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Atsimenate waterburiotj De- 
venį? Yes, jis baisiai skundė
si, kad būk jam bolševikai 
paskutines kelines buvę atė
mę.

Sugrįžęs Amerikon Devenis 
plūdo Sovietų Sąjungą, kiek 
jo jėgos tesėjo. Pronaciška 
lietuvių spauda tuos nuodus 
godžiai talpino.

Tai buvo prieš kokius šešius 
mėnesius.

Dabar gavau laišką iš 
Waterburio, kur tas mučelnin- 
kas Devenis gyvena. Laiške 
skaitau:

“Teko sužinoti, kad Deve
nis, nors nėra šioj šalyj nei 
šešių mėnesių, jau nusipirko 
labai puikų namą ant Frank 
St. Tas namas pirmiau pri
klausė vienam iš tų politikie
rių, kurie labai pralobo po 
Bayes rėžimu.

“Labai keista. Devenis pri
buvo į Waterburf iš Sibiro 
koncentracijos stovyklos anks
ti rugsėjo mėnesį, o jau trys 
vaikai eina į privatiškas mo
kyklas. I penkius mėnesius nu
sipirko namą. Turi karą.“

Prokuroras Biddle panaiki
no bylą prieš Michigano vals
tijos seimelio pažangų sena
torių Novak. Tai buvo krimi- 
nališka byla.

Sen. Novakas buvo suareš
tuotas. Turėjo gintis, samdyti 
advokatus.

Buvo kilęs didžiausias sąjū
dis. Darbininkų organizacijos 
protestavo prieš prok. Biddle 
nepateisinamą ir neteisingą 
žygį.

Dabar pats Biddle prisipaži
no, kad jis padarė klaidą, kad 
jokio apkaltinimo prieš sena
torių Novaką jis neturi!

Gerai, kad bylą panaikino 
ir prisipažino prie klaidos.

Bet kas padengs sen. Nova- 
kui tuos iškaščius? Kas atsa
kys už tą žalą, už tą sutruk
dymą karo pastangų, kuomet 
darbininkų organizacijos turė
jo rūpintis, kad nekaltas jų 
vadas nebūtų nuteistas?

Michigano valstijos darbo 
unijos prašė prezidentą Roose- 
veltą, kad jis prašalintų iš tos 
aukštos vietos prok. Biddle. 
Dabar Biddle pats turėtų re
zignuoti.

Tegul valstybės prokuroru 
prezidentas Rooseveltas pa
skirs tokį žmogų, kuris pinna 
rimtai apgalvos ir sužinos tie
są, o tik paskui žmones areš
tuos ir persekios.

Prok. Biddle užsipuolimas 
ant darbininkų vado Bridges 
yra taip pat lygiai nepateisi
namas, lygiai klaidingas, ly
giai žalingas visam kraštui.

Mūsų valdžia ir visi patrio
tai kovoja prieš gandus, prieš 
paskalas, prieš išmislus. Tie 
gandai kenkia karui. Juos lei
džia Hitlerio agentai.

Valdžia taip pat sako, kad 
kas niekina ir šmeižia vieną 
iš mūsų talkininkių, tas patar
nauja Hitleriui.

O kaip tik tokioje rolėje 
yra Naujienų redaktorius Gri
gaitis. Tartum pasamdytas, 
jis kartoja visus bjaurius gan
dus ir sušilęs šinkavoja lietu
viams Hitlerio propagandos 
iškeptus baubus prieš Sovietų 
Sąjungą.

Pavyzdžiui, vasario 6 d. jis 
rašo:

“Anglijoje daugelis mano, 
kad sovietų valdžia bijo Va
karų demokratijų, kad jos at
siųs savo armiją i Europą, 
kuomet rusai bus sumušę na
cius ir neduos Stalinui patapti 
Europos Šeimininku. O Stali
nas, matyt, kaip tik ir pla-

(Tąsa 5-am pusi.)
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ĮVEDAMA 48 VAL. DARBO SAVAITE KARO DARBŲ SRITYSE
Amerikiečiai Sudrūtina Kur Trūksta Darbi Sovietai Užėmė Bielgorodo

Savo Pozicijas Gua
dalcanal Saloje

Amerikos Lakūnai vėl Bombardavo Sėkmingai Vokiečiu - 
Italu įrengimus Sicilijoj ir Japonų Punktus Rangoone

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, vas. 9. — Laivyno pranešimas 275: 

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Jungtinių Valstijų kariuomenė Gaudalcanal saloje 

vas. 7 ir 8 d. pailgino priekinę savo liniją pagal Umsani 
upę. Buvo užbaigtas sudrūtinimas neseniai užimtos 
mūsų pozicijos Titi. Per tuos veiksmus tapo nukauta 
34 japonai ir nelaisvėn paimtas vienas.

Vas. 8 d. Jungtinių Valstijų lėktuvai bombardavo 
japonų pozicijas Mundoj, New Georgia saloj (Saliamo
no salyne).

CAIRO, Egiptas. — Jungtinių Valstijų štabo prane
šimas:

Jungtinių Valstijų bombanešiai Liberatoriai vėl ata- 
(Tęsinys 5-tame puslapyje)

JAPONAI NUKENTĖJO BAISIAI DIDELIU 
NUOSTOLIUGUADALCANAL SALOJE

Ramusis Vandenynas, vas. 
10. — Amerikos laivyno at
stovas čia pareiškė, kad 
pirm pabėgant japonam iš 
Guadalcanal salos, buvo su
naikinta 30 iki 50 tūkstan
čių Japonijos karių.

Kovoje dėl tos salos japo
nai prarado 1,100 lėktuvų 
ir buvo nuskandinta 71-nas 
priešų laivas, kaip sakė ka
pitonas Miles Browning, 
admirolo Halsey štabo na
rys.

Kap. Browning pareiškė, 
kad “jau visiškai panaikin
tas bet koks organizuotas 
japonų pasipriešinimas 
Guadalcanale.”

NAUJAS AMERIKOS 
OFENSYVAS

Apsidirbę su japonais 
Guadalcanale, amerikiečiai 
dabar planuoja naują ofen- 
syvą prieš Japoniją Pieti
niame Ramiajame Vande
nyne, kaip teigia Jungtinių 
Valstijų laivyno atstovai.

mnk^r Reikės Dirbt 
48 Vai. per Savaitę
Prezidentai Rooseveltas, Pailgindamas Darbo 
Savaitę, Įsake Mokėt Viršlaikių Algą Už Darbą 

Virš 40 Valandų Per Savaitę
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas vas. 9 išlei
do įsakymą dirbt bent 48 
valandas per savaitę tuose 
fabrikuose, kur valdiška 
Žmonių Karinių Jėgų Ko
misija atras reikalinga; ir 
taip pailgintas darbas bus 
dalis “pilniausios mobiliza
cijos”, kad įvykdyt kari
nius Amerikos planus 1943- 
tiems metams, sako šios 
komisijos pirmininkas.

Prezidento įsakymas nu
stato mokėt darbininkams 
už darbo valandas virš 40 
valandų per savaitę, kaip už 
viršlaikius.

Paskelbus prez. Roosevel- 
to įsakymą, Paul V. Mc
Nutt, pirmininkas Žmonių 
Karinių Jėgų Komisijos, 
tuojaus patvarkė įvest 48 
valandų darbo savaitę 32- 
juose miestuose, kur rim
tai trūksta darbininkų. New 
Yorke gi ir kitose vietose, 
kur įvalias yra darbininkų, 
tai tas įsakymas gal niekad 
nebūsiąs pritaikomas.

Bet darbo savaitė pailgi
nama šiose vietose:

Bath, Me.; Bridgeporte, 
Waterburyj, Hartforde ir

New Britaine, Conn.; 
Springfielde, Mass.; Buffa- 
loj, N. Y.; Somerville, N. 
J.; Baltimore, Md.; Hamp
ton Roads, Va.; Washingto
ne, D. C.; Akrone ir Day- 
tone, Ohio; Detroite, Mich.; 
Manitovoce, Wis.; Sterlin
ge, Ill.; Brunswicke, Ga.; 
Charlstone, S. Caroline j; 
Macone, Ga.; Mobile, Ala.; 
Panama City, Floridoj; 
Pascagouloj, Miss.; Wichi- 
toj, Kansas; Beaumonte, 
Tex.; Cheyenne, Wyo.; Og- 
dene, Utah, Las Vegas, 
Nev.; Portlande, Oregone; 
San Diegoj, Calif., ir Se
attle, Wash.

Samdytojams duodama 
laiko iki kovo 31 d. laips
niškai įvykdyt šį įsakymą 
minimose vietose. Įsakoma 
gi ne tik kariniuose fabri
kuose ten pailgint darbo sa
vaitę iki 48 valandų, bet ir 
šiaip darbuose, net ir to
kiuose užsiėmimuose, kaip 
krautuvėse, laikraščiu i štai- 
gose, namų tarnyboje ir kt.

Uždraudžiama samdyt 
naujus darbininkus, kol jau 
esamiems darbininkams bus 
pailgintas darbo laikas iki 
48 valandų savaitėje.

Miestą su Svarbiu Gele
ži n keli ų Mazgu

Raudonoji Armija Trimis Ruožtais Žygiuoja Artyn Charko
vo; Sudaužė Visas Pasmarkintas Naciu Kontr-Atakas

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 9. — Specialis Maskvos radijo prane

šimas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė užėmė Bielgorodo ir Šebekino mies

tus.
Vasario 9 d. mūsų kariuomenė, komanduojama gene

rolo Įeit. Moskalenko, per atkaklų mūšį užėmė Bielgo- 
rod miestą su dideliu geležinkelių mazgu ir šebekino 
miestą.

Pirmutiniai į Bielgorodą įsiveržė kariuomenės dali
niai komanduojami generolo majoro Menšikovo ir 
pulkininko Kostetsino. Buvo pagrobta kiekis priešų 
karinių reikmenų ir karių.

Vidunaktinis Sovietų pranešimas, tarp kitko, sakė:
Į šiaurius nuo Kursko mūsų kariuomenė užėmė aps- 

(Tąsa 5-me puslapyje)

SOVIETINIAI KOVOTOJAI IŠ VISU PUSIŲ 
ŠTURMUOJA VOKIEČIUS CHARKOVO SRITY

Fašistai Prarado jau 
625 Orlaivius Šiauri

nėje Afrikoje v
šiaur. Afrika. — Ameri

kos lakūnai plačiai atakavo 
fašistų orlaivių stovyklas, 
prieplaukas ir įvairius ka
rinius priešų punktus Tuni- 
sijoj. Per susidūrimus ore 
amerikiečiai nušovė žemyn 
dar 18-ką vokiečių ir italų 
lėktuvų, prarasdami savo 
tiktai penkis.

Amerikiečiai ir anglai 
nuo savo įsiveržimo į Šiau
rių Afriką iki šiol viso su
naikino 625 Ašies orlaivius, 
o savo neteko tiktai 255-kių 
lėktuvų.

Paskutiniu žygiu Ameri
kos bombanešiai sužalojo 
dar du fašistų laivus Sous- 
se prieplaukoj, Tunisijoj; 
sudaužė keturias didžiąsias( 
vokiečių kanuoles, pleškino 
priešų trokus su kariais ir 
padarė nuostolių įvairiem 
fašistų įrengimam.

Tuo pačiu laiku ameriki
niai bombanešiai triuškino 
Messinos uostą Sicilijoj, 
Italijos saloj. Tai uostas, 
per kurį fašistai siunčia 
daugiausia pastiprinimų ir 
reikmenų saviškiams Tuni
sijoj. _________

Washington. — Reikės 
100 tūkstančių marininkų 
dabar statomiem dviem 
tūkstančiam trim šimtam 
prekinių Amerikos laivų.

Hitlerininkai Suvarė | 
Kalėjimus Jau Tūks

tančius savo Kareivių
Maskva. — Sužinota, kad 

naciai suvarė daug tūkstan- 
čių savo kareivių į kalėji
mus ir koncentracijos sto
vyklas Vokietijoj ir užim
tuose kraštuose už tai, kad 
jie “puldę armijos dvasią, 
gyrė ginkluotas Sovietų jė
gas, buvo nedrąsūs mūšio 
lauke, pametė ginklus arba 
tyčia susižeidė,” kad dau
giau nereikėtų kariauti.

Į Gaudentzo kalėjimą 
kasdien sukemšama po tūk
stantį tokių vokiečių karei
vių. Vien Torgau kalėjime 
prie Elbos upės yra sugrū
sta daugiau kaip 3,000 vo
kiečių karių.

Talkininkai Smarkiai 
Atakuoja Japonus

Australija, vas. 10. — 
Amerikiečiai ir australai 
smarkiai atakuoja japonus 
Wau-Mubo srityje ir nuko
vė 100 priešų tarp Salama- 
ua ir Lae, Naujojoj Guine- 
joj.

Ties Stalingradu buvo už
mušta, sunkiai sužeista ir 
suimta 500,000 nacių.

Valdiška Taryba Atmetė Skerdyklą Darbi
ninkų Reikalavimą Pridėt Algos

Washington. — Karinių 
Darbų Taryba atmetė rei
kalavimą pakelt algas 180 
tūkstančių darbininkų, dir
bančių keturiom didžiosiom 
skerdyklų kompanijom. Ta
ryba sakė, kad tie darbinin
kai jau yra gavę 15 pro
centų uždarbio priedus, 
virš pragyvenimo pabrangi
mo tarp 1941 sausio ir 1942 
m. gegužės.

Tokia algų taisyklė pir
miau buvo pritaikyta dar
bininkams vadinamų “ma
žųjų” plieno kompanijų. 
Suprantama, kad ji bus tai
koma ir minktųjų kasyklų

angliakasiams, kurių da
bartinė sutartis su samdy
tojais išsibaigia paskutinę 
kovo mėnesio dieną.

Karinių Darbų Taryba 
pareiškė:

“Kongresas yra nuspren
dęs palaikyt tą patį santy
kį tarp algų ir reikmenų 
kainų, kaip kad buvo per
nai rugsėjo 15 d.; taigi Ka
rinių Darbų Taryba negali 
to pakeisti, ir šios tarybos 
pareiga yra nustatyt algas 
tokiame laipsnyje, kokiame 
jos buvo 1942 m. rugsėjo 15 
d.”

Maskva, vas. 10. — Už
ėmus Bielgorodą, 30,000 gy
ventojų miestą su dideliu 
geležinkelių mazgu, Raudo
noji Armija grumiasi to
liau pirmyn .per prakirstą 
ten spragą vokiečių linijo
se.

Sovietu kariuomenė tri
mis ruožtais žygiuoja pir
myn prieš didįjį nacių ka
rinį centrą Charkovą ir 
gręsia jį apstų)t iš pietų, ry
tu ir šiauriu. Šiuos žodžius 
berašant, United Press pra
neša, kad sovietiniai kovo
tojai abelnai yra tik už 40 
mylių nuo Charkovo.

