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Fašistai siaučia.
Pasielgta tikrai bjauriai.
“Sugrįšime pas mirusiuo

sius.”
Garbė tam žmogui.
Trys katės be katino.

Rašo A. BIMBA

Po skraiste Švedijos demo
kratijos veisiasi piktoji fašiz
mo veisle, štai praneša, kad 
ten valdžia nubaudė penkius 
komunistus už platinimą ko
munistinės propagandos. O ta 
propaganda buvo atkreipta 
prieš hitlerinį barbarizmą.

Vadinasi, Švedijos demo
kratija globoja fašizmo slibi
ną ir neleidžia prieš jį kalbėti 
ir agituoti.

O Švedijos demokratijos 
pryšakyje stovi ponai socialde
mokratai.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pild. Taryba pasielgė 
labai bjauriai, iš organizacijos 
iždo paskirdama šimtą dole
rių pronaciškai Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

Bagočius ir Vinikas puikiai 
žino, kad Susivienijime tarpo 
narių gal tik su žiburiu suras
tum vieną kitą nacių simpati- 
ką. O vienok jie skiria iš iždo 
pinigus tiems gaivalams, kurio 
pasirodo ne tik Lietuvos, bet 
visos laisvosios žmonijos prie
šais.

Seimas uždėjo naridms mo
kėti po 15 centų ekstra mo
kesčių, kad apmokėjus armi- 
jon pašauktų SLA narių duok
les, o Taryba mėto šimtines 
tokiems tikslams, prieš kuriuos 
visa Amerika ir visa padorioji 
žmonija šiandien veda milti
ną kovą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
sukulta tam, kad pakenkti 
šiam karui. Tie žmonės, kurie 
tą Tarybą sudaro, ir šiandien 
tebešinkavoja Goebbelso pro
pagandą Amerikos lietuviams.

Tik šiomis dienomis Laučka 
savo Amerikoje, o Grigaitis 
savo Naujienose paaukojo po 
kelias špaltas “informacijoms” 
iš Berlyno prieš Jungtines 
Tautas.

Grigaitis, kaipo Amerikos 
Lietuviu Tarybos sekretorius, 
n rašė, o SLA Taryba paaukojo 
šimtą dolerių.

Prabilo Hitlerio partneris 
kriminalystėje Benito Mussoli- 
nis. Jam labai markatna, kad 
neteko Afrikos imperijos. Gai
la jam Libijos, iš kurios Ang
lų Aštuntoji Armija išgrūdo 
vokiečius ir italus.

Bet, šaukia Mussolinis, ne
reikia nusiminti. Girdi, “mes 
sugrįšime ten, kur mes buvo
me, mes sugrįšime ten, kur 
mūsų mirusieji laukia mūsų.”

Kas liečia sugrįžimą ten, 
kur buvo, vargiai pavyks. Bet 
kad neužilgo Mussolinis ir vi
sa juodmarškinių kriminalistų 
šaika turės pasimatyti su mi
rusiaisiais, tai abejoti netenka.

Tennessee valstijos seimelis 
panaikino “poll tax” sistemą. 
Dabar visi piliečiai turės teisę 
balsuoti be specialių mokesčių.

Kreditas priklauso naujam 
tos valstijos gubernatoriui po
nui Cooper. Jis pasakė, kad ji<? 
dės visas pastangas tą bjaurią 
sistemą panaikinti ir jam pa
vyko.

Bet dar septyniose valstijo
se poll tax įstatymas tebevei
kia. Tai gėda ir pažeminimas 
šiam visam kraštui.

Kai skaitai klerikalų, fašis
tų ir menševikų spaudoje apie 
tą jų bendrą frontą prieš 
Jungtines Tautas, tai tuojau 
pajunti, kad jie baisiai pasi
genda Smetonos. Taip jie gra
žiai ir švelniai glamonėja 
Smetonos agentą žadeikį, jog 
tartum tik betrūksta jiems 
atsiklaupti ir prašyti: Ponas

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

NUŠLUOTI PASKUTINIAI NACIAI TIES STALINGRADUŠa*

Laivynų ir Oro Kautynėse 
Turėjo Nuostolių ir Japonai 

ir Jungtinės Valstijos
Amerikos Lakūnai Kartotinai ir Plačiai Atakavo Japonų 

Pozicijas Saliamono ir Gilberto Salose; Amerikiečių 
Kariuomenė Dar Pasigrūmė Pirmyn Guadalcanal Saloje

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, vas. 2. — Jungtinių Valstijų laivyno 

pranešimas 269:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Per paskutines kelias dienas įvyko tam tikras skai
čius mūšių jūroje ir ore tarp Jungtinių Valstijų ir Ja
ponijos jėgų Saliamono salų srityje.

Pakilęs veiklumas iš japonų pusės rodo, kad jie de
da dideles pastangas, siekdami atgriebt kontrolę visos 
Saliamono salų srities.

Ir Jungtinės Valstijos ir japonai nukentėjo kiek nuo
stolių. Bet jeigu dabartiniu laiku mes paskelbtume 
smulkmeningas žinias apie šiuos mūšius, tatai gręstų 
pavojum pasisekimui mūsų busimųjų veiksmų toje sri
tyje.

Laivyno Pranešimas 268:
Sausio 26 d. Jungtinių Valstijų armijos lėktuvai 

bombardavo vieną japonų krovinių laivą Tarawos uos- 
(Tąsa 5-me puslapyje)

ATREMIA JAPONU BLOFA NEVA APIE 
AMERIKOS LAIVYNO NUOSTOLIUS

Rezoliucija Priimta Laisvės Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavime Sausio 31 d., Brooklyne, N. Y.

Kovo mėnesis yra skiriamas 'Raudonojo Kryžiaus 
specialiam vajui dėl sukėlimo visokios paramos jo veik
loje, surištoje su šiuo žmonių karu prieš fašizmą.

Dienraštis Laisvė pirmiau rėmė ir dabar remia vi
sas Raudonojo Kryžiaus pastangas. Šis suvažiavimas 
nuoširdžiai užgiria šį Laisvės atsinešimą linkui 'Raudo
nojo Kryžiaus ir ragina tą garbingą įstaigą visais bū
dais remti ir ateityje. Mes užginame Raudonojo Kry
žiaus būsimą kovo mėnesyje vajų, pasižadame tą vajų 
visais būdais paremti ir raginame visus lietuvius da
ryti tą patį. Mes raginame lietuvių organizacijas, 
draugijas, kliubus, kuopas ir ratelius ateiti Raudona
jam Kryžiui talkon per šį vajų. Mes patariame per 
visą vasario mėnesį pasiruošti Raudonojo Kryžiaus 
vajaus geriausiam pravedimui. Reikia tuojau visose 
kolonijose šaukti lietuvių organizacijų valdybų pasita
rimus bei atstovų konferencijas, kurių tikslas būtų ap- 
vienyti visus lietuvius tam darbui, sukuriant vajaus 
reikalams komitetus.

Prez. Rooseveltas Pabrėžė 
Kasablankos Konferencijos 
Planą—Visai Sunaikint Ašį

LONDON, vas. 2. — Specialis Maskvos radijo prane
šimas, užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė šiandien Dono fronte visiškai lik
vidavo (pribaigė) vokiečių fašistų kariuomenę, apsup
tą Stalingrado srityje.

Mūsų kariuomenė sulaužė pasipriešinimą priešų, ap
suptų i šiaurius nuo Stalingrado, ir jie buvo privers
ti sudėt savo ginklus.

Atėjo paskutine priešų pasipriešinimo valanda Sta
lingrado srityje.

Vasario 2 d. istorinis mūšis arti Stalingrado užsi
baigė pilnu mūsų kariuomenės laimėjimu.

Per paskutines dvi dienas buvo paimta nelaisvėn dar 
45,000 priešų o per kautynes nuo saus. 10 iki vas. 2 mū
sų kariuomenė viso suėmė 91,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Vas. 2 d. mūsų kariuomene paėmė nelaisvėn 11-tos 
armijos korpuso komandierių, komandavusį grupę vo
kiečių kariuomenes, apsuptos į šiaurius nuo Stalingra
do, generolą leitenantą Streicherį ir i o štabo galvą, 
generalio štabo pulkininką Helmuthą Rosskurtą.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Washington, vas. 3. — 
Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretorius Knox pareiškė, 
kad japonai tik nori sužve
jot sau naudingų žinių, kuo
met jie blofina, būk pasku
tiniu laiku jie nuskandinę 
du Amerikos karo didlai- 
vius, tris šarvuotlaivius ir 
dar, girdi, sužaloję vieną 
tokį didlaivį ir vieną šar
vuotlaivį. Tuom blofu japo
nai stengėsi išgaut iš Ame
rikos tokį atsiliepimą, ku
ris pasakytų, kokių nuosto-Į 
lių tikrai turėjo šio krašto 
laivynas per paskutinių die
nų susikirtimus su japonais.

Dies - Hitlerio Padėjėjas Amerikos Kong
rese, Sako 500,000 Darbininkų Vadas

New York. — Adolphas 
Held, pirmininkas Žydų 
Darbininkų Komiteto, at
stovaujančio pusę miliono 
narių, išleido pareiškimą 
smerkdamas kongresmano 
Martino Dieso fašistinę ir 
prieš-žydišką kalbą, pasa
kytą Jungtinių Valstijų 
kongrese praeitą pirmadie
nį. Adolphas Held dėl to sa
ko:

“Hitleris prakisa mūšius 
Rusijoje, Libijoje ir gali 
prakišt Tunisijoj, bet jis 
laimėjo netikėtą pergalę 
pirmadienį kongreso atsto
vų rūme Washingtone.

Smetona, tautos vade, būk 
toks geras ir ateik pas mus. 
Mes labai prastai jaučiamės. 
Mums baisiai nuobodu. Mes 
esame trys katės vienam mai
še. Mums reikia katino!

Remkime Amerikos
Raudonojo Kry

žiaus Vajui

Sovietų Kovoto į ai 
Bei Suėmė 330,000 

ninku Stalingrado
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Jungtinių Valstijų laivy
no atstovas tik tiek atsakė 
į tą priešų pagyrą, kad ja
ponai “labai perdaug išpūtė 
Jungtinių Valstijų nuosto
lių, o sumažino tikruosius 
savo nuostolius.”

Amerikos laivyno sekre
torius trečiadienį pareiškė, 
kad dar neįvyko jokio di
džio mūšio tarp Jungtinių 
Valstijų ir Japonijos laivy
nų; nors buvo atskirų susi
kirtimų, bet per juos viena 
ir kita pusė daugiausiai 
stengėsi patirt priešo jėgas 
ir sužinot jo pozicijas.

“Daugiau negu sykį pir
miau p. Martinas Dies vei
kė kaipo Hitlerio atstovas 
Jungtinėse Valstijose, o da
bar dar kartą jis atėjo pa
galbon Hitleriui.

“Per kelis paskutinius me
tus p. Dies kaip koks kome- 
dijantas užsipuldinėjo Roo- 
sevelto valdžią, liberalius ir 
pažangius amerikiečius ir 
visa, kas tik yra padoraus 
amerikiniame gyvenime. Jis 
ardė žmonių vienybę, kur 
tik matė progos. Bet jo 
prieš-žydiškos ir fašistinės 
pastabos, padarytos kon
grese pirmadienį, labiau pa- 
silpnins mūsų karo pastan
gas ir paardys amerikiečių 
vienybę negu 10 tūkstančių 
nacių agentų, slaptai veik
dami, būtų galėję tai pada
ryti.”

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasikalbėji
me su laikraštininkais pa
brėžė, jog tikslas jo pasita
rimų su Anglijos premjeru 
Churchillu K a s a b 1 ankoj, 
Šiaurinėje Afrikoje, buvo 
išdirbti planus dėlei visiš
kos pergalės prieš fašistų 
Ašį. Kasablankoje buvo su
sitarta taip smogt naciams, 
italams ir japonams, kad 
priverst juos besąlyginiai 
pasiduot, priminė preziden
tas. O išdirbtais ten pla
nais yra siekiama taip toli, 
kaip tik galima 11943 m. pla
nuoti karą laimėti, pareiš
kė prez. Rooseveltas.
STALINO ATSAKYMAS
Prezidentas sakė, jog iš 

anksto buvo pranešta prem
jerui Stalinui apie Kasa
blankos konferenciją ir jis 
buvo kviestas dalyvauti jo
je. Negalint atvykti Stali
nui, kaipo didžio ofensyvo 
vadui prieš nacius, buvo pa
siųsta jam tos konferenci
jos planai ir tarimai.

Prez. Rooseveltas prane
šė, kad jis gavo Stalino at
sakymą į savo ir premjero 
Churchillo siųstus praneši
mus. Bet prezidentas nesu
tiko atidengt laikraščių re
porteriams Stalino atsaky
mo turinį. Čia jau preziden
tas įspėjo, kad niekas ne
bandytų tatai nuaiškint ne
va kaip kokį nesutikimą 
tarp Sovietų Sąjungos, iš 
vienos pusės, ir Amerikos- 
Anglijos, iš antros. Jis už- 
reiškė, kad gyvuoja pilniau
sias ir nuoširdus vieningu
mas tarp šių talkininkų kas 
liečia būsimus karo planus.

Kadangi tūli1 asmenys kri

A

tikuoja Kasablankos konfe
renciją dėl to, kad joje ne
dalyvavo Stalinas ir vy- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Vedusieji Turės Nau
dingą Darbą Dirbt 
Arba Armijon Eit

Washington. — Vedę vy
rai 18 iki 38 metų amžiaus, 
dabar esą nesvarbiuose už
siėmimuos, turi susirast 
reikalingus karui darbus 
iki ateinančio pavasario, o 
jeigu ne, tai jie bus imami 
kariuomenėn, nežiūrint, kad 
turėtų ir po penkis ar šešis 
vaikus, kaip kad įspėjo val
diška Žmonių Karinių Jė
gų Komisija. Tuo pačiu lai
ku jinai paskelbė 29 darbus 
ir 36 biznius, kaipo nesvar
bius ar karui nereikalingus, 
būtent:

Bartenderiai, saliūnų ka- 
sieriai, pirčių patarnauto
jai, čeverykų žibintojai, 
laikraščių pardavinėtojai, 
viešbučių ir valgyklų veite- 
riai (apart geležinkelių 
traukinių), privačių elevei- 
terių (keltuvų) darbininkai, 
burtininkai ir kt.

(Laikraščių s p a u s tuvių 
darbas, beje, paliekamas 
prie svarbių užsiėmimų.)

Langu užlaidų fabrikan
tai, sijonų kvolduotojai, 
dailiškų stiklo dirbinių fa
brikantai, auksinių ir kitų 
papuošalų gamintojai, svei
kinimų kortelių biznięriai, 
fotografai, automobilių par- 
samdytojai, masažo įstaigų 
užlaikytojąi, šokių mokyto
jai ir kt.

