitarimų daly
viams. Visi tarnai iš anks
to buvo pašalinti; taigi pa
tys oficieriai ir kareiviai 
turėjo aptarnauti preziden
tą, p. Churchillą ir aukš
tuosius jų štabų narius.
AMERIKIEČIŲ KARIUO
MENĖS PERŽVELGIMAS 
IR KAREIVIŠKI PIETŪS

Prez. Rooseveltas sausio 
21 d. peržvelgė Amerikos 
kariuomenę Fr. Morokkoj, 
Važinėdamas lengvu kari
niu automobiliu — “džyp- 
su,” prezidentas apžiūrinėjo 
šarvuotus kareivių dalinius

(Tąsa ant 4-to pusi.)

stovai, korespondentai ir

lu sėdi
Churchill. Ju priekyje su- ! 
stoję laikraštininkai ir ju
damųjų paveikslų fotogra
fai.

Prezidento sūnus, pulki
ninkas Elliott Rooseveltas

, ant 
kurių susėda francūžų 
generolai Giraud ir de Gau
lle.

Prezidentas paskui papra
to generolus de Gaulle ir 
Giraudą atsistot ir paduot 
vienas antram ranką, kad 
fotografuotojai galėtų ju
dviejų paveikslus nutrauk
ti draugingoj^ pozoje. Taip 
generolai ir padaro.

Truputį pasikalbėję su 
p. Churchillu ir prezidentu, 
francūzu generolai išeina.

Prezidentas pakviečia ko-

n

*
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Aukos Sov. Sąjungai Gelbėti
Nacių propagandistai vis 

smarkiau stengiasi suskal- 
vdyti Britaniją ir Jungt. 
•Valstijas. Naciai sakydami 
vieną dalyką Jungt. Valsti
joms ir kitą Britanijai ban
do sudaryti nepasitikėjimą 
ir abejones tarpe tų dvie
jų šalių žmonių. Propagan
dos technika, kuri atgaivin
ta naujai nacių veiklai su
skaldymui alijantų, kad jie 
neįstengtų užkariauti Vo
kietiją, jau seniai nacių pro
pagandistų paprasta takti
ka.

Kaip naciai stengiasi su
kurstyti Britaniją prieš a- 
merikiečius ir britus, nese
nai atidengta čia ir Londo
ne.

Vokiečių radijas štai ką 
sakė apie Jungt. Valstijas 
prieš kelias dienas— “Kiek
vienas anglas yra mobili
zuotas karui, bet tas nerei
škia, kad Anglija ruošiasi 
dėl galutinos kovos prieš 
Vokietiją, arba dėl antro 
fronto. Ne, visai ne, dabar
tinis žygis yra prieš ameri
kiečius.”

Tuomi pačiu laiku, vokie
čių radijas banguodamas į 
Angliją pareiškė — „Tan
kiai įvykdė pasisekimą po 
pasisekimui, skriausdami 
Britaniją po draugystės 
priedanga. Amerikiečiai yra 
toki priešai Britanijos, kaip 
naciai.”

W. A. Sinclare, britų pro
fesorius Edinburgh univer
siteto filosofijos departa
mento, kalbėdamas apie vo
kiečių propagandos vajų 
suskaldyti Ameriką ir Bri

ISTORINE PREZIDENTO ROOSEVELTO
KELIONE AFR1K0N IR NUOMAI

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
ir pėstininkus, kalbėjosi su 
tuzinais eiliniu kareiviu ir v c
oficieriu.

Kartu su kareiviais pre-1 
zidentas valgė tuos pačius: 
pietus, vartodamas papras-1 
tus kareiviškus indus ir ki
tus valgymo įrankius. O 
valgiai buvo šitokie: kum
pis, žaliosios pupos, saldžio
sios bulvės, kenuoti vaisiai, 
duona su sviestu ir kava. I 
Pavalgęs gi prezidentas ta
rė:

“Tai gerai, po šimts pyp
kių, užkandome. Aš norė
čiau, kad likusieji namie 
žmonės pamatytų šiuos mū
sų kareivius ir jų įrengi
mus. Jie ginkluoti naujo- 
viškiausiais ginklais, kokius 
tik mes galime pagaminti, j 
Kareiviai sveiki ir smagūs; 
oficieriai ir eiliniai karei- 
via kuo gabausiai atlieka 
savo pareigas. Jų ūpas pui
kus. Pasakykite žmonėms, 
likusiems namie (Ameri
koj), kad aš begaliniai di
džiuojuosi šiais mūsų ka
riais.”

Keliaujant prezidentui ir 
jo štabo nariams peržvelgt 
surikiuotą amerikiečių ka
riuomenę, buvo leista daly
vauti tiktai dviem reporte
riam — United Press ko
respondentui Walteriui Ko
ganui ir Baltimorės negrų 
laikraščio Afro-American’o 
reporteriui, Ollie Stewart’- 
ui — ir International News 
fotografuotojui S. Sehulma- 
nui.
PAGARBA KOVOTOJAM

Važiuojant į tą kariuo
menės paradą, lydėjo kari
nė policija ant motorinių 
dviračių, o viršuj tuzinai 
orlaivių sudarė “stogą.”

Prezidentas apdovanojo 
Kongresiniu Garbės Meda
liu generolą Wm. IL Wil* 

taniją, sakė: “Tie, kurie 
klauso pranešimus, kurių 
tikslas yra pagimdyti jaus
mą prieš Ameriką, turi įsi
vaizdinti nacių radijo žinių 
perdavėją, kuris sėdi studi
joj Berlyne ir perduoda tas 
žinias, bet turi irgi įsivaiz
dinti kitą nacį, kuris sėdi 
kitoj studijoj ir skleidžia to
kias pat žinias į Jungt. Val
stijas tik su pakeistais var
dais šalių.

Irakas Skelbia Karą
Galybė ir turtas kitos ry

tų “maįiometonų” valsty
bės, prisidėjo prie Jungt. 
Tautų, kada Irakas paskel
bė karą prieš Ašies jėgas 
pereitą savaitę.

Irak’as randasi pietrytų 
Azijoj ir nekuriu Biblijos 
mokslininkų nuomonėj, yra 
lopšys žmonijos rasės, ori- 
ginalis Rojaus Daržas.

Irak’as užima didelį plotą 
žemės, palyginimui maž
daug kaip New Yorko, New 
Jersey, Pennsylvanija ir 
Ohio valstijų.

Žemė labai vaisinga ir in
žinieriai sako, kad Tigris- 
Euphrates upės galėtų iri- 
guoti 7,000,000 akrų žemės 
žiemoj, ir 3,000,000 akrų į- 
vairių javų vasaroj. Kvie
čiai, miežiai ir ryžiai yra 
svarbiausi javai. Tabakas 
auginamas Kurdish kalnuo
se. Kas metą aliejaus pro
dukcija pasiekia 5 milijonus 
tonų.

Šalis 140,000 kv. mylių tu
ri 4 milijonus gyventojų. 
Didžiuma kalba arabiškai.

O. W. I.

būrą, o penkiasdešimčiai ki
tų oficieriu suteikė Sidabri
nių žvaigždžių ir Purpuri
nių širdžių garbės ženklus 
už narsą ir pasišventimą 
amerikiečių išsikėlimo žy
giuose į Šiaurinę Afriką.

Lyautey Porte, kur įvyko 
žiauriausių kautynių, prezi
dentas uždėjo gyvų gėlių 
vainikus ant kritusių ame
rikiečių ir francūzų karei
vių kapų. Jis taipgi patvar
kė uždėt’ vainiką ant ore 
nušauto kanadiečio kores
pondento Ed. Baudry’o ka
po. N. M.