(Londone gauti praneši
mai iš Švedijos teigia, kad 
didžiosios Sovietų kanuoles 
jair triuškina vokiečių for
tus ir kitus apsigynimo 
įrengimus aplink Charko
vą; tuo tarpu štorminiai 
Sovietų orlaiviai-smigikai 
pleškina priešų kelius i va
karus nuo Charkovo, kad Į

užkirst prisiuntimą pastip
rinimų hitlerininkams tame 
mieste.)

Sovietų artilerija ir bom
banešiai - smigikai štur
muoja, grūsdami atgal vo
kiečius į pietus nuo Krama- 
torsko linkui Mariupolio, o 
gal net iki Krimo, idant už
kirst vokiečiam pasitrauki
mą iš Rostovo kampo, kur 
naciai jau apsupti iš trijų 
šonų, ir telieka uždaryt tik 
ketvirtas vakarinis šonas 
linkui Mariupolio, stovinčio 
prie Azovo Jūros.

I šiaurius nuo atkariauto 
K u r s k o raudonarmiečiai 
grumiasi artyn kito dide
lio miesto ir geležinkelių 
centro, Oriolo, kurį pasiekt 
jiem telieka tiktai apie 45 
mylios.

Rostovo srityje Sovietai 
ištaškė nacių kontr-atakas 
ir užėmė dar kelis stipinai 
apdrūtintus punktus.

Sustabdyt Diesą! Philadelphia, Pa.

Gen. de Gaulle Smerkia Vichy Valdininkus, 
Talkininku Pripažintus Šiaurinėj Afrikoj; 
Reikalauja Sudaryt Respublikinę Valdžią

London. — Pasikalbėjime 
su laikraščių atstovais ge
nerolas Charles de Gaulle, 
Kovojančiųjų Francūzų gal
va, užreiškė, kad jis neis į 
vienybę su generolu Girau- 
du, civiliu ir kariniu fran
cūzų komandierium šiauri
nėje Afrikoje, kol tenaitinė 
valdžia sugrąžins žmonėms 
spaudos, žodžio, susirinki
mų ir asmens laisvę.

Kol Vichy Franci jos val
dovų andai paskirti asme
nys viešpatauja Šiaurinėje 
ir Vakarinėje Francūzų Af
rikoje, tol Kovojantieji 
Francūzai negali bendra
darbiauti su jais, sakė ge
nerolas de Gaulle. Jis pri- 
.minė, jog ten dar tebeveikia 
ir cenzoriai, kuriuos savo 
laiku paskyrė Vichy valdo-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas pradėjo 
svarstyt Dieso reikalavimą 
paskirt jo komisijai dar 
dviem metam pinigų neva 
tyrinėt prieš - amerikinius 
judėjimus.

CIO darbo unijų organi - 
zacija ir tūkstančiai moks
lininkų, profesionalų, artis
tų, rašytojų, kunigų, vysku
pų ir šiaip žymių amerikie
čių reikalavo panaikint 
Dieso komisiją. Nes ši ko
misija persekiojo tik darbo 
unijas ir vadinamus raudo
nuosius, o slapstė bei už- 
glostė fašistinius gaivalus, 
kurie darbuojasi Hitleriui 
ir Mussoliniui prieš Jungti
nes Valstijas. Dies su savo 
komisija taipgi ardo visų 
amerikiečių vienybę ir tuo- 
mi kenkia karinėms Ameri
kos pastangoms.

Išgirskite Svarbias 
Prakalbas

Ateinantį sekmadienį,. 14 
d. vasario - February, 2-rą 
vai. po pietų, Lietuvių Tau
tiškoje Salėje, kalbės So
vietų Sąjungos generalio 
konsulato lietuvis atstovas 
Povilas Ratomskis ir Anta
nas Bimba, Laisvės redak
torius. Bus ir daugiau kal
bėtojų.''Nesivėluokit į sve
tainę. Visų lietuvių prašo
me visur gerai garsyti šias 
prakalbas. Iš visur važiuo
kit į šias prakalbas. Šias 
prakalbas rengia lietuvių 
organizacijos ir Russian 
War Relief komitetas.

Kviečia Komisija.

London. — Sužinota, kad 
vokiečiai skubotai statosi 
aptvirtinimus Bulgarijos 
pajūriuose. Bijo ten Sovie
tų įsiveržimo.
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Ar Vokietija Jau Krinka?
Tokį klausimą stato Mr. Raymond 

Clapper iš Washington (vasario 8 d.). Jis 
pripažįsta, kad Hitleris toli gražu nepa
sirodė Rusijoj lygus Napoleonui. Jis pri
pažįsta Raudonosios Armijos pergales. 
Jis mano, kad dabar laikas veikti ir 
Amerikos armijai.

Taip, Sovietų Sąjungoj dar 1941 me
tais Hitlerį apibūdino, kaipo “nykštuką 
Napoleoną.” Stalinas sakė, kad Napole
onas nors buvo užėmęs Maskvą, bet Hit
leris to niekados nesulauks. Tada labai 
daugelis netikėjo Stalino žodžiams, bet 
dabar labai mažai kas mano, kad Hitle
ris bent kada kitaip pamatys Maskvą, 
kaip belaisvis.

Bet būtų didžiausia klaida manyti, kad 
hitlerizmas jau sumuštas, kad Raudonoji 
Armija viena sumuš Hitlerį ir jo visų 
razbaininkų šaiką ir išlaimės mums ka
rą. Naciška Vokietija dar turi daug jė
gų. Naciai užgulė visu pasiutimu ant pa
vergtų šalių ir iš jų kraujo ir prakaito 
dar išspaus tūkstančius tankų, lėktuvų 
ir kitų mašinų. Naciai jau suvarė į vers
tinus darbus 16,000,000 pavergtų šalių 
žmonių ir kitą tiek suvarys, kad sutvir
tinus savo braškančios karo mašinos 
aparatą.

Dabar naciai Vokietijoj nusiminę, nes 
jie gavo pirmus taip didelius smūgius. Ir 
jeigu Jungtinės Tautos dabar neveiks, 
jei leis naciams atsikvošėti, jeigu nebus 
greitai antro fronto, tai vėliau kova bus 
sunki, nes hitlerininkai prisirengs karui 
naujose sąlygose.

Dabar laikas veikti!
Kada prezidentas Rooseveltas pasvei

kino Sovietų Sąjungą proga pergalės 
prie Stalingrado, tai Sovietų Sąjungos 
liaudies vadas Juozas Stalinas atsakė 
padėkavodamas prezidentui ir pareiškė, 
kad bendromis karinėmis pastangomis 
Jungtinių Valstijų, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos greitoj ateityj bus atsiekta 
pergalė ant mūsų visų bendro priešo. 
Tas reiškia, kad mes visi turime veikti 
išvien, prieš mūsų visų bendrą priešą.

f

- Qu japoniečiai’amerikiečiai tarnauju Pėdės Sarno •— Takęši Omu*
ra ir jKentoku IŠakasone, — abu yra Audikus įr pasirengę fcęvoti
mūsą kraštą.

Vedę Vyrai ir Armija
Kongresmanai iš tos pačios grupės, 

kuri įvairiais būdais kenkė prezidento 
karinėms pastangoms, vėl kelia skandalą 
apie vedusių vyrų šaukimą į armijos tar
nybą. Aišku, kad jie tą daro ne iš pasi
gailėjimo linkui vedusių žmonių.

Pagaliau, vedę vyrai ir neprašo jokio 
pasigailėjimo. Kada mūsų šalis yra pa
vojuje, kada tik kovoj galime išgelbėti 

savo laisvę, tai kiekvienas žmogus, kuris 
yra ar bus kareiviavimo amžiuje, teisin
gai nusistatęs, mano tik vieną, — imtis 
to darbo, kuris yra naudingiausias mū
sų šalies pergalei. • Jeigu jis tinkamas 
karinėn tarnybon, tai mielai jis tą atliks, 
kaip tą atlieka Sovietiį Sąjungos, Angli
jos, ir jau milionai Amerikos piliečių; 
jeigu jis reikalingas ir naudingesnis ga
myboj, tai jis ten bus paliktas.

Kada šalies reikalai yra pavojuj, tai 
aišku, kad negali būti aukštai statoma 
vieno ar kito asmens asmeniniai reika
lai. Ir mes suprantame, kad tie ponai 
kongresmanai kelia skandalą nei iš pasi
gailėjimo linkui vedusių vyrų, neigi tu
rėdami tikslą, kad tvirčiau mūsų šalies 
piliečius ap vieni jus, bet priešingai.

Kiekvienas ištikimas pilietis ir anti
fašistas atliks tas pareigas, kurių iš jo 
reikalauja 
priešų. To

mūsų šalis, užpulta galingų 
reikalauja šalies padėtis, to 
ir kiekvieno piliečio reika-

lai.

Jau Išgirdo Goebbelso Balsą
Kada Raudonoji Armija mušasi už vi

sų Jungtinių Tautų reikalus, kada ji sa
vo pergalėmis išgelbėja milijonų Ameri
kos jaunuolių gyvastį, tai visi anti-hit- 
lerininkai džiaugiasi.

Bet nėra to džiaugsmo pas tuos, kurie 
hitleriškai protauja, kurie nenori mūsų 
pergalės. Ir tą mes galime matyti tūloj 
bulvarinėj spaudoj.

Goerigas ir Goebbelsas apgaudinėja 
pasaulį meluodami, būk naciai kariauja 
prieš “bolševizmą,” kad pasaulį nuo jo 
išgelbėjus. Juk ir vaikui aišku, kad Hit
leris pavergė Lenkiją, Norvegiją, Dani
ją, Holandiją, Belgiją, Franci ją, Jugo
slaviją, Graikiją ir kitas šalis pirma, ne
gu jis užpuolė ant Sovietų Sąjungos, o 
juk ten bolševizmo nebuvo.

Nacių blofas yra tuščias. Bet jis ran
da atsiliepimą. New Yorko Daily News 
iš vasario 5 dienos kaip tik pravedė 
Goebbelso mintį, baugindamas amerikie
čius “bolševizmu.”

“Fedfeibeliai” Muša Generolus
Michelsono “Keleivis” gruodžio 17 d., 

1941 metais, besidžiaugdamas Hitlerio 
laimėjimais, išniekino Sovietų Sąjungą, 
išplūdo Raudonosios Armijos vadus ir 
pasididžiuodamas rašė:

“Ar gali toki Vorošiloyai bei Buclio- 
nai, kilę iš paprastų fedfeibelių, lygin
tis su tokiais kariais profesionalais, bai
gusiais aukštus mokslus ir visą savo gy- 
vepimą šią sritį studijavusiais?”

Ir “Keleivis” atsakė, kad ne, nes rusai 
“tamsesni, menkiau išlavinti ir neturi 
gerų vadą.”

Na, o ką dabar pasakys tas Goebbel
so Maikis, kuris taip į padanges kėlė 
Hitlerio generolus? Jau net tokis New 
York “Times’o” H. Baldwin, kuris per 
visą laiką su panieka žiūrėjo į Raudoną
ją Armiją ir jos vadus, pripažįsta, kad 
Raudonosios Armijos vadai yra gudresni 
už Hitlerio armijos vadus. Raudonoji 
Armija ima Hitlerio maršalus į nelaisvę, 
šimtus jų pasiuntė pas Abrahomą;' tik 
šiomis dienomis naciai apverkė generolą 
Arno Jahr, kuris Dono fronte gavo ga-
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Jungtinių Valstijų karininkas patikrina japonus, paimtus i amerikiečių nelaisvę 
kur nors Pacifiko Vandenyno salose.
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Raudonajam Kryžiui
Kraujo Aukotojai

kada naikintuvas Herrman 
buvo torpeduotas Midway 

| salose, jis būtų miręs, jeigu 
į laiką nebūt duota 5-ki per
liejimai. Jo žmona, įvertin
dama tą, jau tris kartus au
kojo kraujo ir dar du kartu 

■ aukos.
1942 m. daugiau kaip 1,- 

000,000 aukotojų aplankė 
I Raud. Kryžiaus kraujo rin- 
j kimo centrus. Pereitą sau- 
i šio mėn., Armija ir Laivy
nas prašė Raud. Kryžiaus 

I parūpinti 4,000,000 aukoto
jų 1943 m. Tas reiškia apie 

: 80,000 per savaitę.
Pristatyti reikalaujamą 

; skaitlių 7 nauji centrai bu- 
i vo aidaryi ir šiandien jų 
'yra 31, sekančiuose mies- 
uose —

Boston, Hartford, Brook
lyn, (N. Y.), Schenectady, 
Rochester, Buffalo, Pitts
burgh, Harrisburgh, Phila
delphia, Baltimore, Wash

ington, Atlanta, New Or- 
_Į leans, Cleveland, Cincinna- 
bę. Bet nuo pasaulio karoĮti, Columbus, Detroit, In- 
laukų raportai jrodo, kad.dianapolis, Chicago, Mil- 
plazma užima labai svarbiąĮ vvaukee, Minneapolis, St, 
rolę sužeistųjų gydyme. Į Paul, St. Louis, Kansas Ci- 

Antai Leonard Frontą-1 ty, Denver, San Antonio, 
Į kowski, “boatswains mate” ! Los Angeles, San Francis- 
naikintuvo Kearney, kada: co, Oakland ir Portland, 
jis buvo torpeduotas naktį, Į 1043 m. Raud. Kryžiaus 

rie šiandieną mušasi plačiai spalių 16 d., 1942 m. sužeis- Karo Fondas pabrėžia du 
išplėstose kautynėse, vienas tas ligi mirties, jam buvo Į dalyku kaslink Kraujo Au-

(Išgelbsti Mūsų Kovojančius Vyrus Visame Pasaulyj)
Prezidentas Rooseveltas 

paskyrė kovo mėnesį, 1943 
m., kaipo Raudonojo Kry
žiaus mėnesį. Per tą laiką 
Raud. Kryžiaus Fondas iš 
$125,000,000 bus surinkta. 
Šis žygis reikalaus suvieny
tos paramos kiekvieno as
mens ir grupės’visoj šaly.

Keli iš mūsų tiksliai žino, 
ir kiti neaiškiai, ką Raud. 
Kryžius reiškia ir ką jis da
ro, kad sumažinti kančias, 
kurios šiandieną pasklydę 
visam pasauly. Žinome, kad 
jis aptarnauja mūsų gink
luotas jėgas ir padeda la
vinti tūkstančius civilių 
žmonių pirmos pagalbos, 
namų slaugymo, maitini
mo ir kitų dalykų. Toliau gu7f. 
žinome, kad Raud. Kry-■ skaitlinės neapima 
žiaus savanoriai gamina la-, užmuštus kautynėse. , v .
bai daug chirurgiškų ban-Į Sužeisti, jis praneša, lėk-jvo rimtai sužeistas, bet še- jdui per kovo mėnesį, 
dažų, kiti gamina drabužius Į tuvais nugabenti Į salą ke- ši perliejimai išgelbėjo gy-Į A.ILC.
pabėgėlių pašalpai ir dar Į lis šimtus mylių toliau, i vastį. Mel Van Kuren, kuris, 
kiti dirba visokios rūšies; Prieš perkėlimą net pačiam i nušovė 
darbus, kaip...................
bus, parūpinimą 
tacijos, ;
(nurses aid), atlieka įvai-ina plazmos perliejimus 
rius ofiso darbus, ir dar! naujai išrastus vaistus! kovojančių vyrų, 
apie tūkstantį ir vieną! 
smulkmeną, kurios reikalin
gos palaikyti tokią milžiniš- mą. 
ką organizaciją sklandžioj j 
formoj. i sužinoti, kaip kraujo plaz- žiu.

