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Darbas jau eina.
Ką daro kuopos ir nariai? 
Nepaprastai gražios mintys. 
Karti tiesa.
Lai žmonės šviečiasi.

Rašo A. BIMBA

Lietuviu Literatūros Draugi-
jos šių metų knyga jau spau
doje. Darbas eina visais ga
rais. Daugiau kaip pusė jau 
surinkta. Tuojau bus pradė
tas spausdinimas.

žurnalo šviesos šių metų 
ph-mas numeris taip pat pil
nai paruoštas ir už dienos ki
tos bus atspausdintas. Nariai 
jį gaus dar vasario mėnesį.

No. 37 LAISVES

Tas tik parodo, kad Drau
gijos Centras stovi ant kojų ir 
darbą veda pagal iš anksto 
numatytą planą.

Bet kaip su Draugijos kuo
pomis ir nariais?

Ir iš to “fronto” jau turime 
gražių, džiuginančių pasirody
mų. Pinigai už duokles plau
kia Centran gana gausiai.

Ar žinote, kad visa eilė 
kuopų jau išrinko visas narių 
duokles per pirmąjį mėnesį? 
O kitos ir naujų nariu jau ga
vo.

Ve tik kelios, kurias teko 
pastebėti korespondencijose.

Portlando, Ore., kuopa pa- 
simokėjo už visus narius ir 
jau įrašė tris naujus.

Lowell, Mass., kuopa jau 
gavo penkius naujus narius.

Jersey City kuopa gavo tris 
naujus narius.

Oakland, Calif, kuopa iš
rinko visų narių duokles ir jau 
gavo šešius naujus narius. Ten 
puikiai pasidarbavo organiza
torė draugė Jankauskienė.

Yra ir daugiau gerai pasi
rodžiusių kuopų. Iš jų turėtų 
imti pavyzdį visos kitos kuo
pos.

Kai Centras ir kuopos veiks 
sklandžiai, kooperatyviš k a i, 
mūsų. Draugija bujos “kaip 
ant mielių.”

New York Herald-Tribune 
(vas. 11 d.) įdėjo labai svar
bų ir įdomų Maurice įlindus 
straipsnį, šis rašytojas išbuvo 
Sovietų Sąjungoje septynius 
mėnesius per karą. Jis jau ma
tė atstatymo darbą kai kurio
se iš vokiškų barbarų atimtose 
vietose.

Jis sako: Taip greitai, taip 
energingai Sovietų valdžia ir 
jos vadai imasi atstatymo 
darbo, jog tik stebėtis reikia. 
Šiandiena, teigia Hindus, So
vietų liaudis daugiau myli sa
vo valdžią, negu kada nors 
pirmiau. Ir ta valdžia šiandien 
yra stipriausia visoje jos dvi
dešimt penkių metų istorijoje.

Sako Hindus: Kurie sapa
liojo arba sapnavo apie žmo
nių sukilimą prieš Sovietų val
džią, gyvena durnių rojuje! 
Nieko panašaus nebus!

Taip Sovietų sugriuvimo ti
kėdamasis prakišo Hitleris ir 
visi jo pakalikai.

Pas mus lietuvius ta filozo- 
fija yra daugiausia apsvaigęs 
Pijus Grigaitis.

Labai daug karčios teisybės 
pasakė laisvųjų francūzų va
das gen. de Gaulle. Jis pasa
kė, kad tuojau turi būti at- 
steigtos visos demokratinės ir 
konstitucinės žmonių laisvės 
Afrikoje. Tegul žmonės spren
džia savo likimą. Tada visi ki
ti klausimai išsiris greitai.

Mūsų valdžia turėtų pri
versti gen. G irau d ir jo sutver
tą tarybą tuojau paleisti visus 
politinius kalinius Afrikoje ir 
įvesti demokratinę santvarką.

