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H KRISLAI
Sako: Hitleris Esąs 

Užmuštas.
Majoro Elioto Žodis,— 

Tai Ne Lietuviškų 
Ablavukų.

Jiems Dabar Nėra Kas 
Sakyti.

Rašo R. MIZARA

v

*

Tūli žmonės mano, kad 
Hitlerio jau nebesą, — jį kas 
nors būsią paklojęs arba jis 
pats galą pasidaręs.

Panašiai mano buvęs amba
sadorius Mr. Davies. Panašiai 
mano vienas Niujorko dien
raštis (Daily News).

Sausio 30 d. Hitlerio nepasi- 
rodymas, keturioms dienoms 
visoj Vokietijoj gedulo paskel
bimas ir kiti daviniai, pasak 
Mr. Daviesą, rodą, kad Hitle
ris galėjo būti “pakeptas” po 
to, kada Raudonoji Armija 
nemielaširdingai baigė sunai
kinti prie Stalingrado rinkti- 
niausią Hitlerio kariuomenę, 
— iš viso 330,000!

Kaip ten iš tikrųjų dalykai 
stovi, — niekas nežino. Ar 
Hitleris žuvęs ar gyvas, — 
taipgi skirtumas nedidelis.

Turime suprasti, jog Hit
leris be Prūsijos junkerių, be 
Vokietijos kapitalistų, be na
cių klikos pagalbos nieko ne
būtų galėjęs padaryti. Jeigu 
Hitlerio nūnai ir nebūtų, tai 
pekliškoji Vokietijos karo ma
šina dar vis galinga. O ji. turi 
būti sunaikinta ir visi hitleri
ninkai, atsakomingi už žmonių 
skerdynes privalo būti atatin
kamai nubausti!

Niūjorkiškio republik o n ų 
dienraščio Herald-Tribune ka
ro eigos apžvalgininkas, majo
ras George Fielding Eliot, ra
šydamas apie Raudonosios Ar- 
mijos4žygius Stalingrado fron
te, apie sunaikinimą 330,000 
nacių, šitaip baigia savo 
straipsnį:

“Stalingrado epika pasibai
gė. Nacizmo užplūdimas pa- pranešė, kaip generolo Dra- 
siekė savo aukštumą. Dabar ŽOS MichailoviČiauS kariai- 
jis slūgsta žemyn visiems lai- četnikai suėmė ir nuginkla- 
kams. Tačiau rusų pergalės v0 jugoslavų partizanų 
garbingumas gyvuoja. Sitieji kovotojų, pabėgusių iŠ VO- 

kiečių kalėjimo. Paskui čet
nikai perdavė bėglius slap
tajai vokiečių policijai, kuri 
ir sušaudė juos visus, apart 
šešių.

Michailovičiaus pasiųsti 
četnikai apsupo ir naikino 
partizanų būrius Ccr kal
nuose.

Pabėgęs į Londoną, tas 
jugoslavų partizanas paro
dė įvairius atsitikimus, kur 
Michailovičiaus č e t n i kai 
veikė išvien su italais ir na
ciais prieš partizanus, kovo
jančius prieš fašistus įsi
veržėlius.

žygiai nebus pamiršti taip ii-' 
gai, kaip ilgai gyvens laisvi 
žmones, pasiruošę dėl laisvės 
mirti.”

Be abejo, tai gražus Tarybų 
Sąjungos tautoms komplimen
tas. Majoras Eliot — retas mi
litaristinės padėties analizuo
tojas Amerikoje, kuriam rūpi 
karo eiga rišti objektingai. Tai 
ne New York Timeso Baldwi- 
nas 1

Klausaisi per radiją, skaitai 
spaudoje — visur girdi nepa
prastą žmonių stebėjimąsi Ta-i 
rybų Sąjungos kovotojų galy
be, sumanumu ir karžygišku-; 
mu.

Klausaisi, skaitai tuos daly
kus ir tau prisimena kai kurių 
lietuviškų “karo strategų” 
pliauptos nesąmonės.

Prisimena net tokis špygos 
kavalierius, kaip Keleivio 
Michelsonas. Didžiausiu pa
mėgimu jis bandydavo juoktis 
iš Raudonosios Armijos. Girdi, 
ją vadovaują “patfebeliai,” 
“nemokšos.” Girdi, vokiečių 
armija, ot, turi daug mokytų 
strategų!

Arba prisimeni žmogus 
pliauškalus tokio ablavuko, 
kaip mokytasis Naujienų Gri
gaitis. Kiek jis priliejo ašarų 
dėl sušaudymo “gabiausiųjų 
generolų”! Kiek jis prikalė 
kvailų pranašysčių !. . .

Arba, kokių pranašysčių pa
darė So. Bostono Darbininko 
Kmitas - Urbonavičius. “Dar 
vienas ‘Sedanas,’ dar kitas, 
trečias ir jau bus po Raudono
sios Armijos,” jis kadaise ra
šė.

Tačiau mėnulis neklauso jų 
balso ir tiek !. . .

Mūsų dienraštis j šį karą vi
suomet žiūrėjo realistiškai. 
Mes buvome ir esame įsitikinę, 
kad nacių jėgos bus sunaikin
tos, kad Raudonoji ArmijaJš- 
eis pergalėtoja; visos Jungti-
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SOVIETŲ ARMIJA BLOŠKIA NACIUS ) AZOVO JURA
HITLERIS PADARĖ 400 

BILIONŲ NUOSTO
LIŲ PASAULIUI

Washington. — Jungtinių 
Valstijų prekybos' depart- 
mentas apskaičiavo, kad 
Hitlerio pasišokimas užka
riaut žemės rutulį jau lė- 
šavo pasauliui 400 bilionų 
dolerių ir galės lėšuot 100 
bilionų daugiau, jeigu teks 
kariaut su naciais dar vie
nus metus.

Vokietija karui iki šiol iš
eikvojo 100 bilionų, Italija 8 
bilijonus, o Jungtinės Vals
tijos išleido 112 bilionų, An
glija 58 bilionus ir Sovietų 
Sąjunga 96 bilionus. Prie tų 
sumų pridėjus karo padaly
tus nuostolius, tai krimina
liai Hitlerio pasimojimai ir 
lėšavo pasauliui 400 bilionų 
doleriu, v

Michailovičiaus Cetni- 
kai Kartu su Naciais 

Žudo Partizanus
London. — Vienas ištrū

kęs Jugoslavijos partizanas

Suvienyta Esanti Pran
cūzę Komanda

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pasikalbėjime 
su laikraščių atstovais įtei
gė, kad Šiaurinėje Afriko
je francūzu karinės jėgos 
iau veikia išvien prieš vo
kiečius ir italus. Taip jis 
atsakė i neoficialius nrane- 
šimus, kad per prez. Roose}- 
velto konferencija su An
glijos premjeru Churchillu 
Kasablankoj buvo nutarta 
sudaryti viena bendrą ko
mandą generolo Giraud ži- 
nvboje esamu francūzu ka
riu su Laisvaisiais Prancū
zais, vadovaujamais gene
rolo de Gaulle.

Talkininkai sunaikino 
dar 26 japonu lėktuvus 
Naujojoj Guinejoj.

nės Tautos bus laimėtojos.
Tačiau, nepaisant tų nuosto

lių, kurie naciams dabar ten
ka panešti, jie dar vis stiprūs; 
dar Jungtinėms Tautoms teks 
daug jėgų pakloti, iki naciai 
bus sunaikinti.

Amerikiečiai Guadalcanal 
Dar Pažygiavo Pirmyn; Tę
siasi Laivynų Susikirtimai 

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, vas. 5. — Jungtinių Valstijų laivyno 

pranešimas 272:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Vasario 4 d. iš ryto grupė musę Dauntless oriaivių- 
smigikų bombardavo japonų pozicijas Mundoj, New 
Georgia saloj.

Jungtinių Valstijų kariuomenė Guadalcanal saloje 
nužygiavo pirmyn šiauriniu pajūriu iki vienos pozici
jos, esančios už pusės mylios į šiaurių vakarus nuo 
Tassafarongos.

Laiks nuo laiko pasikartoja susikirtimai tarp Jung
tinių Valstijų ir japonų lėktuvų ir karo laivų.

STALINAS ATSAKO ROOSE 
VELTUI: “BENDRAIS 

VEIKSMAIS LAIMĖSIM”
London. — Premjeras J. 

Stalinas pasiuntė Roosevel- 
tui telegramą, dėkodamas 
prezidentui už pasveikini
mą pergale ties Stalingradu 
ir pareikšdamas viltį, kad 
Jungtinės Valstijos, Didžio
ji Britanija ir Sovietų Są
junga bendrais veiksmais 
laimės pergalę artimoj at
eityj, kaip pranešta iš Mas
kvos šeštadienį. Londone 
užrekorduota Stalino tele
grama prezidentui sako:

“Franklinui Rooseveltui, 
vyriausiam k o m a n dieriui

TUNISIJOJE VOKIEČIAI GANA STIPRŪS
šiaur. Afrika. — Vokie

čiai tebelaiko savo rankose 
daugumą pozicijų, kurias 
jie atėmė iš talkininkų Tu
nis! joje, pradedant nuo per
nykščio lapkričio, kaip ra
šo N. Y. Times korespon
dentas Drew Middleton. 
Priešai turi parankesnes 
karines pozicijas tame kraš
te, negu anglai ir amerikie
čiai.

Skaičiuojama, kad Tuni
sijoje dabar yra 100,000 vo
kiečių ir 50,000 italu ka
riuomenės. Dauguma Riom- 
melio komanduojamos fa
šistų armijos jau persime
tė iš Libijos į Tunisiją. 
Talkininkams dar nepavy
ko perkirst susisiekimų 
tarp likusiu Libijoj Ašies 
jėgų ir vokiečių jėgų Tuni- 
sijoj.

(Šeštadienio radijas pa
skelbė, kad5 fašistai išstū
mė anglus iš kai kuriu po
zicijų vidurinėje Tunisijoje. 
Amerikiečiai, atlikę savo 
uždavinius, pasitraukė iš 
Tenedo miestelio ir geležin
kelio stoties pietinėje Tuni
sijoje.)

Naciai Tunisijos fronte 
vartoja naujuosius savo 
tankus Mark VI, kuriu plie
no šarvai yra net šešių co
lių storio. Anot N. Y. Ti
mes korespondento, šie 
priešų tankam yra stipriau 
šarvuoti ir jų kanuolės ga
lingesnės, negu talkininkų 
geriausių tankų. (Buvo

r“’/;

Amerikos Jungtinių Valsti
jų ginkluotų jėgų:

“Aš dėkoju tamstai už 
sveikinimus ryšium su So
vietų jėgų laimėta pergale 
prie Stalingrado.

“Aš pareiškiu savo įsiti
kinimą, jog bendri kariniai 
veiksmai Jungtinių Ameri
kos Valstijų, Didžiosios 
Britanijos ir Sovietų Sąjun
gos ginkluotų jėgų greitoje 
ateityje laimės per galę 
prieš bendrąjį mūsų priešą.1

“STALIN.”

pranešta, kad amerikiečiai 
sunaikino bent du tokius 
nacių tankus.)

Nepavyko Japonams 
Ataka iš Oro

Washington. — Grupė ja
ponų torpedinių lėktuvų už
praeitą savaitę atakavo ei
lę Amerikos laivų, plauku
sių į pietus nuo Guadalca
nal salos. Amerikiečiai nu
šovė žemyn 17 priešų lėktu
vų, ir visi Amerikos laivai 
praplaukė.

Kodėl Mussolinis Pasiuntė 
Karalaitį į Karo Frontą?
Roma. — Mussolinis pa

siuntė sosto įpėdinį, kara
laitį Humbertą kaipo vy
riausiu komandierium visų 
liekamų italų divizijų prieš- 
sovietiniame fronte.

(Kalbama, jog Mussoli
nis bijojo, kad karalaitis 
Humbertas galįs tapt vadu 
politinio judėjimo, siekian
čio nuverst Mussolinį.)

London. — čionaitiniai 
žinovai skaičiuoja, kad Hit
leris turi 600,000 kariuome
nės mūšių fronte nuo Char
kovo iki Novorossiisko, 
Juodosios Jūros uosto, šiau- 
riniai-vakariniame Kauka
ze.

MUSSOLINIS PAVARĖ 
SAVO ŽENTĄ CIANO 

IŠ MINISTERIJOS
Berne. — Italijos diktato

rius Mussolinis išmetė savo 
žentą grafą Ciano iš užsie
nių reikalų ministerio vie
tos, bet paskyrė jį į didžią
ją fašistų tarybą. Mussoli
nis pats užėmė užsienių 
reikalų ministerio vietą. Be 
to, jis ir toliau pasilieka 
ministeriu pirmininku, vi
daus reikalu ministeriu, ka
ro ministeriu, laivyno mi
nisteriu ir orlaivyno minis
teriu.

Kartu Mussolinis pakeitė 
desėtką ministeriu padėjėjų 
ir kitų valdininkų.

Mussolinis smarkiai susi
pykęs su savo žentu Ciano 
ginčuose dėlei maisto, kai
nų, finansų ir kitų vidujinių

Nužiūrima, kad grafas 
Ciano beministeriaudamas 
prisikuopęs kyšių iš įvairių 
didžiųjų biznių.

Amerikiečiai Kur Kas 
Daugiau Sunaikina Fa

šistų Orlaivių
šiaur. Afrika. — Praei

tą ketvirtadienį amerikie
čių lakūnai nušovė žemyn 
26 vokiečių orlaivius ir su
žalojo dar 36-šis mūšiuose 
virš Tunisijos. Amerikiečiai 
neteko tik dešimties lėktu
vų.

šiaur. Afrika. — Vokie
čiai atgriebė nuo anglų 
strateginę aukštumų Djebel 
Mansour, 20 mylių į pietų 
vakarus nuo Pont du Fahs,

Siūlo Atidėt Tėvu 
Ėmimą į Armiją

Washington. — Kongkes- 
manas Kilday įnešė suma
nymą Jungtinių Valstijų 
kongresui — nešaukt į ka
riuomenę tokių vedusių vy
rų, kurie turi vaikų, kol tik 
užteks pavienių ir bevaikiu. 
Sumanymas siūlo laikytis 
sekamos eiles, imant armi- 
jon naujokus:

1. Pavieniai jauni vyrai, 
kurie neturi užlaikyt jokių 
giminių.

2. Pavieniai vyrai, kurie 
turi ką nors užlaikyt.

3. Bevaikiai vedę vyrai, 
kurie apsivedė pirm 1941 
m. gruodžio 8 d.

4. Turintieji vaikų vedę 
vyrai, kurių vedybos įvyko 
pirm 1941 m. gruodžio 8 d.

Brazilija Išstoja Karan 
Prieš Ašį

Rio de Janeiro. — Brazi
lija oficialiai prisidėjo prie 
Jungtinių Tautų karui 
prieš Vokietiją, Italiją ir 
Japoniją.

Raudonoji Armija Užėmė 
Staryj Oskol, Izium irKt. 

Geležinkelių Stotis
Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, vas. 5. — Specialis Maskvos radijo prane

šimas, užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė užėmė Staryj Oskol ir Izium mies

tus.
Po įveržto mūšio, mūsų kariuomenė užėmė Staryj 

Oskol miestą ir geležinkelio stotį. Apsuptas priešų gar
nizonas buvo sunaikintas ir jo dalis suimta.