Iš atžvilgio tų vyrų, ku-jina padėjo išgelbėti gyvy-j Ir John Pica sužeistas,

'iš svarbiausių Raud. Kry-Įduota 3 kraujo perliejimai, kotojų Aptarnavimo _Sky-_
žiaus darbų yra Kraujo Au-Į kai laivas priplaukė į uos-'riaus. Aukotojai būtinai 
kotojų Skyrius. Kraujas,! tą—dar daugiau, kada buvo reikalingi, ir aukos Karo 
paaukotas šimtų tūkstančių| perkeltas ligoninėn. Sam Į Fondui reikalingos užlaiky- 
savanorių, gelbsti gyvybes,Į Kurtz irgi buvo tam pačiam Įti šiuos aukotojų centrus, 
kur tik mūsų kareiviai ir Į laive “torpedoman”. Jis ne- Nors daug savanorių dirba 
jūrinininkai užsiėmė karo įteko abiejų kojų, bet šian- j šiame darbe, vistiek reikia 
rimtais darbais. Ne mažės-!dieną gyvas,' nes gavo 15 samdyti daugelį kitų—gy- 
nis autoritetas, kaip Laivy- j plazmos perliejimų. Tai bu- dytojų ir profesijonalų žmo
nų Vyriausias Gydytojas,! vo Kurtz, kuris rugsėjo Į nių, reikia pirkti visokių 
Rear Admiral Ross T. Mc-Į mėn. 1942 m. atvyko Į Wa-. Įrengimų, perduoti kraują 
Intire, neseniai pareiškė: Įshingtoną iš Philadelphijos i reikalingoms laboratorijoms

“Tai yra stebėtina, bet Naval Hospital ir užkėlė ir užmokėti daug kitų išlai- 
tikra tiesa, kad Laivynas Army - Navy “E” dovanotą; dų.
nra randa mažiau nesu vie- ’ Amerikos Raud. Kryžiaus, Kad kraujas musu sūnų, Pna nuoSį sužystųjų Kraujo Aukotojų Aptarna- .'brolių ir mylimų gyvai te- 
Guadalcanale. Per / pirmą į vimo skyriui už pavyzdingą į ketų, mes visi turime auko- 
pasaulinį karą, daugiau ne- darbą. ti kraujo į Kraujo Aukoto-

sužeistųjų mirė. Šios į Kitas buvo Wayne Fogel- jų Skyrių, — kuogreičiau- 
vyrus, į strom, kuris išgyveno Per-' šia, ir aukoti Amerikos 

” ’ 'lų Uosto užpuolimą. Jis bu-1 Raud. Kryžiaus Karo Fon-

e pirmą japonų lėktų-j PpdoLpiino AlcaLurnAl
“canteen” dar-,karo lauke jiems duodama'vą Perlų Uoste, yra kitas, j HCUdnUJUČ lilMnyilIdl 

transpor-1 pirma pagelba sustabdyti I kuris gerbia tuos visus 
pagelbsti slaugėms!kraujavimą, dažnai jie gau- žmones, kurie aukoja krau- 

į ir ją išgelbėti gyvybes mūsų 
naujai • išrastus vaistus i kovojančių vyrų. Sunkiai
“Sulfanilamide” grupės, ku-! sužeistas Van Kuren gavo 
rie sulaiko kraujo užkrėti- 'aštuonis perliejimus su pla

zma, iš Havajų pasiųstą 
Laike karo labai sunku; per Amerikos Raud. Kry-

ŠYPSENOS

r l
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KOLONISTO NUOTYKIAI LIETUVOJ
Kaip praneša Olandų laikraštis “Na
tional e Dagblad,” olandų fašistai, at
vykę į Lietuvą kaip kolonistai, turi 
sprukti atgal, nes lietuviai užpuldi
nėja juos su ginklu rankoje. Kar
tais jiems su lietuviais tenka vesti 
ištisus mūšius.

Olandiškas fašistas,

Išsirengė į Lietuvą kaip kolonistas, 
Jieškodamas ir žemės ir vergų.
Galvojo jis: auginsiu vištą, 
Kiaulę, žąsį, antį, 
Suradęs naują faderlandą, 
Gražių uždirbsiu pinigų.
O lietuvius—vyrus, moteris ir vaikus— 
Kinkysiu į arklą arti laukus.
Jais arsiu ir akėsiu, 
Fašistinę kultūrą plėsiu. 
O jei kas neklausys, 
Gaus per snukį ir ausis. 
Pagal dūdelę fiurerio aš šoku, 
O fiureris moko:.

“Bizūnas, darbo stovykla— 
Naujos tvarkos geriausia mokykla.” 
Ir atvadavo Lietuvon olandas.
Mėgina sūrį, Lietuvos skilandį .kanda, 
Lietuvišką jis žąsį kepa

iii
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Ir sviestu duonos riekę tepa,— 
Patiko jam nauja šalis, 
Joje ir įsikūrė jis.
Tačiau olandas
Lietuvoje neilgai viešpatavo: 
Jis gavo taip per sprandą, 
Kad pusgyvis vos išsvyravo 
Iš krašto Lietuvos, 
Ir džiaugės, kad galvos 
Jam palydėti nereikėjo, 
O vieną galvą vargšas teturėjo, 
Ir toj pačioj, 
Nors apvalioj, plačioj, 
Tiek buvo proto, 
Kiek šunio uodegoj gauruotoj.

Susninką Jurgiui. — Jūs ra
šote, kad jums Povilo Pakark- 
lio rašinys apie vokietinimą 
Lietuvos smetoniniais laikais 
patiko. Jūs kritikuojate Jau
nutį, kuris tąjį rašinį išpeikė. 
Deja, mes tais klausimais dis
kusijas jau uždarėme ir dėl 
to draugo rašinėliu nepasinau
dosime. Kiek tai liečia Laisvė
je telpančius raštus — pasky
dus straipsnius bei apysakas, 
— redakcija visuomet buvo ir 
yra tokios nuomonės: niekad 
tas pats straipsnis nepatiks ly
giai visiems. Dažnai esti taip: 
kuris vienam patinka, kitam 
nepatinka. Pa v., visa eilė skai-

kę didelio pasitenkinimo Povi
lo Pakark lio rašiniu. Tačiau 
buvo ir tokių skaitytojų, ku
riems jis buvo “persunkus.” 
Panašiai yra ir su kitais 
straipsniais, poezija, apysako
mis, ir t.t.

KLAIDOS PATAISYMAS

Dienraščio laidoj iš vasario

Lietuvi! Jeigu kolonistą
Tu savo kaime ar dirbtuvėj pamatai, 
Per sprandą tvok, kad jam išlįstų 
Pro gerklę kruvini skutai!
Tegu.kiekvienas kolonistas,
Kiekvienas kruvinas fašistas
Žinos, kad Lietuvoj buitis jo neilga.
Tegu nebando
Jie faterlando
Jieškoti po Lietuvos laukus!
Tegu jie žino,
Kad iš Olandijos, Berlyno
Jiems vienas kelias—tiesiai į kapus!

(Iš Tiesos, išeinančios Tarybų Sąjungoj)
A. Vėtra.

viinui sveikinimuose (iš Cliff
side, N. J.) išsiskverbė paklai
da: pasakyta, kad $1 aukojo 
d-gė “Pečiukienė,” turėjo būti 
Pečiulienė.

BUY

BE 100%
WITH YOUR

ONOS
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Nebetoli Ta Diena!...
Kur tik žengia kruvina

sis hitlerinės Vokietijos ka
reivio batas, ten lieka krū
vos lavonų, sugriauti mies
tai, sunaikinti kaimai. Lais
vosioms Europos tautoms 
vokiškasis fašizmas atnešė 
baisiausių, nuo amžių ne
girdėtą priespaudą, mote
rims gėdą ir ašaras, vai
kams — mirtį, suaugu
siems — koncentracijos sto
vyklas ir kartuves. Kaip 
nuo grandinės atitrūkusi al
kana hijena, taip hitleriz- 
mas negali gyventi, nesimai- 
tindamas lavonais. Europą 
jis stengiasi paversti kapi
nynu, istorijos ratą jis 
stengiasi pasukti keliais 
šimtmečiais atgal.

Hitlerininkai, nešdami 
laisvosioms tautoms paver
gimą, panieką, ašaras ir 
kraują, begėdiškai giriasi 
nešą joms “naująją tvarką” 
ir “aukštąją vokiečių kultū
rą”. Tačiau tai yra šlykš
tus melas, kaip kiekvienas 
Hitlerio ir jo pakaliko gar
siojo melagio Gebelso žo
dis. Ką fašistai padarė pa
čioje Vokietijoje, pasigrobę 
valdžia? Jie nužudė tūks
tančius nekaltų žmonių, jie 
perpildė visus kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas; 
jie sudegino šviesiausių sa
vo tautos protų ir rašytojų 
knygas, geriausius profeso
rius išvaikė iš universite-

notos apie fašistinių vokie
čių budelių žiaurumus laiki
nai užimtose Tarybų Są
jungos teritorijose. Pasau
lis išgirdo apie neregėtus 
istorijoje žiaurumus ir su
drebėjo. Pasaulį sudrebino 

I ne tik tos upės kraujo ir 
I ašarų, ta kančių bedugnė, 
kurią taip ryškiai prieš pa
saulio viešąją opiniją at
skleidė drg. Molotovas. Pa
saulis sudrebėjo ir prieš tą 
pasibaisėtiną naikinimą vis- 

įko, kas brangu ne tik ru- 
■ sams, bet viso pasaulio kul- 
; turingiesiems žmęnėms.
Vieno didžiausių pasaulinių 
genijų, šviesiausio proto ir 
žmonijos mokytojo, nuosta
baus rašytojo, kurio garbe 
skamba visuose kontinen
tuose — Levo Tolstojaus 
sodyba Jasnaja Poliana vo
kiškųjų grobikų šlykščiai 
apiplėšta ir subiaurinta. 
Antrojo rusų tautos geni
jaus Aleksandro Puškino 
muziejus Polotnianyj Zavo- 

Į de taip pąt sunaikintas ir 
išniekintas. Pasaulinio mu
zikos genijaus Čaikovskio 
muziejus Klino mieste šlyk
ščiai subiaurotas ir išplėš
tas. Kiekviename mieste, 
kur tik pasirodo rudieji plė
šikai, liejasi kraujas, dega 
bibliotekos ir ilgais metais 
kurti muziejai. Štai toji 
“kultūra”, kurią fašistiniai 
bucfeliai neša į laikinai jų

užgrobtus kraštus.
O mūsų krašte, Lietuvo

je? Mes neužmiršome ligi 
šiol ir niekad neužmiršime 
Pedagoginio Instituto Klai
pėdoje bibliotekos, vokiškų
jų galvažudžių sudegintos, 
neužmiršime, kaip jie spiau- 
dė į mūsų moksleivius, o už 
kalbėjimą lietuviškai lietu
viams lazdomis skaldė gal
vas. Kur dabar mūsų lite
ratūra? Ką naujo rudųjų 
plėšikų priespaudoje galė
jo sukurti mūsų rašytojai? 
Jų negirdėti. Tik Tarybų 
Sąjungoje gyveną žymiausi 
mūsų naujosios kartos ra
šytojai ir šio karo metu lai
svai kuria ir savo kūrinius 
laisvai" spausdina ir sklei
džia visais būdais. Kur mū
sų bibliotekos? Daugelis jų 
sudeginta, kitos išdrasky
tos. Mūsų mokyklų daugelis 
nebeveikia, kitos paverstos 
vokietinimo lizdais. Mūsų 
muziejinės b ra n geny bė s, 
per tiek metų su didžiausia 
meile rinktos pasišventusių 
patrijotų, sunaikintos, iš
niekintos, išplėštos. Kur 
mūsų spauda, kuri pasta
ruoju metu buvo taip išau
gusi? Ji pasmaugta. Per 
Kauno ir Vilniaus radi ja 
mes daugiausia girdime tik 
vokišką žiaukčiojimą arba 
grąsinimus Lietuvos patri- 
jotams. Mūsų tautą lauktų 
visiškas sunaikinimas, jeigu 
ji turėtų likti vokiečių fa
šistų priespaudoje. Tačiau 
to nebus! Nebetoli ta die

na, kada mūsų tauta vėl 
bus laisva, kada ji atsi- 

i kvėps laisvai ir vėl pradės 
i kurti taip žiauriai apnai
kintą savo kultūrą.

Tačiau ir lietuvių tarpo, 
i be abejo, dar yra kvailiukų, 
! kurie vis dar mano, kad 
I rudieji banditai neša jiems 
į kaž kokią kultūrą. Visiems 
; tokiems naiviems žmonėms 
vertėtų atsiminti šiuos Sta
lino žodžius iš jo 1942 m. 
gegužės 1 d. Įsakymo Nr. 
130: “Kalbama, — sako Sta
linas, — kad vokiškieji fa
šistai esą Europos kultūros 
nešėjai, kad jie vedą karą, 
norėdami šią kultūrą pa
skleisti kituose kraštuose. 
Žinoma, tai melas. Tiktai 
profesionalai apgavikai ga
li tvirtinti, kad vokiečių 
fašistai Europą padengę 
kartuvėmis, plėšią ir prie
vartaują ramius gyvento
jus, padeginėją ir sprogdi
na miestus ir kaimus ir 
griauną Europos tautų kul
tūrines vertybes, — gali bū
ti Europos kultūros nešė- 

i jai. Iš tikrųjų vokiškieji 
fašistai yra Europos kultū
ros priešai, o vokiečių armi
ja — viduramžiškos tamsy
bės armija, pašaukta su
griauti Europos kultūrą vo
kiečių bankininkų ir baronų 
vergu kultūros malonu
mui.”