Pittsburgh, Pa.
Klaidos Pataisymas

Sausio 27 dienos Laisvės No. 
22-ram, iš North Sides kores
pondencijoj, padaryta klaida. 
Turėjo būti pasakyta, kad 
LDS 160 kuopa rengia bankie- 
tą vasario 14 dieną, 7 vai. va
kare ir bus duodama vakarie
nė šviežių žuvų arba vištienos, 
o ne komunistų parengime, 
kuris įvyko sausio 31 d.

Mūsų\ kuopos vakarienė 
įvyks savo llamc, 1320 Medley 
St. Kairienė.

Chinijos jaunuoliai partizanai kur nors Šantungo pro
vincijoje. Jie yra žymūs kovotojai prieš japoniškuosius 
įsiveržėlius.

• I

Moterų Skyrius ir ALDLD 
20 kp., Binghamton, N. Y., 
(O. Mikolajūnienė) $86.

B. Muleranka, Hartford, 
Conn., $66.30.

ALDLD 25 kp., Baltimore, 
Md. (J. Stanys), $25.

Stoughtono Moterų Apšvie- 
tos Kliubas. (M. Stulgaitienę), 
$16.50.

S. Paulenka, Lowell, Mass.: 
nuo vakarienes pelnas $64.59. 
Po $20: A. Paulenkienė ir V. 
Chulada. Po $10: A. Stravins
kas, F. Greska, Bagočius, A. 
Drazdauskas ir Lawrencieciai. 
Po $5: R. Chulada, Seredink, 
U. Daugirdienė, P. Kisly, D. 
Bilida, Sviniarski, J. Gicevi- 
čius, F. Arbačauskas, F. Ka- 
ladinskas, Hulick, J. Blažonis, 
Nagorski ir A. Brisko. Kabrel 
$3. Po $2: Mazol, J. Kazlaus
kas, U. Bilida, Ch. Zusinas, A. 
Rutkauskas, Ch. Koyutis, J. 
Daugirda, P. Novk. Po $1: J. 
Palubinskas, Salici, J.. Karso- 
nas, Drazdauskienė, Ch. Pet
ers, J. Daugirdaitė, P. Kriveč,
J. Puskunigis, A. Chulada, 
Brisko, V. Mikalopas, Jugent. 
Viso $250.59.

ALDLD 6 kp., Montello, 
Mass. (Shimaitis), $50.

J. Thamas, New Kensing
ton, Pa., $20.

H. Kudirkiene, Hillside, N. 
J. (vardai tilpo), $8 ir $33.35.

Moterų Apšvietos Kliubas, 
Los Angeles, Calif. (I. Leva- 
nas), $33.

ALDLD Moterų 155 kuopa, 
Worcester, Mass. (M. Sukac
kienė), $50.

LDS 36 kuopa, Raymond, 
Wash. (A. Burt), $74,

J. ir S. Žukai, Portland, 
Oregon, $50.

J. Koblino, gimimo parėję, 
San Francisco, Cal. (V. But
kienė), $22.

Nuo likviduotos Ateities 
Žiedo mokyklos, Easton, Pa. 
(O. Kulaitis), $14.72.

Eva Žvingilas, $25 ; Antanas 
Žvingilas, $25; Albertas Žvin
galas, $10 ir Jonas Žvingilas,
$10. Tai motina, tėvas ir du 
sūnai iš Jewett City, Conn.i

Aukos surinktos prakalbo
je, gruodžio 31 d., Newark, N. 
! J.: Draugas, $100. Tadas Kaš- 
' kiančius, $10. Dr. J. Kaškiau- 
' čius, $5. Po $3: I. Beeis ir S. 
I Jurevičius. Po $2: Chas. Anuš- 
1 kis, Mrs. Gabalis, Stasys ži- 
Į linskas ir J. Simanauskas. Po 
i$l: Kazakevičia, M. Vitkus, I. 
Miškeliūnienė, A. Stanionienė, 
Ručinskienė, F. Šimkienė, K.

I Stelmokienė, P. Casper, J. 
Kunickas, Geo. Žukauskas, O. 
Kazakevičienė, S. Mikionis, A. 
Matulis, J. V. Kasparas, A. 
Trepkus, Frank Šimkus, M. 
žolynas, J. Paukštaitis, M. 
Padgalskienė, A. Palson, K. 
Žukauskienė, M. Paukštaitie- 
nė, A. Kidžius, J. Stočkus, A, 
Janusionis, P. Poskevičius, J. 
Pakulis, V. Bagdonas, A. Kve
darą, W. Skeistaitis, O. Jas- 
mantienė, O. Baziliauskas, P. 
Ramoška,. V. Žilinskas, F. Jas- 
manta, M. žalionis, E. Skeis- 
taitienė ir F: žalis. Po 50c.: 
M. Skučienė, O. Pakštienė, M. 
Kisielienė, S. Mileva, A. Juo
delis, Ramoškienė, M. Rodg
ers, M. C. Kairiūkščiai, V. Ti- 
liūnienė. Viso $165.70.

ALDLD 22 kp., Cleveland, 
Ohio (C. Gendrich), $42.50.

I

J. Ragauskas, Shelton, Conn., 
$10.

Per A. Dambauskas, Gi
rardville, Pa.: A. Dambaus
kas, $3. Po $2: W. Leimanas, 
P. Krizinauskas. Po $1: J. 
Mardosa, J. Raskauskas, M. 
Skaudis, J. Ramanauskas. Vi
so $11.

J. Jaskevičijis, Hudson, 
Mass, prisiuntė: H. L. Piliečių 
Kl., $50. F. Bukotek, $10. J. 
Roženas, $5. Po $2: J. Jaske- 
vičius, Geo. Šidlauskas, C. K. 
Urbonas, A. Zulon, W. Maka
revich. Po $1: A. Suchocki, 
Geo. Bratkore, M. Haczysmki,
M. Paplauskienė, S. Vaidvil, 
D. Jankauskienė, F. Vaidvil, 
F. Kaulokis, F. Svaider, M.
Kazlauskas, J. G. Sadauskas,
S. Jankauskas, C. Navidoms- 
kas, A. Sikorski, M. Kurgon, 
P. Vaitekūnas, J. Morkūnas,
K. Grigas, C. Jenušis, A. Jo
nulis, A. Sąulinskas, V. Rim
kus, M. Kazlauskienė, S. Zu- 
lonienė, W. Dumlock, A. Ta
mošiūnas, Sj Simon, J. Sabans- 
kis, S. Sabąnskienė, A. Sida- 
rienė, S. Sikorskienė ir A. Du- 
bock. Viso $107.

Ig. Levanas, Los Angeles, 
Cal., prisiuntė: Liet. Moterų 
Apšvietos Kįliubo, $40. LDS 35 
kuopos, $10. Bendro Komiteto 
$12. Viso $62.

Frank Čoodrich, Herrin, 
111., $15.

Per F. Balčiūno išleistuvių į 
armiją, prisiųsta A. J. Smitho, 
iš Philadelphia, Pa.: Amilė 
Bulotienė, $25. Po $5: F. Bal
čiūnas, P. Bjulota, A. J. Smitas,
J. Ražinas. į J. Šmitienė, $2. Po 
$1: O. Balčiūnienė, S. Baltrū
nas, D. Balio, S. Baltrūnas. Vi
so $51.

Po $5: Vladas Cigas, East
on, Pa.; Si Chaikowski, Bos
ton, Mass.;' Joe Lipsi, Has- 
brauk, N. J.; S. Kazei, Brook
lyn, N. Y. I; Povilas Venta, 
B r e c k e nridge, Ky.; Emil 
Kvietkus, Bridgeport, Conn.; 
Paul Nelešh, Phila., Pa.; O. 
Lukauskienjė, Great Neck, N. 
Y. ir O. Kąngiserienė, Montel
lo, Mass. . !

P. Šlekaitis, Sc ranto n, Pa., 
prisiuntė $4.80.

Po $4: F. Gervickas, Athol, 
Mass, ir J. Webra, Bridgeport, 
Conn.