Ukrainoje musę kariuomenė užėmė Izium miestą su 
geležinkelio stočia.

Sovietai, Užėmę Jeiską, Perkirto Nacių Armiją 
Prie Azovo Jūros; Atėmė iš Vokiečių Bataiską, 

Tik už Keleto Mylių nuo Rostovo Didmiesčio

Maskva, vas. 5. — Vidunaktinis Sovietų radijo pra
nešimas sakė:

Į pietų vakarus nuo Staryj Oskol mūsų kariuomenė 
užėmė apskričių centrus Dobro vo-Dvorskoje ir Sko- 
rodnoje.

Ukrainoje, šalia Iziumo, mūsų kariuomenė užėmė 
apskričio centrą ir geležinkelio stotį Jamą ir apskričio 
centrą Olchovatką.

Į pietus nuo Rostovo-prie-Dono mūsų kariuomenė 
žygiavo pirmyn nugalėdama vokiečių pasipriešinimus. 
Mūsų raitininkų dalinys X pagrobė du geležinkelio gar
vežius, 300 vagonų, 150 trokų, tris mažuosius tankus, 
100 motorinių dviračių ir du maisto sandėlius.

Užimdami Krylovskajos geležinkelio stotį, mūsų ko
votojai pagrobė daug karinių reikmenų, tame skaičiu
je geležinkelio traukinį, prikrautą tankų ir kitą trau
kinį, pilną maisto. Kitame šio fronto sektoriuje mūsų 
kariuomenė, žygiuodama pirmyn, užėmė eilę apgyven
tų vietų; užmušė 400 hitlerininkų, sunaikino keturis 
stambiuosius tankus ir tris mažuosius tankus ir ne
laisvėn paėmė 175 priešų karių.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Maskva, vas. 7. — Spe
cialis Sovietų pranešimas 
vas. 6 d. paskelbė tokią ži
nią.

“Mūsų kariuomenė užė
mė LisiČanską, Barvenkovą, 
Balakleją, Bataiską ir Jeis
ką.” (Bataisk yra arčiau 
kaip 10 mylių nuo Rostovo 
didmiesčio. Jeisk, ant pat 
Azovo Jūros kranto, stovi 
už 70 mylių į pietų vakarus 
nuo Rostovo.)

“Raudonoji Armija, toliau 
sėkmingai išvystvdama sa
vo ofensyvą, pasiekė Azovo 
Jūros krantus ir užėmė Ba- 
taisko miestą ir prieplauka.

“Į pietus nuo Rostovo- 
prie-Dono mūsų kariuome
nė per įtūžusį mūšį užėmė 
Bataisko miestą ir geležin
kelių mazgą.”

Ištisu 70 mylių ruožtu 
tarų Bataisko-Rostovo ir 
Jeisko vokiečiai yra viso
mis pusėmis apgulti bei 
grūdami į jūrą.

Į pietus nuo Jeisko iki 
Novorossiisko naciai tain 
pat yra visomis pusėmis 
nustipti, anart Azovo ir 
Juodosios Jūros vandenų. Montgomery, Ala. — At

sitiktinai susidūrė du kari- 
(Sovietų karo laivynas niai lavinimosi lėktuvai. Jų 

iškėlė savo jūreivius ir ka
reivius į Taman pusiausali, 
kad užkirst naciam pabėgi
mą per Kerčo vandens są
siaurį, tarp tų dviejų jūrų, 
kaip pripažįsta Berlyno ra
dijas.)

Raudonarmiečių užimti

Lisichansk, Barvenkova ir 
Balakleja yra svarbūs ge
ležinkelio punktai į pietus 
ir pietų rytus nuo Charko
vo didmiesčio, kur gręsia 
hitlerininkams apsupimas, 
ypač iš pietų šono.

Žygiuodami vis arčiau 
Kursko, fabrikų miesto ir 
geležinkelių centro, sovieti
niai kovotojai persigrūmė 
per Doneco upę.

Sekmadienio radijo žinio
mis, Raudonoji Armija jau 
šturmuoja vokiečius Ros
tovo priemiesčiuose.

Skaičiuojama, kad vaka
riniame Kaukaze iki Rosto
vo yra apsupta 200 tūkstan
čių hitlerininkų.

Karo Lėktuvą Nelaimė
se Žuvo 24

Newberry, So. Carolina.— 
Vienas į kitą susikūlė du 
Amerikos armijos bomba- 
nešiai. žuvo 15-ka juose bu
vusių kariškių.

tS.- i
nelaimėje prarado gyvybę 
keturi jauni vyrai.

Clinton, Ill. — Nukrito ir 
sudužo didelis armijos lėk- 
tuvas-transportas. Tapo už*
mušti 5 (gal net 7) juom 
skridę kariškiai.
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Stimson Mato Ilgą Karą
Pasikalbėjime su spaudos atstovais 

ponas H. L. Stimson, Jungtinių Valstijų 
karo sekretorius, išreiškė pasitenkini
mą, kad Raudonoji Armija taip skau
džiai supliekė Hitlerio jėgas Stalingrado 
srityj. Bet jis sakė, kad hitlerizmas dar 
galingas ir karas bus ilgas ir sunkus.

Žinoma, kad priešas dar nesumuštas, 
kad viena Sovietų Sąjunga negalėjo su
naikinti visų hitlerizmo jėgų. Bet, mūsų 
supratimu, jeigu priešas dar galingas, 
tai už tai ir mes patys esame kalti. Jau 
1942 metais hitlerizmui buvo galima pa
daryti galą, jeigu prieš Hitlerį būtų bu
vęs atidarytas antrasis frontas.

Dabar, kada Raudonoji Armija muša 
hitlerininkus, kada Vokietijoj nusimini
mas, kada ten laidotuvių maršus griežia, 
kada Goebbelsas apeliuoja į Anglijos ir 
Amerikos “džentelmanus” ir šaukia juos 
prieš „bolševikus”, tai laikas kirsti hit
lerizmui smūgį!

Jeigu Anglija ir Amerika tą tuojau 
padarytų, tai karas būtų sutrumpintas. 
Be jeigu leisime Hitleriui veikti tik vie
name fronte, tai jis dar atsigriebs. Jau 
dabar Sovietai praneša, kad nuo lapkri
čio pabaigos į jų frontą naciai atvežė 
apie 300,000 armijos iš Belgijos ir Fran- 
cįjos. O tą Hitleris gali padaryti tik to
dėl, kad nėra antrojo fronto.

Sovietų Generolas Afrikoj
Dienraštis “New York Times” gavo 

specialę telegramą iš Kairo, kad ten at
vyko Sovietų Sąjungos leitenantas-pulki- 
ninkas Nestor Solidovnik, kuris vyksta 
į Afrikos karo frontą, kaipo Sovietų 
žinių aegntūros (“Tass”) koresponden- 

' tas. Gal jis ten turės ir kitokias parei- 
• gas, kaip mūsų ir Anglijos talkininkės 

karo žmogus, ir turįs nemažai patyrimo 
apie nacių taktiką.

Japonai Nusigandę
Mr. A. T. Steel rašo iš Chinijos, kad 

Japonijos samurajai yra labai nusigan
dę.

Kada jie iš pasalų užpuolė Jungtines 
Valstijas Perlų Uoste, tai jie buvo tikri, 
kad Hitleris jau baigia naikinti Sovietų 
Sąjungos jėgas, greitai paimsiąs Mas
kvą ir karą baigsiąs, kaip baigė Fran
ci jo j.

Bet japonų didžiam nusivylimui, So
vietų Sąjunga pasirodė taip galinga, kaip 
nei jie, nei Hitleris nemanė. Iš kitos pu
sės Anglijos ir Amerikos demokratija 
pasirodė galinti kovoti ir ne tik priešą 
sulaikyti, bet ir mušti; o trečia, kad 
Amerikoj sėkmingai pereita nuo civiliam 
gyvenimui gamybos prie karo reikmenų 
gamybos. Visa tai sako, kad Jungtinės 
Tautos karą laimės, o Japonija ir jos 
sėbrai gaus galą!

Nemalonus Dalykas
Mr. Gilbert Cant, dienraščio “New 

York Post” karinis apžvalgininkas rašo, 
kad šiaurinėj Afrikoj yra tiek pasiliku
sių ir viešai veikiančių pro-nacių ir net 
atvirų Hitlerio šnipų, kad priešui labai 
daug kas yra žinoma. Jis rašo, kad mū
sų priešai ten daugiau žino, negu Ame
rikos paprasta publika.

Kurniakovas Apie Sovietų Frontą
Kapitonas Sergiejus Kurniakovas, au

torius veikalo “Russian Fighting Forces” 
dienraštyj “Russky Golos” dėsto, kad 
Raudonoji Armija kirto priešui tokius 
skaudžius smūgius, kad jis nuo jų nega
lės atsigauti.

Jo nuomone, Raudonoji Armija ne 
vien sunaikino hitlerininkus prie Stalin
grado, apsupo ir baigia naikinti Kastor- 
naja srityj, apsupo juos Priekaukazijoj, 
bet apie 300,000 jų dar apsups Rostovo 
srityj.

Jo numatymu, Raudonosios Armijos 
komanda dar turi kelis planus apsupi
mui hitlerininkų, kaip tai Oriol, Rževo, 
Leningrado ir kitose srityse. Ji pilnai tą 
padarytų, jeigu tik Anglija ir Amerika 
pradėtų veikti iš kitos pusės, jeigu ati
darytų antrąjį frontą.

Nauji Kanai Priekaukazijoj
Po “Kanų” Stalingrado srityj, Raudo

noji Armija jau paruošė naujus “Kanus” 
— apsupimą Hitlerio jėgoms Priekauka
zijoj. Tarpe Rostovo, Krasnodaro, Novo- 
rosijsko ir Azovo jūsų yra suvaryta apie 
25-kios Hitlerio divizijos, bendrai apie 
360,000 nacių.

Toji nacių armija visa daugiau spau
džiama Raudonosios Armijos jėgų prie 
Azovo jūrų. Po to, kai Raudonoji Armi
ja užėmė gelžkelių mazgą Tichoretską, 
kada priartėjo prie Rostovo iš Bataisko 
pusės ir pasivarė prie Novorosijsko, jau 
aišku, kad šios Hitlerio jėgos bus užda
rytos. Joms-vienas kelias liko per Kerčo 
Perloją į Krymą, bet ten jų laukia So
vietų Juodųjų jūrų laivynas ir sugabus 
orlaivynas.

Ateiviai - Gydytojai
G e n e r a 1 is prokuroras 

Francis Biddle pranešė, pe
reitą savaitę, kad delei sto
kos civilinių gydytojų Jung
tinėse Valstijose, Imigraci
jos ir Natūralizacijos Tar
nystei buvo įsakyta pagrei
tinti naturalizavimą ateivių 
gydytojų.

P. Biddle sake, kad įsaky
mai jau išleisti pagreitinti

Jungt. Valstijų karininkas stebi vietos gyventojų mu
zikantus Casablanca mieste, Šiaurės Afrikoj.

reikalauja, kad aplikantai 
įsteigtų Amerikos pilietybę 
prieš gavimą leidimo išlai
kyti kvotimus. Kitos vals- v ' # *
tijos — jis sakė — duoda 
laikinus leidimus, kurie bū
na atšaukti, jeigu į paskirtą 
laiką pilietybė neįgyta.
Ateivių Registravimas Pa
vestas Teisingumo Departa

mentui
Visas ateivių registravi

mas pavestas iš Pašto, Tei
singumo Departamentui.

Nuo 1940 m. apie 7,500 
pašto įstaigų vedė užregis- 
tarvimo darbą ir jos4 pa
siuntė Teisingumo Departa
mentui visus užregistravi
mus, pirštų nuospaudas, 
pranešimus ir aplikacijas.

Pagal naują programą 
ateiviai bus registruojami 
67 punktuose Immigration 
and Naturalization Depar
tamento patarnavimo.
Ateiviai, kurie gyvena šio

je šalyj, turi užsiregistruo
ti ir nuimti pirštų nuospau
dus nuo 14 m. amžiaus. 
Taipgi turi registruotis vi
si tie, kuri įvažiuoja 30-čiai 
dienų laiko, bet pasilieka il
giau. Ateiviai būtinai turi 
pranešti pakeitimą adreso.

O, W, I.

padavimą natūralizacijos 
peticijų, ir laikyti išklausy
mus atsitikimuose prakti
kuojančių ateivių - gydyto
jų arba ateivių, kurie galė
tų praktikuoti, j,eigų būtų 
piliečiai.

Išleisdamas įsakymus, p. 
Harrison įrodė, kad daug 
valstijų įstatymu arba lei
dimų tarybų nusprendimu

-LtA, IS V ė
J------ -r

Diskusijos Prie Apva
lo Stalo

Pastaruoju laiku komer
cinėj spaudoj ir abelnai re
akcinėse sferose daug kal
bama ir rašoma ne apie tai, 
kaip greičiau ir pasekmin- 
giau sumušus fašizmo jė
gas, bet apie tai, kokis pa
saulis turi būti karui užsi
baigus. Nei vienas reakci
nių rašėjų bei spokesmanų 
neišdrįsta ginti Hitlerį, vi
si bent viešai pasisako už 
sumušimą Hitlerio, tačiaus 
jų išvadose visuomet gana 
aiškiai galima įžiūrėti jų 
troškimą palikti pasaulį to
kį, kokis buvo prieš šį ka
rą, o nekurie dar siekiasi 
pravesti mintį “atsteigimo” 
demokratijos Sovietų Są
jungoje, tokios “demokrati
jos,” kokią perstato Hoove- 

I ris ir jam panašūs kieta
kakčiai.

Skaitant jų raštus bei 
klausant per radio įvairias 
“round the table” diskusi
jas, gauni įspūdį — tartum 
karas jau baigtas ir vyriau
sia problema dabar esanti: 
kokį balsą Sovietų Sąjunga 
privalo turėti taikos konfe
rencijoj. Šiąja tema jie kal
ba valandų valandas iki 
nuobodumo, tačiaus niekuo
met aiškioj formoj niekas 
nepasako, kas reikia daryti 
su Sovietų Sąjunga taikos 
konferencijoj.

Šioje vietoje pravartu 
pastebėti vieną ypatybę re
akcinių kalbėtojų ir rašėjų. 

•Tai tuščių žodžių meistrai. 
• Jie sugebi prirašyti ištisus 
' puslapius rašto, jie moka 
kalbėti gražiai valandą, dvi 
ir daugiau ir nieko apčiuo
piamo - konkretaus nepasa
kyti. Tai savo rūšies moks
las - menas, jei taip gali
ma tą pavadinti.

Žmogus klausai jų skam
bią ir šlifuotą kalbą, lauki, 
kada čia patieks ką tokio 
realaus, bet veltui. Ne tik 
kad nieko negauni, bet dar, 
jautiesi lyg paėmęs kokią 
tai stiprią dožą svaigalų, 
nes jų kalba ar raštas tikre
nybėje nenušviečia klausi
mo, bet dar daugiau jį su
painioja.