Pats svarbiausias visų 
laisvę mylinčių tautų užda
vinys šiuo metu — visomis 
priemonėmis artinti hitle-

rizmo, to bjauriausio pikt- 
šašio Europos kūne, galą. 
Tiktai sudaužius rudąjį hit- 
lerizmą, išauš Europai nau
ja diena. Tiktai žlugus bjau
riausiam visu laiku žmoni
jos kultūros ir laisvės prie
šui fašizmui, Europos tau
tos, jų tarpe ir mūsų daug 
kentėjusi lietuvių tauta, vėl 
galės savo žemėje kurti tau
tinę kultūrą — literatūrą, 
mokslą ir meną. Todėl — į 
kovą prieš vokiškąjį fašiz
mą drauge su didvyriškai 
ir sėkmingai kovojančiomis 
Tarybų Sąjungos tautomis, 
su didvyriška Raudonąja 
Armija, drauge su paverg
tąja Europa, kuri diena iš 
dienos kruvinajam fašiz
mui suduoda vis skaudesnių 
smūgių, į kovą drauge su 
Didžiąja Britanija ir Jung
tinėmis Amerikos Valstybė
mis !

Tegyvuoja laisvoji Tary
bų Lietuva!

Tegyvuoja taurūs Lietu
vos patri jotai, rašytojai, 
dailininkai, muzikai, teat
ralai, šiandien visomis prie
monėmis kovo ją dėl tikros 
ir greitos laisvųjų žmonių 
pergalės prieš vokiškąjį fa
šizmą!

A. Venclova

London, vas. 9. — Nutilę 
fašistų radijai yra nurody
mas, kad talkininkų orlai
viai vėl bombarduoja Ašies 
taikinius Europoj.

Trejas Puslapis

Prezidentas Rooseveltas ir premjeras Churchilias Šiau
rės Afrikoje. Abu, matyt, buvo neblogai nusiteike po 
konferencijos.

Konferencija Ambulansams Pirkti, Dėl 
Pradžios Jau Sudėta $1,209

So. Boston, Mass. — Vasa
rio 7 d. Įvyko šaukiamoji Mas
sachusetts lietuviu konferenci
ja dėlei nupirkimo trijų am- 
bulansų: viena dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, vieną 
dėl Tarybų Lietuvos ii* viena 
dėl Sovietų Rusijos. Nuo Įvai
rių su virš trisdešimts organi
zacijų, delegatų suvažiavo 77 
ir pavienių 34. Veikiantis ta
me reikale komitetas susideda

vienas individualis draugas 
paklojo šimtinę pasibaigus 
konferencijai. Nors pats aukų 
dėjimas bus vasario 28 d. ma
siniame mitinge, kur bus graži 
koncertinė programos dalis.

Aukų rinkimui blankos jau 
buvo gatavos, tai konferenci
jos dalyviai jas pasiėmė su sla
vini su pasarga, kad švariai 
užlaikyti, nes jos su aukotojų 
parašais bus perduotos pami-

tų, nugriovė paminklus, 
tautos pastatytus geriaų- 
siems Vokietijos kultūros 
kūrėjams. Ką jie darė ir 
daro laikinai užgrobtuose 
kraštuose? Ar galima net 
prileisti, kad jie varžysis 
svetimame krašte, jeigu sa
vo kraštą stengiasi pavers
ti laukiniu kraštu? Prancū
zijoje jie sukiša į kalėji
mus garsiausius profeso
rius, likviduoja mokyklas, 
uždraudžia raštus tokių ge
nijų kaip Volteras, Žan Žak 
Ruso, Anatol Frans ir dau
gelio kitų. Lenkijoje jie 
griauna lenkų rašytoju ir 
moks lininkų paminklus, 
grobia muziejus, kurie dar 
išliko per karą jų barbariš
kai nesunaikinti, uždarinė
ja mokyklas, drasko biblio
tekas. Įsiveržę į Tarybų Są
jungą, jie su pasibaisėtinu 
vandalizmu, kuris pralen
kia didžiausių žmonijos is
torijoje žinomų barbaru — 
Čingis Chano ir Atilos žiau
rumą, naikina viską, kas 
tik pakliūva. Jie išgriauna 
iki paskutinių namų žydin
čius miestus, griovius už
verčia vaikų lavonais, degi
na ir niokoja kaimus, žudo 
nekaltus gvventoius ne šim
tais, o tūkstančiais. Argi 
šitie žmogėdrų darbai, ku
rių didžiausias įkvėpėjas 
yra visų laikų žiauriausias 
budelis Hitleris, gali būti 
pavadinti “vokiškąja kultū
ra”? Ne! Vokiečiu kultūra 
— tai Šileris ir Gėtė, Vag
neris ir Bethovenas. Vokie
čių kultūra — tai geri uni
versitetai, puikūs muziejai, 
pirmaeilės spaustuvės ir 
knygų leidyklos. Kas liko 
iš viso to? Universitetai 

sunaikinti, muziejai išdras
kyti, su Gėte, Šileriu ir Be
thovenu hitlerizmas neturi j 
ką veikti, puikios spaustu
vės įkinkytos spausdinti 
Hitlerio ir Gebelso melus. 
Hitlerizmas — tai ne kas 
kitas, kaip laukinių žmogė
drų kvaitulys ir pamišė
liškas siautėjimas su kru
vinu kirviu rankoje, tai 
kartuvės ir kapai, gestapo 
rūsiai ir mirtis.

Per visą pasaulį nuskam
bėjo dvi Tarybų Sąjungos 
Užsienio Reikalų Liaudies 
Komisaro drg. Molotovo

Raštai, Kuriuos Leidžia Lietuvių 1 autos Patriotai

DRG. J. PALECKIO KALBA,

PASAKYTA TSRS AUKSČIAl'SIOS TARYBOS 
POSĖDYJE 1942 M. BIRŽELIO MEN. IS D.

MIRTIS VOKIEČIAMS OKUPANTAMS!

Naujas kovos baras
Sunkiomis istorinėmis anlinky. 

bemis lietuvių (iUlta prasimušė ’ i 
•viešų ir kultūrą. Kiekvienas mū- 

krėsto pažangos žingsnis — tai 
''audits didžiuli.. •
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MIRTIS VOKIŠKIEMS OKUPANTAMSl

I TIESA
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS .(bolševikų) JCK ORGANAS 
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LIETUVIU TAUTOS JUdTE
Al .STOVU AMINAS ----
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Liefuvos darbo žmonės! 
Lietuviai!

$AU^A? LITEHATOniNlS PHlEDd 
nit, 1 . GEGUŽES MEn, į p. f . 1942 ,

EC tuv‘TPIRMOJI
A'. A « o z. z— PQs,inpa ;.P vasariai _A. Korsakas

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
Oa:nai iiūriu į tano išskleistų žemėlani 
1)0 vingiuotas linijas, išmėtytus taškus 

•š ilgesio mintis uis sukas apie n _ 
Ir prieš akis man vaizdas artimas, ryškus.

Ui TARYBŲ

Vt LIETUVIŠKĄ ŽEMĘ
Atėjo Gegužės Pirmoji—laisvės, tautų 

tolidarumo ir išlaisvinto darbo šventė. 
Paėjau Lietuvai nelemta šiemet pasi
džiaugti šia didžiąja diena — hitleri
ni) grobiku »>•<>«>—•*• — j

\r Intais 
,ri rami ■

iš 9, tai viso konferenciją su
darė 120. Visi komiteto nariai 
išdavė raportus ir agitatyves 
prakalbėles pasakė. Skirtingų 
miestų organizacijų atstovai 
ir pavieniai, kurie buvo pa
kviesti, davė pareiškimus, pri
tardami tam svarbiam ir pra
kilniam darbui, prižadėdami 
darbuotis ir aukoti taip ryž
tingai, kad galėsią kur kas di
desnę sumą sudėti, negu užsi
brėžta $6,000 dėl tų trijų am- 
bulansų ir gal kita tiek dėl 
medikamentu narsiesiem Rau
donosios Armijos karžygiams.

Konferencija nusitarė pada
ryti tam tikrus paliudijimus, 
kurie bus išduodami
šiem nemažiau $5 ir aukščiau.

Baigiant konferenciją, iždi- 
nininkas perskaitė kiek dėl 
pradžios aukų jau randasi. 
Ant rankų turis arti $900, o 
virš trys šimtai nesuspėta pri
duoti, bet jau yra viso virš 
$1,200. Montelliečiai duos- 
niausia atsižymėjo, tačiau 
worcesterietis J. Skliutas pa
reiškė, kad jie pralenksią 
montelliečius. Iš bostoniečių

nėtų šalių vyriausybėm kaipo 
rekordas mūsų lietuvių gra
žaus darbo ir pastangų padėti 
ši karą laimėti.

Kadangi net trys korespon
dentai buvom paskirti aprašy
ti šios konferencijos veikimą, 
tai kiti smulkmeningiau para
šys.

Lietuvis Tarp Didvyrių
Vietinis laikraštis “The 

Boston Sunday Globe’’ vasa
rio 7 dieną patalpino paveiks
lą William Trubiano, iš Somer
ville, Mass. Jisai yra lietuvis 
ir tarnauja Naujosios Anglijos

I Atkeršysimi • vokiečių * fašistiniams

inžinierių grupėje. Dabar tė- 
aukoju-įVai gavo nuo sūnaus laišką ir 

oficialj paskelbimą generolo 
Alvin M. Pateli. Tame paskel
bime labai pagiriama minė
ta inžinierių grupė už atliki
mą nepaprastai svarbių parei-
gų kur nors kovoje prieš ja
ponus. Generolas sako, kad 
be to didelio šių inžinierių pa
siaukojimo amerikiečių perga
lė ant priešo tame fronte būtų 
buvus negalima.

D. J.

• iv K - • a • I .. kovos šventę — tautuniekšams už musy miestą ir kaimą Pirmąją mcs\u(inE;l' 
...... . • . . .. v . . 1,tlcrlnia' žmogėdros, klaslin-

apiplėšimą ir nuniokojimą, uz moterų ir Svcn,s p.
vaiky prievartavimą! Kraujas už kraują! Der Gc«užės Pi - “ 
Mirtis už mirti! ‘’"‘"“'T’ .

(1. į Kovą prieš
FAŠIZMĄ!

generolo leitenanto v in J Atstovų
KALBA. PASAK™^W ™žl0 m£n. 26 D.
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nosios Kar buofojai ir wadal!
mirtis vokiškiesiems okupantams!

rr ra T A *LIETUVIAI VALSTIEČIAI!
ŽGYVAJMAi kouo" už že"^!
wl IPT11VAIW
ISL/l R 1 U VMl® JONO KRIŠČIŪNO KALBA, 

n I PASAKYTA LIETUVIŲ TAUTOS ATSTOVŲ MITINGE lėto
BALANDŽIO 26 d. MASI<v3jEITINGE 19,2 m'

1942 M.

Nr. 12
GEGUŽĖS 

MĖN.

Hitlerio vyriausybė susilauks 
užtarnautos bausmės

Binghamton, N. Y.
TSRS Užsienių Reikalų Liaudies 

Komisaras drg. Molotovas 1942 motais 
balandžio 27 dieną pasiuntė visiems 
ambasadoriams ir pasiuntiniams kraštų, 

tdomatinius 
II fašistiniųMirtis vokiškiesiems okupantams!

SALIN
HITLERIŠKĄ MOBILIZACIJĄ'.

PLĖSKITE PARTIZANINĘ KOVĄ PRIES 
VOKIŠKUOSIUS OKUPANTUS!

Broliai lietuviai! Draugai!
Kruvinieji hitleriniai okupantai vėl varo lietuvių jaunimą i 

frontą. Hitlerininkų valdžia, lietuviškų išgamų padedama, regis- 
truoja jaunus Lietuvos vyrus neva transporto tarnybai fronto 

"'Z* vokiškosios B-Vkltol No I
tarnybą Mobilizuoja jie mūsų jaunimą. Tai visų šlykščiaus.a.

• • karo mobilizacija!
- rezervai. Jis nori mobilizuoti ir

•• *••• 1 frontą — i rytus

mokamai MUŠKIME 
PRIEŠĄ!

hitlerinė Vokietija možėai savo plėži 
kiAkum žygiui dar prieš įsibraunant | 
tarybinę teritoriją.

Eilė paimtų dokumentų vaizduoja 
tą režimą* kuris turi būti taikomas 
valatieČiamR,oknn^nt~^-j.•; >.

Kreipimasis i Pabaltijo tautas priimtas 1942 m. liepos 21 <1., Maskvoje, Lie
tuvos Latvijos ir Estijos tarybiniu, partinių, komjaunimo ir visuomeninių 

•n'lzacijų, Raudonosios Armijos tautinių karinių dalinių ir darbininkų— 
-Aių atstovų susirinkime, skiriame 2-jų metų tarybinės valdžios 

"-ic ir Estijoje Įsteigimo sukakčiai paminėti. Susirinkime 
•-» Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirnųtiinkas

MIRTIS VOKIŠKIEMS OKUPANTAMS

L Kreipimasis į Pabaltijo tautas

Gynybos Liaudies Komisaro
ĮSAKYMAS

1942 m. vasario 23 d. Nr. 55 Maskva
Kur nors Tarybų Sąjungoj lietuvių tautos pabijotai - kovotojai už mūsų tėvų krašto išlaisvinimą, leidžia 

daug lietuvių kalboje literatūros — laikraščių, brošiūrų ir lapelių. Nemažai tos literatūros pasiekia ir nacių 
okupuotąją Lietuvą. Nuotraukoje skaitytojas matys dalį tos literatūros, kurią skaito mūsų broliai, kovoją 
už Lietuvos laisvę.

Metinis raportas už 1942 
m., išduotas ir priimtas Liet. 
Literatūros Draugijos 20 k p. 
metiniam susirinkime, laiky
tam sausio 8 d., 1943. Nutar
ta pasiųsti į dienraštį Laisvę.

Susirinkimų laikyta 12, nau
jų nai’ių gauta 5. Daug dar
buotasi dėl Sovietų Sąjungos 
medikalės pagelbos, rinkta 
drapanų dėl Sovietų žmonių. 
Surengta 5 parengimai, 2 pik
nikai, vienas su Moterų Sky
rium ir vienas su Liet. Darb. 
Susivienijimo 6 kuopa. Paren
gimai 3, prakalbos 3, pelno vi
so davė $205.33. Surinkta au
kų Sov. Sąjungos medikalei ’ 
pagelbai $206.95. Surinkta au- j 
kų dėl Ispanijos tremtinių . 
$15.50. Surinkta aukų dėl: 
Liaudies Balso $8.50. Aukos 
dėl Laisvės per prakalbas, 
$18.45. Literatūros parduota 
už $12.84. Viso įplaukų 
$467.57.