Po $3: Stanley Petkus, Mus
kegon H’tš, Mich, ir Dominick 
Petraitis, South Boston, Mass.
K. Mockus, Brooklyn, N. Y. 
$2.25.

Po $2: S. A. Prenis, Earl
ville, N. Y.; Wm. Kunz, 
Brooklyn, i N. Y.; Anna Rasz- 
cik, Alliance Ohio; S. Sanders, 
Marlboro,N. Y.; Agota Bloz- 
nelis, CatSkill, N. Y.; J. Sho- 
lunas, Sonlersville, Conn.; Pet
ras Urbonas, Ashland, Pa.; 
George Daugėla, Jersey City, 
N. J.; Wm. Tuson, Miners
ville, Pa.

P. Jatul, Stoughton, Mass., 
$1.50 ir F. Stankevich, Hollis,
N. Y., $1.45.

Po $1: M. Šulskis, J. Januš- 
kis ir Charles Stankus, visi iš 
Easton, Pa. Tony Yakevich, 
Roundup,, Mont.; drg. Wasi- 
liauski, Phila., Pa.; Wm. Sau
ka, Brooklyn, N. Y.; Antanas 
Pavidis, Elizabeth, N. J.; J. 
Leiinikis,j Brooklyn, N. Y.; 
Vladas Skalras, Shenandoah, 
Pa.; S. Jakubauskas ir W. Ši
mėnas, abu iš Rumford, Me.;
drg. Shidlauskas, Phila., Pa.; 
Albertas'Grinius, Brooklyn, N. 
Y.; drg. Gailiūnas, Phila., Pa.; 
Ona Arminas, Brooklyn, N. 
Y.; T. Lapin, Nashua, N. H.; 
Nick Raraces, Minersville, 
Pa.; Joah Egeris, Juozas Ege
ris, Kastancija Egeris ir Drau
gė, pastarieji iš Hudson, N. 
H.; B. Mečiu, Ruinford, Me.
50 centų.

Tai tiek šį kartą. Prašome 
draugų nesiuntinėti čekius
Laisvės vardu ar kitų asmenų. 
Tas trukdo laiką ir padaro 
daug keblumų. Siųskite iždi
ninkės vardu. Ačiū.

L. Kavaliauskaitė, ižd.
Lieį. Kom. S. S. Gelbėti, 

Ten Eyck Street, 
oklyn,*N. Y.
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ADF prezidentas, Mr. Green, Frank P. Fenton ir Wendell Lund (pastarasis iš 
War Production Board) dalyvavo Pietiniu Valstijų karo pramonės darbininkų 
suvažiavime Atlanta mieste, Georgia valstijoj. Suvažiavime buvo tartasi, kaip 
daugiau pietinių valstijų fabrikuose pagaminti karinių reikmenų.

Norwoodo Organizacijos Renka Delega
tus į Mass. Lietuvių Konferenciją 

Karo Pastangoms Gelbėti
Visos aukos priduotos, kur 

aukavusių buvo pageidauta. 
Labai ačiū aukotojam. 

• ♦ •
Mirė Jonas Zurba

Sausio 9 d., 1943, mirė Jo
nas Zurba. Palaidotas sausio 
12 d. Norwoodo kapinėse lais
vai, be bažnyčios ceremonijų. 
Zurba buvo laisvų pažiūrų 
žmogus. Apie 10 metų atgalios 
buvo pasidaręs gana pažangus 
žmogus, bet vėlesniu laiku 
sklokos nuodų pagautas, nu
krypo prie social-fašistų.

Jonas Zurba paliko nuliūdi
me savo žmoną Daratą Zur-

Norwood, Mass. — Lietu
vių. Literatūros Draugijos 9 
kp. savo metiniame susirinki
me, sausio 3 d., išklausė drg. 
J. Grybo pranešimą iš susior- 
ganizavimo Massach u s e tt s 
Valstijoj Lietuvių Komiteto 
pagelbėti karo pastangoms. 
Komitetas jau yra užsibrėžęs 
sukelti pakankamai pinigų, 
kad būtų galima nupirkti tris 
ambulansus: vieną Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, vieną 
Lietuvių Raudonosios Armijos 
daliniams Sovietų Sąjungoj ir 
vieną Sovietų Sąjungai už jos 
karžygingą mušimą hitlerinin
kų. Kas reiškia greitą išlaisvi
nimą mūsų tautinio krašto Ta
rybinės Lietuvos. Massachu
setts Lietuvių Komitetas šau
kia masinę konferenciją vasa
rio (Feb.) 7 d., 1943, So. Bos
ton, Mass., Municipal Hall, 2 
vai. po pietų.

Susirinkimas Grybo prane
šimą priėmė su dideliu entu
ziazmu. Išrinko tris delegatus: 
M. Uždavinį, J. Galgauską ir
L. Trakimavičių. Iš .nedidelio 
savo iždo paskyrė $5 pasvei
kinti konferenciją ir dėl am- 
bulansų pirkimo.

Nariai, dalyvavę susirinki
me, susimokėjo savo metines 
duokles į LLD 9 kp. Du nauji 
nariai prisirašė prie LLD 9 kp.

LLD 9 k p. valdyba palikta 
ta pati: org. J. Grybas, sekr. 
J. Galgauskas, fin. sekr. L. 
Trakimavičius, ižd. J. A. Kra
sauskas, knygė N. Grybienė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario, 14 d., Lietuvių Salė
je, 2 vai. po pietų.

Moterų Apšvietos Kliubas Iš
rinko Delegates į Massachu
setts Lietuvių Konferenciją
Norwoode gyvuoja labai po

puliarus ir veiklus Moterų Ap
švietos Kliubas. Moterys yra 
pasidarbavusios gana daug 
labdarybės ir kultūros srityje 
visuomeniniam judėjime. Suži
nojusios, kad Lietuvių Komite
tas Mass, valstijoj šaukia pla
čią konferenciją pagelbėt Su- 
vienytom Tautom karą laimėt, 
pilnai pritardamos hitlerinin
kus sunaikinti, išrinko tris de
legates: Gigą Zarubienę, E. 
Yesikienienę ir N. Grybienę. 
Jos pinigų iš iždo skirs sekan
čiam susirinkime.

Kitos organizacijos rinks 
delegatus vėliau įvykstančiuos 
susirinkimuos. Yra permato
ma, kad Norwoodo organiza
cijos turės apie 15 delegatų 
toj Massachusetts Lietuvių Ko
miteto konferencijoj.

Atsinaujindamas Laisvę, au
kavo Vincas žilaitis Laisvės 
Popieros Fondan $1. A. Sebei- 
ka, iš Canton, Mass., aukavo 
Norwoodo Moterų Apšvietos 
Kliubo Vilnų Fondan $2. Juzė 
Pastarnak aukavo Sovietų Są
jungos medikalei pagelbai $5.

Pirmadienis, Vasario f, 1943 

bienę ir tris inteligentiškai iš
auklėtas dukteris: Elzbietą, 
Olgą ir Mary. Jos visos savo 
laiku gražiai darbavosi Lietu
vių Meno Sąjungos 2-ram 
Apskrityj, choruose. Bet tėvui 
nukrypus pas social-fašistus, 
tai ir dukterys pasitraukė iš 
lietuviško judėjimo.

Prie Jono Zurbos karsto pa
kviestas hooverinis republiko- 
nas prakalbą pasakyti. Pra
kalbą pasakė tokią keistą, kad 
žmones, vietoj liūdėti, pradėjo 
šypsotis. Ponui Sargaliui ne
verta užsiimt prakalbų saky
mu, o dargi prie mirusių.

Laisvės reporteris linki Z Ur
bienei ir Zurbaitėms laimingai 
pergyventi liūdesio laikotarpį 
ir pradėti darbuotis su pažan
giais lietuviais, kaip ir su 
amerikonais.