Aišku, ne visi buržuazi
niai kalbėtojai bei rašėjai 
vienodai rašo ar kalba. Net 
sulyg to, kaip kas kalba ar 
rašo, galima spręsti auto
riaus politinį nusistatymą. 
Pavyzdžiui, jei žmogus li- 
berališkesnių - demokratiš
kesnių pažiūrų, jo kalba ar 
raštas aiškesnė, supranta
mesnė, turi konkrečias iš
vadas ir t.t. Mums nepri- 
seina ' jieškoti perkalbėto- 
jaus, klausant kalbos tokių 
vyrų, kaip kad vice-prezi- 
dentas Wallace, Willkie, 
Davis ir t.t. Visai kitaip yra 
su kalbomis Hooverio, Mc
Cormick, W. J. Cameron ir 
jiems panašių. Pastarieji 
yra reakcionieriai ir jų kal
bos visuomet storai pri
dengtos debesiu akademiš
kų žodžių, suprantamų jų 
vienminčiams arba prasila
vinusiems žmonėms, kurie 
pajėgia suprast tikrąjį tiks
lą tokios kalbos. O tikslas 
tų reakcionierių yra—įnešti 
kuo daugiau demoralizaci
jos visuomenėje, o tą atsie
kus, pravesti savąją pro
gramą, naudingą saujalei 
kietakakčių, gi šiuo karo 
laiku, naudingą toms jė
goms, kurios kariauja prieš 
Sovietų Sąjungą.

Kaip minėta, viešai tie 
ponai nedrįsta ginti Hitlerį, 
bet kai kada dar katutėmis 
paploja. Raudonajai Armi
jai, net ir Stalinui už hero
jiškumą, tačiaus už kulisų 
jie varo savo darbą, jie rim
tai susirūpinę apie tai, kaip 

čia sulaikyti Sovietų įtaką. 
Kad taip yra, galima spręs
ti vien iš to taip tankiai 
statomo klausimo: “Kokia 
bus Rusija po karui” ir ry- 
šyj su tuo klausimu seka 
kiti — ar Raudonoji Armi
ja sustos ant savo senų ru- 
bežių, kuomet sumuš na
cius, ar Rusija darys tą ar 
kitką — ir pagaliaus, ar an
glų ir Amerikos armijos ne
pavėluos išsėsti Europoje, 
atsitikime, kai nacių mašina 
galutinai susmuks nuo Rau
donosios Armijos smūgių?

Tie ir panašūs statomi re
akcionierių klausimai turi 
aiškų tikslą, tikslą sukelti 
komunizmo baimę pas žmo
nes (originaliai, tas komu
nizmo baubas pagamintas 
Berlyne), kad, ve, žiūrėkite, 
gręsja komunizmo pavojus, 
o kad tam užbėgti už akių, 
reikia tas ir tas daryti, rei
kia iš kalno rengtis prie 
taikos konferencijos, ku
rioj, suprantama, suteikti 
mažą balsą Sovietams, arba 
ir visai jo neduoti bei ig
noruoti, kaip kad buvo da

Klerikalas:
Melžkit, vyrai, šią karvutę, 
Gerkit pieną, lakit vyną. 
Ji pieninga, ji ramutė— 
Galit siųst ją ir Berlynan.
Išnaudojau! sau karvutę, 
Kaip pritinka klerikalams; 
Ji bežodė, ji ramutė, — 
Nesiskųs ji radikalams....
Soči j al-f ašis tas:
Jūsų karvė, kaip aruodas, 
Prisimelžę, — baliavosim.. .
By tik pienas jos ne juodas, — 
Prisilakę, geriau Josim.
Viedras mūsų buvo tuščias, — 
Prisimelšim dabar pilną.
Komunistams, ot, tai bus čia,— 
Sukedensim juos, kaip vilną!....
Tau tininkas-f ašis tas:
Aš nors uodegą sugrobęs, 
Palaikysiu, paturėsiu;
Vis tai bus iš to mums lobis, — 
Tautos vadui aš padėsiu.
Kvapas nėra pergeriausias, 
Ne kaip tinka mano stonui... 
Tegu laimina aukščiausias, — 
Ot, turėsime Smetonos!....
Sklokminkas-trockistas:
Aš irgi pasistorosiu,
Leiskit tik mane prie spenio, 
Prisimelžęs, užgiedosiu 
Giesmužėlę Trockio seną.

Mūs kišeniai visų kiaurus, 
Badas gręsia mūs gazietai;
Leiskit ir man, ponai šaunūs, — 
Duokit prie karvutės vietą.
Susipratusiu kataliko balsas:
Ak, jūs, ponai, kavalieriai, 
Ką jūs darot, ką jūs veikiat?...
Esat Hitlerio Žalnieriai, — 
Jums bizūno gero reikia!
Jūsų fondai fašistiniai, — 
Mūsų tautai daro žalą.
Jūs, kmitiniai, grigaitiniai, — 
Susilauksite sau galo!
Lakdami mūs karvės pieną, 
Rydami jūs mūsų skarbą, — 
Gausit lupti jūs ne vienas 
Už Hitleriui dirbtą darbą!....
Joks padorus katalikas
Neleis joti jam ant sprando.
By koks suskis, cicilikas
Jam nekirs į antrą žandą!...
Jūsų fondai tuštutukai,— 
Šalin nuo mūsų kišenių! 
Jūs pro-naciai, fašistukai, — 
Jūs darbai juodi, nešvarūs!
Jūs visokios ten tarybos 
Lietuvai nelabą lemia.
Jūsų bučkiai, jūs piršlybos— 
Į Berlyną rodo kelią.

LieŽuvinskas.
'• " ~ K

roma Tautų Lygoj prieš ka
rą.

Pavyks jiems tas atsiekti 
ar ne, tai kitas klausimas, 
bet kad eina prisiruošimas 
prie to, tai ne paslaptis. 
Šiandien jau kalbama jų 
tarpe net apie reikalingu
mą antro fronto Europoje. 
Sumušimui Hitlerio jėgų? 
Ne, tas jiems antraeilis da
lykas. Kalbama iš taškare- 
gio atstatymo Europos į se
nus rėmus, kitais žodžiais, 
nedaleisti prie perversmų, 
arba nuslopinti revoliuciją 
dirbančiųjų masių, nors to 
ir nepasako tiesioginiai, ta
čiaus jų diplomatinis saki
nys “pasitikti Raudonąją 
Armiją pusiaukelyje” turi 
tą pačią reikšmę.

Kuomet dabar Raudonoji 
Armija pasekmingai triuš
kina nacių jėgas ir grūda 
jas iš savo teritorijos, So
vietų atviri ir pasislėpę 
priešai rimtai susirūpino 
apie nepasivėlavimą su an
tru frontu, kuomet ne taip 
labai seniai tie patys ponai 
smarkiai barė tuos, kurie 
reikalavo antro fronto Eu
ropoje, primygtinai siūlė 
palikti antrą frontą milita- 
riniams “ekspertams.” Pa
sirodo, reakcionieriai arba 
penktoji kolona, kaip pri
imta ją vadinti, dar vilties
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nenustojo išgelbėti, jei jau 
ne Hitlerio saiką, tai nors 
tą vokišką militarizmą ir 
panaudoti jį ateityje kaipo 
gončą prieš Sovietų Sąjun
ga.

Toji pragaištinga pri- 
dengtoj formoj propaganda 
yra vedama jau gerokas lai
kas ir ji priima kas kart 
aiškesnę formą. Užstoji- 
mas gen. Michailovičiaus, to 
Jugoslavijos išdaviko; gan 
miglota padėtis Afrikoj; 
vaikiškas žaidimas su Fin- 
liandijos galvariezu Man- 
nerheimu, ir pagaliaus to
lerancija tokio apšepusio 
pavienio asmens — feoda
lizmo liekanos — Smetonos, 
jokiu būdu nesuderinama 
su nuoširdžia kova su Hit
leriu ir fašizmu.

Šiandien vyriausia pro
blema — sutriuškinti Hitle
rio jėgas, paliuosuoti pa
vergtas tautas ir šalis, 
įskaitant Vokietiją, Italiją 
ir Japoniją, o po to jau pa
tys žmonės kiekvienos ša
lies labai lengvai išris klau
simą, kokios tvarkos jie no
ri. Reakcionieriams patar
tina nesisieloti, žmonės pa- 
siliuosavę iš nacizmo nepa
sirinks panašios tvarkos, 
kuri iš naujo privestų prie 
politikos Municho ir šių 
dienų skerdynės. D—tas.
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Ar Japonai Nepasiduoda? PRŪSU DIDV YRIS HERKUS MANTAS Riebalai Kaip Maisto Dalis
I nesikalbėjome, kaip tik apie 
'maistą; miegodami mes tik 
japie maistą tesapnavome. 
Į Aš pats daugiausiai mąs- 
j čiau apie karštus ryžius pa- 
1 valgyti ir tabaką parūkyti.

“Mūsų oficieriai buvo ža- 
■ dėję laivų laivais atgabent 
mums pastiprinimų ir at-

I siųst šimtus orlaivių, ir 
I tvirtino, kad mes tikrai iš
vysime amerikiečius iš šios 
salos. Bet jie savo prižadų 
neišpildė.
NORĖTŲ BŪT AMERI
KIEČIU, O NE JAPONU

“Galų gale, pas mane din
go jausmai kaip tikro japo
no kareivio. Aš geriau no
rėjau būti amerikiečiu.

“Pirmiau aš svajojau: 
Kai laimėsime karą, aš su
grįšiu namo; įsitaisysiu sa
vą dailidės (stalioriaus) 
dirbtuvėlę; vesiu žmoną, tu
rėsiu daug vaikų, ir taip 
laimingai gyvensiu.

“Bet dalykai skirtingai 
ėjo; aš įpuoliau į nusimini- 
mą^ visai netekau vilties; 
nieko daugiau neliko, tik 
mirti, o čia mirtis buvo ne
išvengiama; taigi aš nieko 
neprarandu pasiduodamas.

“Bet jeigu japonų karys 
pasiduoda, tai jis valdiško
mis akimis žiūrint yra mi
ręs, ir jeigu kada sugrįžtų 
Japonijon, tai taptų nužu
dytas. Aš todėl, norėčiau 
plaukt į Ameriką ir ten sta
tyt namus.”

Hasamato, kaip ir kiti 
pasidavusieji, taipgi sakė, 
kad japonų oficieriai su pa
vydu kalbėjo, jog kiekvie
nas Amerikos kareivis turi 
rankinį laikrodėlį ir pinigų. 
Japonų kareiviam buvo įsa
kyta, kad jie atiduotų ofi- 
cieriams laikrodėlius ir pi
nigus, kuriuos ras pas ne
laisvėn paimtus amerikie
čius, o drabužius ir kitus 
daiktus tai, girdi, galite sau 
pasilaikyti.

Taip, rimtai susirėmus su 
amerikiečiais, sutrūksta 
muilo burbulas apie japonų 
nepasidavimą iki paskutinio 
atsikvėpimo, panašiai, kaip 
kruvinu juoku virto nacių 
pasaka apie vokiečių armi
jos nesumušamuma.

J. C. K.

Japonijos agentai buvo 
paskleidę pasaką užsieniuo
se, kad japonų kareiviai 
verčiau nusižudo, bet nesi
duoda paimt nelaisvėn. To
kios pasakos buvo spausdi
namos ir Amerikos laikraš
čiuose ir žurnaluose ir sklei
džiamos per radiją, kol 
amerikiečiai pradėjo spirt 
prie sienos japonus Guadal
canal saloje. Tada pasirodė, 
kad ir japonai duodasi su
imami, kuomet negali iš
trūkti. O siaurame Bunos 
ruožte Naujojoj Guinejoj 
amerikiečiai ir australai 
paėmė nelaisvėn bent 700 
japonų.

Bet buvo likęs dar vienas 
blofas, tai kad japonai lais
vu noru niekuomet nepasi- 
duodą. To, girdi, niekada 
neatsitikę per tūkstantį 
metų. Tačiau štai kas atsi
tiko apie sausio mėnesio pa
baigą šiemet Guadalcanal 
saloje:

Grupė apšepusių, nudris
kusių japonų kareivių, auk
štai iškėlę rankas, patys 
atėjo į amerikiečių linijas ir 
pasidavė. Jiems vadovavo 
Akijoši Hasamoto, 23-jų 
metų amžiaus, užgrūdintas 
kareivis, kuris pirmiau ko
vėsi su chinais, su holan- 
dais Borneo ir su amerikie
čiais Filipinuose.

TAI BUVO RINKTINIAI 
JAPONIJOS KARIAI 
Hasamoto buvo alkanas, 

jo nervai beveik visai su
irę. Juos ardė Amerikos ar
tilerija ir orlaiviai, be pa
liovos bombarduodami ja
ponių pozicijas. Su juom at
ėję kiti japonų kareiviai 
taip pat buvo arti pamišimo 
nuo alkio ir amerikinių 
bombų ir granatų. O tai bu
vo ne kokie naujokai, bet 
nariai garsiojo parinktinio 
Japonijos pulko OKA, ku
riam pats Japonų imperato- 
torius suteikė garbę už žy
gius prieš anglus Malajuo
se.
RYŽIŲ, RYŽIŲ, KARŠTŲ 

RYŽIŲ!
Hasamoto kareivių grupė 

buvo amerikiečių apsupta 
skardžioje tarpkalnėje, tan
kiai priaugusioje medžių. 
Jie girdėjo, kaip amerikie
čiai per radijo garsiakal
bius šaukė tuos japonus pa
siduoti. Amerikiečiai žadėjo 
jiems duot valgyt karštų 
ryžių ir žmoniškai sų jais 
kaipo belaisviais apsieit.

Vieną naktį, todėl, jie ir 
susirinko apsvarstyt, ar pa
siduot amerikiečiams ar ne, 
ir dauguma nutarė laikytis 
savo pozicijoj ir kovoti iki 
galo. Bet dauguma jų buvo 
sužeisti ir taip išbadėję, 
kad būtų nepajėgę išeiti iš 
tos tarpkalnės, sakė Hasa
moto. Tačiau, prašvitus jo 
grupė vis tiek ėjo pasiduo-i 
ti. 1

Pasidavusius amerikiečiai 
pavalgydino karštais ry
žiais ir kitokiu, įvairesniu 
maistu ir aprengė juos žmo
niškais drabužiais; o Hasa
moto per vertėją štai ką pa
sakė :

OFICIERIAI MELAVO #
“Mūsų oficieriai žadėjo 

jvalias maisto, bet mes nie
kada negavome gana pa
valgyti, o per peikiąs pas
kutines dienas visai badavo
me. Apie nieką daugiau mes

Judžiai iš Orlaivių
Amerikos ir Anglijos la

kūnai naktį parašiutais nu
leidžia judamųjų paveikslų 
filmas į tam tikras vietas 
nacių užimtuose kraštuose. 
O slaptai sutarti žmonės 
paimta tuos judžius kurstyt 
tenaitinius gyventojus, kad 
kenktų naciams bei sukil
tų prieš Hitlerį.

KARO DARBŲ CENTRAI
Pagal valdžios užsaky

mus gaminamų Detroite 
karinių reikmenų vertė yra 
didesnė, negu bet kuriame 
kitame Amerikos mieste. Po 
Detroito seka Los Angeles, 
Newarko ir Chicagos sritys 
kas liečia atliekamų karo 
darbų vertę.