Išlaidos: Sovietų medikalei 
pagelbai aukos $206.95, nuo 
parengimo gruodžio 5 pelnas 
$109, iš kuopos iždo $9.10. 
Viso Sovietų medikalei pagel
bai pasiųsta $415.05. Ispanijos 
tremtiniams aukos ir iš iždo 
$20.50. Dėl Liaudies Balso au-

j vės, aukos ir parengimo pel
nas $30.85. Dėl Vilnies pelnas 

I nuo parengimo ir iš iždo $14.- 
[40. Spaudos fondui nuo paren- 
Igimo pelnas $12.40. Ameri
kos Raudonajam Kryžiui nuo 
parengimo pelnas $9.10. Dėl 

[pilietinių teisių gynimo W.
Schneiderman iš iždo $2. Ap- 

! Švietos Fondui iš iždo $1.20.
Dviem delegatam kelionės lė
šos i 12 Apskričio konferenci
ją Wilkes Barre, Pa. $6.62. 
Pirkta literatūros už $6.30. Už 
1943 m. kalendorius Vilniai 
$6. Fin. sek. S. Jasilioniui iš
laidos už 2 metus $3. Už sve
tainę 12 susirinkimų $18. Ko
misijos nariui drapanų rinki
mo Sovietų žmonėms, Ig. Luzi- 
nui, persiuntimo lėšos $2.40. 
Prot. sekr. J. K. Navalinskie- 
nei lėšos 65 centai. Į 12 Ap
skritį $5. Viso išlaidų $566.57. 
Kuopa turi pinigų ižde $12.53.

Mūsų kuopa veikia gerai 
Sovietų Sąjungos aukų rinki
me medikalei pagelbai. Taip
gi kuopa turi atstovą vietinia
me Civiliam Apsigynime, kuris 
darbuojasi dėl lietuvių karių, 
kurie tarnauja Dėdei Šamui. 
Tas komitetas jau yra daug 
pasidarbavęs dėl dovanų pir
kimo kariams.

O. MuLolajunienė, Pirm.
J. K. Navalinskienė, Sekr.

kos ir iš iždo $13.50. Dėl Lais- U. Simoliūnienė, Ižd.
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DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Vasario 13 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vakare, 4097 Porter

kalbės drg. F. Abekas, Vilnies 
redaktorius ir labai pažangus 
kalbėtojas lietuvių tarpe. Jis

St., įvyks didelės drg. F. Abe
ko prakalbos. Kalbės labai 
įdomiais klausimais, karo įvy
kiais ir kitais bėgančiais nuo- 
tikiais. Visus kviečiame daly
vauti. Įžanga veltui.

Vasario 14 d., sekmadienį, 
7 vai. vakare, Lietuvių Mote
rų Pažangos Kliubo įvyks pui
ki vakarienė ir šokiai. Įžanga 
$1 vakarienei, šokiams 35c.

Vasario 14 d., 1 :30 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėj, De
troito Lietuvių Pašeipos Kliu
bo susirinkimas. Visi nariai j 
dalyvaukite.

Vasario 16 d., antradienį, 
7:30 vai. vakare, įvyks ban- 
kietas dėl vajininkų pagerbi
mo. Bus užkandžių ir kitokių 
vaišių, įžanga veltui. Dalyvaus 
drg. Abekas ir turėsime sma
gų draugišką vakarą. Visus 
kviečiame dalyvauti. (Kur 
bus?—Red.)

Vasario 18 d., 7 :30 vai. va
kare, 4097 Porter St., L. M. 
Pažangos Kliubo susirinkimas. 
Visos narės dalyvaukite ir 
gaukime naujų narių.

Kas Naujo Pasaulyje?
Kui•ie esate susidomėję šiek 

tiek apie pasaulinius įvykius 
ir kas turės laimėti šį 'karą, 
visi dalyvaukite prakalbose 
šeštadienį, vasario 13 d. Ten

LOWELL, MASS.
Bus Labai Svarbūs Du 

Susirinkimai

Nors LLD 11-tos kuopos mė
nesiniai susirinkimai privalo 
būt laikomi pirmais sekmadie
niais mėnesių, tačiau iš prie
žasties, kad So. Bostone šau
kiamas visų Mass, valstijos 
lietuvių didelis suvažiavimas, 
tai todėl mūsų kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį sek
madienį, vasario 14 d., 3:30 v. 
po pietų, Piliečių Kliube, 338 
Central St. Tą pačią dieną ir 
toj pačioj vietoj, 2 vai. po pie
tų įvyks Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Pašalp. Draugijos susirin
kimas. Abu susirinkimai bus 
labai svarbūs, nes abiejų- or
ganizacijų atstovai darys svar
bius pranešimus iš Bostono 
apylinkės lietuvių didžiosios 
konferencijos.

Tuoj užsibaigus pirmajam 
susirinkimui bus laikomas Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
susirinkimas. Į šį susirinkimą 
yra šaukiami visi lietuviai, 
nors ir nepriklausanti prie 
kuopos. Nes čia bus plačiai ra
portuota iš konferencijos ir 
plačiai diskusuojamas ambu- 
lansų pirkimo finansavimas, 
bei rėmimo klausimas.

Taipgi draugai nariai, kurie 
dar nemokėjote duoklių už 
šiuos metus, būtinai užsimokė
kite šiame susirinkime. Atsi
veskite ir naujų draugų.

r ■ Casualty in Tunisia Battle

DESPITE THE BOMBS of Nazi planes these British engineers set about 
repairing a bridge and ford vital to Allied transportation near Medjez-cl-Bab. 
The enemy had dynamited both in retreating and tried, with bombs and 
shells, to prevent their being repaired again. But the men, stripped to work 
io the river, stopped only to carry out tbeir casualties, such as the man 

Q pictured here who had been hit by a bomb fragment.
.’1RUW .»■» ■’■'JJMJ.m!-.!.!!'-... 1------ ’1.-2=! !------------- J..L1.-"

mums pasakys labai daug 
naujo iš dabartinių įvykių, ir 
ką reiškia pasikalbėjimas pre
zidento Roosevelto ir premjero 
Churchillo Casablanca konfe
rencijoj. Taipgi šiuo laiku yra 
labai daug gyvenime pasikei
timų. Tą viską mums išdėstys 
savo kalboje drg. Abekas. To
dėl šeštadienio vakare visi, 
kas tik galite, dalyvaukite 
prakalbose ir sužinosite daug 
svarbių dalykų. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžangos nebus. 
Rengia LLD 52 kp.

Apie LDS 21 kp. Susirinkimą

Vasario 7 d. įvyko LDS 21 
kuopos susirinkimas. Narių 
dalyvavo skaitlingai ir pra
vesta gyvenimai! keletas svar
bių reikalų. Išduota atskaita 
už 1942 metus kuopos finan- 

įsinio stovio. Atskaita rodo, 
kad ižde randasi virš $135.

Išrinko komisiją dėl pagel
bės Sovietų karo nu kentė j tį
siems, drabužių ir kitokių 
reikmenų. Kuopa nutarė pa
siųsti rezoliuciją prieš Martin 
Dies Komitetą, kad jis būtų 
panaikintas. Išrinkta nauja 
svetainės komisija dėl 1943 m.

Randasi du serganti nariai, 
drg. Belskienė ir Jurgis Jo- 
čionis.

Kuopa ragina savo organi
zatorius, kad daugiau veiktų 
dėl LDS vajaus dabar.

Alvinas.

Literatūros Platinimas 
Apleistas

Pas mus šiuomi laiku labai 
i apleistas vienas iš svarbiausių 
reikalų, tai literatūros — įvai
rių knygučių skleidimas. Vie

lų o k šiame laike mes jų turime 
daug ir labai svarbiais klausi
mais. Tas knygutes reikia bū
tinai prie pirmų progų išpla
tinti tarpe lietuvių. Tegul jie' 

i pasiskaito. Juk tai naujo klau-j 
išimo literatūra. Ji nieko neat-' 
; sieks ant lentynų gulėdama.

Reikėtų pradėt rengti litera-! 
tūros vakarus su paskaitėlė-i 

■ mis. Tokios paskaitėlės turėtų i 
būt trumpos-nenuobodžios ir; 

į su kitokiais papildymais. Kiek- ■ 
I vieno tokio vakaro paskaitos ' 
i turinio knygutes galima būti 
j paskleisti tarpe susirinkusių 
žmonių. Tik reikia pasistengti 
daugiau žmonių sukviesti į to-, 
kius vakarus.

Vilnies Kalendoriai
Šiemet “Vilnies” kalendo

riai, kaip ir visuomet, dideli ir, 
gražūs. Jie pilni gerų raštų. Ir; 

įtuomi žingeidesni, kad juose 
atspindi vėliausi pasaulio isto-j 
riniai įvykiai. Juose tilpsta to-1 
kie naujoviški raštai, kokių ne-l 
buvo pirmiau išleistuose tos rū
šies almanachuose.

Šiemet mes lowellieciai turė
jome parsitraukę 25 egzem
pliorius Vilnies kalendorių. Ir 
jie greit išsiplatino, jų nebetu
rime ant rankų pardavinėji
mui. Visi, katrie turime pasi- 
pirkę, tai laikome sau kaipo 
archyvinę literatūrą praeities 

istorijos. Bet katrie norėtumėt 
įsigyti kalendorių, tai aš apsi
imu visiems patarnauti ir pri
statyti partraukdamas iš Vil
nies administracijos.

Auklėkime Literatūros
Draugiją

Naujų narių į LLD 44-tą 
kuopą kas metais ir visuomet 
galima gauti. Aš gaunu jų kas 
metais. Gavau jau 2 ir šiemet, 
kurių mokestis perdaviau kuo
pos finansų sekretoriui d. J. 
Blažoniui. Bet ve, draugas Bla- 
žonis vieną dieną man sako: 
“Tu man primeti, .kad negaunu 
naujų narių, o dabai’, ve, ga
vau net 3 naujus narius į kuo
pą.” Tai vyras, sakau! Tu 3, 
aš 2, tai jau turime viso 5 nau
jus narius. O tu, kaipo finansi
nis sekretorius, jeigu išrinksi 
duokles iš visų senų narių, tai 
mūsų kuopa šiais metais tikrai 
bus paaugus bent penkiais na
riais, jeigu jau ne daugiau. Bet 
mano manymu, ir kiti draugai- 
gės galėtų gauti nors po vie
ną naujoką. Tik reikia tuomi 
užsiinteresuoti ir tiksliai siek- 
tis prie to užsibrėžimo. Pa
bandykite. O pamatysite, kaip 
nebus sunku tą atlikti. Pirmu
čiausia pasiskirkite sau žmo
nes, kuriuos jūs geriausiais 
manote, bet dar nepriklauso 
prie Liter. Draugijos, o pas
kiau pasidarykite progas juos 
susitikti.ir pakalbinkite tapti 
Draugijos nariais. Nenusimin
kite, jeigu iš syk jums ir ne
pavyktų, bet taip bandydami 
jūs gausite po vieną narį šiais 
šturmingais metais.

Šiais didelių pergalių metais 
mes turėtumėm ve ką užsibrėž
ti: žiūrėti, kad visi seni nariai 
pasimokėtų ir kad visi gautu- 
mėm po vieną naują narį. Ku
rie jau ir negalėtų gauti, tai 
kitiems pavyks po daugiau 
gauti, negu po vieną, tai vis- 
tiek pasidvigubintų mūsų kuo
pa. J. M. tfarsonas.

Scranton, Pa.
Nors vakaruškų raporto dar 

neturim, bet buvo vienas iš.pa- 
sekmingiausių, nes komisija, 
norėdama užganėdinti publiką, 
vietoj rekordinės mašinos, pa
ėmė muzikantus, A. Tuškevi- 
čių ir J. Ulozą, kurie labai 
gražiai pagrojo lietuviškus šo
kius. Publika net stebėjosi, kad 
dar randasi toki muzikantai iš 
senesnių žmonių.

Wilkes Barre kvartetas, su
sidedantis iš W. Grigaitis, Al. 
Grigaitienės, M. Kaspariūtės, 
Jurgio Surdoko ir jų mokyto
jos Vernos Radišauskaitės, sa
vo užduotį atliko kuogeriausia, 
sudainavo šias daineles:

Pasakyk, mergele.
Vai berneli vienturį.
Vyrai į eilę sustokim.
Kartais jos juokias.

Jie buvo iššaukti publikos po 
kelis kartus. Mes neturim jų 
pamiršti ir jiems tenka di
džiausias kreditas.

Draugas V. Valukas padai
navo gražią dainelę: “Krinta 
sniegas, krinta baltas”. Jam 
akompanavo jo sūnus V. Valu
kas. Taip pat jaunuolis V. Va
lukas pasakė trumpą prakal- 
bėlę, kaip jis jaučiasi laimin
gu pabaigęs Central High
School.

Kitas jaunuolis, sūnus Lais
vės bendradarbio P. Šlekaičio, 
P. Šlekaitis, Jr., kuris dirba už 
“Merchant Marine” ir jau ap
lankęs visas pasaulio dalis, ir 
kelis kartus maudęsis jūrėse 
žiemos laiku, pasakė keletą žo
džių iš savo gyvenimo įspū
džių, prilygino, kad mes dabar 
gyvenam aristokratiškai, kuo
met kituose kraštuose žmonės 
neša didžiausią karo naštą ir 
gyvena pusbadžiai. Ragino ir 
mus, kad daugiau pasiaukau
tume laimėjimui šio karo, taip, 
kaip jie pasiaukauja, nepaisy
dami savo gyvasčių.

I.W.O. 24 skyriaus sekreto
rius J. Dzcnkevič (rusas) pa
sakė labai įspūdingą prakalbą. 
Nors daugelis rusiškai nesu
prato, bet suprantantieji gavo 
gerą vaizdą apie Suvienytų 
Tautų kovas su plėšriuoju fa
šizmu. Po tam I. Klevinckas, 
verčiamas V. Vai ūko, perskaitė

LAISVE

So. Boston, Mass.
Surprizo Parengimas 3 Am- 

bulansu Naudai *
Įvyks ateinančioj nedėlioj, 

vasario (Feb.) 14 d., 6 vai. 
vakare, 376 Broadway. Ka
dangi šis vakarėlis yra rengia
mas taip svarbiam tikslui, tai 
moterys stengiasi jį padaryti 
vienu iš puikiausių. Todėl šia
me parengime bus skaniai pri
rengti užkandžiai, tarpe kurių 
bus lietuviškų sūrių ir kitokių 
skanumynų.

Bus gera muzikalė progra
ma.

Visas šio parengimo pelnas 
bus atiduotas nupirkimui 3-jų 
ambulansų, kurie yra skiria
mi : vienas Amerikos Raudo
najam Kryžiui, vienas Lietuvai 
ir vienas Sovietų. Sąjungos 
Raudonajai Armijai, kurios ei
lėse kaujasi ir mūs broliai lie
tuviai, skindami kelia linkui z v
Lietuvos rubežių, nešdami 
laisvę mūs brangiai tėvynei 
'Lietuvai. Tad ir mes prisidėki
me savo dalį prie Massachu
setts Lietuvių Komiteto užsi
brėžto tikslo pasitikti Lietuvos 
Armiją ant Lietuvos rubežių 
su nauju ambulansu.

Šį nepaprastą vakarėlį ren
gia ALDLD 2-ros kuopos mo
terys ir kviečia visus atsilan
kyti ir prisidėti prie šio taip 
svarbaus ir didelio darbo.

