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Išgirdo ir atsiliepė. i
Gražus duosnumas.
Mūsų konvencija.
Atsimokės tuomi patim.

Rašo A. BIMBA

Paskutiniai barbarai ištaš
kyti. Sugriautas Stalingradas 
vėl laisvas!

Visa žmonijos istorija amži
nai minės tuos didvyrius, kurie 
Stalingradą pavertė į milžiniš
ką kapinyną Hitlerio gaujoms.

Tuo Raudonosios Armijos 
laimėjimu džiaugiasi visa pa
žangioji žmonija, visos' Jung
tinės Tautos.

Bet už tai stena ir bėdavoja 
Hitleris ir visa hitlerinių kri
minalistų šaika. Hitleris įsakė 
per ištisas tris dienas visai Vo
kietijai raudoti ir gailėtis žu
vusių nacių.

Lietuviški fašistiniai monel- 
ninkai iškirto dar vieną kiau
lystę. O buvo šitaip: Smetonos 
agentas Balutis kam nors 
Amerikoje laiške nusiskundęs, 
kad vieną kartą, nacių orlai
viams atlėkus ant Londono, 
jam prisiėję nešdintis į skiepą 
ir slėptis.

Čia fašistai tuojau paskelbė, 
kad Balutis badaująs, kad 
vargšui tenka skiepe gyventi! 
Pradėjo jam rinkti pinigus. 
Susirinko nemažai pinigų. At
sirado silpnadvasių, kurie fa
šistų prigavystei patikėjo.

O Balutis sau Londone po
niškai gyvena. Skiepą matė 
tiktai tada, kada reikėjo slėp
tis nuo nacių bombų.

Sakoma, kad bebaliavodami 
ir besibučiuodami klerikalų, 
tautininkų ir menševikų vadai 
aną dieną nutarė boikotuoti 
Sovietų Sąjungą. Jie nusitarę 
“ignoruoti” Raudonosios Ar
mijos laimėjimus—savo spau
doje žinias apie jos žygius 
gražiai nukniaukti.

Taip dabar ir daro. Jeigu 
įdeda, tai kelintoje vietoje. 
Dažnai visai pamiršta net ir 
paminėti Raudonosios Armi
jos didžiuosius smūgius, ker
tamus Hitlerio gaujoms.

Mums atrodo, kad su tuo 
savo boikotu jie tiek laimės, 
kaip Zablackas ant muilo.

Tas jų boikotas dar kartą 
parodo jų simpatijas naciams.

v

Chicagietis T. Barkauskas 
paaukojo penkius dolerius Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
centrui dėl knygų leidimo. Jis 
išgirdo paraginimą ir gražiai 
atsiliepė.

Yra daug gerų Draugijos 
patrijotų, kurie finansiškai ne
nukentėtų, jeigu dolerį kitą 
tam tikslui paaukotų.

*

Visai trumpu laiku ir be jo
kio ypatingo vajaus mūsų 
dienraščio draugai ir priete- 
liai sukėlė du tūkstančiu do
lerių.

Skaitau korespondenciją iš 
Montello, Mass., kad ten nese
niai vienam susirinkime geri 
žmonės sudėjo $484 pirkimui 
ambulansų. Susirinkime kal
bėjo D. M. šolomskas ir Brock- 
tono miesto majoras.

Argi tas neparodo mūsų pa
žangiosios visuomenės nepa
prastą duosnumą prakilniems 
tikslams?

Laisvės šėrininkų suvažiavi
mas praėjo labai gražiai. Ka
dangi svečių iš toli mažai te
galėjo atvažiuot, tai suvažia
vimas buvo šiek tiek mažesnis 
už kitus, bet savo nuotaika ir 
darbais neatsiliko.

Aš nepamenu, kad bent ku
riam kitam suvažiavime pa
sveikinimais būtų buvę sukel
ta du tūkstančiai dolerių. Per
nai buvo suaukota apie šešio
lika šimtų dolerių. Ir tai buvo 
nepaprastai graži dienraščiui 
parama.

(Tąsa 5-am pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis
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UŽKERTAMA NACIAM IŠTRŪKIMAS PER KERCO SĄSIAURĮ
Amerikiečiai Grumiasi vis 
Pirmyn Guadalcanal Saloj 

Amerikos Bombanešiai Atakavo Vokietiją ir Italiją

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, vas. 4. — Laivyno pranešimas 271:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Japonų lėktuvai, grupėmis po vieną iki keturių, va

sario 1-2 d. bombardavo Jungtinių Valstijų pozicijas 
Guadalcanal saloje.

Vasario 2 d. Jungtinių Valstijų kariuomenė Guadal
canal saloje ir toliau grūmėsi pirmyn į vakarus ir už
ėmė aukštas pozicijas vakariniame šone Bonegi upės; 
pagrobė dikčiai japonų įrengimų ir užmušė 39 priešus.

Vienas Jungtinių Valstijų lėktuvas kovotojas ataka
vo japonų valtis arti Aruligo Point, apie keturios my
lios į pietų rytus nuo Esperance Iškyšulio, Guadalcanal 
saloje.

Vakare grupė mūsų Dauntless bombanešių-smigikų 
ir Avenger torpedinių lėktuvų atakavo Mundą, sukel
dami sprogimus ir užkurdami kelis gaisrus.

Platesnės žinios apie pasikartojančius susikirtimus 
Jungtinių Valstijų orlaivių ir karinių laivų su japonų 
laivais ir orlaiviais nebus skelbiamos tol, kol tokios ži
nios galėtų statyt pavojun mūsų jėgas toje veiksmų 
srityje.
AMERIKIEČIŲ ORO ŽYGIAI PRIEŠ VOKIETIJĄ 

IR ITALIJĄ
London, vas. 4. — Jungtinių Valstijų armijos prane

šimas:
Mūsų Lelįančios Tvirtovės šiandien atakavo taiki

nius šiaurvakarinėje Vokietijoje. Oras buvo taip la
bai debesiuotas, kad sunku buvo pastebėt, kokias pa
sekmes turėjo ši mūsų ataka.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Giraud Išlaisvino Ko
munistus Franci jos 

Seimo Atstovus

1,250 Žymių Amerikie
čių Šaukia Panaikint 

Dieso Komisijų

Prez. Rooseveltas 
Sveikina Staliną 
Šaunia Pergale

Sovietai Suskaldė Nacius į 
Pietus nuo Rostovo

Sunaikinta 44,000 Apsupty Fašistų i Vakarus nuo Voronežo
Washington. — Preziden- teikia amžiną garbę tams

tas Rooseveltas vas. 4 d. tos vardui, ir nulemiamasai 
pasiuntė telegramą premje- tos kovos rezultatas, kurį 
rui Stalinui, Vyriausiam So- šiandien su džiaugsmu mi- 
vietų Sąjungos karo jėgų ni visi amerikiečiai, pasiliks 
komandieriui, sveikindamas vienu iš didingiausių įvy- 
jį “spindančia pergale ties kių šiame susivienijusių 
Stalingradu.” tautų kare prieš nacizmą ir

Prezidentas sveikina Sta- jo pamėgdžiotojus (seke-

Sovietų Oficialiai Pranešimai

liną šiais žodžiais:
Jo Ekscelencijai Juozui 

V. Stalinui, vyriausiam ko
mandieriui Sovietų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos 
ginkluotų jėgų, Maskvoje.

“Kaipo vyriausias koman- 
dierius Jungtinių Amerikos 
Valstijų ginkluotų jėgų, aš 
sveikinu tamstą spindančia 
pergale, kurią ties Stalin
gradu laimėj o armijos 
esančios aukščiausioj tams
tos komandoj.

“Epiškoji 162-jų dienų 
kova dėl to miesto, kuri su

jus).
“Jūsų armijų komandie- 

riai ir kovotojai fronte ir 
vyrai ir moterys, kurie juos 
rėmė savo darbu fabrikuo
se ir laukuose, bendromis 
pastangomis ne tik garbe 
apdengia savo krašto gink
lus, bet taip pat savo pa
vyzdžiu įkvepia panaujintą 
pasiryžimą visoms Jungti
nėms Tautoms įtempt vi
sas savo jėgas, kad galuti
nai sunuišt bendrąjį priešą 
ir priverst jį besąlyginiai 
pasiduot.”

Karo Sekr. Stimson
Įspėja Nesitikėti
Greitos Pergalės

Stimson Sako: Nors Rusai Laimėjo Įspūdingą Pergalę, bet 
Vokiečiai Atkaklūs, ir dar Ilgai Teks su Jais Kovoti

London, vas. 4. — Specialis Maskvos radijo praneši
mas, užrekorduotas Londone:

Kaip jau žinoma iš Sovietų Žinių Biuro pranešimų, 
paskelbtų sausio 30 d., mūsų kariuomenė per mūšius 
sausio 27-29 d. apsupo didelę priešų grupę į vakarus 
nuo Voronežo. Mūsų kariuomenė suskaldė šią grupę į 
mažesnes grupes ir naikina jąsias. Niekais nuėjo visi 
apsuptų priešų mėginimai prasiveržt laukan iš mūsų 
kariuomenės sudaryto apsupimo lanko.

Per kautynes nuo sausio 30 iki vasario 4 d. mūsų 
kariuomenė nušlavė daugiau kaip 5,000 priešų ir paė
mė nelaisvėn 13,000 jų kareivių ir oficierių. Tokiu bū
du per mūsų kariuomenės ofensyvą į vakarus nuo Vo
ronežo tarp sausio 27 ir vasario 4 d. buvo nelaisvėn 
paimta 27,000 priešų kareivių ir oficierių.

SUIMTA TRYS VENGRŲ GENEROLAI
Vasario 3 d. mes paėmėme nelaisvėn Trečiosios ven

grų armijos korpuso komandierių, generolą majorą 
Stommą; to korpuso artilerijos galvą, generolą Dese, 
ir tos armijos korpuso veiksmų štabo galvą generolą 
majorą Czato.

Kautynėse nuo sausio 27 ir vas. 4 d. šioje fronto da
lyje, pagal dar nepilnus skaitmenis, mes pagrobėme 
sekamus priešų karo įrengimus: 143 tankus, 516 ka- 
nuolių, 14$ mortiras, 582 kulkasvaidžius, 12,000 šau
tuvų, 310,000 kanuolinių šovinių, 400,000 kulkų, 64 ra
dijo stotis, 2,361-ną motorinį troką, 447 motorinius dvi
račius, 32 geležinkelio traukinius ir 122 sandėlius įvai- % 
rių reikmenų.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Alžyras. — Civile genero
lo Giraudo valdžia Šiauri
nėje Prancūzų Afrikoje 
pradėjo taisyti politinę pa
dėtį tame krašte ir besąly
giniai išlaisvino 27-nis ko
munistus Franci jos seimo 
atstovus, kurie buvo laiko
mi koncentracijos stovyklo
je Morokkoj. Kai kurie jų 
buvo pustrečių metų ten iš
laikyti kaip belaisviai.

Specialė talkininkų komi
sija tuo pačiu laiku paskel
bė, jog iki šiol Šiaurinėje 
Prancūzų Afrikoje tapo pa- 
liuosuota 903 politiniai kali
niai, tame skaičiuje 420 len
kų, kurie dabar pasiųsti į 
Angliją.

Generolas Giraud, aukš
tasis komisionierius, sakė, 
kad dar tebėra koncentraci
jos stovyklose 5,500 asme
nų, tame skaičiuje daug Is
panijos respublikiečių kovo
tojų, kurie būsią pasiųsti į 
Meksiką, kai tik galima bus 
gaut laivų tam reikalui.

(Žymėtina, jog politinių 
kalinių laisvinimas Šiauri
nėje Prancūzų Afrikoje 
prasidėjo tiktai dėka Ame
rikos ir Anglijos spaudi
mo.)

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo sekreto
rius Stimson pranešė, kad 
jau daug nacių-italų perbė
go iš Libijos į pietų Tunisi-

New York. — Dvylika 
šimtų penkiasdešimt ameri
kiečių vyskupų, kunigų, 
profesorių, menininkų, ra
šytojų, artistų, darbo unijų 
vadų ir kitų žymių ameri
kiečių pasirašė reikalavimą, 
kuriuom šaukia kongreso 
atstovų rūmą panaikint 
Dieso komisiją. Sako, jog ta 
komisija (ėsdama raudo
nuosius, o glostydama fa
šistus) “labai kenkia kari
nėms mūsų pastangoms, ir 
jos p a n a i k i nimas būtų 
žingsnis linkui pergalės lai
mėjimo 1943 metais.”

Šį reikalavimą pasirašė 
pasauliniai garsūs moksli
ninkas Albert Einstein ir 
muzikas Yehudi Menuhin, 
vyskupai Ed. L. Parsons, G. 
Ashton Oldham, G. Brom
ley Oxman, profesorius Ell
sworth Huntington ir ilga 
kitų garsių amerikiečių 
eilė.
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Didelis Smūgis Fašis
tams Tunisijos Ore

šiaur. Afrika, vas. 5. — 
Amerikiečiu L e k i a n č ios 
Tvirtovės ir kiti talkininkų 
lėktuvai vakar per kauty
nes ore virš Tunisijos nu
kirto žemyn 26-šis fašistų 
orlaivius, sunkiai sužalojo 
dar 26-šis Ašies lėktuvus, o 
savo prarado tiktai 10 lėk
tuvų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Henry L. Stimson įspėjo 
amerikiečius n e a p s i gaut 
greitos pergalės viltimis 
prieš fašistų Ašį, nors 
Jungtinės Tautos paskuti
niu laiku turėjo eilę pasise
kimų.
VOKIEČIAI NUKENTĖ
JO ARŠIAUSIĄ SMŪGĮ
Sekretorius Stimson pa

reiškė, kad Rusijos armija 
laimėjo “įspūdingą pergalę” 
prieš vokiečius įsiveržėlius, 
ir nacių supliekimas prie 
Stalingrado “buvo vienas iš

aršiausių sumušimų, ku
riuos bet kada Vokietija 
nukentėjo visoj savo istori
joj.” Ta Sovietų pergalė pa- 
liuosavo daug raudonarmie
čių į kovą kituose frontuo
se.

Bet Stimson pastebėjo, 
kad vokiečiai “atkakliai ir 
narsiai” kovojo net tada, 
kai jiem neliko jokios vil
ties: “Jų gi atkaklumas nu? 
rodo, jog dar sunkiai turė
sime kovoti, kol laimėsime 
galutiną pergalę.”

Karo sekretorius Stimson
(Tąsa 5-tam pusi.)