Raudonarmiečiai Paėmė Nelaisvėn 24-ris Priešų Generolus 
ir Daugiau Kaip 2,500 Kitu Oficierių; Pagrobė 750 Or
laivių, 1,550 Tankų, 6,700 Kanuolių, 61,102 Trokus

Sovietų Oficialiai Pranešimai

VOKIEČIAI ROSTOVE JAU GIRDI SOVIETŲ 
ARTILERIJOS GRIAUSMUS

LONDON, vas. 3. — An
glų radijas pranešė, jog 
“Hitlerio kariuomenė Ros
tove (prie Dono upės įplau
kimo į Azovo Jūrą) jau ga
li girdėt griausmą didžiųjų 
Raudonosios Armijos ka
nuolių, nes raudonarmiečiai 
tiek prisiartino prie Rosto
vo, kad jų artilerijos šovi
niai gali pasiekti tą mies
tą.

“Dar nepatvirtinti prane
šimai sako, kad Sovietų ar
tilerija jau bombarduoja 
vokiečius pačiame Rosto
ve.”

Maskva, vas. 3. — Sovie
tų kariuomenė užėmė Pav- 
lovską, tik 30 mvlių nuo 
Kuščevkos g e 1 e ž i n k elių 
mazgo, kuris laikomas pas
kutine nacių vilčia nasprūkt 
iš šiaurvakarinio Kaukazo.

(New Yorko Times radi
jas pranešė, kad Raudonoji 
Armija per dieną atėmė iš 
hitlerininkų dar 16 miestų 
ir miesteliu tarn nacių apsi
gynimo linijų Rostovo sri
tyje, o į vakarus nuo Voro
nežo sovietiniai kovotojai 
užėmė dar penkis miestus 
bei miestelius.)

Raudonoji Armija gru
miasi vis artvn Charkovo. 
Ukrainos didmiesčio, iš 
dviejų pusių gręsdama ap
supi ir į reples suimt vo-

Bet jeigu jie eis mokytis 
reikalingų karui darbų, tai 
tik tuo tarpu jie dar nebus 
šaukiami kariuomenėn.

“M TV V —užmušė
Hitleri-
Srity

kiečius tenai. Vokiečių li
nijos Vorošilovgrado srity
je taip pat galinčios būti 
greitai sulaužytos.

(Londone gauta praneši
mas, kad Sovietų kariuo
menė pasiekė punktus už 
30 mylių nuo Rostovo.)

Amerikiečiai Atėmė 
Iš Nacių Seiiedą

*

šiaur. Afrika, vas. 3. — 
Amerikiečių kariuomenė iš
vijo vokiečius iš strategi
niai svarbaus kaimo Sene- 
do, vidurinėje Tunisijoje, ir 
prasiveržė vieną mylią pir
myn j rytus nuo Senedo lin- 

Ikui Maknassy, per kurį ei
na didelis vieškelis.

Amerikiečiai karštai ata
kavo fašistus, kad išmušt 
juos ir iš Faid Pass tarp- 
kalnės, šiaurinėje Tunisijo
je, bet dar nepavyko.

Anglą Lakūnai Pleški
no Nacią Cologne

London, vas. 3. — Stam
bus būrys Anglijos orlaivių 
numetė 100 bombų, sve
riančių po du tonus į Co
logne, antrąjį didžiausią 
miestą Vokietijoj, ir palei
do į jį tūkstančius pade
gančių bombų. Tai jau 112- 
tą kartą šiame kare anglai 
iš oro naikino tą didį vo
kiečių pramonės centrą. 5 
anglų lėktuvai negrįžo.

f
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Neskirti Jam Pinigų
Taip vadinamas Dieso komitetas ar

ba, kaip tūli jį vadina, “raganų medžio
tojų komitetas/' vėl prašo valstybės pi
nigų. Pereitą pirmadienį Jungt. Valsti
jų kongrese patsai Diesas atsistojo ir 
kalbėjo dvi valandas. Kalbėjo jis apie 
nudistus ir komunistus; puolė jis vy
riausybę, kam josios įstaigose, pav., dir
ba žmogus, kuris stoja už nudizmą! 
Įvardino jis visą eilę žymių žmonių, pa
skelbdamas juos komunistais. Teisingai 
kongresmanas Rogers, iš Kalifornijos, 
pastebėjo, kad tokis p. Dieso žygis, jau
no kongresmano nuomone, yra niekas 
daugiau, kaip jieškojimąsis asmeninės 
reklamos!

Tiesa!
Deja, ne tik reklamos p. Diesas jieško. 

Tai būtų pusė bėdos. Mūsų nuomone, p. 
Diesas, visaip puldamas vyriausybę, gau
dydamas raganas, didžiai kenkia Ame
rikos tautinei vienybei. Kenkia jis mūsų 
kraštui kariauti.

National Lawyers Guild, — organiza
cija, kuriai priklauso žymieji mūsų kraš
to advokatai, — pasmerkė Dieso komite
to žygius, pareikšdama, jog tasai komi
tetas yra “slaptasis Hitlerio ginklas” 
kariauti prieš Amerikos žmones.

Mūsų spaudoje jau nekartą buvo ra
šyta, kad šis komitetas per eilę savo vei
kimo metų neatnešė mūsų kraštui jokios 
naudos. Žalos, tai jis padarė daug. Jei
gu jam bus paskirta daugiau pinigų ir 
jo veikimas pratęstas, jis tos žalos dar 
daugiau padarys. ’

Dėl to kongresas neturėtų tam komk 
tetui daugiau pinigų skirti. Tasai komi

DIENRAŠTIS LAISVE IR SVARBIEJI 
MŪSŲ UŽDAVINIAI

Iš Laisvės Redakcijos Raporto Metiniam Bendrovės šėrininkų Suvažiavimui, 
Įvykusiam 1943 m. sausio 31 d., Brooklyn, N. Y.

Pranešimą padarė R. MIZARA
1942 metų balandžio 26 d. Maskvoje 

įvyko plati Lietuvių Tautos Atstovų kon
ferencija. Konferencijos dalyviai nepa
miršo ir Amerikos lietuvių. Savo svei
kinime amerikiečiams lietuviams konfe
rencija tarė:

“Lietuvių tautos atstovai Maskvoje 
siunčia nuoširdžius sveikinimus broliams 
lietuviams Amerikoje ir šaukia visus lie
tuvius dar labiau suglausti savo eiles ko
voje prieš hitlerinius vokiečius, tuos am
žinus lietuvių tautos priešus ir visos 
kultūringosios žmonijos užpuolėjus. Ko
vokim, kad išlaisvintume brangiąją savo 
gimtinę, Lietuvą, nuo vokiškų okupan
tų, kurie siekia visai išnaikinti lietuvių 
tautą!”

Antroji panaši konferencija įvyko per- ’ 
eitais metais gruodžio 6 dieną. Ši konfe
rencija tarė panašų žodį amerikiečiams 
lietuviams.

Mes, laisviečiai, dedame didelių pa
stangų įvykinti gy.veniman tąjį prašymą, 
tąjį uždavinį, nes mes suprantame to
kios vienybės reikalingumą šiuo mūsų 
krašto didžiojo krizio metu.

Dėl Lietuvių Tautinės Vienybės
Lietuvių tautinė vienybė, aišku, rei

kalinga ne tik Lietuvai išlaisvinti, pa
dėti josios žmonėms, bet, ir tai svar
biausia, tokia vienybė labai reikalinga 
Amerikos karinėms pastangoms remti.

Deja, tokios vienybės įvykinti iki šiol 
nepavyko. Tam tikra Amerikos lietuviš
kosios spaudos dalis tokios vienybės ne- s 
nori ir jai. kliudo realizuotis. Atsiminki

tetas reikia likviduoti, šiandien mums 
svarbu turėti tautinę vienybę, sujungti,
apvienyti visas mūsų krašto pajėgas ka
rui laimėti, o ne “raganoms medžioti” ir
skaldyti tautinę v

LDS Vajininkai Jau Pradeda 
Dirbti

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
ganas Tiesa (iš vasario 1 d.) praneša, 
kad LDS vajus naujiems nariams gauti 
(jis prasidėjo su š. m. sausio 1 d.) jau 
parodė vaisių. Eilė vajininkų pasimojo 
dirbti, o tūli jau dirba.

Pirmutiniai vajininkai gavę po dau
giau kaip vieną naują narį, pasirodė šie: 
Jonas Burba, iš So. Bostono (gavo 6 na
rius), J. Daugirda, iš Lowellio (4); St. 
Kuzmickas, iš Šenandorio (3); S. K. Ma- 
žanskas, iš Clevelando ir J. Mažeika, iš 
Pittsburgho (po 2). Visa eilė kitų vaji
ninkų — po vieną.

Aišku, tai tik darbo pradžia, — ne vi
si nariai, gauti sausio mėnesį, susiųsti.

Ten pat Tiesa prideda:
“Pirmasis LDS vajaus mėnuo — sau

sis — jau praėjo. Paliko dar penki mė
nesiai, kuriuose' mes turime įtempę jė
gas darbuotis.

“Vasaris yra antras vajaus mėnuo. 
Visi vajininkai ir visi nariai kviečiami 
per visą šitą mėnesį įrašyti daug dau
giau naujų narių, negu buvo įrašyta sau
sio mėnesį.

“Vasario mėnesio dovanos bus tokios 
pat, kokios buvo sausio mėnesį, būtent, 
pirma dovana — $5, antra — $3, trecia 
— $2. Trys geriausia pasidarbavę vaji
ninkai ir gavę ne mažiau Vajaus Plane 
nusakyto skaičiaus, gaus tas dovanas.

“Apart mėnesinių dovanų tie patys 
vajininkai gauna didelį atlyginimą ir 
turi progę laimėti didžiąsias dovanas va
jaus pabaigoje.

“Daugiausiai naujų narių gavusi su
augusių ir jaunuolių kuopa taipgi gau
na dovanas.

“Argi ne svarbu visiems nariams ir 
visoms kuopoms aktyviai dalyvauti per 
visą vajų?

“Jeigu jūsų kuopos vajininkai sausio 
menesį neįrašė naujų narių, tai dabar 
paraginkite juos vasario mėnesį įrašyti. 
Nei viena kuopa neturi pasilikti nedaly
vavusi vajuje.”

Kurie iš mūsų skaitytojų dar nėra 
nariais, dabar jiem proga jstot, kai įsto
jimo mokestis yra panaikinta, kai kitos 
lengvatos teikiamos, — kodėl gi jomis 
nepasinaudoti?!

me, kad yra lietuviškų laikraščių, kurie 
prieš porą metų ragino skaitytojus pra
šyti Hitlerio išlaisvinti Lietuvą. Atsi
minkime, kad yra lietuviškų laikraščių, 
kurie džiaugėsi tuomet, kai Hitlerio tan
kai ir bomberiai naikino ir pūsti j o mūsų 
tėvų kraštą! Yra lietuviškų laikraščių, 
kurie skelbė, būk Hitleris atnešęs Lietu
vai nepriklausomybę ir laisvę, būk Hit
leris sukūręs Lietuvoje “naują žmogų!”

Su tos rūšies laikraščiais dar ir šian
dien susitarti negalima. Su jais tik tuo
met būtų galima susitarti, jei mūsų dien
raštis imtų keikti, niekinti, bjaurioti 
Amerikos talkininkę, Tarybų Sąjungą, 
jei mūsų dienraštis spjautų ant Lietu
vos žmonių valios ir pasisakytų, jog po 
karo Lietuvoje turi būti tokia santvar
ka, kokios, trokšta Smetona ir jo talki
ninkai.

Mūsų dienraštis, aišku, į tokią “vie
nybę” eiti negali.

Andai pro-naciškosios lietuviškos spau
dos redaktoriai buvo suvažiavę į Niu
jorko miestą, iškėlė sau puotą ir ten 
susivienijo. Susivieniję, pradėjo bučiuo
tis ir kaustytis didesnėms atakoms prieš 
Tarybų Sąjungą. Mes manome, kad ir 
toji Amerikos lietuvių visuomenės dalis, 
kuri dar seka paskui tos rūšies patrijo
tus, dalykus aiškiau pamatys ii; nuo jų 
nusigrįš. Laisvės pareiga, aišku, juo dau
giau rašyti ir numaskuoti tuos ponus, 
kurie svastikas dengia kryžiumi ir mū
sų krašto vėliava!

Amerikos lietuvių tautinė vienybe, —

Vaizdas iš raudonarmiečių žygių Stalingrade, kur visi naciai (virš 300,000) 
baigiami sunaikinti; kur jų vyriausis vadas, maršalas Paulus, su savo generolų 
klika buvo suimtas j nelaisvę.

Seattle, Wash.

vienybė Amerikos karinėms pastangoms 
remti ir Lietuvai iš nacių priespaudos 
išlaisvinti, — tegalima tik konstrukty- 
viškais Jungtinėms Tautoms pagrin
dais. Laisvė tą nuolat ir nuolat siūlė ir te
besiūlo. Mes manome, tik paėmus pa- 
grindan sekamus punktus tautinė vie
nybė galima sudaryti:

1. Liautis puolus Tarybų Sąjungą bei 
kurį kitą kraštą, įeinantį į Jungtinių 
Tautų šeimą.

2. Visokiais būdais mobilizuoti Ame
rikos lietuvių visuomenę pirkti karo bo
nus, remti Raudonąjį Kryžių, ŪSO ir ki
tas organizacijas. Remti visas mūsų 
krašto vyriausybes pastangas, daromas 
karo reikmenų gamybai padidinti.

3. Remti Jungt. Tautas, kariaujančias 
prieš Hitlerį ir jo fašistiškus sėbrus. 
Remti Russian War Relief Komitetą, ku
ris renka aukas Tarybų Sąjungos kovo
tojams, kariaujantiems ir už Lietuvos 
išlaisvinimą. Remti Chinijos ir Angli
jos žmones.

4. Dabar nesiginčyti dėl to, kokia Lie
tuvoje santvarka turi būti po karo. Tuo 
reikalu žodį tars pati Lietuvos liaudis, 
kai ji bus laisva, kai iš Lietuvos bus iš
vyti banditiški pavergėjai, naciai.

Tokia daug maž yra Laisvės pažiūra į 
sudarymą tautinės vienybės lietuviuose.

Š. m. sausio 9 dieną Niujorko mieste 
įvyko neangiiškų laikraščių, išeidinėjan- 

. čių Niujorke, redaktorių ir leidėjų kon
ferencija, pavadinta Pergales Konfe
rencija (Victory Conference). Dalyvavo 
ten ir Laisvės redakcija. Iš viso atsto
vauta virš 40 įvairių laikraščių ir žur
nalų nuo 22\jų tautų. Konferencija pa
sisakė už ap vieni j imą visų anti-fašis- 
tiškai nusistačiusių laikraščių padėti 
mūsų krašto vyriausybei apvienyti žmo
nes karui laimėti. Įsteigta tam tikra 
pastovi organizacija, į kurios direktorių 
tarybą įeina ir Laisvės redaktorius. Ne
užilgo manoma sušaukti panašią neang- 
liškų laikraščių konferenciją visos šalies 
plotme. Tai yra pirmas bandymas ap
vienyti visus neangliškuosius laikraščius 
Amerikoje vienam didžiajam tikslui ir 
jis, matyti, turės pasisekimo.