Apie 350 vyrų, gaminda
mi dirbtinę gumą (robą) 
fabrike, daugiau jos padir
ba, negu 10 tūkstančių žmo
nių dirbdami naturalės gu
mos medžių plantacijose.

Apie plėšikiškus kryžiuočių karus su 
prūsais (senąja lietuvių gente) K. Mark
sas rašė: “Riteriai siaučia, kaip ispanai 
Meksikoje ir Peru; prūsai drąsiai prie
šinasi, bet jų jėgos vis labiau ir labiau 
išsenka; svetimieji užkariautojai prasi
veržia į šalies gilumą, kerta miškus, sau
sina pelkes, naikina pirmykščių šalies 
gyventojų laisvę ir tikybą, steigia vo
kiškas pilis, miestus, vienuolynus, dva
rus ir vyskupijas. Ten, kur gyventojų 
neišžudo, paverčia juos vergais.”

Tačiau ir nukariauti prūsai nemanė 
pasiduoti vokiečiams grobikams. Jie daž
nai sukildavo. Ypač didelis prūsų suki
limas įvyko 1260 m. ir tęsėsi ištisus 14 
metu, v

Tais metais Mindaugo suvienyti lie
tuviai smarkiai sumušė prie Durbės upės 
jungtinę vokiečių kalavijuočių ir kry
žiuočių kariuomenę. Žinia apie tai su
kėlė tikrą džiaugsmo ir susijaudinimo 
bangą pavergtuose prūsuose. Atsitiko, 
kad tuo metu kryžiuotis, Sambijos pro
vincijos valdytojas, sukvietęs pas save 
neva pasitarti prūsų vyresniuosius, už
barikadavo juos atskiram name ir gy
vus sudegino.

Šis žvėriškas pasielgimas, kaip ki
birkštis, įžiebė visuotino prūsų sukili
mo gaisrą. Atskiros prūsų giminės — 
bartai, galindai, natangai, sambiai, na
druviai, šalavai — išsirinko karo vadus 
ir puolė vokiečių pilis, dvarus, miestus.

Ypač savo žygiais pasižymėjo jaunas 
natangų vadas Herkus Mantas. Jisai dar 
mažas vaikas kartu su šimtais kitų įta
kingesnių prūsų vaikų buvo kryžiuočių 
paimtas įkaitu ir išvežtas į Vokietijos 
gilumą. Magdeburgo mieste vokiečiai jį 
pakrikštijo, mokė ir auklėjo, kaip vo
kietuką. Paaugęs jis išėjo vokiečių ka
ro mokslą ir įgijo pilną riterio (karinin
ko) išsilavinimą. Kai jam sukako 19 
metų, vokiečiams rodėsi, kad jis pakan
kamai jau suvokietintas ir dėl to jie lei
do jam grįžti pas tėvus.

Sambijos viršininko sudegintu prūsų 
skaičiuje buvo ir Manto tėvas. Štai dėl 
ko sūnus, keršydamas už tėvo mirtį, vi- 

| su jaunatvės karštumu metėsi į kovą 
prieš vokiečius.

Herkus Mantas puikiai išnaudojo 
Magdeburge įgytą karišką išsilavinimą. 
Jis išmokė prūsus imti kryžiuočių mūro 
pilis. Mantui vadovaujant, prūsai pasi
dirbo tam reikalui taranus ir akmenų 
svaidomąsias mašinas. Jo sumanumo ir 
drąsumo dėka kryžiuočių pilys krito vie
na po kitos. 1 *

Kartą vienos pilies Mantas niekaip 
negalėjo paimti. Tada jis pasitraukė. Po 
kiek laiko grįžo su kiek didesne kariuo
mene. Žymią jos dalį paslėpęs dviejuos 
miškeliuose, su likusiais kariais Mantas 
atjojo prie pilies ir ėmė svaidyti į jos 
sienas jietis. Tai buvo ženklas, kad kry
žiuočiai kviečiami grumtis atvirame lau
ke. Vokiečiai kvietimą priėmė. Mantas 
su savo kariais šiek tiek pasitraukė ir 
juos surikiavo kovos tvarka. Kryžiuo
čiai išjojo iš pilies ir puolė natangus. 
Kiek pasikovus, Mantas ir jo kariai ėmė 
trauktis. Traukėsi abieju mišeklių kryp
timi. Kryžiuočiai leidosi persekioti be
sitraukiančius prūsus. Kada kovojan
tieji atsidūrė tarpe abiejų mišku, staiga 
su didžiausiu riksmu Manto paslėpti re- 
zęrvai puolė vokiečius iš abiejų pusių. 
Krvžiuočiai sumišo ir bematant buvo su
mušti. Likučiai, ištrūkę iš kovos lauko, 
spruko atgal į pilį. Juos persekiodami 
prūsai įsiveržė pro vartus į vidų ir po

trumpos kovos tvirtovę paėmė.
Mantas nesitenkino vien Rytprūsių 

kryžiuočių pilių naikinimu. Surinkęs di
desnę kariuomenę, jisai ne kartą įsiverž
davo į Kulmijos žemę prie Vislos ir nai
kindavo ten vokiečių kolonistus, jų kai
mus, dvarus, vienuolynus, miestus ir pi
lis. Kartą, po tokio žygio grįžtant na
mo su dideliu karo grobiu, žvalgai pra
nešė, kad juos vejasi kryžiuočių kariuo
menė. Mantas sustojo ant didelės kal
vos, į vidurį suvarė belaisvius, gyvulius 
ir gurguolę, o aplink įsakė kasti apka
sus. Prisiartinę kryžiuočiai pamatė, kad 
negalės raiti pulti prūsus, kurie puolimo 
laukė apkasų priedangoje. Didysis ma
gistras, pats vadovavęs vokiečiams, lie
pė nulipti nuo arklių. Nulipusiems pa
sakė karštą kalbą, pažadėdamas dangų 
ir nuodėmių atleidimą tiems, kurie kris 
mūšyje su “netikėliais,” ir mete juos į 
ataką.

Kryžiuočiai puolė taip smarkiai ir taip 
atkakliai kovėsi, jog natangai neįstengė 
jų sulaikyti. Jie netrukus įsiveržė į su
stiprintą prūsų stovyklą. Mantas liepė 
trimituot pasitraukimą.

Mantas tol traukėsi, kol kryžiuočiai 
persekiojo pilnoje kautynių tvarkoje. 
Tačiau, kada įsikarščiavę vokiečiai pa
sklido po laukus gainioti paskirus prū
sus, Mantas įsakė trimituot kontr-ata- 
kai. Natangai akimirksniu atsuko žirgus 
atgal ir, kaip vėtra, metėsi ant neken
čiamų priešų. Kryžiuočių vadai visaip 
stengėsi surinkt saviškius ir surikiuoti 
kautynėms, tačiau prūsai to jiems pa
daryti jau nebeleido. Vokiečiai turėjo 
kautis paskirai vyras prieš vyrą arba 
mažomis grupėmis. Čia pirmenybę turė
jo natangai, mikliai manevravę ant savo 
greitų arkliukų. Jie vieną po kito metė 
iš balnų vokiečių riterius ir šiaip kovoto
jus. Vokiečiai mėgino bėgti, bet natan
gai juos greitai prisivijo ir visus kartu 
su jų magistru išmušė. Vos keletas vo
kiečių beišsprukę gyvi parnešė savie
siems liūdną žinią.

Kryžiuočiams pasidarė visai riesta. 
Vienu metu jų rankose tebuvo likusios 
vos kelios pilys, ir tos pačios buvo jau 
blokuojamos.

Tada veidmainiški vienuoliai pakėlė 
triukšmą visoje Europoje, esą, rytuose 
krikščionybė pavojuje. Popiežius vieną 
po kito skelbė prieš prūsus kryžiaus ka
rus. Milžiniškos avantiūristų riterių ir 
visokio plauko valkatų gaujos ėjo į prū
sus, kurių jėgos nebaigiamuose mūšiuo-- 
se jau seko. 1263 m. žuvus Mindaugui, 
Lietuvoje prasidėjo kunigaikščių vidaus 
karai dėl vyriausios valdžios. Dėl tos 
suirutės prūsai negavo iš lietuvių pagel
bės. Todėl, po 14 metų žiaurių kovų, vo
kiečiai visos Europos krikščioniškų bu
deliu pagelba sukilimą numalšino.

Vienas po kito žuvo drąsūs prūsų va
dai. Dalis kovotojų emigravo į Lietuvą. 
Herkus Mantas laikėsi iki paskutinio
sios, bet galų gale ir jis buvo sumuštas 
kelis kartus gausingesnio priešo. Bet ir 
sumuštas jis nenuleido rankų ir nema
nė pasiduoti nei emigruoti. Slapstyda
masis miškuose su būreliu kovos drau- 

i iru. jis dar stengėsi prūsų likučius su
kelti kovai. Vokiečiams netikėtai pa- 
^vko jį sučiupti. Herkus Mantas buvo 
žiauriai kryžiuočių nukankintas.

Prūsai žlugo todėl, kad kovojo vieni. 
Tiktai lietuvių ir slavų tautu ginklo są
junga vėliau sustabdė vokiečių veržimą
si į rytus.

K. Sideravičius.

Submarine Pavojus
Washington. — Vienas 

žinovas čia tvirtina, kad vo
kiečiai ir šiuo laiku pasista
to daugiau submarinų, ne
gu amerikiečiai ir anglai 
nuskandina.

Anglai atėmė iš vokiečių 
vieną strateginę aukštumą 
į vakarus nuo Pont du 
Fahs, šiaurinėje Tunisijoje.

FRANKO PRIŽADAS
Metai atgal Ispanijos dik

tatorius gen. Franko priža
dėjo reikale sudaryt tris 
milionus armijos prieš So
vietus. Dabar nacių laikraš
čiai primena Frankui tą 
prižadą ir sako, kad jau 
“karščiausias reikalas.”

Vokiečiai sušaudė dar 50 
jugoslavų už vieno nacių 
puskarininko užmušimą.

“Schwartze Korps,” na
cių slaptosios policijos laik
raštis, ragina iš rusų imt 
pavyzdį; girdi: “Sovietų 
Sąjungoje visi žmonės iki 
vienam dirba tik karinėms 
pastangoms ir nėra nė vie
no, kuris bent pamislytų 
apie kitką.”

Naciai uždraudė vedybas 
lenkams jaunesniems, kaip 
25 metu.

Nutukę žmonės dažnai 
galvoja, kaip nusikratyti 
perdaug priaugusių rieba
lų; sudžiūvėliai norėtų kiek 
pariebėti; bet vidutinio pa
vidalo asmenys, nei riebūs 
nei liesi, turbūt, retai kada 
pamąsto apie riebalus kaip 
maisto dalį.

Tačiaus riebalai yra svar
bus mitybai elementas. Jie 
yra ypač gausingas šaltinis 
jėgos, reikalingos darbui ir 
įvairiems kūno judėjimams. 
Uncija (aunsas) riebalų 
duoda antra tiek daugiau 
judamosios jėgos, negu un
cija liesos mėsos ar tokių 
krakmolinių valgių kaip 
duona.

Riebalai yra būtinai rei
kalingi sudėčiai ir veikimui 
visų kūno audinių, ypatin
gai smagenų ir nervų.

Natūraliai, ne dirbtiniai, 
riebalai turi apščiai vitami
nų, ypač A ir D, kurie rei
kalingi ir normaliam vaikų 
augimui.

Tuoj po oda esamas rie
balų sluoksnelis veikia kaip 
šilumos palaikytojas kūne ir 
atitveria šaltį. Riebalai, tar
tum koks guminis molis, 

palaiko kraujagysles, ner
vus ir kitus vidujinius kū-■ 
no organus savo vietoje, I 
kad jie nesitabalotų kiek
vieną kartą, kai žmogus 
pasikreipia, pasilenkia ar
ba kitaip permaino kūno po
ziciją.

Gamta, pagaliaus, sten
giasi sudaryti kūne riebalų 
atsargą (rezervą) nepapra
stam reikalui, kad kūnas

REGĖJIMAS IR DEGUONIS
Kada lakūnas pakyla apie 

10,000 pėdų aukštyn, oro 
spaudimas į jo kūną pasida
ro 27 procentais mažesnis, 
negu ant žemės lygumos; 
oras tokiame aukštyje taip
gi žymiai skystesnis, ir la
kūnas su kiekvienu {kvėpa
vimu įtraukia į plaučius 26 
procentais mažiau deguo
nies (oxygeno), negu būda
mas ant žemės.

Gal būt, jis dėl to dar 
nieko blogo nejaučia. Jis 
gali būti net linksmas. Bet, 
panašiai kaip vyras išgėręs 
porą puskvorčių alaus, jis 
jau negali taip gerai dirbti. 
Su mažiau iš oro gaunamo 
deguonies lakūnas jau ne 
taip vikriai vairuoja orlai
vį, o šaudydamas į priešą, 
daugiau prašauna pro šalį, 
negu žemai skrisdamas. 
Taigi jis turi pradėt įtraukt 
daugiau deguonies dar iš 
tam tikro prietaiso, šalia 
įkvėpuojamo iš oro deguo
nies.

“Bet labai pavojinga bū
tų, jeigu lakūnas lauktų 
pradėt įkvėpuot tą priedi- 
nį deguonį tik tada, kai pa
junta, kad jau reikia,” sako 
paskilbęs anglų mokslinin
kas J. B. S. Haldane:

“Aš visai normaliai jau
čiausi tiek pakilęs lėktuvu, 
kad oras jau silpnai te- 
spaudė; tačiaus, kai paskui 
aš įkvėpavau deguonies, 
tuoj mano akims viskas aiš
kiau nušvito ir garsai pasi
darė garsesni.”

Deguonies stoka labai pa
blogina regėjimą nakties 
laiku. Anglijoj yra ištirta 

galėtų juos naudoti kaipo 
maista tokiuose atsitiki
muose, kai ištinka alkis, ba
das arba asmuo serga ir ne
gali valgyti.

Riebalai yra sudėtinės 
'•beminės medžiagos. Pama
tinė jų dalis tai vadinamo
ji riebalinė rūkštis. Dau
giausia riebalai susideda iš 
trijų dalelyčių - molekulų 
tokios rakšties susijungu
sios su viena dalelyte gly- 
cerolio.

Glycerolis riebaluose yra 
svarbiausia priežastis, kodėl 
dabar — karo metu, val
džia ragina nemest šalin 
atliekamus riebalus, o tau
pyt juos ir nešt į paskirtas 
vietas. Nes riebalų glyce
rolis yra vartojamas kari
niams sprogimams dirbti.

Kai kuriuose riebaluose, 
be jau minėtų dalykų, yra 
fosforo ir cukraus, kurių 
daugiausiai randama sma- 
genyse ir nervuose.

Kas gi atsitinka, jeigu 
mes permažai riebalų val
gome? Tuomet, visų pirma, 
gręsia savotiška liga, kur 
labai išsipučia ir padidėja 
kepenys. Antra, mes tada 
negauname gana vitaminų 
A ir D. ir energingiausios 
medžiagos, tarnaujančios 
kaip kuras raumenų darbui 
ir įvairiem kūno organų 
judėjimam.