Raudonoji Armija Ima Nacius į Reples Kursko 
Srityje; Ištaškė Jy Kontr-Atakas; Bombarduo

ja Vokiečius Bandančius Pabėgt per Kerčą

Galinga Angly Orlaivių 
Ataka prieš Tris 

Ašies Kraštus
London, vas. 5. — Dideli 

būriai Anglijos orlaivių 
praeitą naktį bombardavo 
karinius taikinius vakarinė
je Vokietijoje, nacių sub- 
marinų stovyklą Lorient 
Francijoj ir du iš svar
biausių Italijos miestų, Tu
riną ir Spezia. Anglų bom
bos sukėlė smarkias eksplo
zijas ir didelius gaisrus vi
sose bombarduotose vietose. 
Viso anglai prarado tik tris 
lėktuvus.

Turinas, šiaurinėje Itali
joje, yra didžiausias kari
nių fabrikų centras tame 
krašte, o Spezia — karo lai
vyno stovykla.

Teigiama, jog tai buvęs 
galingiausias Anglijos oro 
žygis prieš fašistų Ašį.

Amerikos Maistas So- 
viety Armijai Davė 

“Puikius Dividendus”
Washington.—Jung. Vals

tijų žemdirbystės sekreto
rius Claude R. Wickard pa
reiškė, kad iš Amerikos nu
siunčiamas Rusijon maistas 
žymiai padėjo Raudonajai 
Armijai kariauti ir laimėti 
prieš nacius.

Amerikos maistas, teikia
mas sovietiniams kovoto
jams, jau davė “labai pui
kių dividendų” (naudos), 
sakė sekr. Wickard, pridur
damas, jog ir toliau turi bū
ti siunčiama Rusijai mais
to.

Australija. — Amerikos 
ir Australijos lakūnai šeš
tą kartą paeiliui bombarda
vo japonus Rabaulę, New 
Britain saloje.

Maskva, vas. 5. — Vokie
čiai desperatiškai kontr
atakavo Sovietų kariuome
nę Charkovo ir Vorošilov- 
grado srityse, bet raudon
armiečiai ir jų orlaiviai iš
taškė tas kontr-atakas ir 
šluoja priešus tolyn atgal. 
Kursko sektoriuje sovieti
niai kovotojai iš šiaurių ry
tų ir pietų rytų grumiasi 
pirmyn, kad suimt priešus 
į reples tame mieste.

Sovietu kariuomenė štur
muoja Bataisko miestą su 
geležinkelio stočia, tik už 
desėtko mylių nuo Rostovo. 
Visiškai uždarytas vokie
čiam ištrūkimas iš šiauri- 
niai-vakarinio Kaukazo pro 
Rostovą.

Raudonarmiečiai, užėmę 
Starominskają ir Kanevską 
į pietus nuo Rostovo, per
skėlė nacių jėgas, esamas į 
šiaurius linkui Rostovo ir 
į pietus linkui Krasnodaro 
ir Novorossiisko uosto.

(Berlyno radijas pranešė, 
kad Sovietai iškėlę savo ka
riuomenę į Novorossiisko 
sritį, ir raudonarmiečiai 
atakuoja ten vokiečius iš 
Juodosios Jūros pakran
čių.)

Neoficialiai ' pranešimai 
teigia, kad Sovietų karo lai
vai ir orlaiviai neatlaidžiai 
bombarduoja nacius, kurie

Washington. — 60 pro
centų darbininkų, kurie ap
leido farmas, nuėjo į kari
nius fabrikus, o 40 procen
tų pateko į kariuomenę.

stengiasi per Kerčo van-, 
dens sąsiaurį pabėgt iš to 
Kaukazijos kampo j Krimo 
pusiausalį.

Anglai Atakavo Vokie
čius Tunisijoj

Šiaur. Afrika, vas. 5. — 
Anglų ir francūzų kariuo
menė atakavo vokiečių po
zicijas Ousseltia srityje, 45 
mylios į vakarus nuo Sous- 
se, Tunisijoj.

Kautynės dėl Senedo
Atgrūdus vokiečiam nu

slegiančiai dideles jėgas 
prieš amerikiečius, pasta
rieji pasitraukė iš Senedo 
geležinkelio stoties, 22 my
lios nuo strateginio Mak- 
nassy miesto, pietinėje Tu- 
nisijoje.

Teigiama, kad talkininkai 
ir priešai ruošiasi didiems 
mūšiams Tunisijos fronte.

Ketvirtadalis Amerikos 
Maisto Eis Karui

Washington. — Ketvirta
dalis viso šiais metais pa
gaminamo maisto Jungtinė
se Valstijose bus paskirta 
kariniams reikalams, kaip 
sakė žemdirbystės sekreto
rius Wickard.

Kartu jis nurodė reikalą 
palaikyt farmose daugiau 
darbininkų, kaip nors pa
gerbiant juos tam tikrais 
ženklais ar uniformomis.
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Sovietų Pranešimų Teisingumas
Visa pažangioji spauda ir visi žmonės, 

kurie skaitosi su faktais, jau seniau pa
brėžė, kad Sovietų Sąjungos Informaci
jų Biuro pranešimai yra teisingi, kiek 
tas galima padaryti karo sąlygose, kur 
viskas greitai keičiasi.

Tam įrodymu gali būti ir tas faktas: 
kada lapkričio 23 dieną Raudonoji Armi
ja apsupo Hitlerio jėgas Stalingrado sri
ty j, tai Sovietai paskelbė, kad jie apsu
po 22 divizijas ir sprendė, kad ten esą 
apie 220,000 pirešų.

Žinoma, tikrą skaičių negalėjo žinoti, 
nes jiems nebuvo žinoma, kiek kiekviena 
divizija turi jėgų, kiek kuri netekus ir 
!<iek kuri perpildyta.

Dabar, kada jau pasidavė vyriausias 
Hitlerio jėgų komandantas field-marša- 
las Friedrich von Paulus ir jo štabo vir
šininkas su visais dokumentais, tai pasi
rodo, kad tikrumoj ten buvo apsupta ne 
220,000, bet net 330,000. Reiškia, net vi
sa puse daugiau!

Ir kada Raudonoji Armija sausio 10 
dieną reikalavo nacius pasiduoti, tai bu
vo manoma, kad ten yra 120,000, o dabar 
von Paulus sako, kad tada jis turėjo 
195,000 oficierių ir kareivių.

Šis faktas dar kartą parodo, kaip So
vietų Sąjungos pranešimuose apie prie
šo nuostolius nėra perdėjimo. Juk pagy
rūnai būtų sakę, kad jie daugiau nacių 
apsupo, o Sovietai sakė, kaip tik priešin
gai. Jeigu tai būtų Hitleris apsupęs Rau
donąją Armiją, tai jo propagandos mi- 
nisteris Goebbelsas būtų bliovęs, kad 

apsupo milioną ar daugiau. Sovietai, 
kaip tik priešingai.

Todėl, aišku, kad Sovietų Sąjungos in
formacijos yra teisingos ir jomis reikia 
vaduotis kitoms Jungtinėms Tautoms ir 
pagal jas daryti planus galutinam priešo 
sunaikinimui. Tas jau įrodyta labai daug 
kartų.

Žinant tą, nereikės jieškoti ir “stebuk
lų,” kodėl Raudonoji Armija atlaikė prie
šo kirčius ir kodėl ji dabar kerta 
mūsų visų priešui mirtinus smūgius.

“Naujienos” ir Karo Frontai
Visai neseniai “Naujienos” pareiškė, 

būk Sovietų Sąjungos frontas nustojo 
visai reikšmės. Gi mūsų prezidentas 
Rooseveltas, kalbėdamas kongresui, sa
kė, kad 1942 metais svarbiausi įvykiai 
buvo tai Sovietų Sąjungos fronte, kur

Raudonoji Armija kovojo už mūsų visų 
reikalus.

Kada birželio pabaigoj Hitleris pradė
jo puolimą linkui Stalingrado, tai “Nau
jienos” pranašavo naują “blitzkrigą” ir 
melavo kiek tik galėjo. Kada Raudonoji 
Armija pradėjo ofensyvą prieš nacius, 
tai “Naujienos” (No. 305) pasakojo, kad 
būk tas ofensyvas visai nesvarbus, būk 
rusai tik “per tarpus tarp įtvirtinimų 
nacių pozicijų fronte” pralenda, o kaip 
“pasiekia stiprius punktus vokiečių apsi
gynimo linijoj,” tai apsistoja.

Kaip matome, tai Raudonoji Armija 
visai neapsistoja, bet smarkiai eina pir
myn! Ir ji eina ne per kokius tarpus, bet 
tiesiai ant didelių miestų. Ji paėmė to
kius centrus, kaip Kotelnikovas, Sąlskas, 
Georgievskas, Piatigorskas, Maikopas, 
Armaviras, Kropotkinas, Tichoreckas, 
Cimlianskas, Kamenskas, Millerovo, Sta- 
robelskas, Valu iki, Novy Oskol, Kastor- 
naja, Veliki j e Lūki, šlisselburgas ir ki
tus. *

Tai kur dės akis “Naujienų” pranašai 
apie tai, kad Raudonoji Armija tik ten 
“pralenda”, kur nėra vokiečių? Ką jie 
pasakys j tai, kad Raudonoji Armija 
“pralindo” nuo Mozdoko iki Kuščevkos 
per 400 mylių? Kaip Raudonoji Armi
ja galėjo “pralysti” nuo Stalingrado iki 
Kamensko 250 mylių? ‘ Kaipgi tai atsi
tiko, kad visas Hitlerio pietinis frontas 
subyrėjo ir Raudonoji Armija Stalingra
do fronte sunaikino 330,000 nacių ir su
ėmė net jų field-maršalą Paulus su visais 
jo generolais? Kaip tai Raudonoji Armi
ja “pralindo” į Novy Oskol, kur Sunai
kino visą Mussolinio korpusą? Kaip tai 
atsitiko, kad Raudonoji Armija “pralin
do” ir Kaukaze apsupo apie 300,000 kitą 
Hitlerio armiją?!

Įdomu, kaip “Naujienų” ponai aiškins 
tą savo mokslą, kurį jie “apvainikavo” 
gruodžio 29 d., 1942 metais pareikšdami: 
“Rusams šita žiema gali būti sunkesnė, 
negu vokiečiams”? Įdomu, ką į tai pa
sakys Mr. Pijušas?

Sovietai Laukia Antro Fronto
Amerikietis korespondentas Mr. Ralph 

Parker rašo iš Maskvos, kad nepaisant 
didelių Raudonosios Armijos pasisekimų, 
Sovietų Sąjungos vadai ir spauda žino, 
kad priešas dar galingas, kad jis, dar 
daugiau smaugs pavergtas tautas/ dar 
daugiau milionų žmonių iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Ukrainos, Baltrusi- 
jos, Moldavijos, Lenkijos, Norvegijos, 
Balkanų, Francijos grūs į Vokietijos 
kasyklas, fabrikus, dirbtuves gaminti 
ginklus ir amuniciją, o iš fabrikų vokie
čius apginkluos ir varys į frontą.

Sovietų Sąjunga supranta, kad, jeigu 
Anglija ir Amerika būtų 1942 metais 
atidariusios antrąjį frontą, tai iki šiol 
Hilerio ir jo žvėriškos padermės jau bū
tų nelikę. Sovietų Sąjungos spauda ir 
žmonės karštai sveikina Kasablankoj 
padarytus nutarimus ir laukia, kada 
Amerikos ir Anglijos armijos kirs prie
šui iš kitos pusės ir bendromis jėgomis 
likviduos hitlerizmą ir jo talkininkus.

Iš Maskvos praneša, kad rugsėjo mė
nesį, 1942 metais, Vokietijoj jau buvo 
16,000,000 suvežtų žmonių — vyrų ir 
moterų verstinam darbui iš nacių pa
vergtų kraštų. Ir tas davė Hitleriui 
progą praeitais metais ant 4,000,000 pa
didinti jo armiją imant vokiečius iš įvai
riu darbu, c- v

ANTRAS FRONTAS, TURKIJA IR KITOS NEUTRALIŠKOS ŠALYS
Aišku, kad antras fron-| Turkija užima arti 500,- 

tas yra būtinai reikalingas 000 ketvirtainiškų mylių
Jungtinių Tautų karo lai- plotą ir turi apie 15,000,- 
mėjimui su mažiau žmonių 000 gyventojų. Turkija po
ir turto nuostolių. Po pre
zidento Roosevelto ir An
glijos premjero Churchillo 
pasitarimo Kasablankoj, po 
ten atlaikytos karo vadų 
konferencijos vargiai kas 
abejoja, kad antras frontas
bus ir turės greitai būti.

pereito karo vos nežuvo; 
nuo jos tada buvo atimta 
Arabija ir- dideli plotai 
prie Raudonosios Jūros, 
kur sudaryta neva “nepri
klausomos” valstybės He- 
jaz, Asir ir Yemen. Nuo

Amerikos Darbo Federacijos Veik. Taryba, nesenai
įvykusiame posėdyj, pasireiškė prieš tūlų reakcininkų 
pasimojimus ant darbininkų teisių. Iš kairės j dešinę: 
George Maany, William Green, William Hutcheson, 
Daniel J. Tobin; stovi Matthew Woll.

M

Cbiniečiai vaikučiai, karo siratos, — be namŲ, be Dažnines pastogės, jie susisu
ka, kaip paukšteliai lizdelius, ir gyvena miškuose. Nuotrauka parodo vieną tokį 
šiurkštų vaizdą.

Jeigu antras frontas prieš 
Hitlerį būtų buvęs atidary
tas dar 1942 metais, tai da
bar jau būtume arti karo 
pergalės. Kad hitlerizmą 
buvo galima jau 1942 me
tais parblokšti, tai tą pa
tvirtina ir didvyriškosios 
Raudonosios Armijos per
galės Stalingrado srityje ir 
kitur.

Anglija ir Jungtinės Vals
tijos besiruošiant prie an
tro fronto turi mintyj ir 
neutrališkas šalis Europoj. 
Tokiomis neutrališkomis ša
limis yra tik kelios.

Šiaurėj Švedija, kurios 
industrija ir žalioji medžia
ga padeda Hitleriui karą 
vesti, per kurios žemę Hit
leris veža armiją ir amu
niciją į fašistų Finliandiją 
ir Norvegiją. Kol Hitleris 
laimėjo, tai Švedijoj buvo 
ramu, bet kaip tik Raudo
noji Armija supliekė nacius 
prie Šlisselburgo ir nuėmė 
nuo Leningrado apgulą, tai 
Švedijoj pradėjo kalbėti 
apie karą. Bet, nepaisant 
kas ką mano, Švedija nėra 
perdidelė karinė jėga prieš 
Jungtines Tautas ir vargiai 
ji drįs kišti galvą į spąstus. 
Kad Hitleris ją dabar pul
tų, tai jam visai neįmano
ma.

Kita “neutrališka” šalis 
yra Šveicarija, bet jos neu
tralitetas nieko nereiškia, 
nes ją iš visų pusių yra ap
supę Vokietijos, Italijos ir 
Francijos fašistai. Šveica
rija — kalnų šalis, jos in
dustrija mažai karui gali 
padėti, bet kiek gali, tai iš 
jos viską iščiulpia Hitleris 
ir Mussolinis.