Šitiek, gerbiamieji suvažiavimo daly
viai, turėjau pranešti jums apie bendrą 
mūsų dienraščio politinę liniją, apie tuos 
darbus,, kuriuos Laisvės redakcija sutar
tinai dirbo per pereitus metus.

Dabar norisi tarti žodis-kitas dėl mū
sų bendradarbių, geriau: dėl mūsų san
tykių su bendradarbiais.

Mūsų Bendradarbiai
Pirmiausiai turiu pasakyti, kad per

eitais metais numirė mūsų ilgametis 
bendradarbis ir veikėjas, Juozas Baltru
šaitis. Šia proga, drauge pirmininke, 
manau, pravartu būtų mums čia minutei 
sustoti ir mirusįjį pagerbti. Podraug 
pagerbsime ir kitus mūsų bendradarbius, 
mirusius pereitais metais. (Visi sustoja.) 
Juozas Baltrušaitis buvo senas Ameri
kos lietuvių veikėjas ir paskilbęs publi
cistas. Jis rašinėjo Laisvei nuolat, — 
rašinėjo iki trumpa, bet žiauri liga jį 

’paguldė mirties patalan. Su jo mirti
mi netekome nuolatinio ir gausaus ben
dradarbio. Tebūva jam amžina atmintis!

Šiuo metu Laisvė bendarbių turi, kaip 
sakiau, apie 150. Vieni rašo dažniau, ki
ti rečiau; vieni — ilgesnius rašinius, ki
ti trumpesnius, — visi tačiau mums yra 
brangūs, visus mes bandome gražiai 
traktuoti, — palaikyti su jais draugiškus 
santykius.

Natūralu, kai kada tenka su vienu-ki
tu bendradarbiu pasiginčyti, nes kaip 

bendradarbiai, taip ir redaktoriai yra 
žmonės ir nei vieni, nei kiti nėra neklai
dingi.

Su tūlais mūsų bendradarbiais yra bė
dos dėl to, kad jie nesistengia sekti pa
saulio įvykių, nesistengia suprasti da
barties. Nors mes gyvename antrąjį pa
saulinį karą, tūli žmonės dar vis gyve
na pirmojo pasaulinio karo dvasia. To
kių bendradarbių, aišku, nėra daug, bet 
vis tik atsiranda vienas-kitas ir dėl to 
įvyksta nesusipratimų: jie mano, kad 
redakcija iš jų perdaug reikalaujanti, o 
redakcija sako jiems, kad “esate per
daug atsilikę nuo gyvenimo bėgio.” Šis 
reikalas gal teks paliesti vėliau, diskusi
jų eigoje. Viena išvada vis dėl to tenka 
padaryti: daugiau lavinkimės, bandyki
me geriau pažinti laikotarpį, kurį gyve
name. Atžagariai, mes liausimės buvę 
naudingi mūsų visuomenei.

Karas palietė ir mūsų angliškąjį sky
rių. Daugybė mūsų geriausio jaunimo iš
ėjo kariuomenėn; kiti dirba karinėse 
pramonėse. Dėl to nėra lengva mums 
susitvarkyti su angliškuoju skyriumi. 
Tūlą laiką buvome be jo. Šiuo metu jį 
redaguoja Marytė Sinkevičiūtė (Sinkus), 
Ona Jakštienė (Vaznytė). Joms padeda 
Matas šolomskas.

Mūsų redakcijoje dirba: V. Tauras, A. 
Bimba, S. Sasna, J. Barkus, D. M. šo
lomskas ’ (pusę laiko) ir R. Mizara. Su
sitarimas redakcijoje draugiškas. Kiek
vienas svarbesnis klausimas yra aptaria
mas bendrai, nes redakcijos posėdžiai 
įvyksta beveik kievieną savaitę.t

Visi redakcijos personalo nariai rįžtą
si padaryti laikraštį įdomų ir įvairų. Ta
čiau tobulybei, gerinimui galo nėra. Dėl 
to mes visuomet norime pastabų iš mū
sų skaitytojų ir veikėjų, — pastabų apie 
trūkumus ir gerumus. -Tikiu, kad drau
gai šėrininkai, diskusijų eigoje, prisidės 
prie to visko.

Mūsų visų vienintelis vyriausias troš
kimas turi būti: karo laimėjimas. Todėl 
dirbkime visi pasiryžusiai, energingai, 
patrijotiškai, kad šiais 1943 metais nu
suktume fašizmui sprandą, kad Jungti
nės Tautos dar šiemet pasiektu pergalę!

Baigdamas, tariu didelę, nuoširdžią 
padėką visiems mūsų bendradarbiams, 
rašinėjau tiems Laisvei, visiems vajinin- 
kams, visiems veikėjams, visiems drau
gams ir draugėms, prisidėjusiems prie 
Laisvės gerinimo, platinimo ir stiprini
mo !

Sausio 24 d. Komunistų 
Partija surengė prakalbas, Ci
vic Auditorium. Kalbėjo Ko
munistų Partijos sekretorius 
Earl Browder, visiems gerai 
žinomas autorius knygos “Vic
tory and After.”

Civic Auditorium yra didelė 
svetainė, sutelpa apie 8,000 
žmonių. Bet kaip pirmininkas 
pranešė, kad buvo susirinkę 
tarpe 3 ir 4 tūkstančių. Ta 
svetainė būtų buvus pilna dar 
su kaupu, jeigu oras būt bu
vęs geresnis, čia per 2 dienas 
snigo be perstojimo ir po to 
sniegas sušalo, tai Seattle 
žmonėnfs, nepratusiems sniego 
ir šalčio turėti, buvo sunku 
pribūti į prakalbas. Bet nežiū
rint šalčio ir sniego, prakalbos 
buvo pasekmingos. Parduota 
daug knygos “Victory and 
After” — parduota keli šim
tai kopijų. Įžanga j svetainę 
buvo $1, 75 ir 50c.Bet visos sė
dynės po $1 ir po 75c buvo už
imtos. Aukų surinkta $1,738.- 
85. Tas parodo, kad žmonės 
atjaučia komunistų judėjimui.

Buvo tiek žingeidu, kad bu- 
sas, kuris važiavo per miestą, 
kaip sustojo ant gatvės, mo- 
tormonas sako: šitas busas ei
na iki Civic Auditorium, tai 
reiškia, kur kalbės Browder.

Keli metai atgal, kaip ko
munistų būdavo prakalbos, tai 
niekas nežinodavo. Bet šian
dien viskas kitaip persivertė, 
nes 2 kapitalistų laikraščiuo
se buvo garsinama, kad kalbės 
Browder.

Ant*estrados sėdėjo apie 30 
delegatų nuo visokių unijų ir 
kitų organizacijų. Priešakyj 
kalbėtojo staliuko buvo 4 vė
liavos : Amerikos, Anglijos, 
Chinijos ir Sovietų Sąjungos, 
kurios kariauja prieš fašizmą 
visos išvien.

Atidarius programą, orkes
trą sugrojo 4 himnus: Ameri
kos, Anglijos, Franci jos ir So
vietų Mhternacijonalą,” o Chi
nijos, sakė, negalėjo gaut.

Kaip pasirodė drg. Browder 
ant estrados, tai buvo garsus 
plojimas per kelias minutes, 
žmonės sveikino ir džiaugėsi, 
kad galėjo pamatyti tą garsų 
kalbėtoją, kuris buvo j kalėji
mą pasodintas už kovą dėl 
pagerinimo žmonijos gyveni
mo.

Kaip kalbėtojas pradėjo 
kalbėt, tai svetainėj buvo taip 
tyku, žmonės klausė su to
kia atyda, kad, rodos, kožną 
jo pasakytą žodį nori įsidėt 
sau į galvą.

Browderis pasakė gražią 
prakalbą. Jo kalba buvo apie 
dabartinį karą. Ar karas bus 
laimėtas 1943 metais? Jis sa
ko: “Sovietų Sąjunga yra pri
sirengus savo šalį apgint, bet 
Amerika nėra dar prisirengus. 
Amerika neduoda gana pasko
los dėl Sovietų, kiek buvo pa
daryta sutartis, ir prezidentas 
turėtų tą įvykdyt, kad jie gau
tų tiek, kiek sutartis buvo pa
daryta.”

Toliau kalbėtojas sako:
Tegyvuoja mūsų dienraštis Laisvė!
Tegyvuoja mūsų krašto ir visų Jungti

nių Tautų pergalė prieš fašistinę Ašį!
(Po to redaktorius nurodė, kad tūli 

lietuviški pronaciški elementai, patys ne
galėdami nieko padaryti, kursto tūlus 
svetimtaučius užvesti prieš “Laisvę” 
teismišką bylą, trokšdami tuo būdu su
silpninti dienraštį finansiškai. Tačiau jie 
nieko iš to nepeš.

• Beje, suvažiavimo dalyvių diskusijos 
dėl redakcijos raporto tilps sekamuose 
Laisvės numeriuose.)

“Mums Sovietų Sąjunga yra 
šiandien labai reikalinga. Jei
gu šiandien ne Sovietų Sąjun
ga, kur mes būtume? Kokia 
padėtis būtų Amerikoje? Jei
gu Hitleris iš vienos pusės, o 
japonas iš kitos pusės, tai kiek 
mūsų gyvasčių būtų paklota?”

Priešo pusėj karinė išdir
bystė- pasiekė a u k š č iausio 
laipsnio, dirbo prieš, o Ameri
kos išdirbystė jau pasivijo 
priešų išdirbystė. Priešu išdir
bystė jau negali kilt aukščiau, 
o mūsų produkcija vis kyla ir 
kyla. Jau priešas eina žemyn, 
o mes kylam aukštyn.

.Amerikos darbininkai visose 
industrijose dirba, kad karas 
būt laimėtas šiemet, sakė kal
bėtojas.

Jis pakaltino ir tuos, kurie 
nori, kad produkcija neeitų 
taip greit, nes yra daug tokių 
darbdavių, kurie nenori, kad

(Tąsa 5 pust)
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ŠYPSENOS
JURAS RIDIKAS SKUNDŽIA 

LIEžUVINSKUI SAVO VADUS
Bėda pabažniems katalikams,— 
Vadai eina dirbt cicilikams.
Pradėjo su jais išvien ūžti, 
Ir liepia jiems dolerius siųsti.
Andai šveicarietis Grigaitis,
Kaip Juozas Gabrys (ar Paršaitis), 
Per mūs katalikišką spaudą
Padarė didžiausią mums skriaudą.—
“Jūs duokit man dolerius,” sako, 
“Nes man labai reikia abrako....
“Mes ginsim už tai katalikus, 
“Ir mušim visus bolševikus....”
Žinau aš gerai, ponas Mikai, 
Kaip moka bizniuot cicilikai, — 
Jie užgrobė iždą jau vieną, 
Čikagoj, netoli Naujienų....
Mus apėmė didelis dyvas, 
Kad mūsų klebonas senyvas, 
Įsako aukoti tam jaučiui, 
Bedieviui Pijušui Grigaičiui!
Dabar tad, patark, ponas Mikai, 
Ką turi daryt katalikai!...
Ar Dievas čionai, ar koks velnias
Įsakė numaut nuo mūs kelnes!....
Pagailo man Juro Ridiko, 
Kad jojo vadai taip išdyko,— 
Nuėjo vergaut menševikams, 
Užuot vadovaut katalikams.
— Klausyk, — tariau, —Jurai Ridikai, 
Iš tikro tokie čia dalykai: 
Nereikia čia kaltint šėtoną, 
Bet kaltink Antaną Smetoną!
Kalti čia vadai katalikų,
Kad laižo snukius menševikų;
Visi jie fašistinio būdo — 
Ir pučia smetonišką dūdą.
Atskirti gi tiesą nuo melo, — 
Skaityti reik ŠVIESĄ—žurnalą, 
Kad gauti teisingas naujienas — 
Skaityti reik LAISVĘ kasdieną.
—Gerai čia sakai, pone Mikai,— 
Padėkojo Juras Ridikas, — 
Tik radę teisingąjį kelią, 
Sutriuškinsim ponų sauvalę!

Liežuvinskas.

Andai man skundėsi Ridikas, 
Padorus, geras katalikas;
Išgirdęs jis vieną prajovą,
Štai kokią muziką užgrojo:

— Asmuo, kurs valgo Kristaus kūną,— 
Ir laižo Dievulio keikūną, 
Laižydamas kalba ir džiaugias, — 
Negali krikščioniui būt draugas!

BagoČius mus keikė, koliojo,
Ant steičiaus visaip makliavojo, 
Jo biblija — Kardas ir šakė, 
Kuriais jis mus šmeižė ir plakė.

Kiekvienas uolus katalikas, —
Vis tęsė man Juras Ridikas, —
Jam buvo tik monkė, beždžionė, — 
Ak, kokia Dieuvolio koronė!...

Dabar gi, štai, mūsų vadovas, 
Padarė tarytum šėtonas, — 
Aplaižė bedievišką burną,
Lyg kokio švenčiausiojo kūną!..,.

Jei taip, tai ir mūsų kleboną
Iš kelio išvest gal šėtonas, — • 
Ne kryžių bučiuos, bet Bagočių, 
Nelyginant, kaip Mesijošių!

Gal tuoj ir tos mūsų davatkos, 
Ką karkia, kaip vištos ant laktos, 
Ragožiumi versis, Mikuti, 
Pasekdamos poną šimutį?...

Patark man, brangus geradėjau, 
Kur dorą vadai mūs padėjo?
Sakyk savo frentui Ridikui, 
Kas veikt padoriam katalikui?...

Tark žodį, ar ir Laučka mūsų,
Kurs žiūri su meile į prūsą,
Nueis paskui poną šimutį, 
Ar gal pagalvos jis truputį?...

Sakyk man, o kaip mūsų Kmitas, 
Ar jis ir į pragarą ritas?
Ar Zujus, beje, nesuklupo, 
Ir kaip jis toli dar nuo Šliupo?...

Kaip bus su Valdžios Darbininky Algomis?
Kaip žinome, vyriausybės 

yra patvarkymas palikti al
gas toj vietoj, kūno j jos 
buvo ir ant pragyvenimo 
reikmenų uždėti lubas, kad 
kainos nekiltų. Valdžios 
įvairiose įstaigose, kaip tai, 
raštinėse, kurios tvarko ka
ro gamybą ir kitus reika
lus, prie valdžios kontro
liuojamo transporto, mies
to švaros užlaikymo depart- 
mentuose ir kitose valdiš
kose įstaigose dirba per 3,- 
000,000 darbininkų ir dar
bininkių.

Pragyvenimas, kaip visi 
žinome, smarkiai pabrango. 
Valdžios darbininkų algos 
stovi ant vietos. Jie buvo 
atsikreipę į National War 
Labor Board algų pakelinio 
reikale, bet jiems buvo at
sakyta, kad minėta Įstaiga 
neturi galios kas liečia vy
riausybės darbininkus.