Laisvės Reporteris.

L. L. D. Antro Apskričio 
Rezoliucijos

PRIIMTOS APSKRIČIO KON
FERENCIJOJE, SAUSIO 

24, 1943 METAIS

gelbėti Raudonajai Armijai, 
kur yra ir Lietuvos armija pri
sidėjus; gausiai aukoti į Rus
sian War Relief Komitetą, 
kaip didelė dalis Amerikos vi
suomenės daro.

Rezoliucijų Komisija:
Anthony Mureika
M. Stakovas
A. Depsienč.

Kodėl Naudinga Amerikos 
Lietuviams Darbininkams Pri

klausyti prie ALDLD

Daugelis lietuvių darbinin
ku dar ir šiandien nieko neži
no apie darbininkišką apšvie- 
tą. O apšvieta darbininkams 
taip reikalinga, kaip ir bile 
vienam, ypatingai darbininkiš
ka apšvieta, kuri gaunama tik 
per darbininkiškas organizaci
jas, jų laikraščius ir jų leidžia
mas knygas ir kitus raštus. Vi
siems jau yra pilnai žinoma, 
kad kuo greičiau darbininkai 
apsišvies darbininkiškoje dva
sioje, tuo greičiau jie pagerins 
savo ekonominį būvį. Tik per 
darbininkišką apšvieta darbi
ninkai sužinos, kaip išsikovoti 
ir pagerinti savo visuotiną bū
vį-

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija yra 
vienintelė Amerikos lietuvių 
darbininkų apšvietos draugija, 
kur bile lietuvis • darbininkas 
gali apsišviesti, prie jos pri
klausydamas. Taigi, kiekvieno 
Amerikos lietuvio darbininko 
yra priedermė, dėl savo gero
vės, priklausyti prie Amerikos 
Lieutvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos.

ALDLD 2-ro Apskričio kon
ferencija, laikyta sausio 24 d., 
1943, Elizabeth, N. J., ragina • 
visas savo kuopas ir narius dė
ti visas galimybes prirašyme 
kuo daugiausia naujų narių į 
mūs organizaciją per šį vajaus 
laikotarpį.

Rezoliucijų Komisija:
M. Stakovas
Anthony Mureika

Depsienė.

Neaukoti Lietuvos Priešams

Tula lietuvių grupė Ameri
koje, kurie yra Amerikos lie
tuviams gerai žinomi, kaipo 
fašistai - tautininkai, socialfa- 
šistai ir jiems pritarianti tūli 
klerikalai, vėlesniu laiku su
tvėrė komitetą, pavadindami 
jį “Amerikos Lietuvių Taryba 
Gelbėjimui Lietuvos.” Jie jau 
renka aukas, prašydami iš lie
tuvių visuomenės Amerikoje 
neva dėl gelbėjimo Lietuvos iri 
jos žmonių. Jie tą savo darbą! 
skelbia per lietuviškų fašistų 
tautininkų, socialfašistų ir kle
rikalų spaudą.

Kiek Amerikos lietuviu vi-1 c I
suomenei yra gerai žinoma,' 
tai to paties plauko žmonės: 
rinko aukas iš Amerikos lietu
vių ^visuomenės virš dešimts' 
metų'atgal neva dėl lietuvių į 
Lietuvoje, nukentėjusių nuo i 
gamtos žiaurumų ir nelaimių,. I 
Amerikos lietuviai tada sudėjo 
nemažą sumą pinigų per tuos 
pačius žmones.

Kaip yra žinoma, tai tų 
Amerikoj sudėtų pinigų Lietu
vos žmonės, ypatingai nuken
tėję nuo gamtos žiaurumų, jei 
ir gavo, tai labai mažą dalį. 
Tas pats gali atsitikti ir dabar, 
jeigu Amerikos visuomenė ne
apsisaugos ir vėl duos jiems 
pinigus.

Todėl ši ALDLD 2-ro Ap
skričio konferencija, vardan 
600 narių, persergsti visus 
Amerikos lietuvius, idant ne
duotų savęs apgaudinėti kal
bamai “Amerikos Lietuvių Ta
rybai Lietuvos Gelbėjimui.”

Dabartiniu laiku, Lietuvai 
gelbėti yra tik šie tikrieji bū
dai :

Pirkti Amerikos valdžios ka
ro bonus, gelbstint mūsų- ša
liai kąrą laimėti prieš hitleri
nę Ašį ir Vokietiją, kuri turi 
užgrobus ir terioja Lietuvą;
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PER 3 DIENAS VORONEŽO 
FRONTE 14,500 FAŠISTŲ 
SUIMTA, 12,000 UŽMUŠTA

Minersville. Pa. StreikienŲ Žudyne 
Bolivijoje

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

Komandieriai kariuomenės, prasilaužusios per priešų 
apsigynimo linijas, buvo generolas Įeit. Reiter ir gene
rolas pulk. Golikov.

Mūsų kariuomenė Voronežo fronte sausio 29 d. per 
griežtas atakas užėmė Novyj Oskol miestą su didele 
geležinkelio stočia.

Visai tapo nušluotas bei suimtas korpusas italų kalnų 
kariuomenes. Paimta nelaisvėn 11,000 italų kareivių ir 
oficierių, tarp kurių buvo divizijų komandieriai gene
rolai Battista, Pascalini ir Umerci kartu su savo ofi
cierių štabais.

Tokiu būdu skaičius nelaisvėn paimtų prieš.ų šioje 
Voronežo fronto dalyje iki sausio 28 d. pabaigos pasie
kė 86,000 kareivių ir oficierių.

Mūsų kariuomenė šiaurinio Kaukazo fronte, po atkak
laus mūšio, užėmė Kropotkino miestą su dideliu gele
žinkelių mazgu.

LajPaz, Bolivija. ■— Boli
vijos vidaus reikalų minis- 
teris dalinai patvirtino ži
nias,! jog policija ir kariuo
mene praeitą mėnesį nušovė 
19 darbininkų ir sužeidė 30 
iš tų, kurie streikavo prieš 
Patipo cinos kasyklas.

(Bolivija yra Pietų Ame
rikos respublika.)

Atskaita iš Karolio Burės 
Darbų Kanadoje

Pastebėjau Liaudies Balse, 
kad Karolis Burė jau Philadel- 
phijoj. Reiškia, jis jau sugrį
žo atgal į Ameriką, iš kur bu
vo atsibaladojęs į Kanadą. 
Manau, kad amerikiečiams 
bus įdomu žinoti, ką jis nu
veikė būdamas Kanadoje, to
dėl nors trumpai apibudinsiu 
jo darbus Kanadoj, kad jūs, 
amerikiečiai, žinotumėte, ko 

jis išmoko pas mus.
Kada jis atvyko į Kanadą, 

tikrai nepamenu. Atrodo, kad 
1928 ar 1929 metais. Pirmiau
sia jis buvo prisiplakęs prie 
katalikų, o kiek vėliau prisi
gerino prie pažangių Toronto 
lietuvių ir aktyviai veikė or
ganizavime tam tikros korpo
racijos, kad išleidus laikraštį. 
Bet kada jūsų spaudoj buvo 
įspėti kanadiečiai, kad atsar
giau elgtųsi su tuo žmogum, 
kanadiečiai greitai nustojo pa
sitikėti juomi ir taip ryšis su 
juo nutrūko.

Apart to, jis buvo atsidaręs 
laivakorčių agentūrą. Kiek vė
liau jis susidėjo su tūlu ven
gru ir “traukė” žmones iš Eu
ropos į Kanadą. Kada paaiš
kėjo, kad jų afidavitai niekam 
/neverti, tai jo partneris pabė
go. Burė aiškinosi, kad jis vi
sai nekaltas, nes jis tik pa
dėjęs jam ir nežinojęs, ką ji
sai daro. Nekurie ir torontie- 
čiai įkišo po keletą desėtkų 
dolerių giminėms atkviesti. 
Sakoma, kad jie dar neatgavo 
tų pinigų. Ir iš ko atgaus, kad 
kaltininkas pasislėpė.