Pačiame vakariniame — 
pietiniame Europos gale 
yra Portugalią ir Ispaniją. 
Bendrai, tai šalys, kurios 
yra nemažos į daiktą sudė
jus. Abi jas valdo fašistai— 
Ispanijoj generolas Franco, 
kurį prie galios pastatė 
Hitleris ir Mussolinis, o 
Portugalijos fašistai taip 
pat yra Hitlerio ir Musso
linio ramsčiai. Teritoriniai, 
tai svarbi Europos dalis ir 
Jungtinės Tautos, jeigu iš
liptų į Portugaliją ir Ispa
niją, tai gautų tuojau liau
dies pritarimą. Tula laiką, 
ypatingai Ispanija, sudarė 
pavojų Gibraltarui, buvo 
numatoma, kad per ją Hit
leris puls prie tų jūrų var
tų. Tas pavojus ir dabar 
dar yra ir Gibraltarą rei
kia daboti, nes jeigu prie
šas jį paimtų, tai Amerikos 
ir Anglijos armijoms susi
darytų pavojus Šiaurinėj 
Afrikoj. Bet, kadangi, Is
panijos liaudis kietai nusi
stačius prieš fašistus, o 
Hitleris ir Mussolinis taip,solinį, 
didelį smūgį gavo Sovietų 
Sąjungoj, tai galima lauk
ti, kad Ispanijos ir Portu
galijos fašistai pradės kiek 
prielankesni darytis Vaka
rų demokratijai.

Iš neutrališkų šalių kiek 
stipresnę karinę jėgą suda
ro, tai Turkija. Turkija 
yra Azijoj, tik mažas jos 
plotas Balkanuose, bet ji 
vąldo svarbius vandens ke
lius Bosforuose ir Darda- 
nelluose.

jos buvo atimta Irakas ir
Sirija. Ant Turkijos buvo 
užpuolus Graikija (remia
ma Anglijos ir Francijos). 
Tada Turkijos vadas Ke
mal Paša (Ata-Turk) at
sikreipė į Sovietų Sąjungą, 
prašydamas Lenino užtari
mo. Sovietai, laikydamiesi 

principo, kad kiekviena 
tauta privalo būti laisva, 
padėjo ir turkai laimėjo 
pergalę prie Smirnos.

Nuo to laiko tarpe Tur
kijos ir Sovietų Sąjungos, 
per apie 20 metų, buvo la
bai gražūs ir draugingi 
santikiai. Turkija padarė 
daug progreso. Bet kada 
Ata-Turk mirė, tai Turki
joj pradėjo veikti Hitleris 
per šnipų karalių von Pa- 
peną, kad ją patraukus sa
vo pusėn. Anglija veikė iš 
savo pusės. Ir tūlą laiką 
Turkijoj buvo pasireišku
sių požymių nusistatyme 
prieš . Sovietų 
ypatingai, kada
raginta Finliandija išpro
vokavo karą prieš Sovietų 
Sąjungą 1939 metais, tai 
Turkija ėjo su Daladier ir 
Chamberlaino pragaištin
ga politika, kuri buvo ken
ksminga Sovietų Sąjungai 
ir žalinga Anglijai ir Fran- 
cijai.

1939 metais tarpe Ang
lijos ir Turkijos buvo pasi
rašyta bendro apsigynimo 
ir kariavimo sutartis. Bet 
kada per kelis metus karo 
Hitleriui sekėsi, tai Turki-1 
ja visai buvo 
tą sutartį. Ir

Sąjungą, 
Hitlerio

sėj, bet Bulgarijoj būtų 
griežtas nusistatymas prieš 
Turkiją, o ypatingai, kada 
turkai vystytų puolimą ant 
Bulgarijos. Gi kitaip Tur
kija negalėtų į Balkanus 
įeiti, kaip tik per Bulgari
ja.

Tokia tai padėtis Eupro- 
poj su tomis neutrališko- 
mis valstybėmis. Mes svei
kintume Turkijos įstojimą į 
mūsų pusę, bet tuo pat kar
tu persergstim savo skaity
tojus, kad jie nepasiduotų 
tiems kolumnistams ir ra
dio aiškintojams, kurie per
daug kalba apie “galingas 
Turkijos jėgas.” Kaip kurie 
1939 metais tiek Turkiją 
pūtė, ją kurstydami prieš* 
Sovietų Sąjungą net iki to
kio absurdo buvo daėję, kad 
aiškino, būk viena Turkija 
sumuštų tuo pat kartu So
vietų Sąjungą ir nacių Vo
kietiją.

Jeigu Turkija įstos į mū-

taip pat ir oriai vynas nėra 
didelis. Bet Turkija užima 
strateginę poziciją, iš jos 
greičiausiai galima suteikti 
pagelbą Balkanų žmonėms 
ir užklupti Hitlerio talki
ninkus — Bulgariją, Ru
muniją ir Vengriją, o tuo 
užeiti Hitlerio jėgoms iš už
nugario, kurios yra Sovietų 
Ukrainoj. Tame vyriausia 
jos svarba.

Bet reikia vieną kliūtį 
numatyti, kad jeigu Turki
ja stos į mūsų pusę, tai 
prieš ją visu griežtumu ko
vos Bulgarijos armija, ku
ri yra čielybėje.

Bulgarija yra Hitlerio 
pusėj, todėl, kad niekšiškas 
karalius Borisas nesiskaito 
su liaudies valia. Bulgarija 
paskelbė karą Jungtinėms 
Valstijoms, bet tuo pat kar
tu negali paskelbti karo So
vietų Sąjungai. Mat Bulga
rijoj liaudis labai pritaria
Sovietams. Ir kaip tik Hit-sų pusę, tai padės mums pa- 
leris ir Borisas ruošdavosi gelbėti Balkanų liaudžiai, 
siųsti bulgarų armiją prieš 
Sovietus ar skelbti karą, tai 
ten prasidėdavo masinis 
žmonių išstojimas, naikini
mas tiltų, geležinkelių, fa
šistų —ir tie ponai vėl nu
leisdavo rankas. Bulgariją 
per šimtmečius buvo paver
gus Turkija ir labai smau- 
gč. Ją išlaisvino Rusija.

kada 1942,' Bulgarijoje žmones j rusus 
metais Hitleris veržėsi per visada žiūri, kaip į savo vy-
Egiptą prie Suezo Kanalo, 
ir Sovietų Sąjungoj prie 
Kaukazo Kalnų, tai Turki
ja darėsi, kaip ir kokiame 
Hitlerio maiše. Buvo žino
mą, kad Hitleris kurstė ją 
pulti Sovietų Sąjungą ir 
Angliją, už tąi žadėjo jai 
Kaukaze aliejų, Irako ir Si
rijos dalį. Turkija svyravo.

Kada anglų ir amerikie
čių jėgos laimėjo kovą 
Egipte ir Hitlerio armiją 
nuvijo net į Tunisiją, o iš 
kitos pusės Raudonoji Ar
mija sunaikino Hitlerio 
galybę prie Stalingrado ir 
apsupo jo jėgąs šiauriniai- 
vakarinėj Rriekaukązijoj, 
tai Turkijoj pasidarė aiš
ku, kad Hitlerio karas jau 
pralaimėtas.

Turkijoj apsilankė Ang
lijos premjeras Churchill 
ir spaudoj daug kalbama 
apie Anglijos ir Turkijos 
1939 metų sutartį, mano
ma, kad gal būti Turkija 
stos į Jungtinių Tautų pu
sę ir tas suteiks progą ati
daryti Balkanuose karo 
frontą prieš Hitlerį ir Mus- 

B a Ik anų liaudis, 
kaip kovingi Jugoslavijos 
partizanai, taip ir Graiki
joj ir Albanijoj laukia an- 
tihitleriškų jėgų.

Kas liečia Turkijos gin
kluotas jėgas, tai armija 
gali būti apie 1,000,000- ar 
ir dąugiąu vyrų. Ji nėra 
labai . gerai apginkluota, 
bet gaudama iš Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos pagel- 
bos galėtų suvaidinti savo 
rolę. Turkijos jūrinis lai
vynas senas ir menkas,

resnius brolius.
Bet ten kitas atsinešimas 

linkui Turkijos. Ir jeigu 
tektų Turkijai pulti Bulga
riją, tai, nepaisant to, kad 
Turkija būtų teisingoj pu-

Bet patsai vyriausias smū
gis Hitleriui galima kirsti, 
tai tiesiai iš Anglijos į 
Franciją, kur ir arti ir pri- 
vežimas. . Amerikos jėgų 
daug parankesnis, artimes
nis, negu į Turkiją.

Hitleris bijo smūgių iš 
Afrikos į Italiją, į Balka
nus, jis bijo Jungtinių Tau- 

I tų smūgio Norvegijoj ir la
biausiai iš Anglijos Franci- 
joj. Visi tie punktai turi 
patarnauti Amerikos ir An
glijos jėgoms, kad kartu su 
Sovietų Sąjungos jėgomis 
sudaužytų žvėrišką hitleriz
mą ir jo talkininkus.

1). M. š.

Rooseveltas už Raudonojo 
Kryžiaus Vajų

su didžioji civilių armija, 
mūsų apsaugos darbininkai, 
mūsų vaikai ir mūsų namų 
darbininkai privalo būti 
sveiki, jeigu karas bus kuo- 
plačiausiai vykdomas.”
Pagal nesenai priimtą Ka

ro Departamento nusistaty
mą, lavintos slaugės, kurios 
yra pilietės nekovojančių 
tautų arba šalių, draugingų 
Jungt. Valstijoms, gali pri
klausyti prie Army Nurse 
Corps, jeigu jos prisilaiko 
prie kitų reikalavimų ir jos 
aplikacijas gali pasiųsti 
per vietinius Raud. Kry
žiaus skyrius.

Vartokite V-Paštą
Armija ir Laivynas—kar

tu su Pašto Departamentu, 
ragina visus žmones varto
ti V-paštą, kada jie rašo į 
mūsų kovojančius vyrus. 
Svarbiausias tikslas šio pa
tarnavimo yra kuogreičiau- 
sia pristatyti paštą mūsų 
kareiviams — greitai, sau
giai ir tuo pačiu laiku ,tau-

Pareikšdamas, kad nami
nio fronto sveikata turi bū
ti apsaugota, jeigu karas

i bus. k.uoplačiausiai vykdo
mas, prezidentas Roosevel
tas, laiške Raud. Kryžiaus 
pirmininkui Norman H. 
Davis, širdingai paremia 
Amerikos Raud. Kryžiaus 
trijų mėnesių vajų rekru
tuoti karo slauges, pagelbi- 
ninkes ir namų slaugymo 
tarnautojas.

Red Cross Nursing Ser
vice pradės vajų pabaigoje 
sausio mėn. Pageidaujama 
rekrutuoti 36,000 registruo
tų slaugių armijos ir laivy
no slaugių korpusams; 
100,000 Raud. Kryžiaus 
slaugių pagelbininkių pa
dėti; profesijonalių slaugių 
civilių ir valdžios ligoni
nėms; ir 1,000,000 mokinių 
dėl Raųd. Kryžiaus namų 
Slaugymo klasių, kur bus 
mokinama ligonių priežiū
ra, sveikatos apsaugojimo 
būdai ir ligų sulaikymas.

Jo laiške pirmininkui Da- Pyti vietą. Šis paštas už
vis, prezidentas sakė: “Mes ima mažą dalelę reguliarės

H

i

j

pašto vietos; nes V-paštas 
yra popieros rūšis, kuri pa
vėlina nufotografavimą laiš- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)1

visi sutinkame, kad šiame 
kare sveikata kovojančių 
vyrų pirmoj vietoj. Bet, 
mes taipgi žinome, kad niū

S
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Gerinkime Mūšy Muzikos Programą

žiaurųbus laimėta prieš

stovi 
šioje 

veika-

kiekvienas pilietis 
karo fronto pusėje.

Šio pasaulinio krizio metu kiekvienas as
muo daugiau sujudintas. Jauni ir seni skaito. 
Kiekvienas stato klausimą: Kada laisvės, kul
tūros, meno kova 
barbarizmą?

Kiekviena šalis, 
vienoje, ar kitoje 
kovoje veikia menas, mokslas. Rašomi 
lai, kuriama muzika, daroma filmos tam vie
nam tikslui, kad greičiau laimėjus šią kru
viną kovą prieš pasaulio siaubūną—fašizmą.

Kaip kiekvienas istorinis krizis, taip ir ši 
kruvinoji drama paliks savo žymes ne tik 
istorijos knygų lapuose, bet ir mene — daino
se, simfonijose, operose, dramose, paveiksluo
se. Nesakome, kad visą mūsų dainų progra
mą reikia pakeisti šio momento programa, 
bet momento kūrinių, muzikos, dainų reikia. 
Nepadėkime į šalį senesnių laikų visas liau
dies dainas, bet būtinai reikia dėti į mūsų 
chorų programą šios kovos fronto dainų ir 
veikalų.

Ypatingai, kuomet pripuola žymios sukak
tys, kaip kad Lietuvos Tarybų santvarkos pa
skelbimas, nacių įsiveržimas Lietuvon, Spalių 
Revoliucija, Japonij puolimas Perlų Uosto. 
Taip pat masiniai mitingai, surišti su karo 
laimėjimu, pergale, Sovietų pagalbai ir tt., 
reikia ruošti su tinkamomis dainomis, tam 
tikslui paruošta programa.

čia mes duodame keletą dainų, kurias aky
lesni chorvedžiai, muzikos komisijos gali pa
naudoti programai, kol jos bus pilniau LMS 
paruoštos. Sekamos dainos yra paimtos iš 
knygelės “Kovos Dainos,” paruoštos Lietuvos 
poetų šiuo karo laikotarpiu.

MASKVA
(Muziką prie šių žodžių galima rasti angliš

kam leidinyje “15 Red Army Songs,”
po antrašte “My Moscow.”)

1. švelniomis aušroms nušvito
Kremliaus senojo pilis.
Keliasi smagi kas rytą
Mūs visa laisva šalis.
Rytą dar vėsoka esti,
Vis garsiau balsai girdėt.
Labą rytą, mielas mieste! 
Mūs didžios šalies širdie!

Audringoji,
Galingoji, '

Maskva nenugalėtoji, 
šalie mana, 
Maskva mana, 
Tu—mano numylėtoji!

Tai linksma Maskva gegužį!
Gatvėj jūros ūžesys, 
Pro mokyklų langus ūžia 
Jos vaikų dalia šviesi. 
Lyg puošnioji upė, plaukia 
Gatvėmis gegužis jau.
Supa dainos Maskvą jaukią 
Vis garsiau ir vis smagiau.

Audringoji ir tt.
žydruma dangaus atskrieja , 
Karštas saulės spindulys, 
Ligi aukšto mauzoliejaus 
Mūsų džiūgauto pasklis, 
Kad nušviestų šūkiai miestą 
Mūs laimėjimų džiaugsmų, 
Kad pats Stalinas ištiestų 
Savo ranką sveikint mus.