Motery Komitetas.

Gražioji Gail Russell plūnkš- 
noja i repeticijas per liety 
(Californijoje). Nei lietsargis 
neapsaugo.

jo paties parašytas eiles “Krin
ta sniegas, krinta baltas,” ku
rias V. Valukas pamėgo dai
nuot viešuose parengimuose. 
Po tam I. Klevinckas pasakė 
labai gerą prakalbą bėgamuoju 
klausimu ir paprašė aukų So
vietų medikalei pagelbai, kurių 
tapo surinkta $12.38. Rinkėjos 
buvo A. Valukienė ir P. Ru- 
seckienė.

Vakarienė, kaip girdėjau 
svečius kalbant, buvo skani. Po 
programai tęsėsi šokiai, gėri
mai ir linksmi pasikalbėjimai 
iki vėlai nakties.

Buvo daug reikmenų suau- 
kauta, bet kad smulkmeniškai 
nežinau, tai tuo tarpu šį da
lyką apleisiu. Tik turiu pasa
kyti, kad draugai Galinauekai 
aukavo virš 20 svaru mėsos 
(namie augintos kiaulės). Tai 
labai stambi auka. Komisija 
taria labai širdingą ačiū vi
siems aukavusiems, nes apart 
reikmenų, gauta ir $8 grynais 
pinigais. Todėl pelno turėtų 
likti.

Šiam parengimui pirminin
kavo P. Šlekaitis.

Tamošiaus Draugas.

VICTORY

BUY
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Nuotrauka parodo britu karius, veikiančius Tunisijos fronte.

Rayono Išdirbystė ir
Darbininkų Algos

Paterson, N. J. — Paterso- 
no “The Morning Call” už va
sario 4 d., 1943 metų, paskel
bė Patersone dar negirdėtą 
įdomybę: “Paterson Rayon 
M a n u f a c t u r ers Warned 
Against Pay Increases. (“Pa- 
tersono Rayono Išdirbystė Per 
spėta Prieš Algų Kėlimą.”)

šį perspėjimą prisiuntė tele
grama Regional War Labor 
Board vietos rayono dirbtu
vėm ir Textile Workers Uni
jai, kad nelaužytų prezidento 
Roosevelto patvarkymo dėlei 
algų stabilizacijos.

Remiantis boardo daviniais, 
vienuolika rayono dirbtuvių 
sulaužė prezidento patvarky
mą dėlei algų stabilizavimo ir 
nelegaliai pakėlė algas savo 
darbininkams be W. L. B. už
tvirtinimo.

Šis algų pakėlimas per ra
yono bosus prieš W. L. B. pa
tvarkymą, galima drąsiai sa
kyt, yra padarytas žingsnis ne 
todėl, kad tie “geradėjai” pa
milo savo darbininkus ir nori, 
kad jų darbininkai turėtų ge
resnį gyvenimą. Bet su tikslu, 
kad įnešus demoralizaciją į 
rayono išdirbystę ir nustačius 
dalį darbininkų prieš valdžios 
patvarkymus ir trukdžius ka
rinėm pastangom. Mat, rayo
no išdirbystė yra tampriai su
rišta su amunicijos išdirbystė. 
Ant kiek yra žinoma, tai ge
ra dalis rayono išdirbystės; yra 
kontroliuojama vokiškų kom
panijų. Tad galima daleist, 
kad keldami algas nelegaliai 
prieš valdžios patvarkymus, 
iššauks neramumą tarpe dar
bininkų ir darbininkai pradės 
reikalaut visoj rayono indus
trijoj algų pakėlimo, pradės 
streikuot ir tokiu būdu truk
dys rayono gamybą, kas atsi
lieps ir ant pačios karinės in
dustrijos. O kad taip gali būt, 
tai ve ir pavyzdys: Streikas 
prasidėjo vasario 1 d. Shaone 
ir Jacobs Company, kuri atsi
sakė laužyt stabilizacijos pa
tvarkymus.

Kad aiškiau skaitytojai su
prastų rayono išdirbystės sie
kius, paduosiu biskį davinių iš 
praeities rayono kompanijų 
elgesio. Kada rayono išdirbys
tė pasirodė audimo pramonė
je ir pradėjo mušt iš marketo 
šilko išdirbystę, tai jinai pieti
nėse valstijose su pagelba te- 
naitinių aplinkybių, jiems pa
rankių dėlei pigių darbo ran
kų ir darbininkų neorganizuo- 
tumo, įvedė begalinę paskubos 
sistemą. Mat, darbininkai šau
tuose pigiau yra apmokami 
negu nertuose, tai kad sudurt 
galą su galu, priversti buvo 
priimti kompanijų paskubos 
sistemą, kas neišvengiamai at
siliepė ir nortuose ant audimo 
pramonės. Didesnės kompani
jos iš nortų pradėjo bėgt į 
sautus, kad atlaikyt kompeti- 
ciją su šautų kompanijom. O 
mažesnės kompanijos, kurios 
neturėjo ištekliaus persikraus
tyti į sautus, kad atlaikyti 
kompeticiją ant marketo, pra
dėjo mušti darbininkams ai-

gas ir versti darbininkus dirb
ti nuo dviejų ant keturių, šešių 
ir aštuonių staklių. O kurios 
turėjo ištekliaus, įtaisė auto
matiškas stakles ir privertė 
darbininkus dirbti nuo šešioli
kos iki trisdešimt staklių. Sek
inėje to, nortuose kilo visa 
banga streikų, darbininkai 
bandė priešintis tokiai nesvie
tiškai paskubai ir algų muši
mui.

Ir galima sakyti, kad niekas 
iš to neišėjo. Pralaimėjo abeji, 
ir darbininkai ir bosai. Darbi
ninkus privertė dirbti ant vir
šui pažymėtų sąlygų. O bosai 
vieni bankrutavo, o kiti, kurie 
išsilaikė, priversti dirbti net 
po 16 valandų į parą ir var
giai kiti suduria galą su galu. 
Patersone visai nenaujiena, 
kad bosas prašo darbininko 
paskolint kvoderį dėlei pietų.

Tik karui prasidėjus šiek 
tiek situacija pradėjo keistis. 
Mat, karinėj industrijoj pra
dėjo darbininkai gauti užsiė
mimą ir su geresniu- atlygini
mu. Todėl audimo pramonėje 
pasireiškė stoka darbininkų. 
Tai rayono kompanijos, kaip 
šautuose, taip ir nortuose, pa
matė rimtą pavojų, pakėlė 
darbininkams algas, bet vis 
tiek žemiau karinės industri
jos algų.

Ir štai šiuo laiku užėjo ša
lies ekonominė stabilizacija, 
užšaldymas algų. Nebuvo išim
tis ir audimo pramonės algom. 
Kadangi dabar Patersone ka

& 1 —\

“Vilnies” Kalendorius
19 4 3

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

■ 176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c......... ......
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

"Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, ‘The Basic Prin 

eiples of Democracy and Citizenship/' parašyta adv 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau 
šioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose 
Knygutės kaina yra 35c; tai mažas investmentas, kuriu 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą PrisiųskiU 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago 
Ill,, arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St.
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę

rinė pramonė sugėrė visus 
darbininkus ir didelę dalį iš
traukė iš audimo pramonės, 
tai kad atgaut iš karinės pra
monės darbininkus, ir padi
dinti sau pelnus, tai, matomai, 
ir padarė sutartį šautų ir nor
tų rayono kompanijos kelti 
darbininkams algas prieš val
džios patvarkymus, kas neiš
vengiamai atsiliepia, ir ant ka
rinės industrijos.

Trumpai suglaudus, tai maž 
daug tokia yra prasme rayo
no kompanijų algų kėlimo. 
Kas jiems galvoj, kad jie sa
vo tokiuo -elgesiu pakenks ka
rinėm pastangoms, bile tik 
sau daugiau pelno pasidarys.

Tūli pasakys, kad J. Bim
ba priešingas algų kėlimui. 
Ne, gerbiamieji. Nesupraskite 
mane klaidingai. Ar reikalin
ga dabar kelti karo laiku au
dimo pramonės darbininkams 

j algas ?
žinoma, kad reikalinga. Ne

gali būt šalyj našios produkci
jos ypatingai karo laiku, kuo
met ji taip reikalinga, kuomet 

j nėra balanso algų tarpe kari- 
, nes industrijos ir kitų industri
jų, kuomet gyvenimo standar- 
das visus lygiai paliečia.

Kad subalansuot nors dali
nai darbininkų pajamas, turi 
pati valdžia padaryt reviziją 

[audimo pramonės užšaldymo 
[kodekse ir pakelt audimo pra
monės darbininkams algas vi
soje audimo pramonėje, o ne
leisti karinėm pasta n g o m 
kenkėjam drumsti šalyje ra
mybę prieš valdžią, kuomet 
toji glaudi vienybė su valdžia 
yra reikalinga, kad nusukus 
sprandą fašistiniam smakui.

J. Bimba.

I 
!

I
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Amerikiečiai Sudrtttina
Savo Pozicijas Gua

dalcanal Saloje

Gaudami pėdę peąžmirskite i» 
savo šalies reikalus — pir 

kite bonus ir štampas

LAISVE Penktas Puslapis

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
kavo persikėlimo laivų (ferry) stoties įrengimus Mes- 
sinoj, Sicilijoj (Italijos saloj).

Bombomis buvo tiesiog pataikyta į tų laivų stotį, į 
žibalo sandėlius ir uosto elektros stotį. Kitos bombos 
pataikė į uosto pavandenius abelnai.
Gana didelė priešo lėktuvų kovotojų grupė atakavo 

mūsų orlaivių grupę, bet neturėjo pasisekimo. Bent vie
nas vokiečių lėktuvas Messerschmitt-109 tapo nušau
tas žemyn, o kiti sužaloti.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.

: * LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINK)

! Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokiu ;

Vyny ir Degtinės
Kasdien Turim*

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas ,

; 411 Grand St. Brooklyn

K RISIĄJ

įsigyti už pusę praiso nuo Decora
tion Day, gegužės 30 d. iki birželio 
30 d., per ištisą mėnesį. Su viso
kiais bendrovės reikalais, kreipki
tės prie valdybos, išrinkti 1943 me
tams. J. Grigaitis, pirm., J. Ruzgis, 
vice-pirm., (tel. 24010), O. Stravins
kas, ižd. (tel. 91988), J. Bagdžūnas, 
fin. sekr., (tel. 34020), C. S. Kas
paras, prot. sekr., ir direktorius J. 
Krutulis. (34-35)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kuopos susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 14, prasidės 2 vai. 
po pietų, Progresyvių kliubo salėje, 
325 E. Market St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti ir atsiveskite 
naupų aplikantų. — Sekr: O. Zda
nienė. (33-35)

Lawrence, Mass.

NEW DELHI, vas. |9. — Jungtinių Valstijų čionaiti- 
nio štabo pranešimas:

Vasario 8 d. didžiausias iki šiol Jungtinių Valstijų 
bombanešių būrys per vieną dieną atakavo Rangooną 
(Burmoj) ir padarė didelių nuostolių daugeliui japonų 
įrengimų.

Viena mūsų bombininkų grupė taikė į prieplaukas, ir 
visos bombos pasiekė savo taikinį.

Kita mūsų orlaivių grupė atakavo Rangoono geležin
kelio stotį. Pranešama, jog trimis bombomis stačiai 
pataikė į tą stotį; kitos bombos sužalojo geležinkelių 
bėgius ir šalutinius pastatus.

Tėmytojai pranešė, jog buvo padaryta du dideli gais
rai ir vienas mažesnis.

Trečia mūsų bombanešių grupė atakavo geležinkelių 
kiemus ir garvežių pastoges. Visos mūsų bombos nu
krito į taikomas vietas. *

Japonų lėktuvai pasipriešino, ir vienas jų lėktuvas 
liko sunaikintas, o kiti sužaloti. Visi mūsų lėktuvai su
grįžo.

Sovietai Užėmė Bielgorodo 
Miestą su Svarbiu Gele

žinkelių Mazgu
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

kričio centrą ir didelę geležinkelio stotį Poniri. Į pietus 
nuo Kursko mūsų kariuomenė užėmė apskričio centrą 
ir geležinkelio stotį Solnicevo, taip pat ir apskričio cen
trą Medvenskį.

Rostovo-prie-Dono srityje mūsų kariuomenė vedė 
įnirtusius mūšius su atkakliai besipriešinančiais vokie
čiais. Priešai darė kartotinas tankų ir pėstininkų kontr
atakas, stengdamiesi atgriebt savo prarastas pozicijas. 
Mūsų kariai ne tik atmušė visas hitlerininkų kontr-ata- 
kas, bet sudaužydami vokiečių pasipriešinimus, toliau 
pažygiavo pirmyn.

Kursko srityje mūsų kariuomenė ir toliau tęsė sėk
mingus ofensyvo veiksnius. Mūsų X grupės kariai už
ėmė daug didelių apgyventų vietų, kiti gi pagrobė ke
turis tankus, 13 kanuolių, 500 šautuvų, 12,000 kanuoli- 
nių šovinių, 35 motorinius trokus ir kiekį kitų įrengimų. 
200 vokiečių kareivių ir oficierių buvo paimta nelais
vėn.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
nuoja paimti Europą j savo 
rankas.”

Argi prieš kelias dienas 
Goebbelsas nešaukė apie 
bolševizmo pavojų Europai? 
Argi Goebbelsas nešaukė ang
lus susiprasti ir liautis karia
vus prieš Vokietiją?

šituo nacių iškeptu baubu 
dabar Grigaitis grūmoja visam 
pasauliui. Tai kam Grigaitis 
tarnauja ?

New Yorko spauda plačiai 
rašo, kad Anglijoje vėl prasi
dėjo iš naujo didelis bruzdėji
mas už antrą frontą Europo
je. Jie sako: Kai dabar Rau
donoji Armija kerta naciams 
tokius skaudžius smūgius, kai 
Hitlerio gaujos jaū svyruoja, 
laikas Anglijai ir Amerikai 
pulti Hitlerį iš kitos pusės il
su naikinti.

Nėra nė kalbos, kad šis ju
dėjimas pasirėmęs tvirtomis 
kojomis.

Gen. de Gaulle Smerkia Vichy Valdininkus, 
Talkininkų Pripažintus Šiaurinėj Afrikoj; 
Reikalauja Sudaryt Respublikinę Valdžią

šį šeštadienį, vasario 13 d., 
New Yorke įvyks Pabaltijo 
tautų metinis koncertas. Jį 
ruošia Pabaltijo Tautų Kultū
rinė Taryba. Programos pildy
me dalyvaus mūsų didysis Ai
do Choras ir Balso Trijetas.

Gražu būtų, kad lietuviai 
puikiai pasirodytų. Kasmet 
brooklyniečiai skaitlingai da
lyvaudavo.