Tokiam kriziui iškilus, Ka
rolis Burė dingo iš Toronto. 
Kiek vėliau per nekuriuos 
Amerikos lietuvių laikraščius 
buvo paskelbta, kad jis žuvo 
automobilio nelaimėj, kur tai 
Vakarų Kanadoj. Taip ir bu
vo manoma, kad jis yra žuvęs.

Už kelių metų P. Stukas, 
buvęs geras Burės draugas, 
susitiko jį Ottawoj ir parašė 
į Darbininkų žodį, kad Burė 
nežuvęs, q yra Ottawoj, tik 
kita pavarde. Neužilgo po to 
Karolis Burė vėl atsibaladojo 
į Torontą.

Jam atsibaladojus į Toron
tą ir pradėjus drumsti lietu
vius, per kanadiečių, laikraštį 
buvo paskelbta, kad Burė, bū
damas Vakarų Kanadoj, dirbo 
tarp rusų ir priklausė net prie 
Komunistų Partijos. Kaip ten 
buvo nurodyta, tai jis buvo 
taipgi Kanados Darbininkų 
Apsigynimo Lygos distrikto 
sekretorium. Tenai būdamas 
vadinosi Bushmanu. Bet Ko
munistų Partijai įtarus jį, kad 
jis suorganizavęs grupę iš 
šnipų ir kada partija buvo pa
skelbta nelegale, jo visa gru
pė buvo išbraukta.

Torontan atvykęs jis tuojaus 
griebėsi šmeižti pažangų lie
tuvių judėjimą. O tas labai pa
tiko socialistams ir katali
kams. Jie griebėsi už jo, kaip 
Už cukraus. Na, ir kaip gi ne

BROLIAI JUREVIČIAI 
Susitiko ŪSO Kantinoje 

(Kavinėje)
— Tai vienas sau valgai,' 

nei manęs nepakvietei ant pie
tų ? klausia Robertas Juozo, 
įėjęs į ŪSO kavinę Afrikoje.

— O-o-o, tai brolis Rober
tas !!!

O, kaip smagu buvo ir vėl 
susitikti ir daug, daug kalbė
tis iš pergyventų momentų?

Tai buvo antras brolių kor- 
poralo Roberto ir kario Juozo 
Jurevičių netikėtas susitiki
mas: pirmas įvyko Anglijoj, 
antras — Afrikoj.

Jurevičių tėvai yra nuolati
niai progresyviu judėjimo rė
mėjai ir yra dienraščio Lais
vės skaitytojai. Gyvena 212 
Spencer St., Minersville, Pa. , 

U. Bagdoniene.

Visą kvarco mineralą 
vartojamą radijo krištolam 
Jungtinės Valstijos įsigabe- 
na iš Brazilijos.'

Montreal, Canada
Apie Mitingą Rėmimui Sovie

tu

Apie 16,000 įtalpos salė atro
dė jau pib;? žmonių. Dvi kari
nės orkest rs. Sugriežus Brita
nijos ir A nerikos himnus ir 
“Internačionalą,” tęsėsi pra
kalbos.

Kvebeko premjeras Godbout 
ir kiti pabrėžė reikalingumą, 
vienybės, perstatant 
žmoną Rooseveltienę.

Paprašė kalbėti SSRS at
stovą T. Gusevą. Jis, kaipo 
darbo klasės atstovas, pirmiau
sia metė aplinkui žvilgsnius į 
užpakalinių linijų publiką, ku
rį griausmingais aplodismen
tais pasitiko jį. Gusevas sakė, 
kad mes kariaujame nevien 
tik už -save, bet ir už visą pa
saulį. Priminė herojiškos Rau
donosios Armijos * veiksmus.

Metr. Operos solistas Lau- 
ritz Melchior sudainavo keletą 
dainų, verstų iš rusų, norvegų 
.kalbų ir angliškas.

Mackenzie King išreiškė bū
tiną reikalą savitarpinės pagel-

prez.į

bos tarpe Kanados ir Sovietų 
Sąjungos ir perstatė Mrs. Roo
sevelt kalbėti. Mrs. Franklin 
D. Roosevelt karštai ragino ka
nadiečius visomis išgalėmis 
remti Sovietų Sąjungą, nes tas 
reiškia remti patys save. Ištik- 
rųjų, Rooseveltienė atrodo įta
kinga diplomatiška moteris, 
lošianti svarbią rolę karo lai
mėjimui.

Aukos susidėjo • daugiausia 
iš stambių sumų, po kelis ir 
kelioliką tūkstančių dol. rėmi
mui Sov. Sąjungos. Bet visgi 
neatsirado tokių smarkuolių, 
kaip tie du Montrealo bankai,
kurie aukavo Ispanijos Fran
kui po dešimt milionų dol. loja- 
listų sumušimui. Gamt-lys.

-z,

Scranton, Pa
Šiuomi kartu noriu pakalbė- 
apie abelną šios apylinkės

Sąjungos Kalbant Prez.
Roosevelto Žmonai ♦

Sausio 19 d. sakoma čia 
buvęs pirmas tokis mitingas 
karįniai-demonstracinėj f o r- 
moj, atvykus aukštiems valdžios 
pareigūnams.

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenuę

NEWARK, N. J.

kad 
tuos lietuvius, ku- 
naciams okupuoti

visus ištiko ne lai
tai jie, turėdami 

nemažą skaičių

griebti. Buvęs komunistas iš
ėjo prieš pažangų judėjimą! 
Jie manė, kad Burė jiems la
bai daug padės.

Pradžioj karo, pakilus re
akcijai, Burė pasijuto labai 
galingu. Jis pradėjo niekinti 
pažangiuosius ir organizuoti 
tautininkus ir socialistus. Prie 
to, jam pasitaikė proga. Lie
tuvai prisijungus prie Sovietų. 
Sąjungos, iškilus Sovietų-Suo- 
mių karui, jis suorganizavo 
visus reakcinguosius elemen
tus į judėjimą prieš Lietuvos 
naują valdžią ir pažangius Ka
nados lietuvius. Momentaliai 
jis tapo “vadu.”

Kada tarybininkai susišau
kė konferenciją Montreale, tai 
Burė pasiūlė rezoliuciją, 
pasveikinti 
rįe padėjo 
Lietuvą.

Bet juos 
mė. Viena, 
viltį laimėti
lietuvių, tuojaus susipešė už 
tai, kurie turi būti vadai. Su
sirieję pakriko. Paskui užėjo 
pasikeitimas kare ir jų kur
sas taip susmuko, kad pasida
rė niekam nevertas. Veiklusis 
jų konsulas Suti taipgi užsi
darė burną. Veikti už sąjun
gininkų pergalę jie nenori. 
Veikti prieš Sovietų Sąjungą 
nėra kaip, nes dabar pati vy
riausybė remia kampanijas 
Sovietų paramai.

Matydamas, kad išsisėmė 
•visi šaltiniai ir Kanadoj jam 
vitos nebėra, Karolis ištraukė 
atgal į Ameriką.

Kaip jis buvo atvažiavęs į 
Kanadą ir kaip jis sugrįžo, 
taipgi nemaža misterija. Vie
ną kartą jis torontiečiams pa
sakojo, būk reiksią grįžti į 
Jungtines Valstijas, nes išsi
baigė laikas. Bet tai buvo jau 
už kokių 8 metų po to, kai jis 
atvyko į Kanadą.