Audringoji ir tt.
Bet diena, antai, praeina,— 
Atsikvėpsim po kaitros. 
Jau parado tilsta dainos, 
Tuoj šventvakaris čia gros. 
Tai porelėms smagumėlis! 
Daugbylė, šneki, gyva, 
Jau bulvaruos siaučia vėlei 
Atjaunėjusi Maskva.

Audringoji ir tt. 
čia ir naktį, tartum dieną.— 
Šviečia ugnys, žiburiai. 
Padainuokime šiandieną 
Ir linksmai mes, ir tauriai. 
Pažiūrėk—visi dainuoja 
Mūs tarybinėj šaly.
Kaip šalis kad mūs jaunoji— 
Ką tu kitą rast gali!

Audringoji ir tt.
6. Brėkšta vėl melsvumas ryto, 

Maskvos upėn žvalgos jis.
Ir dainuoja kits po kito
Nakties paukštis—garvežys.
žvaigždės gęsta, rūkas nyksta, 
Kremliaus 'bokšte muša tris!
Mik, dienuže vakarykšte, 
Kelk, nauja diena kaitri!

Audringoji ir tt.
Liudo Giros vertimas.

2.

3.

4.

Hit Them Where It Hurts

5.
I

Mūsų chorai dabar dainuoja “Jei Karas 
Rytoj” — Meno Sąjungos leidinys, šią dai
ną galima pagerinti, pridedant sekamus žo
džius, taip pat Liūdo Giros vertimas:
“Jei karas rytoj”—taip dainavom andai, 
O šiandien į mūšį jau einam.
Triuškinti priešų piktų veda narsūs vadai,— 
Dar smarkiau traukiam savąją dainą!
Sausumoj, danguje, vandenyse 
Mūs daina ir smarki ir rūsti! 
Tartum vienas žmogus, 
Stoja liaudis visa
Pikto priešo jau galas arti!
Kilo karas, ir, štai, subangavo kraštai 
Nuo Kronštato lig Vladivostoko.
Sujudėjo šalis, pasiryžus tvirtai,— 
Priešas smurtą mirtim teapmo.ka!
Sausumoj, danguje, vendenyse ir t.t.
Jau lėktuvų sparnai blizga saulėj aukštai, 
Ir kulkosvadžiai tarška, ir tankai.
Ir pulkai mūs pirmyn priešą varo, antai, 
Lekia priekin ir šaunios tačankos.
Sausumoj, danguje, vendenyse ir t.t.
Apsiginsime greit nuo fašistų rujos,— 
Juk mes ruošėmės kovai neveltui.
Priešų žemėje mes baigsim triuškinti juos, 
Kad jau niekad nebeatsikeltų.
Sausumoj, danguje, vendenyse ir t.t.
Kilki, liaudie, skubiai, reikia žygin mums eit, 
Muškit, būgnai, smarkesnį vis taktą.
Muzikantai, pirmyn! Dainai ruoškitės greit, 
Kad laimėjimu širdys mums plaktų.
Sausumoj, danguje, vendenyse ir t.t.
Nėr galybės tokios, niekur nėr ir nebus, 
Kur su mūsų galia susilygins.
Veda Stalinas mus, Timošenko narsus, 
Vorošilovas—draugas mūs žygių.
Sausumoj, danguje, vendenyso
Mūs daina ir smarki ir rūsti!
Tartum vienas žmogus,
Stoja liaudis visa.
Pikto priešo jau galas arti!

« * s|<
RAUDONIEJI ŠAULIAI

Lietuviškosios šaulių Divizijos Maršas
(Šį kūrinį parašė Liudas Gira. Deja, mes 

šiam maršui neturime muzikos ir nėra, iš kur 
ją nurodyti, šis mūsų buvusios tėvynės brolių 
maršas parodo, kas tikrai kovoja už Lietuvos 
laisvę. Tad mūsų kompozitoriams užduotis 
gauti arba parašyti muziką šiam maršui.)

Plačiu baru, nuo ledjūrių lig Krymo,
Draugai fašistą stumia ir išstums!
Garbės laukuos ir mes sau barą imam, 
Laimėti šlovę lemta ten ir mums.

Gražu žiūrėt, kaip kuopos mūs plieninės 
Darniai žygiuoja, tvarkomos vadų, 
šalies vaduot mes einame gimtinės 
Su Lietuvos ir Stalino vardu!

Neveltui, ne—šauliai mes raudonieji! 
Taikliausi šūviai—bus tai šūviai mūs!
Į mielą mūs diviziją suėję,
Mes garbę jos parnešim į namus!

Gražu žiūrėt, ir t.t.
Viena šeima mes esame ir būsim, 
Kurioj nėra nei niekšų, nei bailių. 
Kovos ugny užgrūdinti, išprusę, 
Mes eisim vis pirmyn garbės keliu.

Gražu žiūrėt, ir t.t.
Arti arčiau diena ta laukiamoji,
Kai mūs pulkai per Lietuvą žygiuos, 
šiandieną mums meilingai laimė moja, 
Ryt švis diena laimėjimuos džiugiuos.

Gražu žiūrėt, ir t.t.
Prošal nė vieno šūvio, vyrai!
Juk esam gi—divizija šaulių! 1
Smagu žiūrėt, kaip priešo gretos įra, 
Kaip bėga jos atgal mirties keliu.

Gražu žiūrėt, ir t.t.
Kur eisim, ten bėgs baimėj gaujos rudos, 

Aidės laukais jų alasas klaikus.
Kryžiuočius mušt į mūs įėjo būdą 
Nuo Durbės, Saulės, Žalgirio laikų!

Gražu žiūrėt, ir t.t.
Tėvynė laukia mūs, draugai šaunieji, 
Tėvynė laukia, plūstanti kraujuos.
Į mielą mūs diviziją suėję,
Aukštai iškelti turim garbę jos!

Gražu žiūrėt, ir t.t.
V. Bovinas, LMS Sekret.

Knyga —44 Amerikos 
Demokratijos

Vos tik perskaičiau su atyda knygą ir tik 
dabar sužinojau pilnai su patikrinančiais 
faktais, kas davė pilną demokratiją šiai šaliai, 
mūs naujai tėvynei, kuri priglaudė visus pa
vergtuosius despotiškų valdovų Europos.

Tiesa, jau antras pusšimtis metų eina, kaip 
aš pribuvau į šią naują tėvynę laisvės jieško
ti, da nepasiekęs 20 metų amžiaus, kada mūs 
senojoj tėvynėj buvo užginta lietuviška spau
da. Naujoj tėvynėj jaučiausi pilnai laisvas; 
nežiūrint sunkių aplinkybių tuolaikinio, gy
venimo, aš dirbau kiek spėkos nešė atkelt iš 
letargos miego savo senąją tėvynę. Todėl ne
turėjau progos surasti archyvuos šios šalies 
didvyrius, kurie kūrė demokratiją ir laisvą 
tėvynę.

Gaila man, kad aš taip ilgai aiškiai neži
nojau apie šios šalies didvyrių didelius dar
bus, nuveiktus visuomenei pasauliniu mašta
bu ... Bet aš pilnai patenkintas, kad šiuom 
svarbiu momentu pasaulinės katastrofos, su
kurtos bestijiško nacimo - fašimo, kolektyve 
redakcija prirengė knygą, kuri nušviečia se
niau nuveiktą panašų darbą, kuris šiandien 
stovi preš mūsų akis.

Amerikos Lietuvvą Darbininkų Literatūros 
Draugijos, 49 leidinys, žymiai dapildė kul
tūrinį šaltinį netik Jungtinėse Valstijose gy
venantiems lietuviams, bet ir abelnai visai lie
tuvių tautai... Nes šį knyga, “Amerikos De
mokratijos Steigėjai,” kaip tik supuola su šių 
dienų momentu, kada visas pasaulis maudo
mas pačios žmonijos kraujo jurose!

šią knygą'skaitydamas, pats skaitytojas at
sakymą suras, jeigu jo mintyse tinkamai ri
sis, kas tai yra demokratija ir koki žmonės 
už jos įsteigimą kovojo. Su atyda šią knygą 
skaitant, viską pilnai rasi, kaip veidrody nu
šviečiant, vaizdus tų laikų pijonierių, kurie 
troško šios laisvės ir lygybės visiems pilie
čiams.

Amerikos demokratijos steigėjai jau 167 
metai atgal, kada lietuvių tauta nė nesapna
vo, kad jos sūnūs keliaus toli už Atlantiko į 
naują tėvynę, jau kovojo prieš visokią vergi
ją, kaip parodo knyga apie Tarną Paine.

Aš nuėjau gana toli, 134 m., kada Tarnas 
Paine mirė, ir to laiko dvasiškija jo nepriėmė 
ant jokių religinių kapinių, todėl, kad jis pa-

Vokietija Po Naciais
(Šių dienų knygos—Apžval-ga Stephen Pearce)

Kokia nacių Vokietija 
yra nuo pradžios karo ry
tų fronte, pasako Howard 
K. Smith, savo knygoje 
“Last Train from Berlin.” 
Autorius, kuris yra Colum
bia Broadcasting System 
reporteris, buvo paskutinis 
Amerikos korespondentas 
apleisti Vokietiją, pereida
mas Šveicarijos rubežių 
gruodžio 7 d., 1941 m.

Spalių 9 d., 1941 m. p. 
Smith buvo Berlyne, kada 
Dr. Otto Dietrich, Hitlerio 
spaudos šefas, pranešė vi
sišką sunaikinimą Rusų ar
mijų. Vokiečių moralas ta
da buvo pačioj aukštumoj, 
bet kada žmones pamatė, 
kaip propagandos ministe
rija jiems melavo apie ko
vų progresą, “moralas kri
to į juodą bedugnę, iš ku
rios niekas negalės jo iškel
ti, išskyrus visapusinį galu
tiną mili tarinį pergalėji
mą.” Žmonės pradęjo bum
bėti, produkcija žlugo, Ges
tapo padidino savo Berly
no garnizoną ir areštavi
mai pasidaugino.

Penki mėnesiai karo Ru
sijoj, autorius sako, kaina
vo vokiečių žmonėms 4/5 jų 
savaitės racijonuoto maisto. 
Naciai nesumažino porciją, 
bet pristatė mažiau mėsos 
krautuvėm ir restauranam. 
Kada autorius apleido Vo-

kieti ją, jis teisingai galėjo 
pranešti, kad žmonės netu
rėjo pakankamai kuo pra
misti. Civilių ligoninės bu
vo perpildytos; ilgesnės va
landos ir žemesnės algos 
pablogino sąlygas. Užimto
se teritorijose produkcija 
žlugo net 50% dėl blogo 
maisto ir bendros demorali
zacijos. Pa v., produkcija 
lokomotyvų visų industrijų 
vokiečių kontrolėj — krito 
ligi 1,400 per metus laiko. 
Kadangi apie 4,000 buvo 
prarasti Rusijoj per pirmus 
6 mėnesius kovos, tas skai
čius buvo trijų metų pro
dukcijos.

Nacių valstybė, autorius 
mano, negali aptarnauti 
reikmenimis apie 90 nuoš. 
Vokietijos žmonių. 1933 
metais, kada Hitleris perė
mė valdžią, jis buvo artimai 
surištas su plačiu skaičiu
mi žmonių; su turtingais, 
su vidutinės klasės, ir su la
bai maža dalele darbininkų. 
Bet, laikui bėgant, kada ka
riuomenė pasidarė galinga, 
šie ryšiai pradėjo atslūgti. 
Pagaliau šis skilimas tarp 
Hitlerio ir žmonių darėsi 
vis platesnis ir karas su 
Rusija jį visiškai atitolino 
nuo žmonių.

Palaipsniui naciai sunai
kino vidutinę klasę. Žmo
nės dabar įsitikino, kad ne
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Streikuoja Aluminum Dirbtu 
ves Darbininkai

liepė ant jo ant kapo uždėt parašą „Autorius,® 
Blaivus Protas”. Po tokiu antgalviu buvo jo 
parašyta knyga prieš visokius mulkintojus ir 
temdytojus žmonių proto. Tamas Paine mirė 
sulaukę 72 metų — tais pačiais metais gimė ; 
Abraomas Lincolnas, kuris kovojo už galu
tiną panaikinimą verguvės šioj šaly. Neras
tum nė vieno gyvo lietuvio, kuris šioj šaly 
būtų buvęs per civilį karą, kuris galutinai pa
naikino vergų sistemą. Tad be knygos su to 
laiko aprašymu mes nieko konkretaus ir ne
galėtume žinoti.

žodis kolektyvei redakcijai.
Aš netarsiu atskirai asmeniško įvertinimo, 

kuris savo užduotį tinkamiau atliko. Visus 
pripažįstu su pasišventimu dirbusius, ir pil
nai savo užduotį atlikusius; aš iš savo pusės 
visiem tariu širdingai ačiū!..

Ir tas atliktas didelis darbas nebus mirti
nas, gyvuos per gentkartes, ir jo autoriai už 
surinkimą šių faktų bus gerbiami per gent- 
karčių eilę!

Todėl aš, reikšdamas savo mintis, sakau, 
kad neturi būti nė vieno lietuvio, neperskai- 
čiusio šios knygos, jei jis nori suprasti, kas 
yra mūsų šalis..

Skaityti kviečiu kiekvieną, kaip vyrą, taip 
ir moterį, kaip seną, taip ir jauną, nes vi
siems laikas pribrendęs tai žinoti. Dabar vi
siems geriausia proga įstoti į ALDLD. ir 
gauti šią knygą.

Jau kelios dienos, kaip strei
kuoja “Aluminum” , vienos 
dirbtuvės darbininkai. Arti 
metai laiko, kaip Aluminum 
kompanija žada darbininkams 
pakelti algas, tačiau iki šiol 
nebuvo pakelta, todėl CIO uni
jos vadai iššaukė darbininkus 
j streiką. Darbininkai dirbtu
vėje sėdi; ateidami ir išeida
mi “išpunčiuoja” kortas; dirb
tuvėje tyku; mašinų ratai ne
sisuka.

Aluminum dirbtuvėje išdir
bama orlaivių dalys; ordelius 
dirbtuvei duoda valdžia. Kaip 
šios dirbtuvės (kuri randasi 
Fairfield Countėj), taip jir ki
tos, kuri yra Bridge; 
darbininkai priklauso 
jai. (Aluminum yra 
tuvės.)