Dienraštyj Daily Worker 

Amerikos karys Šiaurės Afrikoje (Orano mieste) ser
žantas Paul Myers dalina francūzų vaikučiams “ke- 
nuotą” pieną.

Dorothy Loeb aiškina, kad 
šis valdžios d a r b i n i n kų 
klausimas turi būti tuojau 
išspręstas. Viena, valdžios 
darbininkų algų faktiška 
vertė nupuolė ant 20% ar
ba net 30% iš priežasties 
to, kad jų alga yra ta pati, 
o pragyvenimas pabrango. 
Antra, jie dirba karo rei
kalams ir kada darbininkų 
reikalavimas nėra paten
kintas, tai silpnėja ir mūsų 
gamybos produkcija, nuo ko 
priklauso karo išlaimėji 
mas.

New Yorko valstijoj Mu- 
nicipalių darbininkų CIO 
unijos vadas Abram Flax- 
er (unija turi per 33,000 
narių), aiškina, kad dauge
lis piliečių nežino, kaip val
diškų darbininkų algos yra 
žemos, palyginus su dabar
tiniu pragyvenimo brangu
mu. Jis teikiai 
vidutinė jų mėnesinė alga 

Jau 
dienų 

žinių, kad veikalo

yra tarpe $100 ir $110, o 
kai kurių mažesnė. Štai ke
lių darbininkų mėnesinė al
ga yra $93.24, ligoninių tik
tai $76.51 į mėnesį.

Aišku, kad su tokiomis 
algomis yra sunku gyventi, 
ypatingai tiems, kurie turi 
užlaikyti šeimas. Ir Mr. 
Flaxer sako, kad CIO uni
jos, kurios taip nuoširdžiai 
remia visus vyriausybės žy
gius karo išlaimėjimui, tu
rint tuos pat tikslus, kelia 
šiuos klausimus viešai, kad 
žinotu visa v i s u o m e n ė, 
jog valdiškų įstaigų darbi
ninkų algos yra reikalinga 
pritaikinti gyvenimo sąly
goms.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes Barre ir Apylinkes 

Lietuvių Žiniai 

visai mažas skaičius 
lieka ligi perstatymo 
“Pusseserė Salomėja,” 

kuris įvyks vasario 14 dieną. 
Ir kaip pirmiau buvo minėta, 
kad pelnas nuo šio veikalo 
perstatymo yra skiriamas dėl 
paramos Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ir dėl Sovietų Sąjun
gos medikalės pagelbos.

šis jau bus paskutinis pri
siminimas vietos ir apylinkės 
lietuviams. Dabar jau reikia 
tik palaukt vasario 14 dienos, 
kada susirinkę matysim vieną 
iš juokingiausių veikalų. Po 
vaidinimo draugiškai pasikal
bėsim su vietos ir iš toliau 
draugais-gėmis, ir tuom pačiu 
sykiu paremsim virš suminėtas 
įstaigas.

Bus ir muzikos šokiams, už
kandžių ir išsigert. Svetainė 
bus atidaryta 4 valandą po 
pietų. Vaidinimas prasidės ne 
vėliau 6-tos valandos. Vieta 
visiems yra žinoma — Lietu
vių Kliubo svetainėje, 325 E. 
Market St.

Kviečiame skaitlingai daly- 
vaut.
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Mobilizacija Už 
Praeitį

(Feljetonas)
—Donner Wetter... kaput! 

— aikčioja naciai Berlyne.
— Co to będzie, co to bę- 

dzie, že ciemno wszędzie!— 
aimanuoja pilsudskininkai.

— Artinasi galas! —cho
ru dejuoja visi kvislingai...

— Nepriklausomai Lietu
vai gręsia didžiausias pavo
jus! — taipgi pypčioja ir 
lietuviškoji “elitą”.

Sujudimas didžiausias. 
Visi zuja, bėgioja, laiko 
konferencijas, daro planus, 
o pirma padarytus keičia, 
nes Europoje Hitlerio “nau
jas parėdkas” jau pradeda 
smarkiai virpėti nuo Rau
donosios Armijos “katiu- 
šos” skambių “dainų.” Ru
munų saldo tai jau g voltu 
šaukiasi mamos — namo, o 
kas bus, kada Fricai irgi 
pradės plačiu mastu kojo
mis “balsuoti” baigti 
“Drang nach Osten” biznį!

Tokie prospėktai labai 
erzina visokius v buvusius ir 
amžinus “prezidentus”, “mi
nistrus,” princus, goebbel- 
sinius redaktorius ir dakta
rus. Priversti keisti planus 
ir net imtis mobilizacijos 
vaisko. Ligi šiol to nereikė
jo, pakako sueiti, sutverti 
keletą “fondų”, paskirti 
“valdžią” ir laukti, kada 
Adolfas užims Vladivosto
ką ir pakvies tą gatavai 
pagamintą “valdžią” užimti 
vietą mieste Kauen ir pa
dėti naciams suari jonyti 
lietuvius, kitais žodžiais, 
sukurti “naują lietuvį” arba
“ersatz vokietį”, sulig sko
nio kaip kas į tą klausimą 
žiūri, tačiau rezultatas tas 
pats.

Viskas, rodos, ėjo sulyg 
plano, bet ot didžiausias 
vargas su tais “nemokšo
mis” raudonaisiais, jie ne
pripažįsta “elitos” taisyklių 
ir visai nesuprasdami, kad 
jie sumušti ir sunaikinti, 
iš Wermachto jau “dūšią” 
baigia išspausti ir, kaip ma
tyti, medicinos jau nėra, 
pavojus! Iš naujo konfe- 
ruoja lenkų “šliachtos”, ta
riasi taipgi ir kitų tautų 
sosto įpėdiniai ir pretenden
tai; neatsilieka nei lietuviš
ka ponstva. Pas visus dide
lis susirūpinimas ne vien 
sugrąžinti praeitį, sakysi
me, 1938 metus (ką čia su 
mažmožiais peckiotis), jei 
jau grąžinti istoriją, tą 
reikia daryti vyriškai — 
bent 1,000 metų atgal, arba 
tiek, kiek naudingiau po
nams skirtingos tautos. Pa
vyzdžiui, pilsudskininkams 
labai patrauklūs “etnologi
ški rubežiai” karalystės Bo
leslovo Chrobro, t. y. “od 
morza do morza”. Kiti, taip
gi “moksliškai” sulig etnolo
gijos patiekia reikalavimą 
didelės - didelės sau imperi
jos. O mūsų lietuviškai pon- 
stvai, manote, seilė nevar
va žiūrint į žemlapį, kokis 
buvo pluoštas metelių tam 
atgal — bracia, irgi nuo 
marių iki marių...

Bet ve, susidarė kebli 
problema: pasirodė, kad 
marios tik dvi randasi, o 
reikalautojų keleriopai dau
giau; avis viena, o vilkų a- 
pie tuzinas. Kaip tą proble
mą ponai išriš, Saliamonas 
težino. Hitleris laikinai bu
vo “išrišęs” ir ponai už tai 
jam nesigailėjo katučių, bet 
dabar klausimas su pačiu 
Hitleriu; kaip girdėti, pra
gare jau yra nuskirtas ko
mitetas jo pasitikimui. Rai
škia, reikės išrišti tąją pro
blemą be jo. Tam raktas jau 
surastas, kuris išlygina ir 

painiausius klausimus. Juo- 
mi yra spėka. Nietsche mo
kino, jog “kur spėka, ten ir 
tiesa”, arba amerikoniškai 
“might is right”, ir Hitleris 
kaipo geras jo mokinys ligi 
šiol turėjo neblogas pasek
mes, tai kodėl neperimti jo 
darbo. Ir sulig depešų, pri
sirengimai eina pilnu garu. 
Otto Hapsburgas, sakoma, 
jau turi suorganizavęs ba
talioną atsteigimuį praeities 
— didelės Austro-Vengrijos. 
Panowie pilsudczyki irgi 
verbuoja savus “rycerzy” 
nuvertimui Sikorskio ir at- 
steigimui “krolewstwa pols- 
kiego or morza do morza”... 
Lietuviškoji “elitą” su Sme
tona priekyje turėtų neužsi
leisti ir paskelbti mobiliza
ciją savojo vaisko sugrąži
nimui praeities.

Tam medžiagos yra ir po 
komanda “daktaro-genero- 
lo-eksperto” Grigaičio, Lie
tuva bematant bus atsteig- 
ta tokia, jei ne didesnė, 
kaip kad jis maliavoj a savo 
“Naujienose.” Juk rodosi 

Stalingradas ir Le
ningradas

Visa laisvoji žmonija at
eityje minės Raudonosios 
Armijos pergales prie Do
no, Voronežo, Sevastopolio, 
Smolensko, bet už vis žy
miausios pergalės buvo, tai
prie Leningrado ir Stalin
grado.

Vasarą, 1941 metais, sep
tyniolika mėnesių atgal 
pekliškos Hitlerio jėgos at
sirito prie Leningrado, kaip 
kokia pasakiška baidyklė ir 
pasiryžo sunaikinti trijų 
milionų gyventojų miestą. 
Jie krauju pasisiuvusiomis 
akimis, pasirengę išpjauti 
penkiakampes žvaigždes į 
Leningrado piliečių kūnus, 
išpjauti dešimtis tūkstančių 
vaikučiu, senelių, moterų, 
išžaginti Leningrado prole
tares: jie šaukė:

— Pasiduokite, kitain su
naikinsime jūsų miestą, 
kaip mes sunaikinome Var
šuvą, Rotterdamą, Belgra
dą! Pasiduokite, mes reika
laujame!

Jie šaukė senų kryžiokų, 
šunų — ritierių balsų.

— Niekados jums nepa
imti Leningradą! — atsakė 
Sovietų Sąjungos maršalas 
Klimas Vorošilovas.

— Niekados purvinos fa
šistų kojos nemindžios mū
sų miesto gatves! — atsa
kė milionai Leningrado pi
liečių. — Jūs norite mūsų 
žemės, jūs gausite po tris 
mastus!

Prasidėjo baisioji kova, 
p-^nsis apgulimas trijų 
milonų gyventoju miesto. Ir 
jis tęsėsi septynioliką mė
nesių. Tai buvo taip baisus, 
taip ilgas, kad Leningrado 
anvlinkėse pūsta 250,000 
hitlerininkų kaulai, o Lenin
gradas neteko apie miliono 
žmonių!

Kovo ėjo dieną ir naktį. 
Ją įamžino kompozitorius 
ŠostakoviČius savo Septin
tojoj S i m f o n i j oj, kuria 
griežiant visi laisvę mvlį 
žmones jaučia tos kovos di
dybę. Kova buvo baisi. 
Vargas, skurdas ir badas 
dar baisesnis! Leningrado 
gynėjai dažnai neturėjo ne 
tik duonos, bet ir žmoniško 
vandens, nes priešo bom
bardavimas sugriovė van
dens perlaidus. Jie išardė 

yra “Keleivio” užpatentuo
tas grynai lietuviškas išra
dimas, “slaptas ginklas” — 
skėtis, “ambrylius,” kurį pa
matęs raudonarmietis nu
tirpsta iš baimės ir krinta 
negyvas. Vadinasi didelio 
vaisko ir nereikia, užtektų 
kad ir tu “smarkiu” redak
torių, kurie per mažą biskį 
nepasidarė “ku - ku” iš 
džiaugsmo, išgirdę nacių 
bombas sprogstant Kaune 
ir visoj Lietuvoj.

Ko reikia tam vaiskui, 
tai keletą skėčių, nes apie 
galią skėčių mes jau žino
me — tik išskėtei ir rau
donarmiečiai krinta it mu
sės nuo “flito”. Mano su
pratimu, mūsų ponstva iš
kirto didelę kiaulystę Adol
fui, nesuteikdama tokį ste
buklingą “slaptą ginklą;” 
iki šiol jau but nelikę rau
donųjų nei “dūko.” Pra
žiopsota viskas, o dabar pa
tiems reikia džiovinti gal
vas, konferuoti, tverti fon
dus, kęsti pažeminimą — 
“eviction” iš ambasados rū
mų ir būti nuolatinėje bai
mėje tėmijant, kaip naciam 
kaulus laužo Rytiniame 
fronte. Gi naciams žlugus ir 
visa praeitis gali likti tik 
vien sapne.

Darbintas.

daug gatvių, išzakmens pa
statė prieš tankus užtvarus, 
o gatves, 20,000 ketvirtai- 
niškų akrų apsodino daržo
vėmis ir kitais maisto aug
menimis.

Jų kova buvo sunki, bet 
pergalinga! Po septynioli
kos mėnesių apgulos, to pa
ties maršalo Klimo Voroši- 
lovo vedami iš Leningrado 
pusės ir maršalo Jurgio Žu
kovo iš Volkovo pusės jie 
ištaškė Hitlerio armiją, už
ėmė šlissclburgą, nuėmė 
nuo Leningrado apgula ir 
džiaugsmo bangose pasiry
žo vesti kova išlaisvinimui 
broliškų sovietinių Estoni- 
jos, Latvijos ir Lietuvos 
respublikų.

Kitas milžiniškas įvykis 
užsibaigė, tai Stalingrado 
srityje, šeši mėnesiai laiko 
atgal milioninė Hitlerio ar
mija atsibeldė prie šio mies
to ir pradėjo ji taip daužy
ti, kaip jdkis kitas miestas 
dar niekur nebuvo naikina
mas. Stalingradas skendo 
liepsnoj ir dūmuose. Bet 
Stalingradas virto į malū
ną, kur buvo sumalta Hitle
rio galybė, kur buvo sumal
ta šimtų tūkstančių sužvė
rėjusių hitlerininkų kaulai, 
kur buvo jie padalyti dau
giau nepavojingais kultū
riškam pasauliui ir sykiu 
demokratinei Amerikai.

Ir Stalingrado kovos bai
gėsi tokiais “Kanais,” ko
kių dar militarinė žmonijos 
istorija nežinojo. Hitlerio 
armija, kuri siekė paimti 
miestą, kuri veržėsi ten, ga
lų gale veržėsi pabėgti, bet 
apsupta ir suimta j geleži
nes Raudonosios Armijos 
reples negalėjo ištrūkti. Ji 
turėjo mirti ir pasiduoti 
prie Stalingrado! Armija, 
kuri atėjo sunaikinti Stalin
gradą, pati ten buvo apsup
ta ir sunaikinta! Praneši
mai sakė:

— Apsupta 300,000 na
cių — 22 divizijos!

— Liko jau tik 200.000!
— Liko jau tik 80,000!
— Liko jau tik 5,000!
Gera pamoka Hitleriui ir 

visiems, kas turėjo apeti
tus pulti darbo žmonių lais
vą šalį! Pamoka, -iš kurios

Trečias Puslapis

turės būti padarytos ata
tinkamos išvados.