Bet perdaug riebalų val
gyti taip pat negera. Nes 

j riebalų perviršiai kaupiasi 
' kūne kaip kokiame sande- 
lyj, tukina žmogų ir apsun
kina, o dažnai ir vidurių 
dirbimą gadina. N. M.

ir patikrinta, jog kada 
miestas tampa užtemdytas 
(apsaugai nuo priešų oro 
bombų), tai pusė valandos 
praeina, kol sveikas žmogus 
su normaliu regėjimu gali 
matyti taip gerai, kaip tik 
galima tamsoje matyti. O 
jeigu žmogus gyvena tvan
kiuose kambariuose, kur 
oras užterštas ir nėra gau
sos deguonies, tai užtemdy
me reikia jam daugiau ne
gu pusės valandos, kol jis 
pradeda tinkamai matyti 
tokiose sąlygose. Stokuo- 
jant vitamino A, taipgi pra
eina daugiau laiko, kol žmo
gus atitinkamai praregi 
tamsoje.

Harvardo U n i v ersiteto 
profesoriai Wald, Harper, 
Goodman ir Krieger nese
niai bandymais įrodė, kad 
tik vieną mylią pakilus 
aukštyn lėktuvu ar tiek už
lipus ant kalno, nors dar 
menkai tetrūksta deguo
nies, jau regėjimas šiek tiek 
pasilpnėja. Taigi ypač nak
tiniams lakūnams reikia 
į valias deguonies (oxyge
no), kad jie galėtų gerai 
savo uždavinius atlikti.

J. C. K.

RADIJO BANGOS ĮVAI
RIEM DARBAM

Radijo bangos dabar gali 
būti vartojamos kaitinimui, 
džiovinimui, klijavimui, siu
vimo darbui, metalų sulydi- 
mui ir vaisių palaikymui 
nuo gedimo, kaip tvirtina 
David Sarnoff, Amerikos 
Radijo Korporacijos pirmi
ninkas.
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LAISVE

nors mažą auką dėl Laisves finansinės para
mos, $22.50.

Čion telpa vardai aukotojų:

ro, taipgi pasitikime jumis pilnai, kad rišite 
dienraščio Laisvės reikalus rimtai.

Lai gyvuoja dienraščio Laisvės šėrininkų 
suvažiavimas! Lai gyvuoja Laisvė ir visi jos 
rėmėjai ir bendradarbiai, skaitytojai, pla
tintojai ir vajininkai. Mes taipgi sutinkame 
su dienraščio Laisvės vedama pozicija, kuri 
stoja už pilną demokratijos karo laimėjimą 
ir atmuša priešų melus ir šmeižtus, kurie yra 
skleidžiami per pronacišką spaudą: Naujie
nas, Keleivį, Draugą, Darbininką, Vienybę, 
Sandarą, Tėvynę. Visa virš minėta spauda 
patarnauja Ašiai šmeiždama mūsų šalies tal
kininkę Sovietų Sąjungą ir jos didvyriškąją 
Raudonąją Armiją, kuri pasiryžusiai gina 
viso pasaulio demokratiją nuo barbarų vo
kiečių. Taipgi pasitikime, kad dienraštis 
Laisvė ir ant toliau stos už pergalingąjį ka
ro laimėjimą ir ves griežtą kovą prieš virš 
minėtus žmonių priešus.

LLD 20 kuopos Moterų Skyrius ir dien
raščio Laisvės rėmėjai aukoja:

Po $2: Moterų Skyrius, L M. Luzinai, A.
J. K. Navalinskai,

Po $1: A. Mainionis, M. Kubilienė, J. 
Vaicekauskas, M. žvirblienė, K. Juzapaitie- 
nė, O. Mikolajunienė.

Po 50c.: V. Kapičiauskienė, A. Žemaitie
nė.

Viso $13.
A. Maldaikiene, Pirm.
M. Kulbienė, Sekr.

LLD 52 kp., Detroit, Mich. ............$5.00
Kastantas Ramanauskas ............... 2.00
Ant. ir Pet. Jakštys ..................... 2.00
Pranas Jočionis ............................. 2.00
Juozas ir Teod. Gugas ................  2.00
Adelia Milickienė ......................... 1.00
Joseph Lucky ................................. 1.00
Juozas Markūnas........................... 1.00
Jurgis Nausėda ............................. 1.00
Nek. ir Elz. Grabauskas ............... 1.00
Natalija Astrauskienė ................... 1.00
Jonas ir Marg. Alvinas ............... 1.00
Vera Smalstienė ................................ 1.00
Uršulė Jurkevičienė.............................50
Marė Geraltauskienė...........................50
Marg. Andriulienė...............................50
Su geriausiais linkėjimais, M. Alviniene, 

LLD 52 k p org.

LOS ANGELES, CALIF.
Brangūs Draugai ir Draugės Laisviečiai: 

Nors mes toli nuo jūsų, bet mūsų troškimas, 
mūsų džiaugsmas ir liūdėsis su jumis. Mes 
liūdime sykiu su jumis, kada fašizmas nai
kina žmones ir viską kas tik yra brangus. 
Mes džiaugiamės sykiu su jumis, kad Su
vienytos Tautos, ypatingai Sovietų Sąjunga, 
muša tuos sužvėrėjusius fašistus iš savo ša
lies ir artinas dienos prie išlaisvinimo mūsų 
tėvų žemės — Lietuvos. Dirbkite, draugės ir 
draugai, kad dar daugiau sustiprinti ir pra
platinti Laisvę, čia randate $20. Aukoja se
kamai :

DETROITO ŽINIOS

Ketvirtas Puslapis _____________ _ ___________________________

Sveikinimai Laisvės Šėrininkų 
Suvažiavimui

(Tąsa)
EAST ORANGE, N. J.

Jurgis ir Katrina Žukauskai sveikina Lais
vės dalininkų suvažiavimą su $5 ir linki, kad 
Laisvė ilgai gyvuotų ir vienytų lietuvių vi
suomenę, kad greičiau galėtume laimėt karą 
prieš žmonijos priešus, nacius.

P. K. Repečkai ......................$5.00
A. M. Bušai ............................. 5.00
J. A. Levanai ...................  2.00
J. K. Butman.......................... 1.00
B. Pečiuliai............................. 1.00
P. J. Pupiai ............................ 1.00
J. E. J Babičiai ...................... 1.00
M. O. Pūkiai ........................, 1.00
W. Verbickas ........................ 1.00
J. M. Pupiai..........................  1.00
S. A. Petravičiai ....................... 50
Levišauskai .................................50

Draugiškai, P. Repečka.

CLIFFSIDE, N. J.
Mes, Cliffsidės lietuviai, sveikinam Lais

vės dalininkų suvažiavimą, linkime kuo ge
riausio pasisekimo išdirbti planus, kaip ge
riau kovoti prieš juodąjį fašizmą, už laisvą 
pasaulio demokratiją. Aukojame sekamai: 
Geo. Stasiukaitis $10; M. štockas $2. Po $1: 
P. Bakūnas, J. Bakūnas, drg. Pečiukienė, K. 
Derinčius. Viso $16.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. sveikina Laisvės dalininkų 

suvažiavimą ir linki, kad padarytumėt gerų 
tarimų, kad Laisvė dar daugiau galėtų pa
traukti lietuvių į priešfašistinį veikimą grei
tesniam nacizmo-fašizmo sunaikinimui. Kuo
pa sveikina su $5. Nariai: Po $6: J. J. Moc- 
kaitis, A. Švėgžda ir J. Judžentas. A. Murei- 
kienė $2. Po $1: A. Jocis, F. Staneika, J. 
Pudimas, J. šimanauskas, B. Yusaitis, P. 
Kizevičius, O. Arison, B. Bartkevičius, J. 
Chery, P. Baranauskas ir K. Pakulis. Po 
50c.: V. MikneviČienė ir M. Valatkienė. Vi
so $35. '

BAYONNE, N. J.
Mes Bayonnės Laisvės skaitytojai ir orga

nizacijos pirmiausia pageidaujame ir nori
me, kad dienraštis Laisvė ir toliau numas- 
kuotų lietuviškus pronacius ir vestų kovą su 
jais. Už pagelbą Sovietų Sąjungai, už išvi
jimą nacių iš Lietuvos, už sudaužymą Ašies 
ir išlaimėjiimą Suvienytoms Tautoms karo. 
Sveikiname Laisvės Bendrovės dalininkų su
važiavimą sekamai: F. Milvidas $10. Po $5: 
ALDLD 212 k p., L. A. U. Kliubas, Komu
nistų Partija (Liet, vienetas), J. Stanelis, K. 
Čiurlis. M. Panelis $3. Po $2: Jokūbas Kir
mėtas, K. Radušienė ir K. česmauskas. Po 
$1: A. Abraitis, J. Zaleckas, J. Urbonas, J. 
Cipinskas, J. Matušaitis, V. Damošaitis, J. 
Skiparis, A. Lukaitis, P. Janiūnas, W. Barš
tis.

Šias aukas surinko K. čiurlis.

MEXICO, ME.
Už vieną dešimkę išrašykite Laisvės Bend

rovės Šerą Vincentui Milishauskui,. P. O. 
Box 34, Mexico, Me. O už antrą dešimkę 
man.

Aš nežinau, ar mano sumanymas geras 
ar ne, bet aš noriu savo nuomonę tarti dėlei 
Laisvės gerovės. Ar nebūtų Laisvei naudin
ga, jeigu jūs nutartumėte šėrininkų suvažia
vime, kad kožnais metais prieš Laisvės su
važiavimą turėti kelių savaičių vajų, taip 
panašiai, kaip ir dėl Laisvės naujų skaityto
jų gavimo, kaip būna kožni metai? Aš duo
du žodį, kad aš gaučiau naujų Laisvei šėri
ninkų. Manau, kad ir kiti vajininkai gautų. 
Todėl aš su savo sumanymu ir siunčiu 2 nau
jus Laisvės šėrininkus. O jeigu jūs manote, 

‘kad mano sumanymas del to vajaus nėra 
tinkamas, tai visai apie jį pamirškite.

Draugiškai, V. Padgalskas.

Turėsime Drg. F. Abeko 
Prakalbas

Vasario 13 dieną westsidie- 
čiai rengiamės prie didelių

ELIZABETH, N. J.
Mes Elizabetho draugai sveikiname Lais

vės Bendrovės dalininkų suvažiavimą seka
mai: K. Pociūnas $2. Po $1: M. Rudžionis, 
J. Zaleckis, P. Savičius, V. Sheralis, B. Ma- 
kutėnienė. Po 50c.: D. Gauba, A. Jankaus
kienė. Viso $8. šiuos pinigus pridavė drg. 
A. Stripeika, kuris pirm suvažiavimo pri
davė $24 (vardai tilpo pirmiau). Viso $32.

JERSEY CITY, N. J.
Brangūs Draugai! Sveikinu ir siunčiu sa

vo geriausius linkėjimus Laisvės dalininkų 
metinio suvažiavimo dalyviams. Sveikinu 
Laisvę su $5, kad jinai būtų stipri ir kovotų 
prieš mūsų bendrą priešą —- fašizmą.
Adolius Bagdonas.

MARLBORO, MASS.
Sveikinu Laisvės dalininkų suvažiavimą, 

linkėdamas geriausių pasisekimų svarstyme 
dienraščio reikalų, čia rasite $2 auką. Gai
la, kad šiemet negalėsiu dalyvauti. Jau 5-ta 
savaitė, kai žiaurios ligos suspaustas, esu 
Marlboro ligoninėj. Draugiškai, J. Jeskevi- 
člus.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. nariai ir Laisvės draugai 

sveikina jus, seseris ir brolius, šiame garbin
game suvažiavime mūsų brangaus dienraščio 
Laisvės, ir mes pasitikime, kad padarysite 
dar tvirtesnius pamatus dėl darbo klasės 
žmonių švyturio. Mes linkime, kad suvažia
vimas padarytų dar tvirtesnius pamatus ap- 
vienijimui visų lietuvių į kovą prieš visų 
bendrą priešą — fašizmą, kad jis greičiau 
būtų sunaikintas! Ir kad mūsų sena Lietuva 
Vėl būtų laisva. Mes prisidedam nors su ke
liais centais prie suvažiavimo išlaidų paden
gimo :

ALDLD 25 kp........................ $5.00
Anna ir J. Deltuvai..............  5,00
J. Stanys ............................... ^.00
J. Balsys ................................. 2.00
O. Kučiauskaitė ..................... 1.00
A. Vitkus ..........  1.00
A. žemaitis ..........  1.00

ATHOL, MASS.
Gerb. Draugai: Aš aplaikiau nuo tamstų 

pakvietimą dalyvauti Bendrovės metiniame 
dalininku suvažiavime. Tai tariu ačiū! Bet 
aš esu virš 70 m. amžiaus, tai tokia kelio
nė man neparanku, todėl atsiprašau nuo da
lyvavimo. Bet aš veluk savo išgalės aukoju 
tam kilniam suvažiavimui $3. Linkiu kuo iš- 
tvirmiausios veikmes visuose centruose. 
Juozas Daubaras.

NEW KENSINGTON, PA.
Mes, susitikę keli seni draugai dienraš

čio Laisvės skaitytojai, prisiminėm, kad įvyks 
dienraščio bendrovės dalininkų suvažiavi
mas. žinodami, kad dabartiniu laiku viskas 
pabrango spaudos reikale, tai nors su maža 
auka sveikiname mylimo dienraščio Laisvės 
suvažiavimą ir linkime, kad ir ant toliau 
dienraštis laikytųsi tos pačios linijos. Auko
tojai; Po $1: A. Sheris, J. čiuplis, P. Kri- 
čiūnas, C. Stashinsky. J. Jasodavičius 50c., ir 
po 25c.: S. Martinkus ir A. Petraitis. Viso $5.

Draugiškai, C. Stashinsky.

MONTELLO, MASS.
Sveikiname Laisvės Bendrovės dalininkų 

suvažiavimą: Po $1: M. Patsienė, K. Ustu- 
pas, F. čereška ir A. Raila. Po 50c.; J. Vai
tiekūnas ir F, Kaspar. Viso $5. Draugiškai, 
G. Shimąjtis.

STAMFORD, CONN.
Draugai: Negaliu dalyvauti suvažiavime, 

bet visvien sveikiffu dalininkų suvažiavimą ir 
linkiu daug pasisekimo, čia randate $20. 
Draugiškai, W. Deksnys.

EASTON, PA.
Sveikinu Laisvės Bendrovės suvažiavimą, 

linkėdamas gerų nutarimų. Taipgi prisiun- 
čiu čekį sumojo $10. Draugiškai, L. Tilwick.

DETROIT, MICH.
Brangūs Draugai ir Draugės! Mes, Lietu

vių Literatūros Draugijos 52-ros kuopos na
riai ir simpatikai dienraščio Laisvės, siun
čiame širdingus sveikinimus nuo Detroito 
lietuvių dienraščio Laisvės dalininkų suva
žiavimui 1943 metų, ir linkime, kad dien
raštis Laisvė tvirtai, gyvuotų ir vestų nenu
ilstančią kovą prieš darbininkų nevidonus, ir 
teiktų lietuviškai liaudžiai pažangią apšvie- 
tą per daugelį metų.