Tokia tai istorija jo vizito 
Kanadoj. Kanadietis

KRITIKA DĖL ŠIAURIŲ 
AFRIKOS

Valstybės sekretorius Hull 
nusiskundė, jog valdžia yra 
perdaug kritikuojama dėl 
to, kad paskyrė kai kuriuos 
buvusius Vichy Franci jos 
valdininkus į aukštas civi- 
lės valdžios vietas Šiaurinė
je ir Vakarinėje Francūzų 
Afrikoje. Hull sakė, kad 
kritikai nežiną faktų apie 
d e s ė t kus besiniaujančių 
tarp savęs partijų tose 
Franci jos kolonijose ir apie 
kitus politinius keblumus. 
Jis teigė, jog Amerikos ir 
anglų valdžios stengiasi su
tvarkyt ten dalykus taip, 
kad Šiaurinė ir Vakarinė 
Afrika geriausiai patarnau
tų karinėms Jungtinių Tau
tų pastangoms.

ti 
veikimą reikale pagalbos So
vietų Sąjungai. Kadangi tuomi 
klausimu neteko pastebėti ži
nių Laisvėj, už tai noriu pažy
mėti, kas buvo ir kas yra vei
kiama.

Gal 
išrodo, 
darbui 
miręs, 
šymų pažymėsiu tik tiek, kad 
lig šiam laikui Sovietų medi- 
kalei pagalbai jau 
apie $20,000. Prie to darbo 
yra sutraukta daugybė organi
zacijų, unijų ir pašalinių ypa
tų. Nuo sausio 26 d. prasidėjo 
rinkimas drabužių, ir laikrodu
kų dėl raudonarmiečių, šis va
jus tęsis lig vasario 8 d. žy
mėtina tas, kad kiekviename 
priemiestyje randasi daugybė 
žmonių, kurie darbuosis tame 
reikale.

Reikia pažymėti 
abelnai visi žmonės 
labai prielankiai 
taip svarbaus ir naudingo rei
kalo. Ypatingai, kuomet dabar 
Raudonoji Armija grūda lauk 
užpuolikus iš savo šalies, pas 
žmones ūpas labai pakilęs ir 
jie aukoja pagal savo išgalę.

Nors pirmiau šio miesto vie
tinė spauda būdavo pripildyta 
visokiais naciškais pletkais 
apie Sovietų Sąjungą, bet da
bar tos spaudos tonas visiškai 
persikeitė. Dabar tik kur-ne- 
kur užtinki dar kokią pakly
dusią hitlerišką “antį,” 1 
šiaip visi vietiniai laikraščiai 
labai gražiai atsineša link So
vietų Sąjungos.

Keliais atvejais čia buvo ro
domi paveikslai iš Sovietų Są
jungos, kurių tarpe biivo 
“Day in Soviet Union” iri 
“Moscow Strikes Back.” šie’ 
paveikslai buvo rodomi nuola
tiniuose krutamu paveikslų, ten 
atruose. Kiti paveikslai buvo 
partraukti ir rodomi per įvai
rias organizacijas.

šiuomi trumpu aprašymų 
tik norėjau supažindinti Lais
vės skaitytojus, kad šis mies
tas, taip, kaip ir visi kiti mies+- 
tai ir miesteliai mūsų šalyj 
prisideda ir veikia kiek tik iš
gali, kad padėti didvyriškai 
Raudonajai Armijai išguiti už- 
puolikus iš savo šalies, o tuoip 
pačiu laiku palengvinti šiai 
šaliai nulaužti sprandą hitld- 
rizmui. žvalgas.

Fuc^VANDa]
U ■
| FUNERAL PARLORS 
” Incorporated t.

| Juozas Levandauskas |
& Graborius—Undertaker k

į 337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

* Tel. STagg 2-0788
įį NIGHT—HAvemeyęr 8-1158

į 
f

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir 

kite bonus ir štampas

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
LICENSES

Beer, Wine, Liquor
WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE ’is hereby Riven that License No. 
GB 11462 has been issued to the undersigned 
to 
of ihd' Alcoholic Beverage Control Law 
2013 
Cou ity nf Kings, to bo consumed off the 
premises.

2013 Mermaid Ave

NOTICE ......
GB j 2494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section lf'7 i 
of the Alcoholic Beverage Control Law at I 
3031) Avenue IT, Borough of Brooklyn, 
Coiinty of Kings, to bo consumed off the 
premises.

EMMA GOLLER
303^9 Avenue U. Brooklyn, N. Y.
NoItICE is hereby given that License No.

6347 has been issued to the undersigned 
soli beer, at retail under Section 197 

of | the Alcoholic Beverage Control Law at 
Bridge Street, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the
GIUSEPPE LiDONNI 
St., Brooklyn, N. Y.

>ell bear, at retail under Section 107 
at

Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn,

HARRY SCHWARTZ
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

at retail under 
is Beverage

U, Borough

būt daugumai žmonių 
kad tam taip svarbiam 
veikimas pas mus ap- 
už tai be plačių apra- JįisC3.of Kings’

12
Coiinty of 
premises.
121! Bridge

NQTICE is hereby given that License No. 
Gil 1461 has been issued to the undersigned , 

> sell beer, at retail under Section 107
■ of the Alcoholic Beverage Control Law at 
i 3013 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

LEONARD NITTI
3013 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

3TICE is hereby given that License No./
................................................................ 1

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at

7 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
junty of Kings, to be consumed off tho 

premises.
JOSEPH RICCIARDI & 
SALVATORE CATANIA

3|)7 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

I to
I of

N

at

curinlrin GĘ 9844 has been issued to the undersigned
i t< 
of 
3$

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

SVEIKATA— TURTAS

tai, kad 
atsineša 

linkui šio

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IK ALINĖ)

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vyny ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Am. Piliečių Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks vasario 1 d., 8
- ■ i v. v., 376 Broadway. Kviečiame na- 

bet irius dalyvauti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

(24-26)

“Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

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

naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškais. 
kalui esant 
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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*ž* 4’
Liūdesio valandoj • kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
i

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

Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti dieg
lius, rankų, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko nelaukdamas, 
įsigyk DEKSNIO GALINGĄ MOSTĮ. Ji yra padaryta iš daug skirtingų 
elementų iš tolimų kraštų svieto. Ši mostis turi savyje galingą šilumą, ga
lingai šildydama, sunaikina minėtus skausmus.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ/ Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina 
1-oz. 75 centai, 2-oz.—$1.00, 4-oz.—$2.00, 16-oz.—$5.00.

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

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.... Deksnio Galinga Mostis ... 1-oz. ... 75c

.... Deksnio Galinga Mostis ... 2-oz. ... $1.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 4-oz. ... $2.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 16-oz. ... $5.00
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.

Vardas ir pavardė........................................................................................... „.....
Gatvė ir numeris ...................................................................................................

Valstija ......................

DEKEN’S OINTMENT CO.
Miestas

I*. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

Brooklyn, N

/ /7 y ■ : .J R Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
/ I \ U* senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
\ -^.3 maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų.

Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 

Z vitaminais, būtent:
1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 

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

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

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

VITAL HEALTH FOODS 
SAVININKAI KAN AP ORIAI

465 Lorimer Street

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?
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SVEIKINO LAISVES SUVAŽIAVIMĄ

Kliubietė.
mo protokolą ir finansų sek- j ^ą, Grand Paradiso salėj.

Įžanga 55e, /skaitant taksus.

Vieša Padėka

Sausio 27 d. įvyko Lietuvių 
Kriaučių 51-to Skyriaus meti
nis susirinkimas. Sekretoriui 
perskaičius pereito susirinki-

Prasidės 8-tą vai. vak.

Prof. Peter Rich Orkestrą
Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

Iš Lietuvių Kriaučiy 54-to 
Skyriaus Metinio 

Susirinkimo Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-ma kuopa buvo išrinkus 
komisiją, kuri pasidarbuotų 
gavime pasveikinimų dienraš
čio Laisvės šeri n inkų suvažia
vimui, sušauktam sausio 31-

retorini pereito mėnesio ir me
tinę apyskaitą, likosi vienbal
siai priimti.