Didvy ringą R a u d o n oji 
Armija perėjo į ofensyvą 
nuo Leningrado iki Kauka
zo Kalnų. Lietuvos liaudis 
jau girdi laisvės balsus — 
kanuolių baubimą iš Veliki- 
je Lūki srities. Voronežo ir 
Rostovo srityje naikinamos 
Hitlerio ir jo pasaulinių na
cių jėgos ir ten ruošiami 
dar didesni “Kanai.” Nal- 
čikas, Mozdokas, Kislovods- 
kas, Zimovnikai, Salskas, 
Millerovo, Kamenskas, Šlis- 
selburgas, Elista ir kiti 
miestai vėl išvydo laisvę.

Kovos žiaurios, sunkios, 
nes priešas nori pasaulyje 
viešpatauti, nori kitas tau
tas pavergti, nenori jis nuo 
pasiutusios nacių teorijos 
atsisakyti, kad jų “veislė 
geresnė,” kad jų “veislė tu
ri valdyti ąvietą.” Bet lais
vi Sovietų Sąjungos pilie
čiai, kuriuos sudaro 103 
tautos ir tautelės, kurie or
ganizavo : rusų, ukrainų, 
baltarusių, latvių, lietuvių, 
estų, gruzinu, kalmukų, ar
mėnų, baškirų ir kitokių 
pulkus nebus vergais ir sun
kioj kovoj varo vis toliau ir 
toliau Hitlerio jėgas.

Hitleris apsiginklavo vi
sos Europos ginklais. Jam 
dirba visos Europos fabri
kai ir pavergti darbininkai. 
Jis apsikaustė Į plieną. Bet 
Raudonoji Armiia moka 
įveikti priešą. Tik Dono sri
tyje užėmė priešo orlaivlau- 
kius ir suėmė 500,000 lėktu
vų bombų. Tai tos bombos, 
kurios buvo skiriamos nai
kinti Stalingrada. Dabar 
jos naikins tuos, kas reikia 
naikinti — hitlerišką bru- 
dą!

Vien šiauriniame Kauka
ze tarpe gruodžio 24 dienos 
ir sausio 4 d. suimta 59,000 
minu!

. Amerikietis koresponden
tas Henrv Shapiro perdavė 
Sovietų Sąjungos Raudono
sios Armiios komandos at
skaita. Nuo lapkričio 19 
dienos iki sausio 19 dienos, 
tai yra. i du mėnesius lai
ko, didvvriška Raudonoji 
Armiia suėmė 200.000 Hit
lerio “viršžmogiu” ir no tris 
mastus davė žemės dėl 500.- 
000 tų, kurie atėie i sveti' 
mus namus iuos plėšė, degi
no, moteris ir merginas ža- 
gino, kultūros ir civilizaci
jos atsiekimus naikino. Hit
leris į tą laika neteko 12,- 
000 kanuoliu, 3.500 lėktuvų, 
6.000 tankų ir kalnus kito
kių ginklų. Jis buvo nuvy
tas atgal vietomis net 250 
myliu!

Taip dalykai yra Sovietų 
Sąjungos fronte. O ir kitos 
Jungtinės Tautos įsitraukia 
i kovą. Kada Raudonoji Ar
mija nešė virš pusantrų 
metų pati viena ta baisią 
naštą kovoj už žmonijos 
laisvę, tai tuo kartu Angli
ja užgvdė savo žaizdas, o 
Jungtinės Valstijos pasi
ruošė karui. Dabar atėjo ir 
Vakarų Demokratijos eilė 
veikti.

Juodos, naskntinin teis
mo dienos Hitleriui ir jo vi
sai razbaininku Saikai arti
nasi! Amerikos armiia atei
na! Raudonoji Armija iš ki
tos pusės eina! Oras dreba 
nuo laisvę ginančiu lėktu
vų. Tokia yra sausio, 1943 
m., mėnesio pabaiga, o tai

I
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Kuomet Dirbame Vieną Svarbų Darbą, 
Nepamirškime ir Kito

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 7-tas Apskritys savo ribos
ima apima gana plačią apylin
kę, pindamas net trijų valsti
jų lietuvių kolonijas, būtent, 
Massachusetts, New Hamp
shire ir Maine valstijų. Tai di
džioji dalis Naujosios Angli
jos.

Bendrai imant, čia gyvena 
daug tūkstančių lietuvių ir yra 
daug LLD kuopų. Taigi 7-tas 
Apskritys, lyg kokia savistovi 
viešpatyste Naujojoj Anglijoj, 
savo bendrom spėkom atlieka 
labai daug didelių, gerų ir 
garbingų darbų. Apskričio ri
bose randasi daug kultūrinių 
lietuvių, pažangių profesiona
lų, daug meniškų spėkų, gra
žių chorų ir pavienių gerų 
dainininkų — solistų, bei so
lisčių.

Nemažaį turime ir visuome
niškų darbuotojų. Todėl mūsų 
apylinkėje daug dirbama ap- 
švietoje, kultūroje ir politinė
je dirvoje.

Kadangi Literatūros Drau
gija yra mūsų pažangiųjų lie
tuvių seniausia organizacija, 
tai ir jos 7-tas Apskritys čia 
rekomenduojasi kelrodžiu vi
sokiam organizatyviam dar
bui. O kuomet taip, tai ši mū
sų garbingoji kultūrinė drau
gija savo plačioje Įtekmėje 
paruošė puikiai išdirbtą - iš
purentą dirvą ir kitom svar
biom organizacijom, kurios 
vėliau susiorganizavo, kaip 
tai: Liet. Meno Sąjungai, LDS, 
Liet. Moterų Sąryšiui, Pažan
giųjų Lietuvių Tarybai ir, be 
abejonės, daug pagelbėta pla
čiai išsivystyti Sovietų Sąjun
gos medikalės pagelbos darbui 
ir kitokiems visuomeniškiems 
darbams.

Liet. Literatūros Draugija 
savo puikiais raštais apšvietė 
tūkstančius lietuvių, kas tik
prie jos priklausė ir jos lei
džiamas knygas ir žurnalą
Šviesą skaitė ir skaito. Draugi
ja savo eilėse išauklėjo - išla
vino daug gerų veikėjų, pra- 
kalbininkų, rasėjų ir išlavino 
savo narius, kaip veikti visuo
menės reikaluose, kad iš to 
būtų garbė visai lietuvių tau
tai ir nauda šaliai, kurioje gy
vename.

Šiuomi laiku Lietuvių Lite
ratūros Draugija turi paskel
bus vajų gavimui daugiau nau
jų narių į organizaciją. Vajus 
bus tęsiamas iki 1 dienai kovo 
mėnesio. Nauji nariai dabar 
priimami be įstojimo mokes
čių. Ir tie, kurie dabar įstoda
mi prie savo reguliarės meti
nės 'duoklės $1.50 pridės dar 
50c., tai tokie gaus ir pereitų 
metų išleistą labai gerą kny
gą \“Amerikos Demokratijos 
Steigėjai.”

šis Draugijos vajus privalo 
būt ir bus visoje šalyje praves
tas su geriausiomis pasekmė
mis, taip, kad mūsų vertinga 
organizacija gerokai padidėtų 
naujomis eilėmis plėtimui ap
švietus ir kultūrinio darbo. Gi 
mūsų 7-tas Apskritys kaip tik

šiuomi laiku yra prisidėjęs 
kartu su kitomis lietuvių pa
žangiomis organizaci jomis 
prie kito labai svarbaus ir di
delio darbo, kurį pasibrėžė 
įvykdyti Massachusetts Lietu
vių Komitetas Gelbėjimui Ka
ro Pastangoms. Būtent, nu
pirkti po vieną ambulansą: 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, Sovietų Lietuvai ir visai 
Sovietų Sąjungai.

Nupirkimui tų trijų ligonve- 
’ žirnių reikia sukelti $6,000. 
Nors tas mums nebus persun
kti įvykdyti, tačiau turėsime 
visi LLD nariai pasikinkyti 
smarkiam darbui ir visi apsi
jungę su kitomis organizacijo
mis bendrai darbuotis (jau ir 
dirbame), kad reikalinga su
ma pinigų būtų kuo greičiau
siu laiku sukelta.

Mūsų LLD 7-to Apskričio 
nariai nebus paskutiniai šiame 
nepavaduojamai svarbiame 
darbe. Gerai, draugai ir drau
gės veikėjai, mes visi dirbsi
me be nuovargio, bet kaip bus 
su Literatūros Draugijos nau
jų narių vajumi laike tos mūsų 
didžiosios darbymetės? Kuo
met mes dirbame vieną didelį 
darbą, mes jokiu būdu negali
me apleisti kito mūsų pamati
niai svarbaus organizatyvio 
darbo, — mums brangios or
ganizacijos budavojimo dar
bo, — organizacijos, kuri per 
metų metus buvo ir yra pama
tu budavotis visam lietuvių 
kultūriniam ir visam pažan
giam judėjimui.

Šiandieną kiekvieną švie
sesnį lietuvį didelis džiaugs
mas apima vien tik prisimi
nus apie tą didžiausią lietuvių 
tarpe kultūrinę draugiją ir jos 
neįkainuojamai brangius iki 
šiol atliktus darbus, šiuo di
džiojo pasaulinio karo mo
mentu, mūsų draugija irgi at
lieka labai svarbų darbą savo 
raštais ir plačiu aktyviu veiki
mu, jungdama visus lietuvius 
kovai prieš Jungtinių Tautų 
karo priešus ir gelbėjimui ka
ro pastangoms, kad priešas 
būtų greičiau sumuštas ir ka
ras lengviau laimėtas.

Gi ateityje šiai draugijai 
teks dar daugiau ir svarbes
nių darbų atlikti, kuomet bar
bariškas hitlerizmas bus iš
grūstas iš mūsų tėvų žemes 
Lietuvos, kur tie fašistiniai 
bestijos sutrempė ir sunaikino 
paskutinį kultūros daigą ir vis
ką, kas tik tiems barbarams 
pateko.

Mūsų senutė ALDLD būda
ma skaitlinga nariais ir turė
dama tūkstančius sąmoningų 
žmonių savo eilėse, gales daug 
įvairiais būdais pagelbėti pri
sikelti savo broliams iš žiau
riojo karo suverstų griuvėsių.

Taigi, brangūs draugai ir 
draugės, mūsų brangiosios 
draugijos budavojimo reikalas 
mums turi būt aukščiausiu tos 
rūšies reikalu. Apšvieta žmo
nijos yra brangiausiu idealu 
kultūrinio pasaulio. Tad ir 
dirbkime tam brangiajam ide-

I

alui. Dirbdami kitus svarbius 
darbus, nepraleiskime, kad ir 
mažiausios progos nepakalbi
nę padoresnį lietuvį, bei lietu
vę prisirašyti prie Lietuvių Li
teratūros Draugijos, kuri yra 
pažiba visai lietuvių tautai.

Man, kaipo apskričio orga
nizatoriui, labai rūpi, kad mū
sų 7-tas Apskritys nepasiliktų 
paskutiniuoju gavime naujų 
narių. Tai būtų pažeidimas 
mūsų Naujosios Anglijos vei
kėjų garbės. Kaip visuose dar
buose, taip ir naujų narių ga
vimo klausime negali būt pa
žemintas mūsų prestižas.

Kuomet mes eisime per ge
ros valios žmones, prašydami 
aukų nupirkimui ambulansų, 
pasisakykime, kad mes esame 
nariais L.L. Draugijos ir dir
bame pagelbėjimui Jungtinėm 
Tautom karą laimėti, — žiau
rų demokratijos priešą perga
lėti. Gavę nuo tokių žmonių 
paramą pirkimui ambulansų, 
kvieskime juos stoti prie šios 
garbingos organizacijos.

Reiškia, dirbdami kitus di
delius ir visuomeniškai svar
bius darbus, mes tik daugiau 
progų surandame gavimui 
naujų narių į tą organizaciją, 
kurią mes mylime ir prie ku
rios patys priklausome, aptu
rėdami didelę naudą visapu
siškai, kas daro visą gyvenimą 
smagesniu.

Jeigu taip rūpestingai dar
buosimės, ' tai į trumpą laiką 
atliksime du labai didelius ir 
labai svarbius darbus: nupirk- 
sinfb 3 ambulansus garbingie
siems kovotojams už demokra
tinį pasaulį ir gerokai padi
dinsime naujais nariais Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją. Šiems dar
bams niekad neturi stokuoti 
laiko, nei energijos, neigi 
drąsumo.

Vieni draugai ir drauges 
jau darbuojasi, kiti dar tik 
rengiasi prie to darbo. Bet pa
sirodžius šiam raštui spaudoje, 
imkimės visi, urmu garbingiau
siam atlikimui savo pareigų. 
Išgvildenkime kiekvieną lietu
vių koloniją ir nepalikime nei 
vieno padoraus lietuvio už du
rų didžiosios apšvietos draugi
jos. Ir vajui užsibaigus ap- 
skaitliuosime savo darbų pasė
kas. žiūrėsime, ant kiek mes 
paaugsime į trumpą vajaus 
laikotarpį. Tad dirbkime visi!

J. M. Karsonas,
ALDLD 7 Apskričio Org.

Hartford. Conn.

Laisvoji Sakykla
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Du Svarbūs Parengimai

Lenino mirties . paminėjimo 
masinis mitingas įvyks penkta
dienį, vasario 5 d., Polish 
National Home, 100 Governor 
St. Mitingas prasidės 8:15 vai. 
vakare. Kalbės Bob Minor. 
Tai yra vienas iš daugiausia 
atsižymėjusių Amerikos darbi
ninkų klasės vadų ir Komunis
tų Partijos centro komiteto 
narys. Taipgi bus ir graži mu- 
zikališka programa. Anna So- 
kolow, viena iš aukštai atsižy
mėjusių šokių artistų, šoks vė
liausios mados šokius, skiria
mus dėl Suvienytų Tautų.

Taigi visi Hartfordo ir apy
linkės darbo klasės sūnūs ir
dukterys nepraleiskite šios 
puikios progos paminėti tą 
darbininkų klasės vadą. Išgirs- 
kite tą puikų kalbėtoją, kuris 
aiškins Lenino mokslą ir ką 
tas mokslas reiškia dėl darbi
ninkų klasės visame sviete, ir 
kaip tuo mokslu apsiginklavę 
Sovietų Sąjungos žmonės įvei
kė tą Vokietijos šėlstantį fa
šizmą, kuris buvo pasiryžęs iš
naikinti juos ir visą dorą-, kul
tūrą ir laisvą mokslą.

Antras svarbus parengimas 
įvyks vasario 21 d. Laisvės 
Choro svetainėj. Bus rodoma 
kalbanti Sov. Sąjungos filmą 
vėliausios mados (filmos var
dą pranešiu vėliau). Kaip kam 
gal atrodytų, kad choro sve
tainė yra per maža paveiks
lams rodyti. Bet iš patyrimo 
atrodo, kad paveikslus galima 
gerai parodyti, kad ir ne la
bai ilgoj svetainėj. Šioj svetai-

Bostonc United Office & Professional Workers unija 
ir American Communication Assn, unija (abi CIO) tu
ri atidariusios Canteeną kareiviams ir jūreiviams priim
ti. Nuotraukoj matome vieną pasilinksminimo sceną.