Nors mes esame dienraščio Laisvės dali
ninkai, bet dėl aplinkybių negalime daly
vauti. Todėį mes, detroitiečiai, siunčiame

prakalbų. LLD 52 kp. savo su
sirinkime priėmė LLD 10 Ap
skričio pranešimą ir darbą pa
vedė kuopos valdybai, kad su
rengti draugui Abekui dide
les prakalbas. Drg. Abekas su 
prakalbų maršrutų lankysis 
po Michigan valstijos lietuvių 
kolonijas ir jis čion: sustos ant 
keturių dienų.

Pas mus, vvestsaidiečius, 
prakalbos įvyks ant Draugijų 
Svetainės, 4097 Porter St. nuo 
7 vai. vakare, šeštadienį. O 
sekmadienį Abekas, manau, 
kalbės eastsidė j LLD 188 k p. 
vardu, nes jiems gera proga 
pasinaudoti šiuo geru kalbėto
ju. Kadangi dabartiniu laiku 
pasauliniai įvykiai labai kei
čiasi ir žmonės jais labai in- 
tersuojasi, tai mums Abekas 
daug įdomių dalykų pasakys 
gyvu žodžiu apie lietuvių vei
kimą ir iš plataus pasaulio 
svarbių įvykių.

Tad, draugai ir draugės, 
vasario 13 d. nepamirškime 
dalyvauti ir kitus savo drau
gus ir pažįstamus pakvieskime 
į drg. Abeko prakalbas,

Apsivedė
Sausio 30 d., mūsų šalies 

prezidento gimtadienį, įvyko 
sužiedotuvės mūsų mylimo 
jaunuolio Stanley Rye (Rugie
nio) su Adele Stankaite iš 
Toledo, Ohio. Vestuvės įvyko 
Draugijų Svetainėj, todėl di
delis skaičius svečių ir giminių 
gražiai linksminosi ir baliavo- 
jo.

Stasio tėvai, Domininkas ir 
Emilia Rugieniai, sur u ošė 
puošnias vestuves savo sūnui 
ir marčiai. Kadangi jaunavedė 
buvo iš Toledo, Ohio, tai ir 
svečių buvo, rodosi, 10 iš to 
miesto.

Stasys yra narys Aido Cho
ro ir narys jaunuolių LDS kuo
pos, todėl jo vestuvėse daly
vavo daug jaunimo ir iš aidie- 
čių tarpo ir LDS kuopos.

M«s nuo savęs linkėjame 
laimingo ir linksmo gyvenimo 
jaunavedžiams Stanley ir Ade
lei Rye.

J. ir M. Alvinai. 

BINGHAMTON, N. Y.
Pasveikinimas ir aukos dienraščio Laisvės 

Šėrininkų suvažiavimui, sausio 31, 1943, 
Grand Paradise svetainėj, Brooklyn, N. Y.
Gerbiamieji Draugai ir Draugės:

Draugai Šėrininkės ir šėrininkai! Sveiki
name jus širdingiausiai ir vėliname viso ge

Iš Lietuviu Bendro Komiteto 
Konferencijos

Sausio 3.1 d. įvyko, rodosi, 
ketvirta konferencija Detroito 
Lietuvių Bendro Komiteto dėl 
pirkimo ambuląnso Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Konfe
rencija buvo skaitlinga dele
gatais, ir. rimtai svarstė daly
kus. To komiteto valdyba iš
davė plačius ir aiškius rapor
tus iš veikimo ir viskas rodo, 
kad vien tik organizacijų pa

Viso .................................. $17.00

žadėtų aukų dėl to darbo su
daro virš $1,500. Taipgi yra 
renkamos aukos ant lakštų, 
taipgi sudarys nemažą sumą. 
Vasario 28 d. įvyks didelis pa
rengimas dėl to reikalo ir ti
kimės bus pasekmingas. Pir
kite tikietus iš anksto, tik 25c. 
— sykiu įžanga ir didelis lai
mėjimas už tą tikietą.

Alvinas.

Detroito Kalendorius
Vasario 14 d., Liet, Moterų 

Pažangos Kliubo didelė vaka
rienė ir šokiai, įvyks 4097 
Porter St.

Aido Choro vyrų choro, pa
mokos įvyksta kas penktadie
nį nuo 7 vai. vakare, 4097 
Porter St. Kurie mylite dainas 
ir dailę, malonėkite dalyvau
ti pamokose.

Iš Tarptautinio Veikimo
Sausio 28 d. įvyko didelės 

tarptautiškos masinės prakal
bos dėl paminėjimo Lenino 
mirties. Kiek man teko suži
noti, tai tas prakalbas rengė 
daug anksčiau, bet svetainės 
savininkas atsakė svetainę ir 
dėl tos priežasties buvo gauta 
kita svetainė trumpu laiku ir 
buvo stoka garsinimo. Bet į 
prakalbas buvo suėję apie 
1,000 žmonių ir prakalbos ge
rai pavyko.

Buvo trys svetimo miesto 
kalbėtojai; paskiausis kalbėjo 
James W. Ford, Jo kalba bu
vo labai įdomi, nes palietė 
svarbą pasikalbėjimo prez. 
Roosevelto su prem. Churchill 
Kasablankoj, Afrikoj. Dalyva
vo Negrų Choras. Nors šį sykį 
choras buvo neskaitlingas, bet 
labai žmones mylėjo jų dra
matiškas dainas ir nepaprastai 
sutartinai skambančius balsus. 
Kiek buvo žinoma, lietuvių 
buvo mažai šiuo sykiu, gal 
būt, kad nebuvo progos maty
ti garsinimų.

Prakalbose aukų surinkta 
virš $440 dėl tarptautinio vei
kimo reikalų.

Tarptautiškos Prelekcijos
Kuriem tik laikas leidžia, 

būtinai dalyvaukite žemiau 
paduotose prelekcijose. Tai 
yra tikra gyvenimo mokykla. 
Įvyks šokių svetainėj, Fort 
Wayne Hotel, ant kampo Cass 
ir Temple, sekamomis dieno
mis :

Vasario 14 d. nuo 7 vai. iki 
9 vai. vakare temoj: Moteris 
ir Kąrąs. Kalbės drg. Marga
ret Cowl. Gerai žinoma veikė
ja ir kalbėtoja.

Vasario 21 d. nuo 7 vai. iki 
9 vai. vak, temoj: Suvienytų 
Tautų Karas. Kalbės Sam 
Don, darbininkų mokyklos di
rektorius. ’

E. ST. LOUIS, ILL.
Sveikiname Laisvės dalininkų suvažiavi

mą: ALDLD 49 kp., $2. G. Bendix $2.50, A. 
Kupstas $2.50, O. ir L. Bukauskai $1. Viso 
$8.00.

CHICAGO, ILL.
Brangūs Draugai: Nors aš gyvenu pusėti

nai toli nuo Brooklyno, bet dienraštis Laisvė 
mane lanko kasdien. Man kas nors iš mano 
draugų užrašė kaipo Kalėdų dovaną, už ką 
aš labai širdingai ačiuoju. Aš buvau per 
daugelį metų Laisvės skaitytoja, persikėlus į 
Chicagą gyvent, turėjau priprast prie dien
raščio Vilnies. Sveikinu jūsų suvažiavimą, 
linkiu, kad pravestumėt geriausius tarimus 
Laisvės\iaudai. Biskutį parinkau aukų: An
tanas ir Marijona Sakalai aukojo $2. Anta
nas Klijūnas $1 ir Charley. Mičiulis $1. Vi
so $4.

Draugiškai, M. Sakalienė.
(Bus daugiau)

Vasario 28 d. nuo 7 iki 9 
vai. vak. temoj: Amatų Uni
jos, Produkcija ir Karo Laimė
jimas. Kalbės Roy Hudson, 
įžymus kalbėtojas. Įžanga 35c.

Alvinas,

Philadelphia, Pa.
Pradžia Gera

Vasario 1 d., Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 10 kuopa 
laikė susirinkimą. Narių daly
vavo mažai. Jau antras susi
rinkimas nepasirpdo mūsų or- 
kanizatorka. Vistiek, pasidar
bavus porai eilinių narių, gau
ta 3 nauji nariai. Kreditas pri
klauso draugėms moterims. 
Drg. Valantienė perstatė vie
ną, o drg. Lamsargienė du. 
Pradžia gera, darbuokimės ir 
toliau.

Pramogos komisija raporta
vo, kad parengimėlis įvykęs 
sausio 24 d. pelno davė $32.- 
36. Turėta nesmagumo su mu
zikantais. Jie, gavę geriau ap
mokamą darbą kitur, rengė
jams nepranešė. Tokiu būdu 
likosi apvilti ne tik rengėjai, 
bet ir dalyviai. Atsiprašome 
publikos už šį nemalonų įvy
kį. Kitą sykį apsižiūrėsime su 
kuo turim reikalą.

Kuopa aukojo $10 rusų ka
ro pagelbai. Pinigus priduos 
masiniame mitinge, vasario 14 
d., kur kalbės Povilas Rotoms- 
kis, Sovietų Sąjungos Genera- 
lio Konsulato lietuvis atsto
vas ir A. Bimba. Prakalbos 
prasidės 2 vai. po pietų, Lie
tuvių Tautiškoj Svetainėj, 928 
Moyamensing Avė.

• w • •
Japonų Nelaisvėj

Andrius Barniškis gavo iš 
Karo Departmento pranešimą, 
kad jo sūnus corporal Edvar
das randasi japonų nelaisvėj, 
Philipinų salose.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Pirmadienis, Vasario 8, 1943

Rochester, N. Y.
Pasikalbėjimas su Kūmu ir 

Kūmo Kaimynu
Sekmadienio vakare nuėjau 

pas savo kūmą su mažu reika
liuku; netrukus atėjo jo kai
mynas; kūmas, pasisveikinęs 
su kaimynu, tarė:

— Gerai, kad atėjai, aš ta
vęs laukiau. Sėsk, aš dabar su 
faktais tau burną uždarysiu.

— Kame dalykas?— klau
sia kaimynas.

— Ogi va kame dalykas, tu 
ne sykį bandei įrodinėti man, 
kad stebuklai tai dvasiškijos 
išmislas, o cūdaunos arba ste
buklingos vietos tai kunigų 
pasipinigavimo šaltiniai, o aš 
tau dabar įrodysiu, kad ste
buklas, kuris dabar tikrai įvy
ko, visai ne dvasiškijos išmis
las.

— Kur, koks stebūklas? — 
Nustebęs kaimynas klausia.

1 — Ogi va koks — pradėjo 
kūmas. — šiandien klebonas 
per pamokslą sakė, kad dabar 
visai neseniai, ant didelio van
denyno, kažkoks kapitonas su 
draugais nukrito iš sugedusio 
orlaivio ir Dievas juos išgelbė
jo, todėl, kad jie skaitė Bibli
ją. Va kaip buvo: Jie gumi
niame laivelyje plūduriavo ant 
vandenio per dvidešimt vieną 
dieną ir naktį, jie visai netu
rėjo maisto. Kuomet jie labai 
išalko, tai pradėjo skaityti 
Bibliją ir, kaip matai, atskrido 
žuvėdra ir nutūpė kapitonui 
ant galvos, o paskui, pora žu
vų įšoko į laivuką. Tai gal 
sakysi, kad ne stebūklas, arba 
kad klebono išmislas? O gal 
tu manai, kad būtų taip atsi
tikę, jei jie nebūtų skaitę Bib
lijos? O gal tu netiki, kad 
toks įvykis buvo?

— Yes, žinąu kad buvo toks 
įvykis, bet ne stebūklas — at
sakė kaimynas. — Juk ant jū
rų ir be Biblijos pagelbos pa
sitaiko pagauti žuvį arba žu
vėdrą. Ot, kad vietoj žuvėd
ros, būtų nutūpęs ant kapito
no galvos kalakutas ir vietoj 
žuvų, būtų į laivuką įšokę po
ra keptų paršų, tai galima bū
tų pavadinti tą įvykį stebūk- 
lu.

— O-kei, — tarė kūmas — 
aš vistiek įrodysiu tau, kad 
Biblija daro stębūklus. Tu pa
meni, kad ąifą metą, depresi
jos laikais, lietuviai buvo su
tverę bedarbiam šelpti komi
tetą. Tūlas S. buvo to komi
teto iždininku ir vieną sykį 
jis prarijo visą bedarbių komi
teto iždą ir neužspringo! O 
neužspringo todėl, kad persi
vertęs ragožium pradėjo skai
tyti Bibliją. Reiškia, jį išgelbė
jo Biblija.

— O ką tu sakysi ant to ?— 
atšovė kaimynas. — čikagie- 
čiai menševikai prarijo dar

(Tąsa 5-am pusi.)
Staiga Mirė

Sausio 31 d. St. Kazimiero 
parapija minėjo 50 metų su
kaktį. Kuomet muzikantai 
pabaigė griežtį himną, Jonas 
Kuderauskas, 55 metų, tik 
spėjo atsisėsti ir tuoj mirė šir
dies liga.

S. V. Ramutis.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

♦ +
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? "i*

1113 Mt. Vernon St,
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

Kupiansko srityje mūsų kariuomenė grūmėsi pir
myn ir užėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų; pa
grobė aštuonias didžiąsias kanuoles ir du sandėlius 
grūdų. Kitame sektoriuje vienas mūsų gvardijos da
linys pagrobė šešis vokiečių tankus, tris šarvuotus au
tomobilius, 20 trokų, tris garvežius ir 45 vagonus.

Į rytus nuo Kursko mūsų kariuomenė supliekė dali
nį vengrų pėstininkų. Kitame sektoriuje mūsų auto
matiniai šauliai prasiveržė užnugarėn priešų linijų ir 
ūmai užpuolė vokiečius viename jų aptvirtintame jiai- 
me. Vokiečiai pabėgo, palikdami 30 kanuolių, didelį 
skaičių kulkasvaidžių, šautuvų ir amunicijos.

Krasnyj Liman srityje mūsų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių kelias apgyventas vietas ir su savo lėktuvų 
pagalba bloškė priešus atgal; sunaikino 18 vokiečių 
tankų ir nukovė apie 500 vokiečių kareivių ir oficierių.

Į rytus nuo Kursko mūsų kariuomenė per dvi die
nas paėmė nelaisvėn 1,485 priešų kareivių ir oficierių 
ir pagrobė 54 kanuoles, 52 mortiras, 75 kulkasvaidžius, 
šešias radijo stotis, 28-nis įvairių dalykų sandėlius ir 
daug kitų karo reikmenų.

STILSONAS STRIOKE, KAD RUSAI 
SUNAIKINS NACIUS

Pirm kelių dienų viename sektoriuje centralinio 
fronto grupė mūsų raitininkų,* komanduojama pulki
ninko Prussakovo, prasigrūmė iš priešų užnugarės, 
kur per 40 dienų užpuldinėjo priešus užpakalin jų li
nijų. Ši mūsų raitininkų grupė sunaikino šešis vokie
čių lėktuvus, virš 40 tankų, 46 kanuoles, 40 kulkasvai- 
džių, 300 trokų ir motorinių dviračių ir daugius kitų 
armijos įrengimų.