Žiemos Naktis
Skaidrios mėlynės tolumoje, 
žvaigždutės taip meiliai vilioja, 
Žiemos ramiomis naktimis, 
Šviesoj mėnulio sidabrinėj.
Čia žemės rūbai kaip šilkiniai, 
Snieguolės mainos varsomis. 
Langų stikluose gėlės pinas, 
Kaip palmių lapai, kaip lelijos, 
Krištolais žiba jų spalva.
Tyki gamta visur apmirė.
Belapiai ilsisi sustirę, 
Tik kaž kur sukaukia šuo. 
Kur tik žvelgi ir kur sukiesi, 
Visur vienodai—balta, šviesi. 
Žiemos naktis tyli.
Kiek čia širdis žavesio randa, 
Bet šalčio rankos spausti bando,— 
Ilgai grožėtis negali.

Bullardo Dirbtuvėj 
Arti Tūkstančio 

bininkų

Pereitomis dienomis Bullar
do dirbtuvėj atleista arti tūks
tančio darbininkų. Iki Šiolei 
Bullardo dirbtuvė dirbo vien 
tik valdžios darbus; bet nuo 
naujų metų kompanija turi 
pati jieškotis ordelius, nors 
vistiek tebedirba po valdžios 
priežiūra. Bullardo dirbtuvėj 
daugiausia iki šiol buvo dirba
ma “Turret Vertical Lathe” 
mašinos. Dabar, manoma, kad 
jų daugiau nebedarys. Dau
giausia dabar dirbama “Mul- 
timatics” mašinos, kurios pa 
gamina daug daugiau produk
cijos ir greičiau.

revoliucija įvyko, bet regre
sija; ne socializmas, bet 
forma kapitalizmo su feu- 
dalistinėmis teisėmis turtin
giems. Jie sukūrė vieną iš 
geriausiai apsaugotų pluto- 
kratijų, kurios lygio neži
no nei viena tauta; tuomi 
pačiu laiku mažos krautu
vės ir industrijos mirė, kaip 
musės.

Trys atskiros grupės vis 
daugiau priešinasi nacių 
programai. Pirma, komu
nistai. Antra yra bažnyčia, 
ypatingai katalikų bažny
čia. Konservatyvė prūsų 
militarinė klasė yra trecias 
elementas, kuris nepaten
kintas ir iš kurio galima ti
kėtis pasipriešinimo.

Pakol atsiras priežastis, 
Vokietijos žmonės neįvyk- 
dins perversmo. Autorius 
įspėja, kad, jeigu mes jiems 
nepasiūlysime vietos poka
riniam pasaulyje, negalėsi
me juos privilioti prie sa
vęs. P. Smith pataria mums 
išaiškinti mūsų karo tikslus 
ir siekimus ne tik savo žmo
nėms, bet ir vokiečiams. 
Jeigu mes to nepadarysime, 
karas galės ilgai užsitęsti, 
nes vokiečiai sparčiai ka
riaus, nepaisydami, kad, iš
skyrus gyvybės, jie daugiau 
neturės ko prarasti.

FLIS—Common Council

Geri “Moving-pictures” 
(Krutami Paveikslai)

Kelios savaitės atgal Bridge- 
porte buvo rodoma kruta
mu paveikslų filmą po var
du: “In Which We Serve”; ši 
filmą turėjo daug lankytojų; 
tai gana gerai pagamintas pa
veikslas. šiuos žodžius bera
šant, minima filmą rodoma 
New Yorke, Capitol Teatre ir 
Jersey City, Loew’s Teatre.

Kitas geras krutantis pa
veikslas vardu — “Comman
dos Strike at Dawn.”

šis Bridgeporte jau buvo ro
dytas paveikslas; kam prieina
ma, minimas paveikslas pa-* 
turtina pamatyti. Tai gyvas 
vaizdas, kaip naciai okupuoja 
Norvegiją; parodoma Norvegi
jos Kvislingai ir jų darbai; 
kaimiečių papročiai, jųjų ves
tuvės, šokiai ir t.t. “Comman
dos Strike at Dawn” rodoma 
apie New Yorką Loew’s teat
ruose.

BUY BONDS!

Make no mistake—this is a life 
or death struggle. Men are dy
ing in your defense. Dying that 
America may be safe!

Give our fighting men the 
guns, the planes, the tanks they 
need! Bonds buy bombs. Ev
ery dime, every dollar you put 
into Defense Bonds and Stamps 
is a blow at the enemy. Hit them 
where it hurts — buy bonds! 
Bonds cost as little $1U. 75 up-«- 
stamps as little as 10 cents up.
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Sveikinimai Laisvės Šėrininkų 
Suvažiavimui

Draugai, sveikinu dienraščio Laisvės šė
rininkų suvažiavimą, linkėdamas geriausių 
pasekmių šiam ’suvažiavimui ir dienraščiui 
Laisvei, čia randate auką $5. Draugiškai, 
A. Zurnis (Zurinskas), Brooklyn, N, Y.

$3; William Kulik $3 ir J. Weiss $2. Viso 
$8. Draugiškai, Mary Kulik.

Sveikinimai surinkti per P. Grabauską, 
vardu ALDLD 1 kp., Brooklyne: Po $5: P. 
Kapickas, Ig. Sutkus. Po $2: D. M. šoloms- 
kas, A. Rogers, Juzė ir Mike Kraujaliai. Po 
$1: A. Balčiūnas, K. Rušinskienė, A. Murei- 
ka, P. Grabauskas, G. Diržulaitis, K. Yuk- 
nys, K. Valkas, J. Dainius, J. Zakarauskas, 
J. Andruškevičius, V. Meiliūnas, A. Deikus, 
J. Makalas, J. Jackson, V. žvirblis, K. Lele
šius, Nelė Rutkūnienė, Jonas Grubis, A. 
Kaich, A. Džingeris, A. Dagis, Ig..Daužic-_ 
kas, F. Domikaitis, A. Krapavickas, Jeris 
Povilčiūnas, A. Linkus, Jr., A. Linkus, T. Ka
počius, K. Degutis, A. Zizas, J. Kuraitis, A. 
Verkutis, P. Rainys, J. Juška, O. Depsienė, 
J. Augutienė, Helen Kudirkienė, L. Miller, 
Ch. Kairys. Po 50c.: M. Adams, J. Guzevi- 
čius. L. Pelkevičius, 25c. Viso $56.25.

Lietuvių Darb. Susivienijimo Centro Dar
bininkai sveikina Laisvės dalininkų suvažia
vimą sekamai: Po $1: J. Gasiūnas, Motiejus 
šolomskas, Elsie Gasiūnienė, Ona V. Jakš
tienė, B. Kalakauskaitė ir Frances Pakalniš
kienė. Viso $6.

Laisvės štabas sveikina Laisvės šėrininkų 
suvažiavimą, aukojant dienraščio paramai: 
J. Dainius $10. Po $2: P% šolomskas, V. Tau
ras, P. Vaznis, V. Rudaitis, R. ir E. Mizarai, 
S. Sasna. Po $1: O. Bagdonas, Mary Sinke
vičiūtė, Lillian Kavaliauskaitė, D. M. šoloms
kas, Roy M. Sidney, N. Pakalniškis, Geo. Ku
raitis, Edwardas Sidney, J. Barkus, A. Bim
ba ir Joe Byron. Viso $33.

Sveikinimai surinkti per V. Bunkų, var
de ALDLD 1 kp., Brooklyne: ALDLD 1 kp. 
iš iždo — $5. V. Bunkus, $2. Po $1: J. Ka- 
dunas, Ch. Lieber, A. šedlauskaitė, A. Ma
linauskienė, F. Bunkus, E. Stupuras, A. Vi- 
tartienė, P. Buknys. 13. Paliskys, 50c. Viso 
$15.50.

Zablackų ir Pakalniškių šeimos iš Mas- 
peth, L. L, sveikina dienraščio Laisvės suva
žiavimą sekamai: Jurgis ir Antosė Zablac- 
kai, $5; Vytautas ir Helen Zablackai ir jų 
sūnelis Petras, $5; Pranas ir Adelė Pakal
niškiai, ir jų duktė Francina, $5. Linkime 
dienraščiui Laisvei ilgo ir pasekmingo gy
vavimo! Viso $15.

Iš M. Simonavičių bendrabučio gyventojų 
ir užeigos, po 426 So. 5th St., Brooklyne, 
sveikina Laisvės bendrovės dalininkų suva
žiavimą. M. Simonavičius ir jo žmona — 
$5. Po $1: Augustas Jankauskas, Walteris 
Viltrakis, Viktorija Balkus, Juozas Slendars, 
Vincas Lazauskas, Walter Kardokas, Jurgis 
GenciaviČius, ’Jonas Barauskas, Geo. Kurai
tis, Alfonsas Maldeikis. Pinigai surinkti M. 
Simonavičiaus pasidarbavimu, pridavė 
brooklynietis. Viso $15.

Kadangi dienraštis Laisvė visados stovėjo 
sargyboje darbo žmonių reikalų apgynime, 
vedė negailestingą kovą prieš visokius išnau
dotojus ir pavergėjus, mes tikimės, kad ir 
ateityje Laisvė dar smarkiau kovos prieš vi
sokios rūšies fašistus, Hitlerio ir Smetonos 
pasekėjus.

Taigi mes žemiau pasirašę sveikiname šį 
dienraščio suvažiavimą nors ir su maža au
ka. Aukavo sekamai: Po $5: A. Talandzevi- 
čius, E. Marcinkevičius. Po $2: N. Lipskienė, 
J. M. Kupčinskai. Po $1: V. Alyta, O. Lu- 
kauskienė, F. Klastauskas, E. Marcinkevičie
nė, F. Lideikis, J. Urbonas, A. Simokaitis, 
P. B. Kutkai, Ch. J. Laužadis, F. Griškevi
čius, M. V. Adomoniai, Olga Beeis, P. A. Be- 
čiai, ALDLD 72 kp., A. Lideikienė, W. Fer- 
tikas. Po 25c.: A. Fertikas, J. Milmantas ir 
A. Zabolionis. Kuopos Komisija — P. Beeis 
ir M. K. Adamonis. Viso $32.25.

Maspetho Liet. Lit. Draugijos 138 kp. 
sveikina spaudos suvažiavimą su $10, o LDS 
14 kp., su $5. Linkime viso gero mūsų spau
dai! A. Pakalniškienė, Sekr.

Sveikiname Laisvės Bendrovės dalininkus 
ir linkime gražioje santaikoje svarstyti vi
sus reikalus.

Linkime dienraščiui Laisvei gyvuoti ir pla
tintis. Charles ir Mary Brown, Brooklyn, N. 
Y., aukoja $2.

Lietuvių Komunistų kuopa iš Brooklyno, 
sveikina Laisvės Bendrovės suvažiavimą ir 
ta proga priduoda $5 dienraščio^ paramai. 
Kuopos Sekretorius.

Sveikiname Laisvės dalininkų suvažiavimą 
pridėdami $3. Draugiškai, Vincas ir Anas
tazija Paukščiai, Richmond Hill, N. Y.

šie draugai, kurie gyvena Brooklyne ir 
apylinkėje, pavieniai, sveikina Laisvės dali
ninkų suvažiavimą sekamai: J. Šapolas ir J. 
Vaiginis, savininkai aludės, 147 Thames St., 
Ridgewoode, $10. Suvažiavime dalyvavo 
svečias V. Jokubonis, iš Bridgeport, Conn., 
aukojo $10.

Po $5: John Simpson, Brooklyn, N. Y., K. 
Dzevecka, New York City, N. Y.; J. Šimė
nas, Beltmore, L. L; Frank Varaška, Brook
lyn, N. Y.; Violet ir Stanley Adeikiai ir sū- 
nai seileriai, Brooklyn, N. Y.; Elena Jeske- 

1 vičiūtė, Jamaica, L. L; Ex-Landorius, Brook
lyn, N. Y.; V. Bovinas, Forest Hills, N. Y.; 
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.; M. Klimas, 
Richmond Hill, L. L; M. & O. Stakovai, 
Brooklyn, N. Y.

Draugai Kalvaičiai, Mkspeth, N. Y., $4.
Po $3: C. K. Bready, Brooklyn, N. Y.; 

Chas. Chuberkis, Ridgewood, N. J.; P. Bie
liauskas, Richmond Hill, L. L; Valis Bun
kus, Brooklyn, N. Y.; Julius Kalvaitis, 
Brooklyn, N. Y.; V. Karlonas, Maspeth, N. 
Y.; Juozas, Marcelė ir Algirdas Purvėnai, 
Brooklyn, N. Y.

Po $2: J. Juška, Brooklyn, N. Y.; S. Griš- 
kus, Brooklyn, N. Y.; Elz. Granickienė, 
Brooklyn, N. Y.; K. ir I. Levanai, Brooklyn, 
N. Y.; W. Sheinis, Ozone Park, N. Y.; P. 
Babarskis, Brooklyn, N. Y.; Benny Adams, 
Brooklyn, N. Y.; P. Vizbaras, Madison, Me. 
Magdė Razevičienė, Brooklyn, N. Y., $1.25.

Po $1: S. Vilkas, Paterson, N. J.; S. Vait
kienė, Brooklyn, N. Y.; St. Kunevičius, 
Brooklyn, N. Y.; dd. Cedronai, Flushing, L. 
L; dd. Daugėlai, Richmond Hill, N. Y.; J. 
Chesnius, Ozone Park, N. Y.; S. Brusokas, 
E. New York, N. Y.; Ig. Karlonas, Tuck
ahoe, N. Y.; Geo. Klimas, Brooklyn, N. Y.; 
A. Bepirštis, Brooklyn, N. Y.; P? Tamelis, 
Maspeth, N. Y.; A. Linkus, Brooklyn, N. Y.; 
V. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y.; Ona Aliliū- 
nienė, Brooklyn, N. Y.; Chas. Kaulinis, 
Brooklyn, N. Y.; Frank Krunglis, Ridge
wood, N: Y.; J. Bernotą, Brooklyn, N. Y. ; 
M. Stankus, Brooklyn, N. Y.; P. Beeis, Great 
Neck, N Y.; K. Karpavičienė, Brooklyn, N. 
Y.; G. Dulkė, Brooklyn, N. Y.; P. Dumb
liauskas, Brooklyn, N. Y.; J. Gužas, Brook
lyn, N. Y.; K. Mockus, Brooklyn, N. Y.; A. 
Dagilis, New York City, N. Y.; K. Viltrakis, 
New York City, N. Y.

Laike Laisvės bankieto prie P. Kapicko 
stalo surinkta $7. Paaukavo Laisvės para
mai.

NORWOOD, MASS.
Siunčiam širdingus linkėjimus Laisvės da

lininkams ir visam Laisvės štabui. Linkime, 
kad Laisvė ir ateityj pasiliktų teisingai ka
ringas lietuvių liaudies dienraštis. Už karo 
pastangas, kad kuo greičiausiai priešai būtų 
sunaikinti. Už apvienijimą lietuvių už išlais
vinimą Lietuvos iš po hitlerizmo. Už numas- 
kavimą lietuvių hitlerininkų, atbėgusių iš 
Berlyno. Lai gyvuoja dienraštis Laisvė kaipo 
lietuvių švietėjas, ir or gan iz uoto j as! Sveiki

me, kad šis suvažiavimas išdirbtų geriausius 
planus tolimesniam Laisvės gyvavimui, tei
singiausios apšvietos skleidėjai. Mes, vardu 
visų kuopų Kanadoj, pasižadam remti Lais
vę visais būdais ir platinti tarp Kanados lie
tuvių. Lai gyvuoja Laisvės Bendrovės suva
žiavimasL/Lai gyvuoja Laisvės štabas! Lai 
gyvuoja/Laisvė! Čia prisiunčiam $20 aukų.