KODĖL MES NEGALIME SU
SIKALBĖTI SU REDAK

TORIAIS?

Kuomet amerikietis 
pondentas L. Stowe, 
Sovietų Rusijoj, sykį
šventė visą dienos korespon
denciją, aprašymui, ką reiškia 
Sovietuose politiniai komisa
rai. Trumpoj sutraukoj, jo 
nuomonė apie juos tokia:

— Sovietų komisarai, tai 
toki tipai, kurie išmokslinti 
iki šių dienų aukščiausio laips
nio. Juos Sovietai išauklėjo 
specialiuose institutuose. Tai 
žmonės, kurie pažįsta ne tik 
visas šakas mokslo, bet giliai 
pažįsta ir visas klases žmonių. 
Jie karo fronte suvaidina dar 
žmonių istorijoj negirdėtą 
vaidmenį. Fronte, jie yra stra
tegai - planuotojai, inžinieriai, 
visokių pabūklų vairuotojai ir 
jų mechanikai. Jie kareivius 
užjaučia, supranta, ko jiems 
stokuoja, žodžiu sakant, jie 
gyvena kareivių sielose!

Maždaug tokioj stadijoj 
randasi ir mūsų redaktoriai. 
Nesvarbu, iš kokios profesijos, 
mes jiems perdaug negalėtu
me sumeluoti. Tai žmonės, ku
rie visa galva pakilę virš vi
suomenės (aišku, ne visi—J.). 
Mes dar prisimename, kaip 
Lietuvoj piemenukai ganyda
vo gyvulius pūdyme, kurį tvė
rė vasarojus ir rugiai. Pieme-į 
nukų buvo užduotis, neišgany
ti nei rugių, nei vasarojų. Nors 
šis palyginimas ir būtų etiniai 
per žemas, bet labai atitinka 
šiame klausime. Mat jie, deda-Į 
mi raštus į spaudą, turi išlai
kyti tam tikrą liniją, o ta lini
ja gana komplikuota, kad už
imtų gana daug vietos pla
čiau ją išaiškinti.

Tankiai bendradarbis pa
siunčia pluoštą raštų redakto
riui, kad patalpintų į spaudą. 
Redaktorius juos tiek sumėsi- 
nėja, “iškraipo mintis,” kad 
autorius tik pažįsta pagal sa
vo slapyvardį, o kitą visą čie- 
lą, šmurkšt ir numeta į gur
bą. Na, tai kaip tokiam gali 
žmogus bendradarbiauti, ar 
ne ? Kas liečia mane, tai nega
liu rūgoti, nes kaip turiu dau
giau laiko ir geriaus apdirbu 
rankraštį, tai ir telpa ištisai 
žodis žodin. Tiesa ir ant mano 
kelių “svarbių” raštų, margis 
miega gurbe, bet aš už tai ne
pykstu ant redaktorių, o labai 
esu dėkingas jiems, kad jų ne
paleido į svietą ir neišstatė 
mane ant pajuokos.

Pagalinus, į ką 
našu, iš miško 
j ieškoti!

Mat, tankiai
pondentams užeina kas į gal
vą, tai ir mauname, kaip da
vatka pas kaiminką be reika
lo pasiplepėti, visai neapsidai
rę, kad pavojus, gėda ir dideli 
nuostoliai stovi mums prieš 
akis. Na, ir jeigu redaktorius 
pakeitė kelis žodžius dėl pa
dailinimo kalbos, ar suderini
mo sakinių savais žodžiais, tai 
mes pykstame ant redaktorių, 
tarsi mūs žodžiai tai kokia re
likvija. Kiek gi čia svarbu, 
kad redaktorius iš beskės 
obuolių išmes kelis supuvusius, 
arba ir visus numes? Visai ne
svarbu, kuomet saliūnininkas 
išmeta pijoką pro duris. Išme
tė jį iš vieno, jis eina į kitą. 
Išmeta redaktoriai mūs vieną 
rašinį, rašykime kitą, tik ge
rai pagalvokime, už ką išmetė 
pirmąjį, o pamatysime, jog jie 
turėjo tam pagrindą!

Ar mūs redaktoriai yra ne
kalti avinėliai ? Kas taip ma
nytų, tai visai nežino redakto
rių unaro. Vieną iš jų neseniai 
užpykdžiau, tai už mane vie
ną jis prakeikė mūs visą mies
tą (?—Red.). Bet iš to daug 

’ negalime stebėtis. Kodėl taip 
įvyksta? Ko kolonijų veikėjai, 
dienraščio bendradarbiai ir ki

rti darbuotojai turi pyktis su 
| redaktoriais ? Turi būt tam
• priežastis ir ji yra. O kuo grei
čiausia ji turi būt prašalinta iš 
mūs tarpo, nes baisu ir pamis-

• linti kokiame momente mes 
'dabar randamės.

Visų pirmiausia, tarp redak
torių ir veikėjų yra praraja, 
per kurią mes negalime susi
kalbėti ir vieni kitų nesupran
tame. Pavyzdžiui, kalbėtojas -

Išleidau sūnus kariuomenėn, o 
pati nuėjau jiem ginklų ga
minti, tad negalėjau vajuje 
dalyvauti.” Ir vėl tragedija.

Tiesa, kad kiekvienam dar
bui tui;i būti tinkamas ir pasi
šventęs darbuotojas, o ant ne
laimės mes tokio kai sykis 
Bostone neturime. Vienok, 
šiuos žodžius rašant, pasižiū
rėjau į vajininkų sąrašą ir štai 
ką suradau. Pasirodo, kad 
Bostonas randasi vienuoliktoj 
vietoj vajininkų sąrašo! Tik 
visa bėda, kad vajininkai ne
dėjo balsus į vieną daiktą. 
Kitaip sakant Bostonas stovi 
pirmoj vietoj, po dovanų lai
mėjimo.

Argi redaktorius būtų taip 
rašęs, jeigu būtų žinojęs mū
sų kolonijos padėtį? Aišku, 
kad ne. Bet dabar mes vieni 
kitus mėtome akmenais ir ma
nome, kad tai' mūsų priešas. 
Mano pageidavimas būtų ve 
kokis. Jei būtų galimybės, kad 
redaktoriai galėtų paimti va- 
kacijų ir atvažiuotų į koloniją, 
ant poros savaičių, čia jie pa
žintų vietos veikimą, sužinotų, 
ką daugiausia skaitytojai my
li skaityti, o aš tikras, kad 
Laisvėj netilptų toki akademi
niai straipsniai kaip kad Pa
karki io ir panašūs.

Kolonijų kovotojai geri ir 
kovoja pasišventusiai, bet pa-į 
ilso ir nori pasilsėti; nori kad 
kas juos paguostų, o neuitų. Iš 
kito šono, mūs redaktoriai 
dirba perdaug, o dar mes juos 
nervuojame ir mokiname-. Pa
žinkime jų pareigas, o jie lai 
būna tais komisarais ir apsi
gyvena liaudies sielose! Re
daktoriai, bendradarbiai, ko
respondentai, kolonijų veikė
jai ir simpatikai. Sudarykime 
tokią jėgą, kuri smarkiau 
trenktų į fašistinį pasaulį ne
gu perkūnas!

So. Boston, Mass.
Jau Yra Pradžia Pirkimui 

Ambulansų

Sausio 24, 1943, buvo su
rengta sidabrinės vestuvės Lie
tuvių žinyčios Svetainėje, 2 
Atlantic St., dėl draugų Rapo
lo ir Marijonos Krasauskų iš 
Medford, Mass.

Kadangi draugai Krasaus
kai visuomet stovėjo progresy- 
viškam darbininkų judėjime, 
todėl susirinko geras būrelis 
draugų juos pagerbti. Po ska
nių valgių ir išsigėrimų, to va
karo pirmininkas Dr. J. Riep- 
shis, pakvietė Eleną Repshienę 
ir Bob. Neurą, kad padainuotų 
keletą dainelių. Sudainavo la
bai gerai. Vėliau pirmininkas 
pakvietė svečius, kad išsireikš
tų pagerbimui jubiliejantų. 
Kadangi draugai Krasauskai 
daug dirba dėl darbininkų ju
dėjimo, tai visi, katrie tik bu
vo perstatyti pakalbėti, išsi
reiškė, kad didesniam pager
bimui draugų Krasauskų būtų 
paaukota po kelis dolerius ko
kiam svarbiam tikslui ir pali
ko jubiliejantam paskirti, kam 
tos aukos turi eiti. Draugai 
Krasauskai paskyrė dėl ambu

Jaunutis.
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redaktorius atvažiuoja į kolo-l Red* Pastaba. — Dėl laik- 
niją kalbėti. Jis apsistoja per- raštyj vietos stokos šis Jaunu
liais voti pas profesijonalą ar 
biznierių, kuris vietos veiki-

čio rašinys negalėjo tilpti 
Laisvėje prieš mūsų bendrovės 

mc neprideda nei vieno pirs- šėrininkų suvažiavimą. Talpin
to. Aišku, redaktorius, besisve-. darni jį dabar, pabrėžiame, 
čiuodamas, ir gauna visas in- tai paskutinis tuo klausi- 
formacijas iš minėtų asmenų mu rašinys. “Diskusijos” tuo 
ir, parvažiavęs namo, “jau ži- reikalu negali tęstis per laik- 
no kolonijos veikimą” — tuom raštį (ypačiai šiuo metu) am- 
jis ir vaduojasi. Bet jis neper-1 žinai. To pageidavo ir suva- 
simetė nei keliais žodžiais su 
tuo veikėju, kuris surengė jam 
prakalbas; nesikalbėjo su 
Laisvės vajininkų ir nuolatiniu 
laikraščio bendradarbiu. Tai 
ką jis žino apie kolonijos vei
kimą? Nieko. Net nežino, ka
da mes jo laikraštį gauname!

Už pavyzdį paimsiu savo 
koloniją. Pereitais metais mes

žiavusieji šėrininkai.

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Neseniai buvo pasirodęs 
Laisvėje Dėdės Vinco feljeto
nas, apie Smetoną. Matomai, 
redaktoriaus ranka jo nečiu
pinėjo. Jis atrodo, sakytume, 
kad gniūžtė linų tik per min
tuvus perleista. Kuomet tie 
patys sakiniai ii’ žodžiai po 
kelis kartus pakartojama, tai 
rašinys pasidaro monotoniškas 
ir nuobodus skaityti. Tokius 
raštus skaitytojas atskaito iki, 
pusės ir pameta. Tai kokia iš 
to nauda autoriui? Ar čia bū
tų negerai padaręs redakto
rius, kad jį visą būtų numetęs 
į gurbą ? Nesakau, kad jis rei
kėjo mesti į gurbą, kad ant
tiek blogai tyuvo parašytas, bet darbą, nei už pašto lėšas.

surengėme bankietą, kad pa
sveikinti dienraščio šėrininkų 
suvažiavimą. Tame bankiete 
su kėlėme visą šimtą! šį metą 
nutarėme padaryti tą patį. 
Bet šį metą sąlygos daug kie
tesnės, geriausios šeimininkės 
vienos atsidūrė ligoninėj, o ki
tos sirgo savo namuose. Rasi-' 
likus silpnom spėkom, labai j 
sunkiai reikia dirbti. Tik įsi-1 
vaizduokite, šeimininkės visą 
maistą dėl bankieto turėjo 
sura.nkioti pas ūkininkus! Aš 
ant mašinėlės parašiau šimtą 
laiškų ir išsiunčiau kaipo pa
kvietimą Laisvės patrijotams, 
nepadarydamas bilos už savo

dėl to, kad tam žmogui, kuris 
nieko nereiškia šiame momen
te, gaila vienos eilutės laikraš
ty, o tuom tarpu net dvi špal- 
tos tapo bevertės. Kaip Anato
me, tūli mūsų raštai metami į 
gurbą vien dėlto, kad neatsa
ko į momentą, kaip pastarasis.

nėj gali susėsti apie 200 žmo
nių. Nepraleiskite nepamatę 
šios filmos.

Darbininkas.

Pranešimas
Bendras Hartfordo lietuvių 

bazaras įvyks vasario 6 d. pa
rapijos svetainėj, 339 Capitol 
Ave. Rengia Hartfordo Lietu
vių Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Skyrius. Pelnas eis dėl 
Raudonojo Kryžiaus. Visi 
kviečiami dalyvauti. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

W. B.

Šiemet Laisvės bankietas 
Bostone buvo vienas iš di
džiausių, kokis kada yra bu
vęs, Tikrai nežinau, kiek duos 
dienraščiui pelno, bet tikiu, 
kad nemažiau kaip pernai. 
Vos už trijų dienų, susitikau 
vieną iš šeimininkių ant Broad
way, kuri sako:

— Ar matei Laisvėj, kokią 
padėką mes gavome už mūs 
sunkų darbą? Didesnės špygos 
nei Michelsonas negalėtų nu
piešti. Daugiaus neapsiimsiu ir 
nedirbsiu . . .

Ne komedija, bet tragedija, 
kad taip įvyko. O tiesa, re
daktorius buvo surikęs: “kas 
pasidarė su Bostonu ir Laisvės 
yajininkais? Kur ta tinginė - 
apsileidėlė Sabulienė ir kiti?” 
Tiesa, Sabulienė ne korespon
dentė ir redaktoriui neatsakys. 
Bet tas atsakymas kunkuliuo
ja jos sieloj: “Redaktoriau!

lansų pirkimo.
Aukavo sekančiai:

R. ir M. Krasauskai $25.00
Dr. J. ir E. Repshiai 10.00
A. ir K. Barčiai 10.00
Mr. & Mrs. Zinskai 10.00
Mr. & Mrs. A. Krasauskai 5.00
B. ir E. Niaurai 5.00
F. ir A. Kvetkauskai 5.00
J. Zakonis 5.00
M. Stašienė 5.00
W. Stašis 1.00
Mr. & Mrs. Norbutai 5.00
J. Grinkaitienė 2.00
St. ir J. Rainardai 2.00
O. Gricienė 2.00
M. ir K. Kazlauskai 2.00
M. Musteikienė 2.00
Dr. F. ir A. Borisas 2.00
M. Užunaris 2.00
J. ir A. Kaines 2.00
B. Brewer 1.00
J. Tutkus 1.00
J. šūkis 1.00
D. ir F. Brazai 1.00
F. Al i j ūsaitis 1.00
Mr. & Mrs. Kučas 1.00
A. Grigaliūnienė 1.00
H. Tamašauskienė 1.00
Elz. Fraimontienė 1.00
Rev. B. Kubilius 1.00

Viso ...........  $112.00
Tai graži pradžia. Jeigu vi

si Mass, valstijos lietuviai taip 
aukotų, tai būtų galima greitai 
nupirkti kelis ambulansus.

S. R.

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

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

' ............... ................. ......................................