Tuo pačiu laikotarpiu ši mūsų raitininkų grupė nu
šlavė aštuonis vokiečių garnizonus ir užmušė apie 4,- 
000 priešų.

Pagal savo komandos įsakymus, ta mūsų raitininkų 
grupė paskui prasiveržė iš priešų užnugarės ir prisi
dėjo prie kitų Raudonosios Armijos dalinių.

AMERIKOS KARO LAIMĖJIMAS IR 
HITLERIO “TAIKOS” GARSAI

apie Angliją, Ameriką ir Aus
traliją. Girdi, jeigu ne tos, tai 
Staliną senai būtų velniai 'pa
ėmę bulvėms skusti. Rep.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 10954 has been issued to the undersigned 
to aell 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.

Rochester, N. Y

visai ki- 
lietuviš-

kalbeto-

1939 metais Jungtinėse;siginklavo, tai spjovė ant tų 
Valstijose buvo priskaito-Į sutarčių ir pradėjo žvėriš- 
ma 184,230 fabrikų ir dirb- ką karą.
tuvių. Iš jų 168,814 buvo1 Didvyriška Sovietų Są
skaitom! “maži,” nes ten jungos armija ir liaudis 
dirbo nedaugiau 100 darbi-' parbloškė Hitlerio galybę, 
ninku.

Kaip matome, tai didelių 
fabrikų yra daug mažiau, 
kaip mažų, bet tie dideli tu
ri labai daug darbininkų. 
Vienok, dabar karo sąlygo
se, visi, kaip dideli, taip ir 
maži, privalo dirbti tą, kas 
reikalinga greitesniam karo 
laimėjimui.

Didvyriška jos kova leido j durtuvais varę _ . _ - . • • • ' l \ n 1 n n 11 r/ k

Hitlerio “Taikos” Garsai
Aišku, kuo daugiau Hit

leris ir jo razbaininkų šai- 
ka matys, kad jau jie karą 
pralaimi, kad jie negali pa
vergti, tai jie jieškos išėji
mo — “taikos,” kad paskui 
atsikvošėję, sudarę naujas 
jėgų kombinacijas vėl galė
tų pradėti iš naujo karą.

Po pirmo Pasaulinio Ka
ro Vokietija buvo nugink
luota, bet kada ten įsiga
lėjo Hitleris, tai jis ginkla
vosi, o buvusios Anglijos ir 
Francijos vyriausybės ne 
tik nieko nedarė, bet net su 
Hitleriu pasirašinėjo sutar
tis — laivyno, orlaivyno ir 
nekariavimo klausimais. Gi 
kada Hitleris užtektinai ap-

AUKOS PRIEŠFAŠISTINIV 
KOVOTOJŲ RĖMIMUI

Jungtinėms Valstijoms pri
sirengti karui, kad dabaig- 
ti hitlerizmą. Tai dabar 
Hitleris dės pastangų, kad 
kaip nors Ameriką iš
traukus iš karo. Viena jo 
pastangų, tai bauginimas 
pasaulio “komunistais” ir 
“Sovietų diktatūra.” Tą jo 
propangandą plačiai prave
da Amerikoj.

Ir Hitlerio taikos obalsius 
jau kelia tūli kolumnistai. 
Kolumnistas George Sokols- 
ky jau rašo “New York 
Sun,” kad Amerikai reikia 
kuo greičiau išeiti iš karo, 
nes buk jeigu jį ir laimė
sime, bet jis ilgai užsitęs, 
tai vis vien “Amerika karą 
pralaimės.” Jis tą jau daug 
kartų pakartojo komercinėj 
spaudoj,

Iš to jau aišku, kad Hit
lerio propaganda už “tai
ką,” kad išgelbėti savo kai
lį, plinta. Pro-naciai žmones 
kursto prieš vyriausybę pa
siremiant ir tūlų dalykų 
stoka. Šis jų veikimas yra 
labai pavojingas mūsų ša
liai.

Toronto, Canada. — Paste
bėjęs Liaudies Balse, kad ta- 
rybininkai rengia prakalbas 
Stilsonui, sumaniau nueiti pa
siklausyti, ką tas sklokininkas 
pasakys.

Kada nuėjau į salę, radau 
publikos apie puskapį ar kiek 
daugiau. Mitingą atidarė žila
plaukis žmogelis, kuris persta
tė kalbėti buvusį CCF kandi
datą į aldermanus penktame 
warde, Amstrongą, kuris sa
kė, kad darbininkams sunku 
kaip Kanadoj, taip ir Angli
joj ; kad ant darbininkų už
krauti visi karo sunkumai, ka
dangi darbininkai nepakanka
mai organizuoti. Jis ragino vi
sokių tautybių darbininkus eiti 
prie didesnės vienybės ir ginti 
savo reikalus. Jis sakė: žiūrė
kite į Sovietų Sąjungą. Tenai 
gal dar daugiau tautų, bet jie 
visi susitaria ir gina savo dar
bininkiškus reikalus; turi uni
jas. Tai kodėl Kanados darbi
ninkai negali susitarti ir veik
ti bendrai ?

Po jo kalbėjo Toronto uni
versiteto profesorius Grube, 
kuris taipgi kalbėjo raginda
mas visus veikti vieningai, kad 
apginti savo reikalus ir nors 
k a p it a 1 isti n ę d em o kr ati j ą

Reikia pasakyti, kad šitie 
du socialistai kalbėjo 
taip, negu kad kalba 
ki “socialistai.”

Po tų dviejų anglų
jų buvo pakviestas Stilsonas, 
sklokininkų redaktorius. Jis 
pasigyrė, kad Frenzelis pa
kvietė jį į Torontą jau antru 
kartu ir kaip tik tuo metu, 
kada Lietuvai yra didelis pa
vojus. Girdi, pirma Lietuvą 
buvo okupavę bolševikai, su 

į visus žmones 
■balsuoti už bolševikus, o pas
kui išnaikinę visus smetoninin- 
kus. Dabar Lietuvai tfrumojąs 
pavojus antru kartu. Jeigu 
bolševikai vėl užimtų\Lietuvą, 
tai jie išnaikintų visus, kurie 
tik simpatizavo hitlerininkam, 
sakė jis. Girdi, tokiu būdu bū
tų išnaikinti visi lietuviai.

Atrodo, kad jis įsivaizdina, 
jog Lietuvoj tik smetonininkai 
ir hitlerininkai, o kitokių žmo
nių, nėra visai, 
kad hitlerininkai dar nesuspė
jo išnaikinti visų savo priešų.

Jis ragino visus lietuvius su
sirūpinti tuo ir veikti, nes ru
sai jau visai arti. Amerikos ta- 
rybininkai jau buvę pas prez. 
Rooseveltą ir prašę, kad ap
ginti] “nelaiminguosius.” Tik 
Rooseveltas pasakęs, kad Lie
tuvai nėra pavojaus iš rusų 
pusės. Už tai esą dabar reika
linga organizuoti tarybas, kad 
išgelbėti Lietuvą.

Apie Hitlerio okupaciją jis 
visai nei neužsiminė. Girti bi
jojo, nes gali papulti į kalėji
mą, tai geriau visai neliesti.

Jis baisiai piktai kalbėjo

Man atrodo,

(Tąsa.nuo 4-to. pusi.) 
didesifį iždą, jie prarijo Ame
rikos Lietuvių Kongreso iždą 
ir neužspringo, o jie netiktai 
neskaito Biblijos, bet jie yra 
Bibliją ne sykį storai apdergę. 
Tai dabar tu pasakyk, kas 
juos išgelbėjo nuo užspringi- 
mo ?

— Ogi va kas —< greitai at
sakė kūmas. — Tu man va
kar sakei, kad Grigaitis ap
laižė snukį škaplierni n k u i 
laikraščio Draugo redaktoriui. 
Tavo paties žodžiai. Reiškia: 
Bedievis Grigaitis pabučiavo 
katalikiško laikraščio redak
torių. Tai juk irgi persiverti
mas ragožium! O dabar ir ap
dergtą Bibliją nulaižys.

Tuo tarpu įpuolė į stubą 
Smetonos barabanščikas ir pa
sisakė, kad bėginėjęs su be ga
lo svarbiu ir skubiu reikalu 
kaslink vadavimo ir gelbėjimo 
Lietuvos. Trumpai, bet drama
tiškai, jaudinančiai jis nupie
šė, kokioj baisioj padėtyje da
bar randasi ponas Balutis Lon
done ir kreipdamasis į mano 
kūmą prašė paaukoti keletą 
dolerių del pataisymo p. Ba
lučio apverktino finansinio 
stovio. Mano kūmas įkišo ran
ką į kelnių kišenę, o aš paju
tau, kad ir mano širdis pradė
jo minkštėti, bet kaimynas 
viską sugadino.

— Ar bereikia didesnio pa
sityčiojimo iš nelaimingos Lie
tuvos liaudies? ! —. stipriai pa
brėžė jis. — Kuomet Smetona 
sėdėjo ant Lietuvos liaudies 
sprando, tai jo čebatlaižis Ba
lutis Londone švaistėsi, kaip 
kokios milžiniškos šalies po
nas, diplomatas, o jo boba 
stengėsi taip šaliniai pasipuoš
ti, kad net karalienė Elzbieta 
jos nebytytų, tik todėl nesu- 
bytino karalienės, kad visame 
Londone nesurado patinkamų 
kojinių. Vėliau, .kuomet Balu
čio bosas, Smetona nudūmė 
pas savo bosą, Hitlerį, o Hit
leris pasiuntė jį, kaipo savo 
agentą, į Ameriką, tai didysis 
ponas Balutis tapo “bedarbis,” 
todėl, kad nemoka ir tingi 
naudingą darbą dirbti. Čia, 
Amerikoje, Smetonos čebatlai- 
žiai laimingesni, čia jie įsistei
gė keliolika fondų ir vilioja iš 
lengvatikių dolerius ir centus 
neva Lietuvos vadavimui, o, 
mat, ponui Balučiui Londone 
be fondų darosi visai riestai.

Mano kūmas ištraukė iš ki
šenės tuščią saują. Tuomet ba
rabanščikas kreipėsi prie ma
nęs, kad aukaučiau, net ir po
nu mane pavadino, bet šį sykį 
ir aš nieko nedaviau.

Driežas,

ia-------------------------------- a
Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas 
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreėn 8-7179 
0------------------------------------------------- E

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

30 Dienų
Nuolaida

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.

Akiniai
už $7.50

$I

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

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

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold E^tra Dry Altis
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Fotografas

I

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

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

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Nuo groudžio 18, 1942, iki 
vasario 2, 1943, sekami pri
siuntė aukų priešfašistinių ko
votojų rėmimui:

ALDLD 198 kp., Oakland, 
Calif., $5.

A. Dočkus, Cicero, 111., $9.
Anna Savukas, Portage, Pa., 

$2.
Mockaitis, Spring Valley, 

Ill., $1.
Anna Rodgers, Cleveland, 

Ohio, $9.95.
ALDLD 40 kp., Pittsburgh, 

Pa., $10.
LDS 4 Apskritys, Cleveland, 

Ohio, $6.25.
K. Mikolaitjs, Baltimore, 

Md., $3.
M. Alvinienė, Detroit, Mi

chigan, $7.60.
A. Jakštonis, Trenton, N. 

J., $4.

LDS 57 kp., Worcester, 
Mass., $5.25.

James Shimkus, Cleveland, 
Ohio, $10.55.

A. Venskevičienė, Cam
bridge, Mass., $6.50.

Mary Kasow, M e d f ord, 
Mass., $2.

P. Papievis, Wyoming, Pa., 
$1.

ALDLD 155 kp., Worcester, 
Mass., $5.

ALDLD 223 k p., Oregon 
City, Ore., $5.

H. Tamošauskienė, Roxbu
ry, Mass., $7.25.

A. Buividienė, Dorchester, 
Mass., $7.

Vasario 2 d. priduota Anti
fašistinių Tremtinių Komitetui 
visos viršuje pažymėtos aukos 
— viso $107.35. Pirmiau buvo 
priduota $1,661.31. Viso nuo]

Wake Up, Americans!
Wake up, Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must 

United States Army

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.

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

■ sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant 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

SVEIKATA - TURTAS

Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, Ik? sveikatos nemiela nei gyventi. 
! Jeigu tamsta kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti dieg- 
! liūs, rankų, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko nelaukdamas, 
! įsigyk DEKSNIO GALINGĄ MQSTI. Ji yra padaryta iš daug skirtingų 

elementų iš tolimų kraštų svieto. Ši mostis tūri tavyje galingą šilumą, ga< 
lingai šildydama, sunaikina minėtus skausmus.

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

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

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

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums Šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mūstj. 
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

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

Vardas ir pavardė......................................................................................... ...........
Gatve ir numeris ..................................................................................................

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

back the
and Nąvy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

LDS 33 kuopos susirihkimas 
įvyks trečiadienį, vasario 10 dienų, 
8 vai. vak., L.D.P. Kliubc, 408 Court 
Street.

Draugės ir draugai, I " ‘ 
dalyvaukime šiame susiu 
turėsime daug svarbių dalykų 
aptarimo. V. K. Sheralis, Sckr.

(32—34)

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

mas įvyks vasario 9 d., 8 v. v., 376 
B’vvay. Visos draugės dalyvaukite, 
nes yrą svarbių aptarimų. Atsives
kite ir naujų narių. A. B., sekr.

(30-32)

būtinai vi.Vi 
•inkime, nes 

del

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Pąrsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770

lietuvių minimam komitetui 
priduota $1,768.66.

širdingai ačiū visiems auka
vusiems ir aukų rinkėjams. 
Laukiame daugiau aukų, nes 
šiuo metu svarbu paremti An
tifašistinio Komiteto kampani
ją paliuosavimui priešfašisti- 
ių kovotojų (Ispanijos vetera
nų) iš koncentracijos kempių 
francūziškoje Afrikoje.

J. Gasiūnas.

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)

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

pirmadienį, 8 d. vasario,, 8 v. v. 
A. ir J. Kąsmočių 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. — Seki'. (30-32)

F. W. Shalins 
(Shalinskaa) 

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

f H v f : : IKK Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
/cr į \ Į j R I* senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 

maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos 'Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 

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

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

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

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

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODĘOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis Neun- 

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. £L56 CĄ-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

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

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

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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rašybos, ruošiasi būti goru pi
liečiu, podraug rūpinasi ir na
mų frontu, nuo kurio taip pat. 
daug priklauso karo laimėji
mas ir krašto ateitis, kaip kad

Pribuvo Sovietų Laivas TARP LIETUVIŲ
Su Įdomiais Svečiais

Aną dieną į New York o 
portą pribuvo didelis Sovietu 
laivas. Patsai laivas, tiesa, ne 
skirtingesnis nuo daug kitu 
laivu, kurie tankiai pribūna 
portan, tačiau laivas greit ir 
plačiai paskilbo mieste dėl sa
vo įgulos.