Draugiškai,
ALDLD Kanados Veik. Kom. Sekr., P. L. 

Kiselienė.
WATERBURY, CONN.

Laisvės skaitytojai sveikina Laisvės Bend
rovės dalininkų suvažiavimą su auka $20. 
Vėliname dienraščiui Laisvei geriausio pasi
sekimo ir pageidaujame, kad ir ant toliau 
Laisvė būtų vedama tokioj pakraipoj, kokia 
iki šiol buvo, kad tarnautų darbininkų kla
sei. Su draugiškais linkėjimais,

Laisvės Skaitytojai:
Po $1:

Šias aukas surinko Charles Danisevičius.

A. Rogers, Bemokslis
J. Strižauskas O. ir V. Zelvei
J. Navikauskas L. Laurinaitis
K. Danisevičius J. Vaitonis
K. Astromskas P. Bokas
G. Kudlinskas P. Alenskas
M. Grinius J. Monkus
V. Krasnickas K. Sabutis
Ch. Krasnickas K. Laskevičius
J. Rakauskas V. Satula.

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. sveikina Laisvės Bendrovės da

lininkų suvažiavimą su $5 ir linki, kad Lais

vė ir ant toliau gintų darbininkiškus reika
lus taip, kaip ir praeityj,

K. Žukauskienė, Fin. Sekr.

30 d., Sausio, 1943 
Gerbiami Draugai Laisviėčiai!

šiame laiške yra čeki^/— du šimtai ir pen
ki doleriai. Tai auka Laisvei nuo Chicagos 
vilniečių, kuriems rūpi, kad Laisvė gyvuo
tų ir bujotų.

šiemet nei vienas iš mūsų negalėjo atvyk
ti Laisvės šėrininkų konvencijom Tai dėl ka
ro sąlygų. Vienok savo dvasia ir jausmais 
mes esame su Jumis.

Chicagiečiams labai smagu, kad Laisvės 
vajus puikiai pavyko. O Jūsų suvažiavimas, 
mes tikimės, sura naujų būdų dar labiau su
stiprinti visos progresyvės visuomenės taip 
mylimą dienraštį.

Šiame momente svarbiausia tas, kad abie
jų dienraščių šėrininkai ir skaitytojai įsipa
reigotų didesniam ir platesniam darbui už 
savos spaudos rėmimą. .

Karo metu, šio didžiojo karo metu patrio
tinė spauda yra nepavaduojamas idėjinis 
ginklas kovoje su fašistiniais galvariezais ir 
penktąja kolona.

Laisvė puikiai atlieka savo patriotines pa
reigas.

Stiprinkitės, Draugai, dar didesniems žy
giams !

Draugiškai, varde Chicagos vilniečių:
L. Pruseika
J. Mažeika.

(Bus daugiau)

Mūsų Didvyriai ir Jų Pasiaukojimas

Jersey City/N. J.

Gerb. Draugai: Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centro Valdyba sveikina jus, 
draugai dienraščio Laisvės dalininkai, su
važiavę aptarti šio brangaus dienraščio rei
kalus. šiandieną, kuomet eina žūt-būtinė ko
va visų demokratinių žmonių prieš barba
rus nacius ir visą fašistinę Ašį, mums vi
siems tuo labiau svarbu tvirtinti tąjį dien
raštį, kuris kasdien neatlaidžiai kovoja prieš 
fašistus ir visus jų pataikūnus ir kuris šaukia 
visus lietuvius vienybėn, kad geriau prisidė
jus prie šio karo laimėjimo. Su sveikinimu 
įdedame ir auką $25. Draugiškai, J. Gašlū
nas, LDS Veikiantysis Sekretorius.

na :
Vincas žilaitis ........................$5.00
Leonas-Monika Trakimavičiai 2.00 
Jonas Grybas ......................... 2.00
Veronika Vitartienė ............  1.00
M. Uždavinis ......................... 1.00
D. Valma ............................... 1.00
M. Krasauskienė ................... 1.00
N. Grybienė ........................... 1.00
S. Budre-vičienė ..................... 1.00
M. Grigūnienė ....................... 1.00
M. Valmienė ......................... 1.00
J. A. Krasauskas................... 1.00
J. Galgauskas ........................ . 1.00
E. Brazdžionienė ................... 1.00
.P Sarapienė ........................... 1.00

Sveikiname Laisvės Bendrovės suvažiavi
mą ir linkime daug ilgų metų gyvavimo dien
raščiui Laisvei. Aukojame iš So. Brooklyno 
sekami draugai: Kazimieras MilinkeviČius

MONTREAL, CANADA
Amerikos Lietuvių Laisvės Bendrovės Su

važiavimui! Brangūs Draugai ir Draugės! 
Vardu ALDLD, Kanados Veik. Kom. siun
čiame jums širdingiausius linkėjimus. Linki

Lawrence, Mass. — W.D.U. 
A., C.I.O., centralinis komite
tas surengė puikų bankietą 
sausio 21 d. dėl herojaus John 
B arte k iš New Jersey valsti
jos, kuris lankėsi Lawrence. 
John Bartek yra lenkų tauty
bės jaunuolis lakūnas, kuris 
išbuvo 22 dienas ant vandens, 
nusileidęs už 250 mylių nuo 
salos kartu su kitais septyniais 
amerikiečiais. Jie teturėjo ke- 
turius orandžius ir vieną sand
vičių. Jie parodė negirdėto 
pasiryžimo kovodami už Ame
rikos ir viso pasaulio demo
kratiją.

šis jaunuolis yra CIO unijos 
narys ir važinėja su kapitonu 
iš Washington© per visą Ame
riką ir pasakoja savo tragediš- 
kus įpūdžius, kaip jiems ten 
ant jūrų teko išbūti nevalgius 
ir negerus per 21 dieną. Grįž
tant iš kovos lauko, jie pama
tė, kad jie beturi 20 galionų 
gazolino, todėl jie nutarė nu
sileisti kur nors parankioje 
vietoje. Bet, girdi, gazolinas 
taip greitai išsibaigė, jog lėk
tuvas leidosi žemyn 90 mylių 
greitumu. Kaip tik jie paspėjo 
paduoti signalą SOS, lėktuvas 
smogė vandenin jūroje. Lėk
tuvas susimušė į kelias dalis 
ir tai, ką jie turėjo iš mais
to, nuėjo jūron. Gelbėdami sa
vo gyvybę, jie sudraskė savo 
viršutines drapanas ir surai
šiojo į daiktą lėktuvo skeveld
ras. Ir taip išbuvo ant jų 18 
dienų, pakol jų neišplovė ant 
neapgyventos salos. Ten, ant 
salos, visiems einant kartu, 
vienas lakūnas buvo taip išal
kęs ir nuvargęs, kad turėjo su 
savo draugais atsisveikinti ant 
visados —• mirė. Tai buvo irgi 
lenkų tautybės jaunuolis, Kar- 
čmanski. Likusieji septyni su
stojo, atidavė paskutinę pa
garbą, pasaliūtavo ir paliko.

O nesvietiškas karštis degi
na. Jie gi neturi nei vandens, 
nei valgio. Ant# dešimties die
nų teturėjo 3 uncijas vandens! 
Tat galite suprasti, kiek jie 
galėjo .gerti.

Eidami pakraščiu jau buvo 
tiek nuvargę, kad kaip tik ga
lėjo paeiti. Tai žuvėdra, maty
dama, kad jie vos begali paei
ti, ai* gal manydama, kad tai 
ne žmonės, bet akmenys, nusi
leido ir atsistojo ant vieno la
kūno peties. Jis spėjo pagrob
ti ją už kojos ir žaibo greitu
mu sudraskė į kavalkus ir pa
sidalinę sūvalgė žalią mėsą, 
nes nebuvo kur išsivirti. Tuo 
tarpu bežiūrėdami tolyn ant 
vandens pamatė laivą, bet tas 
laivas neprisiartino ir jų ne
paėmė. Už kelių valandų pa
matė skrendančius orlaivius, 
kurie pradėjo sukinėtis aplin
kui juos. Jie vienas kito klau
sinėjo, kodėl nei vienas orlai

vis nenusileidžia. Mat, orlai
viais lekiojant buvo laikas 
trumpas, bet jiems belaukiant 
pasirodė labai ilgas. Tuo tar
pu užėjo didelė perkūnija ir 
šturmas ir orlaiviai išnyko. 
Sako, mums vilties vėl nebėra 
išsigelbėti. Bet praėjus štur
mui ir perkūnijai, vėl išgirdo
me orlaivio ūžimą ir pamatė
me skraidant žemai. Bet mes 
buvom jau tik pusgyviai . . . 
Jie tapo išgelbėti po 22 dienų 
tu dideliu kančių. V v V

Kuomet tuos didvyrius nu
vežė ligoninėn, tai jie buvo 
beveik be sąmonės. Tiktai, gir
di, kada išbudome, atsipeikė
jome, aš klausiau, kada mes 
vėl galėsime važiuoti prie savo 
pareigų. Daktaras pareiškė, 
kad galėsite važiuoti už aštuo- 
nių mėnesių. Paprašiau, sako 
jaunuolis, valgyti, kad duotų 
steiko, bet vietoj steiko, tai 
atnešė pantę kraujo . ..

Beklausant to jaunuolio is
torijos, nejaučiant ašaros rie
dėjo per veidus. Tas parodo, 
kaip mūsų jaunuoliai pasiren
gę apginti pasaulinę demokra
tiją nuo sunaikinimo, kaip jie 
atsidavę kovoti prieš kruvinąjį 
fašizmą, kuris užpuolė mūsų 
šalį. Jie pasiryžę sunaikinti 
fašistinį barbarizmą.

S. Penkauskas.

Binghamton, N. Y.
Įvyko Klaida

Laisvėje sausio 28-tos sumi
nėta aukavusių vardai. Pra
leisti vardai nepaminėti auka
vusių po $1 : V. Belanis, F. 
Gober, J. Slessor. Atsiprašau 
draugų už tai.

Aukų rinkėja,
J. K. Navalinskiene.

Nusižudė Michael Elintzky, 
58 Metų Senumo

Sausio 13 jis atsiėmė sau 
gyvybę užsinerdamas virvę 
ant kaklo savo namo skiepe 
po numeriu 52 Tremont Ave., 
South Side miesto dalyje. Pa
ėjo iš Lenkijos. Buvo labai 
šykštus, niekur nei cento neau
kavo, nors ir kalbėdavo gana 
progresyviškai. Paskutini a i s 
keliais metais niekur nedirb
damas tik iš nuošimčių gyve
no. Sakoma, turėjęs daug pi
nigų paskolinęs ant nuosavy
bių. Gyveno gana gražiame 
name su kitu savo draugu pa
vieniu, kaip ir jis pats. Buvo 
našlys. Jo moteris žuvusi pe
reitame kare.

Reporteris.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus —• pin

kite bonus ir stempas.

Rooseveltas už Raudo
nojo Kryžiaus Vajų
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kų, jų sumažinimą ir vėl 
padidinimą.

1. Su V-paštu galima la
bai greitai pasiekti vyrus 
užsienyje. V-paštas siunčia
mas oru. Į tris dienas po 
Šiaurių Afrikos invazijos, 
V-paštas jau keliavo mūsų 
pulkams tenais. Karo ir 
L a i v y no Departamentai 
greičiau persiunčia šį paštą 
negu visokį kitą paštą.

2. V-paštas yra saugiau
sias iš karo laiko susiraši
nėjimų. Iš 10,000,000 V-paš
tu siunčiamų laiškų, adre
suotų vyrams mūsų gink
luotose jėgose lig šiol, nei 
vienas nepamestas. Origi
nalūs laiškai palikti išsiun
timo uoste. Jeigu lėktuvas 
su V-paštu nušautas, priešo 
veiksmu ar kitaip, laiškai 
vėl nufotografuoti ir išsiųs
ti per mikrofilmą.

3. V-paštas taupo vietą 
dėl reikmenų ir karo me
džiagai, kurie taip būtinai 
reikalingi mūsų kovojan
tiems vyrams. 1800 laiškų, 
pakeisti į V-paštą užima tik 
tiek vietos, kiek užimtų ci- 
garetų pakelis.
Vartokite Jūsų Centus ir 

Penktukus
Mint Direktorė praneša, 

kad bus rimtas trūkumas 
smulkių pinigų, ypatingai 
centų ir penktukų. To prie
žastis yra vartojimas viso 
metalo militariniams tiks
lams. Naujų pinigų negali
ma gaminti.

Palengvinimui padėties, 
žmonės yra raginami varto
ti tuos smulkius pinigus, 
kuriuos jie taupo mažose

Gražiai Pasirodėme
Praėjęs Laisvės šėrininkų 

suvažiavimas susilaukė iš mū
sų jersiečių bene duosniausios 
paramos, tai yra, finansinės 
paramos. Prieš suvažiavimą 
pasiųsta $17 ir laike suvažia
vimo draugai, kurie dalyvavo 
suvažiavime ir vakarienėj, su
aukojo dar sekamai. Aludės 
savininkas drg. A. žavišus, 138 
31 Brunswick St., $10; aludės 
savininkas drg. A žavišus, 138 
Wayne St., $5; A. Bagdonas 
$5, K. Maziliauskas $2, M. 
Sabaliauskas ir A. Matulis po 
$1. Už vakarienės tikietus 
$15.75. Taip, kad drg. Buk- 
niui priduota $56.75, ir kaip 
iš tokios mažos lietuvių kolo
nijos, tai labai gerai ir bene 
bus viena iš stambiausių para
mų iš mūsų kolonijos dienraš
čiui Laisvei.

Yes, teisybė, mes savo kai
mynų bayonniečib nepralenkė
me, bet jie labai\maža dalele 
bus niurni pralenkę. Jie yra 
skaitlingesni, tvirtesni, geriau 
organizuoti, turi daugiau vei
kėjų ir tampriai susirišę su 
tarptautiniu judėjimu. Tačiau 
draugų jersiečių buvo daugiau 
Laisvės parengime, ir tokiu 
būdu finansiniai pasidarydami 
sau išlaidų, išeisime lygiomis.

Smagu buvo dalyvauti ir šė
rininkų suvažiavime. Suvažia
vimas buvo jau ne taip skait
lingas šėrininkais dėlei blogo 
oro, bet našus, konstruktyvus, 
gera parama dėlei Laisvės fi
nansiniai. Suplaukė pasveikini
mų su aukomis virš dviejų 
tūkstančių dolerių! Vakarie
nėj svečių buvo apsčiai, visi 
linksmus, pasitenkinę nuveik
tais darbais.