“Vilnies” Kalendorius
19 4 3

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

=====^176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c==== 
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais rastais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Sovietų Kovotojai Užmušė
Bei Suėmė 330,000 Hitleri

ninkų Stalingrado Srity
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Vasario 1 ir 2 d., be to, buvo paimti nelaisvėn seka
mieji vokiečių armijos generolai:

8-tos armijos korpuso komandierius, gen pulk. Wal
ther Heitz.

76-tos pėstininkų divizijos komandierius, generolas 
Įeit, von Rodenburg.

113-tos pėstininkų divizijos komandierius, gen. Įeit, 
von Zikst Arnim.

24-tos tankų divizijos komandierius, generolas Įeit, 
von Lensky.

389-tos pėstininkų divizijos komandierius, gen ma
joras Martin Latmann.

Komandierius vokiečių kariuomenes grupės, apsup
tos į vakarus nuo Stalingrado ir centraliniuose Stalin
grado sektoriuose, generolas majoras Raškė.

Generolas majoras Magnon.
Dar buvo suimti šie karininkai: feldmaršalo Fried- 

richo Pauluso asmeninis adjutantas pulkininkas 
Adam; 14-tos tankų divizijos komandierius, pulk. Lud
wig; 227-to pėstininkų pulko 100-sios divizijos koman
dierius, pulk. Franz Neibekker; 2-ro mortirų pulko ko
mandierius, pulk. (?); 29-tos motorizuotos divizijos 
29-to pulko komandierius, pulk. Guenther Krag; 1-mos 
rumunų raitininkų divizijos 8-to artilerijos pulko šta
bo galva, pulk. Maltopol, ir 8-tos armijos korpuso 13- 
50 sapiorų pulko komandierius, pulk. Schilleng.

76-to pulko štabo galva, pulkininkas Byelogurat; 48- 
to savarankiško susisiekimų pulko komandierius, pulk. 
Karnevsky; 376-tos pėstininkų divizijos 51-mo artile
rijos pulko komandierius, pulkininkas Schwarz; 44-tos 
pėstininkų divizijos 134-to pulko komandierius, pulki
ninkas Boye; 376-to artilerijos pulko komandierius, 
pulk. Fur; 376-tos pėstininkų divizijos 576-to pulko ko
mandierius, pulk. Shuetezenf; 37-to artilerijos pulko 
komandierius, pulk. Wolff; 44-tos divizijos 134-to ar
tilerijos pulko komandierius, pulk. Bosartur; 376-tos 
pėstininkų divizijos 536-to pulko komandierius, pulki
ninkas Schlesinger; 627-to artilerijos pulko komandie
rius, pulk. Berenek; 767-to pėstininkų pulko komandie
rius, pulk. Steidle; 14-tos tankų divizijos štabo galva, 
pulk, von Wolt; 76-tos pėstininkų divizijos štabo gal
va, pulk. Briedgult; 45-to pėstininkų pulko komandie
rius, pulkininkas Lebere; pulk. Ratch Kaiser; 297-tos 
pėstininkų divizijos 523-čio pulko komandierius, pulk. 
Hans Liedau, ir daugelis kitų.

Per tas kautynes arti Stalingrado mūsų kariuomenė 
viso paėmė nelaisvėn 24-ris priešų generolus ir dau
giau kaip 2,500 kitų oficierių.

Per generalį ofcnsyvą prieš apsuptus priešus tarp 
sausio 10 d. ir vasario 2 d., mūsų kariuomenė, pagal 
dar nepilnus skaitmenis, pagrobė nuo vokiečių seka
mus karo reikmenis:

750 lėktuvų, 1,550 tankų, 6,700 kanuolių, 1,462 mor
tirų, 8,135 kulkasvaidžius, 90,000 šautuvų, 61,102 tro- 
kus, 7,369 motorinius dviračius, 480 vežimų, traktorių 
ir auto-transportų, 320 radijo stočių, tris šarvuotus 
traukinius, 56 garvežius, 1,125 geležinkelio vagonus, 
235-kis sandėlius amunicijos ir ginklų ir didelį kiekį 
kitų karinių reikmenų.

Mes dar tebeskaičiuojame pagrobtus įrengimus šia
me mūšyje, viename iš didžiausių mūšių ištisoj karų 
istorijoj.

Laivynų ir Oro Kautynėse 
Turėjo Nuostolių ir Japonai 

ir Jungtinės Valstijos
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

te, Gilberto salų grupėje, ir kai kurios mūsų bombos 
nukrito visai arti to priešų laivo.

Sausio 30 d. iš ryto vidutiniai mūsų bombanešiai Ma- 
rauderiai atakavo japonų pozicijas Mundoj (Saliamo
no salyne).

Tą pačią dieną popiet mūsų Marauderiai ir didieji 
bombanešiai — Lenkiančios Tvirtovės padarė antrą 
ataką prieš japonų įrengimus Mundoj. Smūgiais į prie
šų taikinius buvo užkurta gaisrai.

Sausio 31 d. vienas karinis Jungtinių Valstijų lai- 
vas-naikintuvas bombardavo grupę priešų valčių ties 
Esperance Iškyšuliu, Guadalcanal saloje.

Vasario 1 d. iš ryto grupė mūsų bombanešių smigi- 
kų ir Avenger torpedinių lėktuvų, lydimi Wildcat lėk
tuvų kovotojų, bombardavo japonų užimtą sritį Mun
do je. Du bombanešiai-smigikai nesugrįžo.

Tą patį rytą grupė mūsų Lekiančių Tvirtovių, lydi
ma Warhawk ir Lightning lėktuvų kovotojų, bombar
davo didelį japonų krovinių laivą ties Shortland sala, 
ir trimis bombomis tiesiog į jį pataikė. Visi Jungtinių 
Valstijų lėktuvai sugrįžo, nors trys mūsų lėktuvai ko
votojai buvo kiek sužaloti ugnim iš japonų priešorlai- 
vinių kanuolių.

20 japonų Zero lėktuvų atakavo antrąją mūsų Le
kiančių Tvirtovių bangą, kuri buvo siunčiama bombar- 
duot priešų laivus Buin-Shortland srityje (Saliamono 
salyne). Trys iš mūsų lėktuvų dingo, o ketvirtas su
grįžo labai sužalotas.

Jungtinių Valstijų kariuomenė Guadalcanal saloje 
ir toliau mažu-pamažu grūmėsi pirmyn linkui vakarų.

Per Mėnesį Pastatyta
5,489 Lėktuvai 

Amerikoje

Ir Finų Prezidentas Numa
to Nacių Sumušimą.

Washington. — Amerikos 
darbininkai ir pramoninin
kai tikrai gali didžiuotis 
rekordiniais daugiais paga
mintų karinių pabūklų, — 
pareiškė Donald M. Nelson, 
Karinės Gamybos Tarybos 
pirmininkas. Jis pranešė, 
jog 1942 m. gruodžio mėne
sį Jungtinėse Valstijose bu
vo pastatyta 5,489 kariniai: 
lėktuvai, tai 677-niais dau
giau, negu lapkričio mėn.

O visų karo pabūklų abel- 
nai pernykščiame gruodyje 
buvo pagaminta net pen
kiais šimtais procentų dau
giau, lyginti su mėnesiais 
pirm japonų užpuolimo ant 
Amerikos Perlų Uosto, sa
kė Nelsonas.

Naciai Neteko Bent 
500,000 Kariuomenės 

Prie Stalingrado
Maskva. — Skaičiuojama, 

jog mūšiuose dėlei Stalin
grado liko nepagydomai su- 

. žeista ir nelaisvėn paimta 
iki 170,000 hitlerininkų. 
Pridėjus šį skaitmenį prie 
330,000 tame fronte užmuš
tų, tai vokiečiai Stalingrado 
srityje viso neteko virš pu
sės miliono kariuomenės.

Finliandijos prezidentas 
Ryti savo seime kalbėjo, 
kad talkininkai turėtų su
prast jos padėtį ir ne
skriaus t ją po karo. — Va
dinasi, ir jis jau įžiūri, kad 
naciai liks sumušti.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, va
sario 5 d. Liet. Salėje, 7:30 v. v. 
Šis susirinkimas bus gana svarbus, 
tad visos turime dalyvauti. — M. 
K. (28-30)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. praeitame susirin

kime nutarė susirinkimų dieną pa
keisti, vietoj pirmadieniais, kiek
vieno mėnesio, dabar laikysime pir
mą penktadicnj. Tad visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, penktadienį va
sario 5 d., 7:30 v. v. L. T. Name. 
Po susirinkimo turėsime ką tokio ■ 
naujo. Tą vakarą ir mezgėjos susi
rinks, nepamirškite dalyvauti. E. 
Beniulicnė, rast. (28-30)

AMERIKOS LAKŪNAI SU
SPROGDINO JAPONŲ 
SANDĖLIUS BURMOJ

New Delhi, Indija. — 
Jungtinių Valstijų bomba
nešiai susprogdino didelius 
japonų sandėlius ir sukėlė 
gaisrus Rangoono prieplau
kų srityje, Burmoje. Visi 
amerikiečių lėktuvai ir jų 
lakūnai saugiai sugrįžo.

Bergždžios Japonų lėktuvų 
Atakos Aleutuose

Washington. — Du japo
nų vanden-lėktuvai bombar
davo amerikiečių pozicijas 
vakarinėse Aleutų salose, 
bet jokių nuostolių nepada
rė.

Japonų orlaiviai vas. 1 d. 
puolė Jungtinių valstijų lai
vus ir pakrančių pozicijas 
vakarinėse Aleutų salose, 
bet taipgi nepadarė jokių 
nuostolių a m e r i kiečiams, 
kaip praneša Jungtinių 
Valstijų laivyno departmen- 
tas.

■ ■    t I

Australija. — Talkininkų 
artilerija bombarduoja ja
ponus Salamauos srityje 
Naujoje Guinejoje.'

šiaur. Afrika. — Suda
ryta civilies francūzų val
džios komisija, kuri sugrą
žinsianti valdininkus, pir- 
miaus pašalintus kaipo ma
sonus. .

Prezid. Rooseveltas Pabrėžė 
Kasablankos Konferencijos 

Planą - Sukriušint Ašį 
(Tasa nuo 1-mo pusk) 

riausias karinis Chinijos 
vadas Chiang Kai-shek, tai 
prezidentas dar nurodė, jog 
Sovietai nekariauja prieš 
Japoniją, prieš kurią ame
rikiečiai ir anglai kariauja. 
O Kasablankos konferenci
ja buvo atkreipta prieš vi
sus tris fašistų Ašies kraš
tus. Chinija gi yra tokioj 
geografinėj padėtyj, kad 
Chiang Kai-shekas negalėjo 
atvykti į minimą konferen
ciją Šiaurinėje- Afrikoje.

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

vasario 7 d., 2 vai. dieną, 408 Court 
St. Nariai dalyvaukite. Tuojaus po 
kliubo susirinkimo įvyks Bangos 
Choro susirinkimas, todėl kviečiame 
priklausančius ir garbes narius da
lyvauti, nes yra daug svarbių daly
kų aptarti. — C. Andriūnas.

(29-31)

» NEWARK,N. J.
Newarko moterų mezginių kliu- 

bas ruošia parę, įvyks 7 d. vasario, 
3 vai. dieną, 180 New York Avė. 
Kviečiame visus lietuvius dalyvauti. 
Pelnas skiriamas vilnų fondui. — 
Kom. (29-31)

rio parengimo, kur bus perstatyta 
veikalas “Pussesere Salomėja.” Su
sirinkimas prasidės 1:30 vai. dieną, 
325 E. Market St. Prašome atsives
ti ii' naujų narių. — Valdyba.

(29-31)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 7 d., 2 vai. dieną, 
15-17 Ann St. Malonėkite dalyvau
ti šiame susirinkime, nes bus svar-' 
bių reikalų aptarti. Taippat drau
gai, užsimokėkite duokles už 1943 
metus, nes Centrui reikalinga pini
gų priruošimui naujos knygos. — 
V. Zelin. (29-31)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 7 d. Prašome narių dalyvau
ti, nes šiame susirinkime išrinksi
me darbininkus-kes dėl 14-to vasa-

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
i

WORCESTER, MASS.
Prašom mūsų organizacijų narius, 

Laisvės ir Vilnies skaitytojus-rėmė- 
jus, abclnai pažangios veiklos dar
buotojus dalyvauti svarbiam susi
rinkime penktadienį, 5-tą vasario, 
7:30 vakare, 29 Endicott St. Šis su
sirinkimas yra šaukiamas sudary
mui platesnio komiteto sukėlimui 
reikalingos sumos ambulansų fon-1 
dui ir pasitarimui kitais svarbiais 
mūsų yeiklos reikalais. Prašom vi
sus dalyvauti. — LLD Moterų Ko
mitetas. (29-30)

HARTFORD, CONN.
Liet. Moterų Kliubo susirinkimas 

įvyks vasario 7 d., 5 vai. dieną, 155 
Hungerford St. Kviečiame nares 
dalyvauti, turėsime svarbių reikalų 
aptarti. — V: K., sekr. (29-30)

HARTFORD, CONN.
Lenino Mirties Paminėjimo susirin

kimas įvyks* vasario 5 d., 8:15 v. v. 
įžanga 25c, įskaitant taksus. Polish 
National Home, 100 Governoi' St. 
Kalbės Bob Minor, plačiai žinomas 
darbininkų vadovas ir taipgi daly
vaus Anna Sokolov, viena iš ge
riausių šokikių. Visus kviečia daly
vauti Hartfordo Kompartija.

(29-30)

HARTFORD, CONN.
Bendros rusų organizacijos ruošia 

krutamųjų paveikslų vakarą. Sek-. 
madienį, vasario 7 d., Avery Memo
rial. Pradžia nuo 2:30 vai. dieną ir 
tęsis iki 10 „vai. vakaro, nuolatinis 
rodymas. Matysite “Red Tanks,” 
“Heroic Sevastopol” ir kitus trum
pus paveikslus. Pelnas bus naudai 
Medikalės pagclbos Sovietų Sąjun
gai. Įžanga 55c. (įskaitant taksus). 
Kviečiame dalyvauti. (29-30)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, vasario 7 d., įvyks 

visuotinas mūsų organizacijų susi
rinkimas labai svarbiais reikalais. 
Bus svarbios diskusijos. Pradžia 3 
vai. dieną, 735 Fairmount Ave. Visi 
dalyvaukite. (29-31)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 7 d., 1 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry & Wal
nut Sts. Visi nariai malonėkite su
sirinkti. Evelyn Farion, Sekr.

(29-31)

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kainp. 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

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

būsite patenkinti

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

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft) 

Rheingoid E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Seattle, Wash.
■ ■ ------- •

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
karas būtų laimėtas šiemet.

Ant pabaigos jis sako: šitas 
karas yra žmonių karas ir 
žmonės turi žiūrėt, kad karas 
būtų laimėtas, ir kad kito jau 
nebūtų surengta, kurį nekuria 
jau planuoja. Dėlto darbinin
kai turi kovot išvien, kad po 
šio karo daugiau karų nebūtų 
ir kad pasaulio darbininkų gy
vastys būtų apsaugota.