Russian War Relief, Inc., 
iniciatyva pereitą trečiadienį, 
viešbutyje Commodore, su
šaukta spaudos konferencija 
ir pokilis pasitikimai tos įgu
los. Jos vaduose buvo Mikai
la Ivanovas, 28 metų, Sovie
tų partizanas iš Leningrado 
srities, ir Valentina Orlikova, 
27 m., to didžiulio laivo kapi
tono padėjėja arba tikriau ta
riant to laivo kapitonas dalį 
laiko. Kada vyriausis kapito-

Darbo Partijos Vadai 
Ragina Atmesti

Dies’ą
New Yorko valstijos ir ap

skričio Darbo Partijos virši
ninkai pereitą penktadienį iš
leido atsišaukimus ragindami 
kongresmanus atmesti Dies 
Komitetą.

Laiške visiems New Yorko 
kongresmanams, pasirašytame 
George S. Counts ir Alex 
Rose, valstijos organizacijos 
pirmininko ir sekretoriaus, sa
koma, kad komitetas “greitai 
virsta į jėgą, kuri stato pavo- 
jun. tautos moralą,” kad jis 
“gali sunaikinti nacionalį vie
ningumą.”

Laiškas rašytas vardu 403,- 
552 šios valstijos darbiečių 
balsuotojų prašė kongresmanų 
panaikinti tą komitetą.

Dies Komiteto priešai tačiau 
apgailauja, kad bandymu ko
voti prieš Dies tuo pačiu šie 
Darbo Partijos viršininkai jį ir 
paglosto. Counts su Rose pa
sirašytame laiške įdėta Dies’o 
frazė, kuri plepa apie komu
nistų “dikatatūrą” ir jungia ją 
su fašizmu, o kaip tik tas ir 
padeda Dies’ui įeiti galion, už
simerkti prieš fašizmo pavo
jus, juos dargi dengti, gi tuo 
pačiu sykiu krikštyti kiekvie
ną pažangų priešfašistinį ju
dėjimą ar žmogų komunistu ir 
jį persekioti, tuomi padedant 
fašizmui.

Amerikos Darbo Partijos 
New Yorko apskričio pildan
tysis sekretorius Eugene P. 
Connolly išleido atsišaukimą į 
visus apskričio distriktų vadus 
ir kliubus mobilizuoti narius ir 
mases žmonių prašalinimui 
Dies Komiteto.

Apskričio Komitetas tuo 
klausimu jau turėjęs susirinki
mą, kuriame dalyvavo 400 ko
miteto narių ir nusitarta kovo
ti prieš Dies. Kongresmanas 
Vito Marcantonio, Apskričio,

nas nueina ilsėtis, jos žinioje 
liekasi iš 70 narių laivo įgula 
ir visa laivo komanda.

Valia pradėjus paprasčiau
siu kajučių prižiūrėtoju ir pe
reidama visus laipsnius pakilo 
iki viršūnių. Jūrėmis važinėja 
puspenktų metų. Yra baigus 
Jūrininkystės Inžinierių Insti
tutą Leningrade. Jinai taipgi 
yra ištekėjusi ir auklėjo sūne
lį, bet dabar nežino, ar jinai 
dar turi sūnų, nes jos miestas 
Bryans k as, kur jos sūnelis li
kosi su vyro tėvais, dabar yra 
nacių rankose.

Nežiūrint pergyvenimų ir 
sunkaus darbo pasiekimui 
mokslo ir tos aukštumos, ku
rioje dabar randasi, Orlikova 
sužavėjo amerikiečius savo 
gražumu. Korespondentai li
kosi bejiešką palyginimų, ku
riai iš gražiųjų amerikiečių 
aktorių panaši toji smulkutė, 
mažytė didelio laivo kapito
nas - pavaduotojas.

Ivanovo veide dar tebėra 
aiškiai išraižyti partizano per- 
kentimai ir nuovargiai, jis at
rodo žymiai senesniu už 28 
metų vyrą. Jis paprastai pa
pasakojo apie vieną iš eilės 
nuotikių priešų užfrontyje, 
kur jis paprastu peiliu nudėjo 
vokiečių sargybinį, kad paskui 
pasiekti nacių ginklų remonto 
šapą ir ją išsprogdinti kartu 
užmušant 67 nacių kareivius. 
Užpuolikams naciams jis netu
ri daugiau nieko apart neapy
kantos. Bet kada jis pradėjo 
pasakoti, kaip jiem dviem par
tizanam slypint kaimiečio 
aukštinyje atėjo naciai išva
ryti kaimiečių paskutines kar
ves ir moteriškei su kūdikiu iš
ėjus maldauti neatimti pasku
tinio lašo pieno nuo kūdikio ji 
tapo šautuvo kambliu permuš
ta ir paskiau pasmeigta ant 
durtuvo, jo balse skambėjo 
įniršiais gailestis aukai ir kerš
tas žvėrims.

“Mes buvome tik du ir nie
ko negalėjome daryti prieš 
30,” sakė Ivanovas, “bet mes 
pranešėm savo partizanų bū
riui ir paskui visas jų dalinys 
tapo sunaikintas.”

Įdomūs ir kiti įgulos nariai, 
yra pagerbtų už atsižymėji- 
mus pereitam ir šiame kare.

Rep.

Miesto Tarybos Narys 
Kalbės Apie Kainas 
Peter V. Cacchione, komu

nistas Miesto Tarybos narys 
kalbės Brighton Beach komu
nistų kuopos sumobilizuotame 
šeimininkių susirinkime apie 
kainų kilimą ir kaip šeiminin
kės gali padėti jas sulaikyti. 
Mitingas įvyks vasario 9 va-i 
karo 8:30 vai., 3200 Coney: 
Island Ave.

Bernardas Petrulis, Lietuviu 
Darbininkų Susivienijimo jau
nimo kuopos narys Maspethe, 
pirmiau buvęs paskelbtas din
gusiu be žinios, esąs patekęs 
italų nelaisvėn, kaip pranešta 
tėvams vasario 3-čią.

Laisvės kaimynas Gus Kru- 
zaitis neseniai gavo paaukšti
nimą, pakeltas į korporalus. 
Jisai sėkmingai mokinasi pa
rašiutininku. Gustavo tėvai 
Petras ir Ona Kruzaičiai gyve
na 56 Ten Eyck St. Motina 
yra gera LDS darbuotoja pra
mogų rengime.

Prieš porą savaičių buvo 
parvykęs Al. Danisas apsilan
kyti pas saviškius Ridgewoode 
ir pas brolį ir jo šeimą New 
Hide Parke. Jis dabar tarnau
ja Washington© valstijoj.

Jadvyga Valionytė ištekėjo 
už seržanto Andrio Jaučiaus iš 
Wilkes Barre, tarnaujančio di
džiojo New Yorko srityje. Šei
myninio pobūdžio puota įvyko 
jaunosios tėvų namuose, 311 
Plymouth St., sausio 23-čifc.

Brooklyne per keletą savai
čių viešėjo Ona Jesinskaite iš 
Mt. Carmel, Pa. Mrs. Chas. 
Šimanskienės sesuo, atvykusi 
pabuvoti pas seserį laike jos 
ligos.

Barbara Darlys dainavo per 
radijų' iš miestavos stoties 
WNYC pereito penktadienio 
popietį.

Josephine Dzikaitė, bronx- 
iečių Marijonos ir Andriaus 
Dzikų duktė, sausio 31-mą iš
tekėjo už elizabethiečio Juozo 
Plungio.

Viktorija Valukaite, Dr. Va- 
luko duktė, dirba New Yorko 
didlapio New York Times mo
terų skyriaus vedėjos sekreto
re.

Išėjo kariuomenėn, maspe- 
thiečiai Vincas ir Tarnas Pro- 
tašiai.

Sugrįžus kariuomenėn iš 
atostogų šventėmis pas tėvus 
buvo gan smarkiai susirgęs 
karys Jonas Simonavičius, bet 
dabar jau pasveikęs.

Kalbant apie karius, norisi 
prisiminti, kad tos organizaci
jos, kuri daugiausia kariams 
pagelbsti — Raudonojo Kry
žiaus — naudai moterų ren
giamas balius įvyks kovo 6-tos 
vakarą, Laisvės salėj. Bilietai 
(po 25c.) jau platinami se
nai. Patartina juos įsigyti tuo
jau ir tuomi paremti svarbią 
amerikinę įstaigą. Ž. R.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Komiteto pirmininkas, kalbė
jo tame mitinge.

Labai daug New Yorko uni
jų yra pasisakiusios prieš 
Dies Komitetą. Protestuoja ir 
kitos organizacijos, taipgi at
skiri asmenys rašo savo kong
resmanams ragindami balsuo
ti už panaikinimą Dies Komi
teto.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, su pil

nais gėrimų laisniais, taipgi su Ka
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
REIKALAVIMAI

Reikalingas kambarys dėl vyro, 
kur galima pasidaryti valgj, B. N., 
654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

Reikalingas darbininkas, pagelbi- 
tl ik. s d roti bekernėje (Bakery 
Shop). Nereikia patyrimo. Gera al
ga. 588 — 5th Ave., Brooklyn, N.Y.

Scena iŠ 20th Century Fox naujausio judžio “Nemir
tingas Seržantas,” pradėto rodyti vasario 3-čią, Roxy 
Teatre, 7th Avė. ir 50th St., New Yorke. Vadovaujamo
se rolėse Henry Fonda ir Maureen O’Hara. Filmą ga
minta pagal John Brophy parašytą veikalą, kurį sce
nai paruošė Lamar Trotti, dirigavo John Stahl.

Laisviečio Laiškas iš 
Kariuomenes

Ruošdamasis Karo Frontui, 
Rūpinasi Namų Frontu

Heilo Juozai!
Dėkui tau, Juozai, kad tu 

neužmiršti manęs, laiks nuo 
laiko parašai man Laišką . . .

Kasljnk mano angliškos kal
bos, tai dar ne pergeriausia 
suprantu, bot jau pusė bėdos, 
šiaip taip susigaudau, nes mo
kyklą lankau į savaitę du va
karus. Už dviejų savaičių už
baigsiu tą kursą, gausiu pažy
mėjimą, kad baigiau mokyklą, 
taipgi gausiu pilietybėj popie- 
ras, būsiu pilnas Jankus.

Dėkoju už gerus kompli
mentus. Pakėlimų yra 21-nas, 
bet man užtektų ir trijų pakė
limų, kad tik ir tų susilauk
čiau. Nepavydėk man tos lai
mės. Kada karas apima visą 
kraštą, tai kiekvienas doras to 
krašto pilietis yra, karys: vie
ni kariauja su ginklais fron
te, o kiti namie taipgi turi už
tektinai daug atlikti. Tai ir tu, 
Juozai, kaip doras, susipratęs 
žmogus ir plunksnos darbinin
kas gali daug ką pagelbėti sa
vo kraštui laimėti šį karą. Tie
sa, tu jautiesi dar nelabai svei
kas, tai kaip tik tavo geriau- 
sis darbas ir yra Laisvės pus
lapiuose vesti energingą kriti
ka numaskavimui lietuvišku 
kenkėjų karui laimėti.

Sveikinu visus bendradar
bius, spaudžiu dešinę.

Paul.
• • •

Paul — Juozo Byrono ir vi
sų laisvicčių geras draugas, 
buvęs Laisvės spaustuvės dar

bininkas, Pov. Venta, gerai 
mokinasi fašizmą muŽCi ne tik 
ginklu, bet mokinasi kalbos ir

nuo pasisekimų fronte.
Praleistose, labiau šeimyniš

ko pobūdžio dalyse laiško 
(kalbama apie Laisvės darbi
ninkus) jis džiaugiasi, kad ša- 
poje darbas gerai eina, kad 
jaunutis Edward as vikriai dir
ba ir jį užvaduoja, kad išlei
dusios karan mylimuosius mer
ginos patrijotiškai atsineša į 
pasiaukojimą karui laimėti.

Su Daina Ir Muzika 
Padėsim Laisvinti 

Lietuva
Brooklyn© lietuviams jau 

yra gerai žinomos Pabaltijos 
Kultūrinės Tarybos pramogos 
savo gražiomis programomis 
iš keturių tautų žmonių ge
riausių talentų, taipgi smagio
mis vienų su kitais pažintimis 
ir pažmoniu bendroje visų su
eigoje.

šis trečias metinis koncer
tas, apart įspūdingos progra
mos, dar bus mums ypatingai 
gražus tuomi, kad didžiuma 
pelno eis Laisvinimui mums 
brangios gimtinės Lietuvos ir 
kitų Pabaltijos kraštų nuo fa
šistinių barbarų, eis Sovietų 
Sąjungos Raudonosios Armijos 
karių pagalbai, kurios didvy
riškose eilėse ir mūsų brolių 
lietuvių pulkai kas dieną ei
na vis artyn prie savo numylė
to krašto.

Koncertas įvyks šeštadienį 
vasario 13-tą, Finų salėj, 15 
W. 126th St.^ New Yorke (ar
ti IRT Lexington Ave. linijos 
125th St. stoties).

Koncerte nuo lietuviu dai
nuos Aido Choras, vadovybėj 
Aldonos Anderson ir Balso 
Trijetas, vadovaujamas Bro
nės šalinaitės. Nuo latvių da-

lyvaus choras, solistė Lillian 
Jameson ir orkestrą, taipgi da
lyvaus Finų Choras su savo so
listais, paskilbusi Radišcvo Rii 
sų Liaudies šokikų Grupė ir 
Efim Vii is, ž.ym usis rusas ope
rų tenoras.

Tikintų kaina tik 75c. Jie 
gaunami pas komisijos narę 
L. Kavaliauskaitę Laisvės raš
tinėj ir pas platintojus. Prašo-, 
me įsigyti iš anksto, nes mūsų! 
pasidarbavimas bus sprendžia-! 
irias sulig iš anksto parduotų 
tikietų, o mes juk nenorimo 
pasirodyti tingesniais už kitus.

Kom.

Skundžiasi, Kad Rehdos 
Keliauta

Now Yorko Kainų Adminis
tracija gaunanti skundų, kad 
rondos keliama daugelyje 
miesto vietų, ypatingai tuose 
budinguose, kur išsinuomoja- 
ma po vieną kambarį. Kainų 
Administracija buvo patvar
kius, kad rendosrturi laikytis 
tokiomis, kaip buvo kovo mė
nesį, 1942 m.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

<♦>

(preen Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

S tai 
adresas

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. E V. 4-8G98

Lietuvių Rakandų Krautuvė <♦>

<♦><♦>

<♦>

Jšdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai

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

‘IMMORTAL SERGEANT’
Pirma didžioji epika apie žygį Afrikoj su 

HENRY MAUREEN THOMAS
FONDA O’MARA MITCHELL

IR DAR PUIKŪS, Šaunūs Vaidinimai Scenoj 
ROXY 7th Avė. ir 50th St., New York.

Tel. STagg 2-8842

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALKS dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steižius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kilnos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto tiki vėlai vakare

• KARŠTI VALGIAI J
DIDELIS PASIRINKIMAS *

564 WYTHE AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EVergrecn 4-80(54

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokšti ioco Ilewes St. ėleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

symu ir perdirbiniu kitchen, bedroom ir livingroom sets, t
Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas. ♦

M. Petraitienč ir Sūnai i
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y. f

L Telephone EVergreen 7-8451. A
' į—^-4 S—į S—'g—? 9 €—$*8 ♦»

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

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.
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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