Tenka daug kur nuvažiuoti, 
tėmyti uniformoje kareivius ir 
jūreivius, kurie lygiai moka 
už važiuotę, kaip ir civiliai. 
Bet, manau bus viena kompa
nija, tai Greeville busų, kuri 
neima mokesties iš tarnaujan
čių kariuomenėje, ar laivyne.

Mūsų mieste didžiausiam li- 
gonbutyj, tai yra Medical 
Centre, dalį parsamdė dėl Su
vienytų Valstijų laivyno ir ka
riuomenės, ir iš 2,500 lovų, 
pavesta armijai 1,500, gi kita 
dalis likosi civiliam sergan
tiem.

Transportacija mūsų mieste 
pasidarė apverktinas dalykas. 
Sulaikius privačius karus, bu- 
sais važiuotė prasta, prisikim
šę žmonių, kaip bačkoj silkių.

K. Biuras.

Japonai blofina, būk jie 
nuskandinę dar vieną Ame
rikos šarvuotlaivį.

bankutėse, kitose taupymo 
vietose, namuose, ir pan.

Iždo Departmentas norė
tų patarti, kad šie pinigai 
būtų įvestuojami į Karo 
Ženklelius. Pirma, jie tada 
bus apyvartoj; antra, dau
giau ženklelių būtų parduo
ta.

O. W. I.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti
4* 4* 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Sovietai Suskaldė Nacius į 
Pietus nuo Rostovo

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
Tuo pačiu laikotarpiu vien tik užmušta buvo 17,000 

priešų oficierių ir kareivių.
Ukrainoje mūsų kariuomenė per smarkią ataką už

ėmė Kupiansko miestą. Į rytus nuo Kursko mūsų ko
votojai užėmė miestą Ščigry su geležinkelio stočia ir 
Tim miestą.

Vidunaktinis Sovietų pranešimas, tarp kitko, sake:
Ukrainoje mūsji kariuomenė per griežtas atakas už

ėmė dar apskričių centrus Dvuriečnają ir Borovają, 
o į rytus nuo Kursko dar atėmėme iš priešų apskričio 
ir geležinkelio centrą Kolpny.

Į pietus nuo Rostovo mūsų kariuomenė užėmė Sta- 
rominską, apskričio centrą ir didelį geležinkelių maz
gą, ir Kanevską, apskričio centrą ir geležinkelio stotį.

Į pietus nuo Rostovo mūsų kariuomenė sėkmingai 
tęsė ofensyvą. Vienoj pozicijoj į šiaurius nuo Meče- 
tinsko vokiečiai prisibudavojo daug paskirų aptvirtin
tų apkasų, paprastų apkasų, spygliuotų vielų užtvarų, 
prisistatė įvairių kitų skerspainių ir prikasė minų že
mėn apylinkėje savo linijos. Sovietų kariai su galin
gais artilerijos smūgiais ir tankais, pėstininkais ir rai
tininkais sulaužė priešų apsigynimo įrengimus, prasi
veržė per jų pozicijas ir užėmė kelias drūčiai aptvirtin
tas apgyventas vietas.

Kupiansko srityje priešai buvo suorganizavę stipriai 
aptvirtintą apsigynimo liniją vienos upės pakrantėmis. 
Mūsų kariuomenė praėjo pro vieną miestą iš pietų ir 
šiaurių ir įsiveržė į priemiesčius. Per įnirtusias kau
tynes mūsų kovotojai nušlavė 1,400 priešų ir pagrobė 
15 tankų, 34 kanuoles, 130 kulkasvaidžių, 43 apkasų 
mortiras, 1,900 šautuvus, 14 sandėlių kviečių ir kitų 
reikmenų ir šiaip įvairių dalykų.

Amerikiečiai Grumiasi vis 
Pirmyn Guadalcanal Saloj

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
Buvo susidurta su stambiomis grupėmis priešų lėk

tuvų kovotojų, kai tik mūsų bombanešiai pamatė Vo
kietiją iki tol, kol jie grįždami atgal buvo jau toli virš 
jūros.

Tapo sunaikinta tam tikras skaičius priešų lėktuvų 
kovotojų. Dingo penki iš mūsų bombanešių.

Cairo, Egiptas. — Jungtinių Valstijų štabo prane
šimas:

Dienos laiku didieji mūsų bombanešiai Liberatoriai 
atakavo laivus ir uostų įrengimus Palermoj ir Messi- 
noj, (Italijos saloj) Sicilijoj.

Matyta, kai Messinoj mūsų bombos sprogo laivų tai
symo dirbtuvėje ir arti geležinkelio keltuvų (ferry) 
stoties ir uosto elektros stoties.

Kitos bombos sprogo arti žibalo sandėlių, iš kurių ki
lo dideli juodų dūmų debesiai.

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo iš tų žygių.

VOKIEČIAI UŽDARO DAUGYBĘ ĮSTAIGŲ 
IR VARO KARAN JŲ ŽMONES

Berne. — Nacių valdžia, DAUGIAU LIETUVIŲ
uždaro 100 t ū k s t ančių 
krautuvių ir daugius neka
rinių dirbtuvėlių, pasilinks
minimo vietų, profesinių 
įstaigų ir kt.; tinkamus iš 
jų vyrus varo į armiją, o 
moteris ir netinkamus vy
rus grūda i karinius dar
bus.

Per tokią desperatišką' 
mobilizaciją hitlerininkai ti
kisi sutelkt tris milijonus 
naujos kariuomenės ofen- 
syvui prieš Sovietų Sąjun
gą

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Chicagiečiai ir šiemet pasi
rodė puikiai. Iš jų gauta dau
giau kaip du šimtai dolerių.

Aš jau galvoju apie Vilnies 
šėrininkų suvažiavimų. Jų su
važiavimas įvyks gegužės mė- 
nesį.. Mes jo nepamiršime.

Vokiečių laivyno galva ad
mirolas Doenitz davė tokį įsa
kymą submarinų įguloms;

“Žudykite! Žudykite! Žudy
kite! Tokia yrą jūsų pareiga 
tėvynei ir Hitleriui. Nerodyki
te jokio žmoniškumo. Žmoniš
kumas yra silpnybė!” 

_ t_____
Toks dabar nacių tikėjimas. 

Bet lai tie barbarai atsimena, 
jog niekas ir jų nepasigailės. 
Jų kaulais ir krauju bus nu
tręšti visi Europos laukai.

Stalingradas davė užmušė
jams ne pirmą ir ne paskutinę 
pamoką.

4W5

VARYS KARIAUT IR 
ŽŪT Už HITLERIZMĄ
Alfredas Rosenberg, na

cių “pranašas” ir jų komi-, 
sąrąs užgrobtiem Baltijos 
kraštam, šaukė, kad “rytų 
žmonės (taigi ir lietuviai) 
turi susirūpinti savo liki
mu,” akivaizdoje Sovietų 
laimėjimų.

(Rosenbergo atsišaukimą 
į rytiečius reikia suprast, 
kad dar daugiau lietuvių, 
latvių ir estų bus varoma į 
nacių armiją žūti už hitle- 
rizmą.)

Karo Sekr. Stimson 
Įspėja Nesitikėt 
Greitos Pergalės

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
sakė, jog atrodo, kad rusai 
atims iš vokiečių Kurską, 
Charkovą ir Rostovą, o jei
gu taip, tad vokiečiai galės 
būt atstumti atgal iki tų li
nijų, nuo kurių jie pradėjo 
savo ofensyvą pernai birže
lio mėnesį.

“Vis daugiau (ameriki
nių) reikmenų pasiekia ru
sus, vedančius ofensyvą” ne 
tik per šiaurinį Sovietų uos
tą Murmanską, bet ir per 
Persijos Įlanką, iš kur tie 
reikmenys yra vieškeliu 
pervežami į Sovietų Sąjun
gą, kaip teigė sekr. Stim-

son, lemdamas, jog toliau' 
dar daugiau reikmenų bus 
siunčiama Rusijai.

KITI FRONTAI
Stimson pastebėjo, kad 

Tunisijoj per kelias pasku
tines dienas nebuvo žymes
nių veiksmų ant žemės, bet 
ore amerikiečiai padarė di
delių žygių prieš fašistus 
Tunisijoj, Italijoj ir pačioj 
Vokietijoj. O “Guadalcanal 
saloje amerikiečiai turėjo 
gana didelių pasisekimų, 
užėmė svarbias aukštumas 
ir užmušė didoką skaičių 
japonų.”

Wilmerding, Pa.
Wilmerdingieciai atjaučia, 

kokios žudynės eina Lietu
voj ir kituose kraštuose, kur 
tik šarlatanas Hitleris yra už
ėmęs. Buvo pakeltas klausi
mas LDS 37 kuopos susirinki
muose, kaip mes galėtume pa
gelbėti. Veteranas Leonavičius 
kalba : Draugai, mes turime 
sukelti dėl Raudonojo Kry
žiaus aukų, stokim visi ir visos 
prie darbo, fašizmas turi būt 
sunaikintas!

Veteranas Kavaliauskas kal
ba : Draugai, stokime visi ir vi
sos į vienybę. Aš tik noriu da- 
gyvent ir matyt, kad fašizmas 
būtu sunaikintas!

Kalba K. Matakas ir Mata- 
kienė: Draugai, mes turim sto- 
rotis ir dirbt visi iš vieno, kad 
Hitleris ir fašizmas būtų su
naikintas !

Kalba A. Barštis ir Barstie- 
nė: Draugai, mes nors badau
sime ir mirsime, bet Hitleriui 
ir fašizmui nepąsiduosim, taip 
kaip ir mūsų draugai badauja 
ir miršta, bet fašizmas turi būt 
sunaikintas!

Kalba Taraila: Draugai, 
nėr bjauresnio daikto, kaip fa
šizmas. Mes gelbėkim kiek 
kas galim, kad fašizmas būt 
sunaikintas, kuris yra užsimo
jęs pavergt visą pasaulį!

J. Orio: Aš dirbsiu, kiek aš) 
galėsiu, kad tik kiek sukelt 
pinigų dėl Raudonojo Kry
žiaus ir sunaikint fašizmą!

J. Yankauckas: Aš dirbsiu 
kiek aš galėsiu, Hitleris turi 
būt pakartas!

M. Praskevičienė: Aš dirb
siu kiek aš galėsiu ir prašau 
visų, kad stotume, kiek kas 
galite, kad sukelt kiek pagel- 
bos dėl Raudonojo Kryžiaus!

Kalba J. Piontka: Aš stoju 
į kovotojų batalijoną ir dirb
siu kiek aš galėsiu, kad fašiz
mas būt sunaikintas!

A. Svezanckas: Aš stoju į 
kovotojų batalijoną ir dirbsiu, 
kad fašizmas būt sunaikintas!

V. Morkūnienė ir Abramai- 
tienė: Mes atjaučiam, kaip 
mūsų broliai yra žudomi. Mes 
stojam į kovotojų eiles ir dirb
sim kiek galėsime, kad fašiz
mas būt sunaikintas!

Draugas Svetakas ir Sveta- 
kienč kalba: Draugai, daug 
mūsų brolių nužudė ir dar ne 
vieną nužudys. Mes atjaučiam 
jų vargus, todėl aš stoju ir 
dirbsiu, kiek aš galėsiu, kad 
fašizmas būtų sunaikintas!

Draugas čižauckas kalba: 
Fašizmas tąi yra liga. Kolei 
jis nebus sunaikintas, tai ne 
vienas mūsų draugas žus!

Tai draugų geros nuomonės. 
Visiems stojus į darbą susida
rė kovotojų batalijonas, kuris 
sukėlė dėl (Raudonojo Kry
žiaus $93.45. LDS 37 kuopos 
susirinkime išduotas raportas. 
Nutarta dadėt iš kasos ir pa
daryt $100.

Kas susilygins su wilmer- 
dingiečiais ?

žinoma, rados ir tokių, ku
rie sirgo Hitlerio drugiu, ne
norėjo pagelbėti savo bro
liams, kurie šaukias mūsų pa- 
gelbos ir kuriems yra reikalin
ga. Gieda “Lietuva tėvynė 
mūsų,” bet paprašius, ar ne
galėtų pagelbėt, kiek dasidėt, 
kad fašizmas būt sunaikintas, 
tai teisinas, kad neturi iš ko, 
kad ir jie vargsta.

B'et, draugai, aps.igausit, 
ateis taikos diena, sugrįš mūsų 

draugai iš fronto ir paklaus, 
kuom dasidėjote, ką veikėte, 
kai mes šaukėmės jūs pagel- 
bos, ar jūs storojotės, kad mes 
karą laimėtumėm, kad fašiz
mas būt sunaikintas? Kokis 
jūsų bus atsakymas?

Ačiū visiems draugams ir 
simpatikams, kurie dirbo ir 
sukėlė tokią sumą dėl Rau
donojo Kryžiaus ir pasižada 
darbuotis toliau.

F. Wilkas.

i Dr. John Repshis į
(REPŠYS) !;

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
; Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tol. TRObridge 6330

! OFISO VALANDOS. '!
' 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
i Nedėliomia ir Šventadieniais: |
VWWWWWVWWVWWVWWVWVWW>

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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)

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 garbės narius da
lyvauti, nes yra daug svarbių daly
kų aptarti. — C. Andriūnas.

(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. Zclin. (29-31)

WILKES BARRE, PĄ.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 7 d. Prašome narių dalyvau
ti, nes šiame susirinkime išrinksi
me darbininkus-kes dėl 14-to vasa
rio parengimo, kur bus perstatyta 
veikalas “Pusseserė Salomėja.’’ Su
sirinkimas prasidės 1:30 vai. dieną, 
325 E. Market St. Prašome atsives
ti ir naujų narių. — Valdyba.

(29-31)
NEWARK,“n." J.

Newark© 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)

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

mas įvyks vasario 9 d., 8 v. v., 376 
B’way. Visos drauges dalyvaukite, 
nes yra svarbių aptarimų. Atsives
kite ir naujų narių. — A. B., sekr.

(30-32)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 8 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
skaitlingai dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų. — A. W. (30-32)

EASTON, PA.
LDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 7 d., 2:30 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut Sts. Malonėkite dalyvauti. — 
Sekr. (30-31)

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, 7 d. vasario įvyks 

mezgėjų susirinkimas. Draugės iš 
Elizabeth ir apylinkės kviečiamos1 
dalyvauti ir susipažinti su kitomis 
mezgėjomis ir taipgi dėl tolimesnio 
mezgimo darbo. Atsiveskite ir savo 
drauges. Po pasikalbėjimo, turėsi
me ir užkandžių. Būkite LD Kliube, 
408 Court St., 3 vai. dieną. — Kom.