Eita prie laiškų skaitymo. 
Buvo trys laiškai padėkavonės 
nuo sergančių kriaučių, ku
riems buvo suteikta iš lokalo 
pašalpos fondo po $15 kaipo. 
kalėdinė dovana ir nuo našiai-: ..J is čių vaikų prieglaudos, kur bu-. 
vo aukota $5.

Kiti laiškai buvo su tikie-1 
tais: vienas nuo Dr. Martini 
Luther Draugijos su 20 tikie-1 
tų, kurie likosi nupirkti; ant-, 
ras nuo Lietuvių Tarybos su1 
25 tikietais. Bet dėl šių nuo' 
“floro” kilo įvairiu nuomonių : I 
vieni siūTė, kad reikia dar rei- j 
kalauti daugiau 25 tikietų, o 
kiti, pašaipos formoj, siūlė, 
kad visiems kriaučiams po ti- 
kietą reikia nupirkti. Nutarta 
nupirkti 50 tikietų.

Sekė raportai iš New Yorko 
A.C.W. of A. Unijos įstaigų 
per mūsų, lokalo atstovus. Čia 
jau pasirodė vienu tuo patim 
klausimu skirtingas raportas iš 
Joint Board ir Trade Board. J. 
Peterson iš Joint Board rapor
tuoja, kad kriauČiai turės 
dirbti 8 valandas dėl asesmen- 
tų, kada turės pilnai darbo ir 
galės atidirbti subatomis. 
pinigai bus karo pagalbai 
sijai, Chinijai ir kitoms 
niaujančioms tau toms. 
Trade Board atstovas J. Bui
vydas (didelis Jonas) rapor
tuodamas sako — mat, čia jau 
nesutiks mano raportas. Tie 
asesmentai, apie kuriuos sakė 
J. Petersonas, eis visai kitur. 
Su tais pinigais bus šelpiami 
karo belaisviai ir eis į CIO 
uniją, ba siuntė S. V. karei
viam ant Kalėdų pakelius ir 
pasidarė išlaidų. Kokius be
laisvius šelps, to nepaaiškino.

Man rodos, kad J. Peterson 
išdavė teisingą raportą, o J. 
Buivydas davė tą raportą la
bai kramtydamas, tai atrodo, 
kad jis nenorėjo aukauti Ru
sijai ir kitiems Amerikos tal
kininkams ir norėjo, kad lie
tuviai kriaučiai nemanytų, jog 
jie šelpia Rusiją. Kada ypata 
įpuola apmaudo desperacijon, 
tai jinai jau negali teisybės 
sakyti.

Delegatas Kundrotą savo 
raporte pažymėjo, kad kriau
čių bedarbių kaip nėra; ran
dasi vienas kitas, bet ateityje 
ir to nebus. Tik bėda su tūlais 
mūsų kontraktoriais. Yra to
kių, ką senyn, biznyje, tai 
prastyn; senas biznierius pasi
daro prastesnis už jauną. Iš
trauk iš vienos bėdos, tai gau
na kitą bėdą.

Atsišaukė į Pild. Tarybą 
brolis Ješmantas, kad jo drau
gei J. Ješmantienei likosi nu
pjauta koja, o J. Ješmantienė 
irgi kriaučka. Tai Pild. Tary
ba nutarė ir lokalui rekomen
davo prisidėti su $100 nupir
kimui d. Ješmantienei dirbti
nės kojos. Susirinkimas užgyre 
Pild. Tarybos nutarimą ir li
kosi paaukauta $100.Unijistas.

Komisijos narys V. Bunkus, 
be pirmiau skelbtų, dar su
rinko pasveikinimų nuo: 
J. Kad finas 
Ch. Lieber

Paliskys
šedlauskaitė

$1.00
1.00
.50

1.00

Pats Europoj Ar Afrikoj, 
Bet Sveikinimas Čionai

| “Brangūs Draugai:
čionai rasit du doleriu pa- 

I sveikint Laisvės suvažiavimą. 
I Doleris nuo Algirdo ir kitas

Vytautas Granitskas 
Išeina Armijon

i

*T

Tie

ka-

I Vytautas Granitskas, našlės 
Elzbietos Granitskienės antra
sis sūnus išeina kariuomenėn 
šį pirmadienį, vasario 1-mą. 
Vytautus yra tik 19-kos metų, 
jos jauniausias ir paskutinis. 
Jos pirmesnis sūnus Juozas 
tarnauja jau virš pusantrų me
tų ir šiuo tarpu randasi kur 
nors Afrikoje, karo fronte. Ją 
slegia rūpestis.

Granitskienė, tačiau, 
viena iš tų motinų, kurios 
ašarų ginasi darbu tam 
čiam tikslui, už 
riauti jos sūnūs — už greites
nę pergalę ant fašizmo, kuris 
sukūrė karą, joms ir visam 
pasauliui atnešė tas kančias ir 
nelaimes. Jinai skubiai mez
ga šalikus Raudonosios Armi
jos lietuviams daliniams, ka
dangi, ji žino, jog raudonar
miečiai kovoja prieš tą patį 
Amerikos ir visos žmonijos 
priešą nacizmą. Drabužiai juk 
taipgi yra karo įrankis. Ji pri
klauso moterų Apšvietos Kliu- 
be ir visaip remia jo darbą. 
Jinai įstojo į dienraščio Lais
vės šėrininkus, kad paremti tą 
vienintelį rytuose lietuvišką 
laikraštį, kuris visomis išgalė
mis remia 
gas.

Linkime 
sėkmingai 
gai sugrįžti karą laimėjus, o 
motinai ir ant toliau ištvermės 
darbuotis rėmime karo namų 
fronte. D-č.

kurį išėjo

yra
nuo
pa- 
ka-

mūsų karo pastan-

jaunam Vytautui 
tarnauti ir laimin-

Sekamas Didis Lietuvių 
Organizuotas Darbas 

Lietuvai Laisvinti

kai- 
lat- 

ren-

kai-

nuo manęs. Algirdas per Nau
jus Motus, kada buvo pasku
tinį kartą parvykęs j nįi 
man sakė: 
pasveikink Laisvės 
mą. Nežinau, ar 
me. Jeigu būsiu namie, t

amus, 
‘Te, mama, dolerį, 

suvažiavi- 
aš būsiu ja- 

li bū
siu ir suvažiavime, o kad ne
būsiu, tai tu, mama, nuo ma
nęs pasveikink, ba aš visada 
sveikindavau. Aš dirbau Lais
vėje ir aš ją remsiu, kol 
siu.’ Tad čia randate $ 
mudviejų su Algirdu. Gy 
brangi Laisve!

Ona Dob*nienė.

1 gale-
2 nuo 
vu ok,

Dabar Algirdas randasi kur 
nors užjūryje, dar nežinoma 
nei kur, bet jis svėikina dien
raštį per savo motiną.

Merginos Vėl Lankėsi 
R. K. Duoti Kraujo

Raudonojo Kryžiaus Brook
lyno Skyriaus čentre, 5^ Wil
loughby St., pereitą antradie
nį vėl lankėsi duoti kraujo 
Laisvės knygvedė Marytė Sin
kevičiūtė ir Aido Choro .pir
mininkė Adelė Pakalniškienė, 
šis jau buvo jų antras davinys. 
Grupė kitų jaunų merginų, mo
terų irgi yra susiregistravusios 
antrajam kraujo davimui.

Kada jauni vyrai kairiau j a, 
mūsų jaunos merginos 
terys rūpinasi jų gyvast 
bėjimu.