Gaila, kad negalėsiu daly
vauti. šeštadienio vakare bū
siu Burlington, N. J., o ant ry
tojaus* Philadelphijoje reikės 
kalbėti masiniam susirinkime.

Beje, Philadelphijos susirin
kime kalbės ir Sovietų konsu
lato atstovas Povilas Rotoms- 
kis, puikus/kalbėtojas ir dip
lomatas.

Newark, N, J.

SO. BOSTON, MASS.
Surprizo vakarėlis 3 ambulansų 

naudai įvyks nedėlioj, vasario 14 
d., 6 v. vakaro, 376 Broadway. Bus 
gera muzikalė programa, taipgi 
skaniai prirengtų užkandžių, lietu
viškų sūrių ir kitko. Visas pelnas 
skiriamas pirkimui ambulansų Am. 
Raudonajam Kryžiui, Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos raudonarmiečiams. 
Rengia ir kviečia visus — LLD 2- 
ros kp. Moterų Komitetas. (35-36)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario 14 d., LLD 

Moterų kuopa rengia puikią parę. 
Įvyks Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Apart skanių gardėsių, rengėjos tu
rės ir muzikos. Draugų Hųdsoniečių* 
polkų orkestrą pažadėjo palinksmin
ti worcesteriecius, vadovybėje har- 
monisto drg. Šato. Delegatai taipgi 
turės svarbių pranešimų iš įvyku
sios ambulansų pirkimo konferen
cijos Bostone. Pradžia 5 v. v. Pel
nas skiriamas Lietuviam Raudon
armiečiam. Prašome dalyvauti. — 
Rengėjos. (35-36)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia vakarėlį, 

šeštadienį, 13 d. vasario. Prasidės 
7 v. v., 15-17 Ann St., Harrisone. 
Apart skanių užkandžių ir gėrimų 
bus ir šokiai, taip pat ir keletas 
puikių dovanų. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkes dalyvauti, užtikrina
me, kad būsite visi pilnai patenkin
ti. Beje, įžangos bilietų nebus. — 
Kom. (35-37)

Svarbus Pranešimas
šį sekmadienį, vasario 14 

dienos 2 v. po pietų, įvyks la
bai svarbus susirinkimas LDS 
125 kuopos, LLD 37 kuopos ir 
Maple Parko Bendroves narių 
susirinkimas. Taipgi kviečiami 
dalyvauti visi Laisvės skaityto
jai, jeigu kurie ir nebūtų mi
nėtų organizacijų nariai ir 
šiaip nuoširdūs lietuviai.

Susirinkime bus padarytas 
labai svarbus pranešimas apie 
pirkimą ambulansų dėl Lietu
vos ir Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus.

Taigi, visi, kurie tik prita
riate tam prakilniam darbui, 
dalyvaukite. Padėkite visus sa
vo asmeniškus reikalus į šalį 
ir ateikite į susirinkimą.

Komitetas.
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FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783

$ as

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

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
LO#’ nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos tai) 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinami 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

(Tasa nuo 1-mo pusi.) 
vai, norintieji, kad vokiečiai! 
laimėtų karą ir kad francū- 
zai veiktų išvien su hitle
rininkais.
TŪKSTANČIAI TALKI
NINKŲ DRAUGŲ TEBE
LAIKOMI KALĖJIMUOSE

Visi gi padori francuzai, 
kurie priešinosi Vichy val
džiai ir kurie stengėsi kovpt 
išvien su Jungtinėmis Tau
tomis prieš fašistinę Ašį,. 
dar tebėra įkalinti šiauri
nėje ir Vakarinėje Afriko
je, kaip pareiškė gen. de 
Gaulle. Bet to, dabartinė 
valdžia tame krašte turi 
sąrašus penkiolikos tūks
tančių politinių kalinių ir 
sako, kad, girdi, reikės vi
sus sąrašus pernagrinet 
pirma, negu bus galima iš
laisvint tuos tūkstančius 
žmonių.

Kol kas Šiaurinės Pran
cūzų Afrikos valdovai pa- 
liuosavo tik daugumą talki
ninkų šalių piliečių, bet jie 
tebelaiko kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose 
tūkstančius Ispanijos res
publikos kov.otojų įr fran- 
cūzų, kaip nurodė gen. de 
Gaulle. Jis taipgi pabrėžė,

kad dabartiniai Vichy plau
ko valdovai Šiaurinėje Afri
koje tebelaiko kalėjimuose 
Kovojančius Prancūzus, pa
dėjusius anglams ir ameri
kiečiams įsiveržti į Šiaurinę 
Afriką. Prieš šiuos francū- 
zus yra suklastuotas kalti
nimas, būk jie darę sąmok
slą nužudyt generolą Girau- 
dą ir Ajnerikos atstovą Ro
bertą Murphy.

Generolas de Gaulle kri
tikavo Amerikos ir Angli
jos valdžias, kad jos pripa
žino tokius civilius valdo
vus ir karinius francūzų 
komandįerius Šiaurinėj Af
rikoje. Jis sake, jog į tai, 
kas darosi tenai, yra žiūri
mą kaip į “išbandymą, ko
kiu būdu Jungtinės Tautos 
ketina įvykdyt sayp sieki
mus.” Anot gęn. de Gaul- 
le’o, Šiaurinėje Afrikoje dėl 
to susidarė tokia maišatis 
talkininkų veiksmuose, kad 
jie atrodo “tragi-komędija 
— vodevilis sumaišytas su 
trupučiu kraujo.”

Generolas de Gaulle rei
kalavo sudaryt Šiaurinėje 
Afrikoje laisvą valdžią pa
remtą Frakcijos ręspubli- 
kos įstatymais. ♦ ♦V* •

Čionai Kalbės Earl Browderis
Ateinantį sekmadienį, vasa

rio 14 dieną, įvyks nepapras
tas masinis susirinkimas. Susi
rinkimą šaukia Komunistų 
Partijos vietinė organizacija 
paminėjimui Abraomo Lincol- 
no ir Lenino. Svarbiausia, kad 
šiame susirinkime kalbės Earl 
Browderis, autorius garsiosios 
knygos “Victory—and After.”

Susirinkimas įvyks Laurel 
Gardens, 457 Springfield Ave. 
ir prasidės 2:30 vai. po pietų. 
Lietuviai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti. Rep.

♦

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, vasario 11 d., 
Zabielskio saloje.' Pradžia 8 ' v. v. 
Kviečiame visus narius dalyvauti. — 
Sekr. : (34-35)

PHILADELPHIA, f>Ą.
Lincolno-Lcnino-Douglass paminė

jimas įvyks penktadienį, 12 d. va
sario, Labor Lyceum, 2916 N. 2nd 
St. Rodys judžius —- “Stopped at 
Stalingrad’’ ir “Diary of a Polish 
Airrhan.” Kalbės Louis Budenz ir 
kiti geri kalbėtojai. įžanga tik 25c. 
Lietuviai kviečiami dalyvauti. — A. 
J. Smith.. (31-36)

WILKES-BARRE, PA.
Plymouth ir apylinkės tautiškų 

kapinių bendrove laikė metinį susi
rinkimų, gruodžio 27 d., ,1942 m., ir 
Visi nariai vienbalsiai nutarė par
duot lotus ant kapinių per pusę 
praiso kaip kad buvo $100. Dabar 
bus $50 lotas, 18x18 didumo dėl 12- 
kos žmonių pasilaidot. Bus galima

WILKES-BARRE, PA.
Vasario 14 d. bus suvaidinta ko

medija “Pusseserė Salomėja.’’ Pel
nas bus skiriamas Am,. Raudonajam I 
Kryžiui ir Sovietų Sąjungos pagcl- 
bai. Vieta, 325 E. Market St., pra
džia 6 v. v. ALDLD 43 kp. kviečia 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

(35-36)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 14 d. vasario, 11 
vai. ryto, pas dd. Latozus, 1035 Ca- 
niff. Kviečiame narius dalyvauti, 
'nes turėsime svečią, F. Abeką, Vil
nies redaktorių. Jis pirmą kartą da
lyvaus mūsų susirinkime. Taipgi tą 
pačią dieną turėsime prakalbąs. Ne
pamirškite užsimokėti šių metų

I duokles, dar nekurie draugai neuž- 
Isimokėję'už 1942 metus. Būkite su
sirinkime ir užsimokėkite. — Sekr. 

(.35-36)' .

LAWRENCE ,MASS.
ALDLD 37 kp. extra susirinkimas 

įvyks 14 d. vasario, 2 vai. dieną, L. 
P. Kliube. Kviečiame narius daly
vauti, taipgi ir nemarius, nes bus 
kalba kaip sėkmingai rinkti aukas 
nupirkimui Amerikos Raudonojam 
Kryžiui, Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos raudonarmiečiams po ambulan- 
są. — Kp. Sekr. (35-36)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. su

sirinkimas įvyks 14 d. vasario, 2 v. 
dieną, pas Praleikius, 407 Electric 
St. Draugai, dalyvaukite. Kurie dar 
neužsimokčjofc duokles už šiuos 
metus, būtinai užsimokėkite. Taip 
pat bus išduotas raportas nuo vaka
ruškų. Nepamirškite pakalbinti sa
vo draugus-ges prisirašyti prie or
ganizacijos, nes dabar eina vajus 
gavimui naujų narių.—P. Šlekaitis, 
Sekr. (35-36)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu

bo margas vakarėlis įvyks 13 d. va
sario. Liet. Taut. Namo apatinėj sa
lėje, pradžia 7:30 v. v. Georgo Ste
ponavičiaus orkestrą gros šokius. 
Kviečiame dalyvauti. — Rengimo 
komisija. (35-36)

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: IlUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
i r

tokio

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\sudarau
I ikoniškais.
I <alui ęsant
I padidinu
^dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

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

būsite patenkinti

1113 Mt. Vernon St.
U .. t . ? UI Ib; . ..

Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110•• , JI k . .w

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

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

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigi 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaini 
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 Ta 
tik taip aplaikysite tikrąjį Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėl 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums Siti 
pagarsinimą, užmokėsi pastoriui C. O. D., kada atneš Galingą Most! 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

Mostis 
Mostis 
Mostis 
Mostis

Deksnio
Deksnio
Deksnio
Deksnio

1- oz.
2- oz.
4-02.

16-oz.

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

Galinga 
Galinga
Galinga 
Galinga

Ir sykiu su Galinga MosČia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę
Vardas ir pavardė..................................................................................................
Gatvė ir numeris ..................................................................................................
Miestas Valstija .....................

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

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

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

taipgi gera inkstų valytoja, rakščių naikintoja ir skausmu maži» 
toja laike mėnesinių.

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

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučias) nervuno
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nup vidurių užkietėjimo
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

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

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

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAI’ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.



įeitas Puslapis '• EAlŠ$!® Ketvirtad., Vasario 11, 194$

So. Brooklyno Žinios

Susirinkimas Su 
Prelekcija

Vasario 11-ios vakarą, ket
virtadienį, Laisvės svetainėj, 
419 Lorimer St., įvyks Lietu
vių Literatūros Draugijos 1 
kuopos susirinkimas, po kurio 
D. M. šolomskas, LLD Centro 
sekretorius, duos peržvalgą 
svarbiausių pasaulinių įvykių.

Kviečiami atsilankyti ir ne
nariai.

Kp. Organizatorius.

Mokina Produktą 
Padalinimo

“Mes stipriai nujaučiame, 
kad kartą publika supras, del 
ko yra reikalingas padalini
mas, kartu su pamatiniais pa
dalinimo sistemos dėsniais, ji 
labiau norės sužinoti apie spe
cifiška technika ir norės ko
operuoti padarymui progra
mos sėkminga,“ pareiškė Dr. 
Persia Campbell, Civilinių Ap
sigynimo Vartotojų Divizijos 
vedėjas.

Sutartyje su Kainų 
nistracija toji Įstaiga suorgani-i 
zavo ir toliau vos masių švieti-į 
mo programą. Tam švietimui 
pravesti buvo sušaukta konfe
rencija Miesto Salėj ir nutar
ta švietimo kampaniją vesti I 
trim laikotarpiais.

Pirmasis laikotarpis yra šią 
savaitę. Ji daugiausia pašvęs
ta mobilizacijai programos 
pravedėję. Sušaukta mitingas 
Kainų Administracijos kalbė
tojų biuro, organizacijų vado
vų mitingai ir informuoti, kur 
kokią pagalbą įstaigos gali 
duoti supažindinimui organi
zacijų nariu ir susiedijų žmo
nių su produktu padalinimo 
tikslais ir tvarka. Sušaukta 
ALT ir CIO unijų ir joms pa-l 
galbinių atstovų susirinkimai, 
o paskutinę dieną, vasario 4,1 
— susiedijų organizacijų ir 
veikėjų pasitarimai.

Visomis dienomis iš Civili
nių Apsigynimo Per s h i n g| 
Square centro žodžiu ir raštu, 
taipgi per radijų išduota in
formacijos.

Antrasis švietimo laikotar
pis prasidės jau prasidėjus pa
dalinimui, kurio tikimasi su 1- 
ma kovo. Tada reikės aiškinti, 
kaip vartoti knygeles, kaip 
aprokuoti savo punktus 
(points), ką už juos galima 
gauti, kada ir t.t. Patariama 
nenuogąstauti, nes ši sistema 
nebūsianti taip paini, kaip tūli 
gązdina.

Trečias švietimo laikotarpis, 
tai abelna apšvieta tais klausi
mais paruošimui žmonių gali
miems būti padalinimams 
maisto ar kitų produktų atei
tyje.

Gražus Pasilinksminimas ir Svarbiam 
Tikslui Laukia Jūsų Šeštadienį

H. Dobilas Sėkmingai 
Mokinasi

Gražusis 
Kultūrinės 
vių, latvių, 
ganizacijų 
koncertas 
dieni,
Finų Svetainėj, 15 W. 
St., New Yorke. Pradžia

metinis Pabaltijos 
Tai y bos — liet ti

estų ir suomių or- 
bendrai rengiamas 
įvyks .jau šį šešta-

vasario 13-tos vakarą, 
126 th 
lygiai

Arčiausia privažiuo j 
T Lexington Ave.

a m a 
linija.

j Union Sq. — 14 th St. stotyje, 
i New Yorke, imkit ekspresą ir 
1 išsėskit 125th St. stotyje.

Programoje dalyvaus minė- 
| tų tautų parinktinės meno jė
gos, taipgi rusų garsusis solis
tas dainininkas Efim Vitis ir 
Liaudies šokikų Grupe. Nuo

lietuvių dainuos Aido Cho
ras ir Balso Trijetas. Progra
ma šių metų koncertui suda
ryta trumpesnė, kadangi pra
eituose būdavo perilga, mažai 
laiko telikdavo pasilinksmini
mui.