S. G.

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

( Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA - TURTAS

Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jautį 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 Dekens 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 ................................................................................................. . ........
Miestas ................................................................................... Valstija ........................

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. BOX 668, NEWARK, N. J.

LIETUVIŲ ŽINIAI 
Ar Girdėjote?

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

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 netun 
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 skausmu mažin 
toja laike mėnesinių.

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

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervunr*
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 proga 
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 iru-dų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiarpe paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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New Yorko^z/z^/Zliilot
na. O tu, kai “didelis Lietuvos 
patrijotas,” tai “patrijotiškai” 
pasielgei.

Kiek tu, Jonai, esi visokiu 
mekligenų pridaręs lietuviu

Svetiinkalbių Spauda Pasiža
dėjo Reni ii Raudonąjį Kryžių

Redaktoriai ir leidėjai septynių dešimtų svetimkal- 
biškų laikraščių New Yorke pasižadėjo remti Raudono
jo Kryžiaus karo fondą šiais metais. Pasižadėjimas 
duota sausio 25-tą įvykusiame pokilyje - pasitarime 
viešbutyje Brevoort. Paveikslo viduryje Mrs. David 
Challinor, pirmininkė Amer. Raudonojo Kryžiaus New 
Yorko skyriaus, kuri pokilyje aiškino svarbą Raudono
jo Kryžiaus ne tik dabar, bet ir po karo. Iš kairės Ed
ward Corsi, buvęs imigracijos ir natūralizacijos komisi- 
jonierius, kuris sveikino Rad. Kryžiaus “vieningumą, 
duosnuma ir žmoniškumą.” Dešinėj James M. Cecil, 
pirmininkas Raud. Kryžiaus visuomenei informuoti ko
miteto, kuris paskelbė, kad Raud. Kryžiaus vajus pra
sideda kovo 1-mą ir aiškino, kokios kooperacijos tiki
masi iš svctimkalbių spaudos šiame Raudonojo Kry
žiaus vajuje.

Amerikos Raudonasis Kryžius turi šiais metais gauti 
keturis milijonus puskvorčių kraujo, kad užtikrinti pa
kankamą gelbėjimą mūsų ginkluotose jėgose esančių 
žmonių gyvasties. Ir turi sukelti 125 milijonus dolerių 
pravedimui Raud. Kryžiaus pagalbos kariuomenei ir jų 
šeimoms. Iš tos kvotos didysis New Yorkas turi sukelti 
$13,000,000 pinigais ir po virš 10 tūkstančių puskvor
čių kraujo kas savaite.

Brooklyn© kraujo gavimo nauja kvota yra 2,500 pus
kvorčių per savaitę. Ji gali būti išpildyta, jeigu kiekvie
nas suaugęs, sveikas žmogus atliks savo pareigą.

Jono Buivydo Veid
mainyste

Pateko man. į rankas Kelei
vio No. 4, sausio 20-ios. Ran
du Vytauto Katiliaus (Jono 
Buivydo) korespondenciją, ap
rašančią sausio 8-tos metinio 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo susirinkimą. Korespon
dencija pilna veidmainysčių. 
Tarpo kitko, rašydamas apie 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
atsiųstus tikintus, sako: “Ir 
čia trys lietuviški miškeliai 
balsavo prieš tikietų pirkimą.” 
Girdi, “jie iš vardo lietuviai ir, 
jeigu bėda užpuola, pagalbos 
prašo pas lietuvius, lenda į lie
tuviškų organizacijų vadovy
bę . . .”

Kur. ir kada jie Įlindo i tas 
valdybas? Juk L. A. Pil. Kliu- 
bas savo priešmetiniame susi
rinkime išrinko valdybą tikrai 
demokratiškai, vienbalsiai be
veik visą valdybą išskiriant 
vice-pirmininką ir Vieną board
- direktorių, kur buvo 4 kan
didatai ir iš jų didžiumą bal
sų gavo A. Linkus į vice-pir- 
mininkus ir G. Bernotą į board
- direktorius. Tai kur čia lin
dimas. Begėdišką drąsą turi, 
Jonai, dar į laikraštį taip ra
šyti.

O kaip su tavim, Jonai Bui-

AIDIEČIAMS
Aido Choro metinis susirin

kimas įvyks šio penktadienio 
vakarą, paprastu laiku — dalį 
laiko panaudosim dainoms, ki
tą susirinkimui. Visi nariai da
lyvaukite. Kviečiami ir rėmė
jai - garbes nariai padėti cho
rui darbuose ir pradžioj metų 
pasimokėti duoklę.

P. Grabauskas.

vydai, kada tu buvai išrinktas 
už pirmininką to paties L. A. 
Pil. Kliubo anais metais? 
Kaip tu pasielgei? Už tai, kad 
priimant naujus narius i kliu- 
bą neskaitei prisiegos taip, 
kaip konstitucijoj parašyta, 
ko nariai reikalavo, turėjai ap
leisti vietą. Ar ne diktatoriš
kai elgeisi.

Kas link balsavimo tų “tri
jų miškelių,” tavo diktavimo 
niekas nereikalauja. Demo
kratiškai taip visur daro — 
už ką nori, už tą balsuoki.

Aš gerai įsitėminau kliubo 
pirmininko Kreivėno pareiški
mą, kada jis buvo išrinktas 
1943 metais pirmininkauti. Ji
sai pasakė, kad “gerą valdy
bą išsirinkite: Kliubo gerovė 
daug priklauso nuo komiteto.”

Mano supratimu, komitetas 
turėtų tokius dalykus iškelti 
susirinkime, tegul kliubiečiai 
žino, kas toki tie, kurie sklei
džia tarp kliubiečių neapy
kantą, kaip Jonas Buivydas 
(Vytautas Katilius), kuris per 
korespondencijas bereikalin
gai užsipilkiineja ant narių, po 
kuriomi net savo vardą bijosi 
pasirašyti.

Pažiūrėkime, Jonai Buivy
dai, kokis tu Lietuvos patrijo
tas, tik su liežuviu. ,Kai ap
vaikščiojome L. A. Piliečių 
Kliubo namo kertinio akmens 
padėjimą, uždainavome “Lie
tuva Tėvyne Mūsų,” tai tu, Jo
nai, tuoj kepurę užsidėjai. 
Mačiau, apvaikščiojime buvo 
ir komunistų, bet jie to neda
rė. Mat, jie žino, kas per d ai

tai'])©, kiek tu prirašęs visokių 
nereikalingų ir neteis i n g ų 
šmeižtų ir užsipuldinėjimų, tai 
į jaučio skūrą , nesurašytam, 
žiūrint į tavo darbus, tai ne 
tik tave neverta vadinti lietu
viu, bet neturėtum teisės nei 
gyventi tarpe lietuvių. Jeigu 
tu turėtum tokią galią, kad ta
vęs turėtų klausyti visi, tai aš 
neabejoju, kad tau nepatinka
mi žmonės turėtų vaikščioti 
galvomis, o ne kojomis.

Aš sakau: brangus lietuvi, 
kuris esi labai Įsimylėjęs Ke
leivį skaityti, nepasitenkink 
tik jo vieno skaitymu, skaityk 
ir Laisvę ar Vilnį. Tuose laik
raščiuose jums smulkmcningai 
išdėsto tokių korespondentų 
“Katilių”-Buivydų visokias ne
teisybes ir jų niekšiškus dar
bus Tuomet patys persitikrin- 
sit, kur yra teisybė, ko tie 
žmonės verti, ar jie verti va
dinti lietuviais. Taip pat jūs 
pamatysite, kad jūs per ilgus 
laikus darėte klaidą neskaitę 
d a r b i n i n k i šk o s s ]) a u d o s.

' Kliubietis.

Conroy Paskirtas FBI 
Biuran New Yorke

Edward E. Conroy, Federa- 
lio Tyrinėjimų Biuro agentas 
Newarke, vyriausio FBI direk
toriaus J. Edgar Hooverio pa
tvarkymu perkeltas iš Newar- 
ko Į New Yorką užimti vietą 
specialio agento, vietoj P. E. 
Foxworth, kuris mirė didžio
joj orlaivių nelaimėj kelyje į 
Afriką.

37-tas Metinis Balius
Rengia

Dr. Martin Luther Draugystė 
įvyks šeštadienio vakare r 

VASARIO 6 FEBRUARY
Prof. Peter Rich Orkestrą

Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

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

Prasidės 8-tą vai. vak. Jžanga 55c, {skaitant taksus.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Rakandų Krautuve

Paskutinė Proga Pamatyti 
“Mergną iš Leningrado”
Žavioji Sovietų filmą “Mer

gina Iš Leningrado” palikta 
trečiai savaitei Stanley Teat
re, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke. Šis jau yra antrasis ro
dymas tame teatre. Pirmuoju 
rodymu ji sumušė visus pir- 
mesnius to teatro rekordus.

Filmai pamatyti dabar yra 
paskutinė proga. Jos rodymo 
paskutinė savaitė prasidėjo 
vasario 2-rą. Po tos savaitės 
filmą bus ištraukta, o po to 
pradės rodyti naują Sovietų 
filmą, kada nors tarp vasario 
10 ir 12-tos.

Sako, Kad Gatvės Galėtu 
Būti Šviesesnėmis

James M. Landis, Civilinių 
Apsigynimo direktorius, sako, 
kad New Yorko trafiko švie
sos perdaug pritamsintos. Jo 
manymu, jos turėtų būti švie
sesnėmis, bet to patvarkymą 
jis laiko priklausančiu nuo 
armijos viršininkų.

SUSIRINKIMAI
MA SPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, 4 d. vasario, 8 v. v. 
Zabielskio salėje. Nariai dalyvauki
te. — Sekr. (28-29)

PARDAVIMAI
DIDELĖ PROGA

Parsiduoda Restaurantas, Bar & 
Grill puošniai išfornišiuotas su sale 
bankietams, 350 sėdynių, yra kaba
reto laisniai. Dabar kabaretinis 
biznis daroma tik vieną vakarą j 
savaitę. Vėliausios mados baras. 
Geros įplaukos tinkamam asmeniui 
ar porai. Arba galima būtų priimti 
patikimą partner). Pardavimo prie
žastis — savininkas šaukiamas mili- 
tarinėn tarnybon. Kreipkitės laiš
kais ar asmeniniai: B. G., 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. (29-31)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs Fireman (pe

čių prižiūrėtojas), Prašome kreiptis tant 
sekamu antrašu: .Russian & Turkish 
Baths, 29 Morrell St., Brooklyn, 
N. Y. (Važiuojant BMT linija, išlip
kite ant Flushing Ave. stoties).

(29-31)

Kariškių Šeimynos 
Lankėsi Laisvėj • *»

Violą Adeikienė . su savo 
dviem sūnais kariškiais Ed- 
vvardu ir Alfredu aplankė 
Laisvės įstaigą pereitą šešta
dienį ir paaukojo ' pasveikini
mui dienraščio suvažiavimo 
$5 nuo visos šeimynos.

Violos ir Stanley Adeikių 
sūnūs, abu 18-kos metų (dvy
nukai), įstojo liuosnoriais pe
reitą rudenį. Edward E. Adei- 
kis tarnauja jau du mėnesiai, 
mokinasi jūreivystės J. V. Pa
jūrio Sargyboje, randasi Man
hattan Beach Tr. Station, o 
Alfred R. Adeikis, tarnaująs 
jau 3 mėnesiai, yra sekcijos 
vadu J. V. Jūreivystės Tarny
boje, randasi Sheepshead Bay 
Stotyje, Brooklyne.

Pereitą antradienį lankėsi 
Marcelė Purvėnienė. Apsi- 
skundusi, kad dėl darbo nega
lėjo užeiti prieš suvažiavimą, 
paliko $3 pridėjimui prie su
važiavimui pasveikinti kvotos. 
Tai irgi nuo visos šeimynos — 
Marcelės, Juozo Purvėnų ir 
sūnaus Algirdo, kuris jau ’se
niai tarnauja kariuomenėj ir 
yra seržantu. Al Purvėnas 
randasi Anglijoj.

Užsirašo Darbininkų 
Laikraštį

Angliškas darbininkų dien
raštis New Yorke pravedė 
specialį vieno sekmadienio va
jų užrašinėjimui dienraščio sa
vaitinės laidos The Worker, 
išeinančios už sekmadienį ir 
gaunamos paštu į namus šeš
tadienį. Visame mieste per 
dieną užrašyta 1,343 prenu
meratos, Brooklyne (neįskąi- 

Queens) 479 pren. Sek
madienio laida gaunama į na
mus per pusmetį už'vieną do
lerį.

Siuvėjų Žinios

ra------------------------------------------ n

Clement Vokietaiti'
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiftngle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
(į-------------------- ------------------------B
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Trečiadienio vakare, 27-tą 
sausio, Amer. Lietuviu Pilie
čių Kliubo svetainėj, Įvyko 
Lietuvių Kriaučių mėnesinis 
susirinkimas. Jame buvo ne
mažas skaičius žmonių.

Pačiame susirinkimo šį sykį 
nepadaryta jokių svarbių tari
mų. Pranešimai, aukos, tikie
tų pirkimai.

Iš pranešimų sužinojome, 
kad yra dedamos pastangos 
gaut iš unijistų (?) apdrau- 
dos pomirtinę $500, o šalpos 
mokėjimą atidėt toliau, nes 
dar nebus užtektinai pinigų.

Reiks duoti aštuonių valan
dų uždarbį Raudonajam Kry
žiui ar kareivių sušelpimo or
ganizacijoms. Tas valandas 
atidirbsime šeštadieniais. Iš to 
uždarbio, kiek padarysime per 
8-nias valandas, nuo kiekvieno 
doleris eis į skyriaus iždą.

Lietuviškų kriaučių šapų 
veik pusė siuva kareiviškus 
rūbus, ir yra stoka lavintų 
darbininkų, ypatingai aperei- 
terių. Tokiu būdu nepadaro 
tiek darbo, kiek turi būt pa
daroma. Prie šių rūbų ranki
nių preserių nereikia.

Svetimtautis kontraktorius 
Karboni paskelbė bankrūtą, 
nunešė ne tik darbininkų al
gas, unijai išimtas duokles, 
bet ir karįškus bonus. Unija 
patraukė jį į teismą, ką iš jo 
gaus — sunku dabar pasaky
ti. * J. N.

Le VANDA | 
$ & 
I FUNERAL PARLORS 
n '■ F’j Incorporated a

I Juozas Levandauskas | 
| Graborius—Undertaker | 
I 337 UNION AVENUĖ | 
7 , BROOKLYN, N.Y |
M Tel. STagg 2-0783 i
g NIGHT—HAvemeyer 8-1158 g

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

KARŠTI VALGIAI
DIDELIS PASIRINKIMAS

564 WYTHE AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EVergreen 4-8054

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
ftjĮT Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga UUh

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St eleveiterio stotie*. Tel EVergreen t-9508

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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MATTHEW P. BALLAS
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NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
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