Kraujo 
atviručių 
raštinėj
Kavaliauskaitę.

davėjo regis 
galima gauti 
pas

- mo
os gel-

racijos 
Laisvės 

Sinkevičiūtę ir

Algirdas Zakarauskas 
Išėjo Kariuomenėn

Sausio 28-tą išėjo į Jungti
nių Valstijų ginkluotas jėgas 
Algirdas Zakarauskas, 
sis ir paskutinis Juozo 
nos Zakarauskų sūnus 
dar tik 17-kos metų,
liuosnoriu į Marine Aič Corps.

Algirdas iš mažėns 
į orlaivininkus ir per

an tra
il- An-

Jisai
Įstojo

siekėsi 
pasta

ruosius porą su virš mietų lan
kė tos srities aukštesnę moky
klą ir norėjo ją baigti. Bet ka
rui įsisiūbavus, jo broliui Ed- 
wardui išėjus kariuomenėn, 
Algirdui atrodė nebe laikas 
esąs tiek daug mokintis, kuo
met reikia kariauti. Jis sakė 
— Eisiu padėti broliui grei
čiau sumušti hitlerizmlą ir abu 
sugrįšim kartu. Ir jis išėjo 
praktikuoti tą, ko iki šiol iš
moko, nebaigęs siekti savo 
simotų aukštumų teorijoj.

tarnauja 
korpbralu

yra seni

pa- 
Jo 

jau 
or-

fa-

iš tų lai- 
teprama-

Pasveikino Prezidentą Su 
Parama Vaiky Paraly

žiaus Aukoms
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo susirinkime sausio 21- 
mą buvo pastebėta, jog dien
raštis Laisvė veda kampaniją 
už paramą vaikų paralyžiaus 
aukoms ir kovai prieš tą bai
sią ligą.

Parama yra taip svarbi, kad 
patsai prezidentas Roosevel- 
tas leido naudoti jo gimtadie
nį ir vardą aukų, sukėlimo 
kampanijai.

Prezidentas, goriau negu 
kas kitas įvertina tą pagalbą 
vaikų paralyžiaus aukoms, 
kadangi jis pats yra ta liga 
sirgęs ir pasekmėj
vaikščioti be pasiramsčiavimo 
ir pagalbos. O šiandieną kiek
vienam amerikiečiui aišku, ko
kio didelio žmogaus būtų 
kraštas netekęs, jeigu nebūtų 
buvę pagalbos,
brangiai atsieina ir vidutinio 
ištekliaus šeimynai yra neišga
lima be visuomenės pagalbos.

Susirinkime aukojo po $1 :

A. Kąlvaihene, J. Marčiukie- 
ne, J. Augutienė, M. Petraitie- 
nė, O. Kunickienė, K. Petri- 
kienė, S. Sasna, F. Granickie- 
ne. Po 50c.: M. .Teseyičienė, S. 
Kleiza, E. Paškauskięnė, O.
Čepulienė, M. Kulikienė. Po 
25c.: R. Laukaitienė, A. Kano
pa ir (no kliubiečiai) A. Bim
ba ir D. M. šolomskas, Kva 
Mizayienc, Clias. Juknys 50c. 
R., Ęarkus ir George po 10c. 
Viso su smulkiomis aukomis

Metinis Balins
Rengia

Dr. Martin Luther Draugystė
Įvyks šeštadienio vakare

VASARIO 6 FEBRUARY

BUS GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street 4 Brooklyn, N. Y.

negali

Reiškiame širdingą padėką 
visiems giminėms ir pažįsta
miems, dalyvavusiems Juozo 
Rimkaus šermenyse ir laidotu
vėse] Ypatinga padėka Juozui 
LeVAndai už patarnavimą.

Ona Rimkienė ir vaikai :
Agnes Kliučinienė, 
Juozas Rimkus, 
Anna Fager, 
Mary Gifford, 
Antanas Rimkus.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

kuri labai

“ĮSPŪDINGIAUSIAS JUDIS PER METUS!” 
TERESA . I JOSEPH

WRIGHT U I COTTEN
geriausiame ALFREDO IltTCIICOCK judyje

“SHADOW of a DOUBT”
I

Jūs TURITE pamatyt šį judį dabar
(BROADWAY ir 49th ST. 

NEW YORK

Stat 
a(tresas

New York o 12-me Assemb- 
lio Distrikte užrašinėtojai ang
liški darbininkų laikraščio sa
vaitinės laidos The Worker 
viena diena gavę 60 pronume-

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

<♦>
Lietuvių Rakandų Krautuve

<t>RIVOLI

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

*

<♦>

d>

d>
a

<♦>

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRIangle 5-8622

168 GRANO STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

I Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts 
BROOKLYN

Gerui Patyrę Barberlai

lyilliam ir Veronika Skuodžiai
Savininkai

DEGTINES, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto ilci vėlai vakare

• KARŠTI VALGIAI
* DIDELIS

564 WYTHE AVE.,
Telefonas

PASIRINKIMAS
BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 4-8054

MATEUŠAS SIMONA VIGUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

I 
I
l
i
E 
S

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAŠ GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MIRĖ
George Stulgaitis, 62 m. am

žiaus, 264 Penn Str., Brookly
ne, mirė sausio 29 d., Bellevue 
ligoninėje. Laidotuvės įvyks 
vasario 1 d., 2 vai. po pietų, 
Alyvų kalno kapinėse. Kūnas 
pašarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave. Graborius Garšva rūpi
nasi laidotuvių pareigomis.

“REIKALAVIMAI-
Reikalinga moterų, dirbti kaipo 

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

21-26)

Po gražaus Laisvės metinio 
suvažiavimo-bankieto, suruoš
to sausio 31-mą, kuris būna žy-i 
miausiu Brooklyno lietuvių pa
žinomu, sekamas darbas, už 
kurio lietuviu organizacijos ir 
abelnai mūsų šalies karo pa
stangas remiančioj i visuomenė 
yra pasiryžus imtis, tai bus 
bendras lietuvių su savo 
myniškų tautų žmonėmis, 
viais, estais ir suomiais 
giamas koncertas. •

Tas bėndras lietuvių su
mynais pažmonys įvyks jau 
tik už dviejų savaičių, vąsario 
13-tą, Finų Salėj, 15 W. 
126th St., New Yorke. , Bus 
įspūdinga koncertinė progra
ma. O vakaro pelno didelė 
dalis skiriama Lietuvos ir kitų 
Pabaltijos kraštų laisvinimui 
iš nacių vergijos.

Organizacijų valdybos^ ir 
veikėjai prašomi imti atsako
mybę už pramogos gerą iš
garsinimą ir tikietų paskleidi
mą savo kolonijose visame di
džiajame New Yorke, Brook
lyne ir artimose apylinkėse.

Pabaltijos Tautų Kultūrines 
Tarybos Komisija.

brolis Edwardas 
9 mėnesiai, yra 
laivyno jėgose.

Algirdo tėvai
išizmo priešai, rėmėjai demo
kratinio judėjimo dar 
kų, kada retas kas 
tė, jog fašizmas yra ta paviet
rė, kuri užneš pasauliui šį bai
sų karą ir kad jų pačių vai
kams teks apvalyti pasaulis 
nuo tos pavietrės. Juozas Za
karauskas yra per ęilę metų 
Pil. Kliubo darbuotoju ir pa
staraisiais laikais yra kliubo 
gaspadoriumi, o Zakarauskie
nė nekartą prigelbsti gaspa- 
dinystėse Kliubo pramogoms.

Rep.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

0:

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.
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Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
y.Į u ......

dar patarnauja-
QUOIN

duosime jums VIK1.THIN* RAMONA VIRI-THIN*

ROBERT LIPTON ,0™s™
ATDARA VAKARAIS. Tel STagg 2-2173

t
3
4

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

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

30 Dieną
Nuolaida

skelbimą ir mes

Akiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394-338 Broadway Brooklyn, N. Y.

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!
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