Lietuviai prašomi energin
gai ruoštis į tą gražų, pažmo- 
nį ir įsigyti bilietus iš anksto 
Laisvės raštinėj ir pas platin
tojus. Vakaro pelno didžiuma 
eis laisvinimui Lietuvos ir tų 
kitų'fantų gimtinių šalių, iš na
cių vergi,jos, eis paramai So
vietų Sąjungos kovotojų, o tai 
šiandieną yra vienintelis būdas 
pagelbėti Lietuvai.

Lietuvių Komisija.
i

Howard Dobilas, sūnus Pra
no ir Anuos Dobilų, gyvenan
čių 236 Bush wick Ave., baigė 
technikos vidurinę mokyklą 
(11. S.) su aukštais požymiais 
ir stipendija į New 
Universiteto 
sus, kuriuos

York o 
inžinierijos kur- 

jau pradėjo lan-

yra Aido Choro

ruošdamasis prie 
jis labai daug d ir

tu rojo progos da
li etų v i ų jaunimu,
gavęs jis mano ir 
Aido Choru. Cho-

f Kaip Gauti Daugiau Produk
tų už Mažiau Pinigų?

Tuo klausimu bus kalbama 
pirmame šiemet rengiamame 

. , . savišvietos susirinkime šio pir- 
Admi-i ... , -irImadienio vakarą, vasario 15- 

[ tą, Laisvės salėj, 41’9 Lorimer 
■St. Į susirinkimą kviečiami vi
si, kurie apie tai nori ką nors 
išgirsti ir tie, kurie turi ką 
nors pasiūlyti. Vienas kuris 

! bus pasirengęs plačiau nu
šviesti kalbamąjį dalyką ir at
sakyti į klausimus.

Kainų problema yra svarbi.

Jos išrišimas padės ar kenks 
karo laimėjimui. Mes norime, 
kad būtų gerai išspręsta ir pa
dėtų karą laimėti.

Programos pradžia lygiai 8 
vai. vak. Įžanga nemokama.

Laisvės skaitytojai kviečia
mi patys dalyvauti ir prašomi 
pranešti apie tai kitiems, neš
ki tokių garsinimų nebus apart 
pranešimų dienraštyje.

Apšvietos Komisija.

U ow ardas 
narys per eilę metų, taip va
dinamas “senas choristas,“ 
nors amžiaus ir dabar dar tu
ri tik 16 ir pusę motų. Pasta
ruoju laiku, 
egzaminų, 
bo, mažiau 
lyvauti su 
bet progą 
vėl būti su
re jis turi daug draugų, kurie 
kartu su juomi, jo tėvais ir 
jo sesute Irone džiaugiasi 
Ilowardo pasisekimu ir linki 
jam geriausios kloties ir toli
mesniame siekimęsi mokslo.

Ilowardo tėvas yra visiems 
žinomas kriaučius, Amalga- 
meitų Unijos narys. Motina 
turi plačių pažinčių, tarp lie
tuvių moterų, per kelis metus 
išbuvo veiklaus Moterų Ap- 
švietos Kliubo sėkminga iždi
ninke, 
ta tik 
šymu 
vau j a
tojų Lygoj, 
jau seniau baigus mokslą, 
na atsakomingas 
pareigas.

Iš LDS 50 Kp. Susirinkimo
LDS 50 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyko vasario 5 d., 
Dombrowsky svetainėje.

Metinio parengimo komisija 
pranešė, kad paren g i m a s 
įvyks kovo 21 d. Dabar visi 
nariai turi gerai pasidarbuoti, 
kad parengimas būtų, sėkmin
gas. Visi privalome parengimą , 
plačiai išgarsinti ir tikietų kuo 
daugiausiai iš kalno parduoti.

Judamų paveikslų vakaras, 
kuris įvyko sausio 22 d., Dom- 
browsky svetainėje, davė pel
no $5. 
skirtas 
tai ten

Mūsų 
tės, draugės 
Kulikicnė pasiuvo dvi gražias 
kaldras dėl Raudonojo Kry
žiaus. Pirmiau šios dvi drau-j 
ges pagamino dvi 
d ras dėl Russian 
Būtų labai smagu 
ir kitos kuopietės prie šio taip ’ 
svarbaus darbo prisidėtų. Va-j 
tą dėl dviejų kaldrų paaukojo' 
Midwood Cushion & Reed Co., 
Inc., 1560-2 Coney Island 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Koresp.

dotuves praneš vėliau grabo- 
riaus Garšvos įstaiga.

Lena Rudomen, 51 m. am
žiaus, 219 Bodford Ave., mirė 
namuose, vasario 9 d. Laidotu
vės įvyks vasario 13 d., Alyvų 
Kalno kapinėse. Kūnas pašar
votas grab. J. Garšvos įstaigo
je, 231 Bedford Ave., Brook
lyne.

Velionė paliko nuliūdime 
■sūnų Arkade ir dukterį Lydia.

Laidotuvių pareigomis 
naši graborius J. Garšva.

Buchmaniečiai Pralai
mėjo Draft© Apeliaciją

Parenkamosios Tara y b o s 
Apeliacijų Taryba atsisakė 
perklasifikuoti 15 asmenų taip 
vadinamos Moral Rearma
ment grupės, kitaip žinomų 
kaipo Buchmanites, kurie sakė 
nenorį kariauti, bet turį pla
ną pasaulį sutvarkyti be karo. 
Nacių pradėtas karas, jų ma
nymu, tai tik kitiems kariauti, 
o jie tuo tarpu pažais.

Iš tos grupės 38 narių devy
ni pirmiau pralaimėjo apelia
cijas, vienas paimtas kariuo
menėn, 15 pralaimėjo bylą da
bar ir dar trys kariuomenės 
amžiaus vyrai tebelaukia savo 
apeliacijos.

pil- 
Ka-

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, su 

nais gėrimų laisniais, taipgi su 
bareto laisniais. Yra didelė salė šo
kiam'’. Parsiduoda pigiai. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
pas 
Avė., Brooklyne, arba telefonuoki- 
te Applegate 7-9793. (30-35)

A. Daukantą, 948-50 Jamaica

Kadangi pelnas buvo 
Ra u d o n a j a m K i y ž i u i, 

ir perduota.
dvi darbščios kuopie- 

Walmusiene ir

Pirmasis Miestas Pasaulyje, 
Kuris Sulaikė Hitlerį

Neabejotina, kad jūs norė
tumėt matyti tą miestą ir pa
žinti jo didvyrius. Visiems gy
venantiems didžiajame New 

j Yorke ir jo apylinkėse dabar 
I yra ta proga tai atsiekti apie 
dviejų valandų vizitu į Stanley 

i Teatra, 7th Avė. ir 42nd St., 
i New Yorke, kur vasario 10-tą 
pirmu kartu Amerikoj pradė
ta rodyti Sovietų judis “Le
ningrado Apgula.“

Laike apgulos prieš Lenin
gradą naciai panaudojo 6,000 
kanuolių, 4,500 apkasiniu 
mortirų, 1,000 tankų, 1,000 
orlaivių, 19,000 mašininių šau
tuvų ir 800,000 karių. O vie
nok Lenino miestas, kaip ta 
uola, buvo pirmutinė vieta pa
saulyje, kuri sustabdė -nacių 

; pirmyneigą. Per 515 dienu to 
miesto žmonės kovojo nežiū
rint nutrūkimo transportaci- 
jos, kuro, vandens, pajėgos ir 
net duonos daviniams sumažė
jus iki 4 ir pusės uncijų per 
dieną. O duona, kaip žinia, 
daugeliu atvejų bebuvo Lenin
grado gyventojų vieninteliu 
maistu.

Gražus, darbingas ir ramus 
istoriškasis Leningradas, kaip 
ir visa Sovietų Sąjunga birže
lio 22-rą, 1941 metų, pirmu 
kartu per radiją išgirsta savo 
vadų pranešimą jog jų šalies 
rubežiai užpulta, kad miestai 
ir namai naikinami, žmonės 
žudomi. Ir Leningradas visu 
įkarščiu metasi mobilizacijon 
į frontą: jin išeina jaunimas 
ir ginklą vartojantis senimas, 
ten eina moterų pulkai. Smar
kiau sukasi industrijos ratai, 
kad gaminti frontui. Vienok 
priešas vis artėjo, baisūs dau
žymai miesto iš orlaivių nesi
liovė ir artilerijos šoviniai pra
dėjo pasiekti miestą, priešas 
priėjo prie miesto — bet ne
įėjo į miestą, nes žmonės 
nuo jauniausio iki seniausio 
kaip mūru stojo kovoti ir ken
tėti, kovoti ir mirti, jei reikės, 
bet nesitraukti.

Daugelis ir išmirė — buvo 
bombų palaidoti griuvėsiuose 
mokyklų, bažnyčių, fabrikų ir 
savo namų. Bet jie dirbo ir 
kovojo. Dieną ir naktį jie bu- 
davojo ir taisė apsitvirtinimus

ir gamino frontui. Užėjo 
šioji šalta 1941—42 metų 
ma, sutikta apsupime, išdau
žytų namų griuvėsiuose, be 
kuro, su užšalusiu vandeniu; 
užkrito neperbrendami snie
gai. Bet gyvenimas ėjo: 90,- 
000 vaikų kasdien lankė šal
tas mokyklas, kolegijos išleido 
2,500 studentų, spaustuvės lei
do tomus knygų, tame skai
čiuje ir garsiąją Tolstojaus 
“Karas ir Taika.“ Ir ten pat, 
nugrubusiom rankom, prie 
žvakės šviesos, tarpe liuosno- 
rio gesinimo gaisrų, kurie veik 
be paliovos pleškėjo, Dmitris 
Šostakovičius sukūrė savo ne
mirtingą Septintąją' Simfoniją. 
Leningrado aktoriai suvaidino 
20,000 perstatymų kariuome
nei ir darbininkams.

Iš pradžių miestą nuo visiš
ko bado išgelbėjo tik orlaiviai, 
kurie visgi praskrisdavo pro 
miestą . apsupusio pricšo\ ugnį, 
taipgi partizanų iš kaimų 
slapta per frontą pranešami - 
pravežami daviniai. Bet didie
ji speigai, iš vienos pusės kan
kinę žmones, iš kitos patarna
vo, užtiesė stiprų tiltą per 
ežerą Ladoga. Ir štai draugai 
iš neapsuptos Sovietų Sąjungos 
dalies per ežerą vienu kartu 
atsiunčia net šimto troku kon
vojų, per pusnis ir kovas su 
priešu praveža miestui maisto 
ir naujo džiaugsmo. Tą žiemą 
ledu buvo pravežta miestan 
100,000 tonų pro vizijų. Tų 
trokų draiverių pareigos tan
kiai buvo ne mažiau sunkios 
ir rizikingos, kaip pačių mies
to gynėjų. Kada paskutinis jų 
konvojus nufotografuota pri- 
būnant į miestą, trokai pūška
vo ledu iki stebulių apsemti 
potvinio. Bet miestas buvo ge
rokai aprūpintas ir priešas dar 
nebuvo į jį įkėlęs kojos.

Pirma karšta pereito pava
sario saulėta diena išvargusių 
miesto gyventojų buvo sutikta 
demonstratyviu džiaugsmu ir 
pasiruošimu naujoms kovoms, 
kurios po 18 mėnesių apgulos, 
šių metų sausio mėnesį visai 
perkirto nacių baisūno reples 
ir atsteigė miesto laisvą susi
siekimą su išlaukiniu pasau
liu.

bai-

iš kuriu pareigų paleis
tos pačios dideliu pra- 
permainos, taipgi daly- 
amerikinėj Tėvų-Moky- 

Jo sesute Irene, 
ei-

raštininkės

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Lenino miestas buvo įkvėpi
mu didiesiems žygiams prie 
Stalingrado ir visur kitur, kur 
eina ar eis kova už savo kraš
tą, idėjas ir laisvę.

šis įspūdingas judis, kuriam 
istoriškų vaizdų surinkime da
lyvavo 22 iš geriausių, sovieti
nių filmininkų, ■ pirmiausia pa
siekė amerikiečių atydą po su
grįžimo Wendell L. Willkie iš 
apsilankymo Sovietų Sąjungoj 
ir kelionės aplink pasaulį. Fil- 
mos kopiją jis buvo gavęs nuo 
Juozo Stalino, Maskvoje. Jai 
anglišką aiškinimą pridėjo 
Edward Murrow, CBS atstovas 
Europoje.

Jeigu jūs norite pamatyti 
didvyrių — ne vieną, ne du, 
bet tris milijonus, visą didvy
rių miestą, jeigu norite sužino
ti, ką reiškia visuotinas karas' 
ir pajausti pergalės džiaugs-! 
mą, būtinai matykite judį 
“Leningrado Apgula.“

L

Juozas Byronas Išvyko 
“Saulės Pasigauti”

Gale pereitos savaitės pas 
laisvietį Juozą Byroną atsilan
kė svečiuosna jo brolis iš 
Pennsylvanijos, biznierius, ir 
pasikvietė Juozą važiuoti Į 
Floridą “saulės pasigauti.“ 
Kadangi Juozas neseniai sun
kokai sirgo ir dabar dar dir- 

! ba tik kad reikia, dejuodamas, 
tad brolio pakvietimas turėti 
atostogą dabar, pasikaitinti 

Kry- saulėj vasario mėnesį, atrodė 
gauti ^ana įtikinančiu, abudu išvy

ko Florid on.

rūpi-

Brooklyne Raudonojo 
žiaus yra nusistatyta 
2,500 pančių kraujo gelbėji
mui kare sužeistų gyvasties. 
Ai* jūs prisidėjote?

Linkime jiem gerai pasilsėti 
ir stipriems sugrįžti.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

War Relief, j 
girdėti, kad i

Vincas Juozapavičius, gyve
nęs 142 North 5th St., Brook-! 
lyne', mirė vasario 9 d., Brook
lyn State ligoninėj. Velionis: 
buvo Jono Dumblio uošvis. 
Daugiau informacijų apie lai

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

štai 
a(Iresas

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Rakandų Krautuvė <♦>

<♦>< >

<!>

<f>Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn. N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8922

<30.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

UP-TO-DATE D
BARBER SHOP I

K. Degantis, Savininkas S
Prielankus Patarnavimas Q
306 Union Avenue $

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 2
BROOKLYN g

Gerai Patyrę Barberlai g

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

• KARŠTI VALGIAI J
DIDELIS PASIRINKIMAS * 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
itcF Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

<♦>

<♦>

<♦>
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Išdirbame ir Parduodame

Geriausios Rūšies Rakandus
Iš priežasties trūkumo materijoly, mes užsiimame tai
symu ir perdirbiniu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

<♦>

<♦>

<♦>

sNOTARI
PUBLIC

TELEPIIONI
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1UOTAS 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,
ma vm m vm m m mt mt m mt w vm m tn« «a« mt w w in> «m vm w m m*.

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
•7T1 '*

B

VUU-THIN* tAMONA Vltl-THIM* aA£MRr-

ROBERT LIPTON YYY'Y
ATDARA VAKARAIS. .Tel. STagg 2-2178
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