(30-31)

WATERBURY, CONN.
Vasario 7 d. įvyks svarbios pra

kalbos. Rengia Lietuvių Komitetas 
Gynimo Amerikos, pradėti vajų dėl 
sukėlimo pinigų nupirkimui Raudo
najam Kryžiui ambulansą. Kalbėto
jas bus R.; Mizara, Laisvės redakto
rius iš Brooklyn, N. Y., ir J. Januš- 
kis iš Brooklyn, N. Y., taip pat ir 
Miesto. Majoras ir» pirmininkas Rau
donojo Kryžiaus, Waterburio sky
riaus. Pradžia 3 vai. dieną, 48 
Green St. Kviečiame skaitlingai da
lyvauti ir išgirsti kalbėtojų prakal
bas. — Kom. (30,-31)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 8 d. vasario,, 8 v. v. 
A. ir J. Kasmočių salėje, 91 Steam
boat Rd. Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus išduotas raportas iš 2-ro 
Apskričio konferencijos ir Laisvės 
šėrininkų suvažiavimo. Atsiveskite 
ir naujų narių. — Sekr. (30-32).

• Penktas Puslapiu

LICENSES
Beer, Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10954 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER J. COVALDO & 
MORRIS GOLDSTEIN >

(King John Self Service Food Center) 
1159 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

a---------------------------------- □
Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas 
66 COURT STREET

Brooklyn, N. Y.
Tel. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179□-------------- ——-------------- a

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

Le VANDA
£

a CT

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

a
0

%
% 337

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

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

&

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

I
* LIETUVIŠKAS * ;

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines

Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ !

Juozas Zeidat
Savininkas ![411 Grand St. Brooklyn j:

SVEIKATA -TURTAS
4

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

530 Summer Avenue
4

’ Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dčkuoja 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. Taj 
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 ............................................ ......................................................

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmoro 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: EVergrcen 8-9770

F. W. Skalius
(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

Miestas ............................................................................. Valstija ................. .

DEKEN’S OINTMENT CO.
F. O. BOX 666, 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 table teles; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystes 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.

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

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

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

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

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

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

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAFORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Rooseveltiene Sveikina Dr. Martin Luther D-jos

American Common
Common Council for Ame

rican Unity, arba F.L.l.S. susi
laukė gražaus laiško su pa
sveikinimu nuo Eleanor Roose- 
veltienės. Ji sveikina už įstei
gimą American Common, kur 
įvairių tautų ir pažiūrų žmo
nės gali susieiti ir diskusuoti 
įvairius dienos klausimus.

Jos laiškas adresuotas tos 
įstaigos vedėjui Mr. Read 
Lewis ir skamba:

‘‘Priimkite mano geriausius 
linkėjimus dėl American Com
mon pasisekimo. Įsteigdami 
tokį centrą, kur amerikiečiai 
visokios kilmės, spalvos ir ti
kėjimo galėtų susieiti ant 
bendro pagrindo, jūs išreiškia
te tikrąją amerikinės demo-, džiąjame 
kratijos dvasią. Šiandien ne- Ballroom, 
beužtenka kovoti prieš diskri- Brooklyne. Liutcriečiai kviečia 
minaciją. Mums reikia eiti pir- visus ir tikisi gražiai priimti, 
myn prie naujų ir pozityviš- Baliaus pradžia 8 vai. 
kesnių draugiškumo ir ben
dradarbiavimo formų. Aš esu 
tikra, kad American Common 
padės tam tikslui ir pagelbės 
praplėsti susipratimą ir tikslo 
vienybę tarpe naujųjų ir senų-

Šaunus Balius įvyks 
Šį Šeštadienį

Kazį Majauską Patiko
Baisi Nelaimė M

8 Asmenys Areštuoti 
Dėl Bony Suktybės

Dr. Martin Luther Drau
gystė yra viena iš seniausių 
Brook lyno draugijų ir viena iš 
ne daugelio, kuri tikrai išlaikė 
lietuvių brolybės principus su
teikdama vietos kiekvienam 
savo eilėse, nepersekiodama 
už pažiūras bei įsitikinimus. 
Atitinkamai ir jos pramogos 
būna smagios, draugiškos, jose 
miela kiekvienam pabuvoti, su 
draugais ir 
linksminti.

Taisant troką, eksplodavo 
gazolinos tankai ir draugą K., 
Majauską uždegė, 
miesto ligoninėj, 
Island, Ward M 8, 
tiškame padėjime, 
mirtimi. Draugai duoda krau
jo, kad išgelbėjus jo gyvybę.

K. Majauskas gyveno 53-64 
66th St., Maspethe.

P. Wagnis.

Randasi
Welfare 

labai kri
ko veja su

kad jie arba nesuprato gerai 
tų darbų klasifikacijos, ar bi
jo, kad ateityje gali būti dar
bai dar perklasifikuoti ir jų 
dirbamieji parokuoti ne būti
nais, taipgi jie gal tik nori 
pakeisti dabartinį būtiną ka
rui, bet mažai apmokamą dar
bą ant kito su geresniais už- 
d arbiais.

pažįstamais pasi-

tokių gražių ba- 
d ra u gijos 37-tas 

metinis — įvyks 'šio šeštadie
nio vakarą, vasario 6-tą, di- 

rand Para d i s e 
18 Grand Street,

Vienas iš 
liti — šios t

Daugelis Turinčiu Būti
nus Darbus Jiešką Kily

Įstaiga kreipėsi į jau dir
bančius būtinus darbus su pra
šymu nemesti tų darbų ir ne- 
jieškoti kitų, nebent jie, apart 
dirbamojo, būtų dar specialis
tais kokios nors labai svarbios 
karui darbo srities, kuriai da
bar trūktų tokiu
Pataria visiems pirm 
turimojo darbo gerai 
juoti paskelbtąjį ne 
darbų sąrašą, kuris
kiekviename vaistyki n i a m e 
samdymo ofise.

Al Howard, žymus Broad
way naktinių kliubų promote
rs, po tikru vardu Albert J. 
Contento, ir kiti 7 asmenys su
areštuoti sąryšyje su parda
vimu $98,4 00 vertės vogtų 
įvairių šėrų ir bonų.

Kiti sulaikyti yra George A. 
Turley ir Frank L. Miller, ad
vokatai; Matthew Reinhardt, 
Russell Safferson, Sigmond 
Saxo, Daniel Spencer Moran, 
Joseph W. Grober, brokeriai, 
pardavėjai, agentai.

37-tas Metinis Balius
Rengia

Dr. Martin Luther Draugystė
, įvyks šeštadienio vakare

VASARIO 6 FEBRUARY
Prof. Peter Rich Orkestrą

Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

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

Prasidės 8-1.7 vai. vak. Įžanga 55c, Įskaitant taksus.

vak. I 
Įžanga (su taksais) 55c. šo
kiams grieš prof, 
orkestrą.

Iki pasimatymo 
liuteriečių baliuje 
tą!

Peter Rich

draugiškų 
vasario 6-

Eleanor Roosevelt.” S. Petkienė Serga
šį pirmadienį, vasario 8 die

ną, 8:30 vai. vakare, Ameri
can Common patalpoje bus tę
siamos diskusijos apie būsimą 
pokarinį pasaulį. Įžanginę kal
bą pasakys Clyde Eagleton, 
New Yorko Universiteto tarp
tautinių teisių profesorius.

American Common randasi 
po num. 40 East 40th St., New 
Yorke. Įžanga nemokama.

Rep.

Kavos Šlampa No. 25
Jūsų maisto knygelėje štam

pą No. 25 bus gera pirkimui 
svaro kavos pradedant vasario 
8-ta ir iki kovo 21-mos. To 
svaro turės užtekti per 6 sa
vaites vietoj buvusių penkių.

Numažinimo kavos priežas
tys yra: vartojimas 
laivų militariškiems
lams; neganėtinas sutvarky
mas turimų išteklių. Kaip il
gai pasilaikys toji svaro še
šioms savaitėms norma, pri
klausys nuo jau minėti) prie
žasčių.

Stampos 28-tos laikas, pra
sidėjęs sausio 4-tą, baigsis šio 
sekmadienio pusiaunaktį.

daugiau 
reika-

Carl Scheide norėdamas 
jskubėti į užsidarantį BMT 
traukinį nukrito tarp vagonų 
ir spėjęs kojomis pasikabinti 
už stabdžių virvės taip dava- 
žiavo sekamon stotin.

PARDAVIMAI
DIDELĖ PROGA

Parsiduoda Restaurantas, Bar & 
Grill puošniai išfomišiuotas su sale 
bankietams, 350 sėdynių, yra kaba
reto laisniai. Dabar kabaretinis 
biznis daroma tik vieną vakarą į 
savaitę. Vėliausios mados baras. 
Geros įplaukos tinkamam asmeniui 
ar porai. Arba galima būtų priimti 
patikimą partnerį. Pardavimo 
žastis — savininkas šaukiamas 
tarinėn tarnybon. Kreipkitės 
kais ar asmeniniai: B. G., 427 
mer St., Brooklyn, N. Y.

prie- 
mili- 
laiš- 

Lori-
(29-31)

su pil
si! Ka-

Parsiduoda Bar ir Grill, 
nais gėrimų laisniais, taipgi 
bareto laisniais. Yra didelė salė šo
kiams. Parsiduoda pigiai. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
pas: A. Daukantą, 948-50 Jamaica 
Ave., Brooklyne, arba telefonuoki- 
te Applegate 7-9793. (30-35)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs Fireman (pe

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

(29-31)

Karui Darbo Pajėgos Ko
misijai paskelbus, kad visi tu
rintieji 3 A d ra f to klasifikaci
jas bus imami kariuomenėn, 
jeigu jie nedirba būtinuose 
karui darbuose, iššaukė tūks
tančius vyrų į valdiškas sam
dymo — U. S. Employment 
raštines.

Trečiadienį mieste esančios 
raštinės priėmė 28,889 aplika
cijas, ketvirtadienį 13,493. 
Ketvirtadienio skaitlinė, nors 
mažesnė už trečiadienio, ta
čiau yra daugiau ne du syk 
tiek, kiek normališkai priima
ma per dieną. Telefonais pa
klausimų gaunama po apie 
keturis per minutę.

Peržiūrėjus kelias dešimtis 
iš eilės paimtų aplikacijų su-

LDS 1-mos kuopos susirinki
me pereito ketvirtadienio va
karą buvo pranešta, jog serga 
kuopos narė S. Petkienė. Ran
dasi namie, 381 Hooper St., 
Room 31. Ji pageidauja, kad 
draugės ir draugai atlankytų.! rasta, kad labai didelis nuo- 
S. Petkienė, beje, priklauso ir šimtis jieškančių tų būtinų ka- 
Moterų Apšvietos Kliube.

P. W.' darbus. Tas aiškinama tuomi,
rui darbų jau dirba tokius

Scena iš paskilbusios Sovietų filmos “Mergina Iš Lenin
grado,” antru atveju rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke. Rodoma paskutinę savaitę. 
Sakoma, kad po šio rodymo filmos daugiau nerodys 
New Yorke, tad vertėtų visiems pasiskubinti pamatyti 
dabar.

MH

I • T>1 TL Arti 14 St. ir UnionIrving Place Ine. gr.—5-9879
Vėlus Rodymas
Kas šeštadienj

DU PUIKŪS JUDŽIAI SMAGAUS GUDRUMO IR JUMORO
George Bernard Shaw’s

“Major Barbara”
su žvaigžde Wendy Hiller

Rene Clair’s garsi komedija

“Under The Roofs of Paris”
Ir dar: Naujausios Karo Žinios.

Trečias Metinis Pabaltijos Tautų 
KONCERTAS ir BALIUS 
Šeštadienį, Vasario 13 Feb.

FINŲ SALĖJE
15 W. 126th St. New Yorke

(Arti IRT Lexington Ave. linijos)

Didžiuma pelno eis Sovietų Sąjungos karo pagelbai.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

UWUVBK4

darbininkų, 
metimo 
išstudi- 
būtinų 

randasi
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišoku 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

<♦>

Adelphi Kolegija, Garden 
City, pereitą pirmadienį atida
rė kursus paruošimui merginų 
- moterų į slauges.

Didžiosios krautuves pasiža
dėjo duoti languose vietos iš
statymui Raudonojo Kryžiaus 
darbų parodos ateinančiame 
Raudonojo Kryžiaus vajuje 
kovo mėnesį.

VISI TURITE pamatyti šį nemirštamą judį!
Daug bus didvyriškų istorijų iš šio karo ... bet nebus didesnės už šią!

IMMORTAL SERGEANT’
Pirma didžioji epika apie žygi Afrikoj su 

HENRY MAUREEN THOMAS
FONDA O’HARA MITCHELL

IR DAR PUIKŪS, Šaunūs Vaidinimai Scenoj 

l'J. C 'N. 7th Avė. ir 50th St., New York.

GERIAUSIA DUONA
ASCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite, pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi
Tel. EVergreen 4-8802

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

siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberial

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

' Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo unkšti ryto ilci vėlai vakare

• KARŠTI VALGIAI 2
DIDELIS PASIRINKIMAS *

564 WYTHE AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EVergreen 4-8054
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Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus,. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
ihotmum mmmiiniintiAiinttni tnuniwMMMWMMmnunowimwwwMinxl

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON 
• *

ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178

• MIH

PROGRAMA:
Orchestra, vadovaujama L. Needze 
Jameson, latvė sopranas 
Choras, vadovauja Sarah Gibet

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
it'fF Gražiai įrengta Susiejimams Ištaiga

1. Latvių
2. Lillian

Latvių
Lietuvių Balso Trijetas. Aldona Anderson, Suz.ana 
Kazakevičiūtė, Aldona Klimaitė, vadovybėj Br. šalinaitės.
Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Anderson
Efim Vltls, rusas operų tenoras
Radiševo Rusų Liaudies šoklų Grupė, vadovaujama 
Alex Karaczun, akomp. Walter Kaluta 
Finų Choras, vadovaujamas Hannes Saari 
Jungtinių Tautų Daina, D. šostakovičiaus, 
bendrai dainuos visi chorai.

Šokiai iki vėlumai prie Latvių Orkestrus

8.
4.

5.
6.
7.

Y*
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8.
9.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys dėl 

kur galima pasidaryti vaikį, 
654 Jamaica Ave., Brooklyn,

m
vyro, 

B. N., 
N. Y.

Reikalinga.; darbininkas, pagelbi- 
ninkas dirbti bekemėje (Bakery 
Shop). Nereikia patyrimo. Gera al
ga. 588 — 5th Ave., Brooklyn, N.Y.

Pradžia lygiai 8 vai. vak. Įžanga su taksais 75c

t

• Kviečia lietuvių, latvių, estonų ir suomių kultūrinių 
organizacijų komitetas.

4

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 

' u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai. VUU-THIN* RAMONA V««l-THItr ftAFMa.-

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