Už nesiskubinimą tai pada
ryti mūsų vyriausybę smarkiai 
kritikuoja N. Y. Herald-Tri
bune. Laikraštis mano, kad 
mūsų vyriausybė pataikauja 
Vichy tipo politikieriams. O 
tas kenkia visam karo reika
lui.

Su šita Tribūno kritika 
kia sutikti.

(Tąsa 5-tam pusk)
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Amerikos Orlaiviai vėl 
Atakavo Japonus Kiškoj, 
Vakariniuose Aleutuose

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, vas. 11. — Jungtinių Valstijų lai

vyno pranešimas 277:
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Vasario 10. — Didieji ir vidutiniai Jungtinių Valsti
jų bombanešiai, lydimi lėktuvų kovotojų, bombardavo 
japonų pozicijas Kiskos saloje (vakariniuose Aleutuo
se). Daugeliu bombų buvo pataikyta į priešų įrengi
mus.

Vienas japonų vanden-lėktuvas atakavo Jungtinių 
Valstijų laivus vakariniuose Aleutuose; jokių nuostolių 
nepadarė.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Liovėsi bet koks organizuotas japonų pasipriešini

mas Guadalcanal saloje. Mūsų žvalgai tebeveikia prieš 
atskiras apsuptas priešų grupes.

Naktį vasario 9-10 mūsų Catalina žvalgybinis bomba- 
nešis atakavo japonų pozicijas Mundos saloje.

Vasario 10 d. Jungtinių Valstijų lėktuvai atakavo 
priešų pozicijas Mundoje. Apie pasėkas nepranešta.

Mūsų žvalgybos lėktuvas iš Guadalcanal salos nušo
vė žemyn dvimotorinį japonų bombanešį virš Choiseul 
salos.

Armijon Bus Imama 
Dauguma Tėvu po 

Poros Mėnesiu
Washington. — Dauguma 

naujokų šaukiamų į Jung
tinių Valstijų armiją po 
dviejų ar trijų mėnesių nuo 
šiol bus vedę vyrai turintie
ji vaikų, kaip paskelbė ge
nerolas Lewis B. Hershey, 
verstino kariuomenėn ėmi
mo direktorius. Tėvai bus 
šaukiami armijon “todėl, 
kad nieko kito neliks ka
riuomenėn imti,” sakė gen. 
Hershey.

Jis pareiškė, kad pavie
niai ar bevaikiai vyrai, ku
rie dirba būtinose karui 
nramonėse, turės būt ir p° 
likti tuose darbuose, o iš 
nesvarbių karui darbų teks 
imti armijon vedusius vy
rus ir tėvus.

“Ateinančiais mėnesiais 
dauguma šaukiamų kariuo
menėn vyrų bus vedę ir su 
vaikais,” įspėjo gen. Her
shey.

Per keturis sekamus mė- 
nesiūs bus imama armijon 
po 400,000 vyrų per mėne
sį.

NELAIMINGAS JAPONŲ 
GELBĖJIMO ŽYGIS

Washington, vas. 12. — 
Japonai buvo atsiuntę 20 
karinių laivų-naikintuvu 
padėt savo kariam išsi- 
kraustyt iš Guadalcanal sa
los. Amerikiečiai nuskandi
no tris iš japonų naikintu
vu ir sužalojo dar kelis.

Tuom atveju tik maži 
priešų likučiai buvo išga
benti iš Guadalcanalo. Bet 
spėjama, jog per savaitę 
pirm visiško tos salos užėmi
mo buvo iškraustyta apie 
2,000 japonų karių, tame 
skaičiuje ir visi aukštesni 
jų oficieriai. / v
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Stimson įspėja, jog 
Daug Amerikiečių 
Žus Šiame Kare

Washington.— Amerikie
čiai turi iš anksto žinoti, 
jog daug mūsų karių bus 
užmušta bei sužeista “gal 
artimoje ateityje,” pareiškė 
Jungtinių Valstijų karo 
sekretorius Stimson.

• Laikraštininkai, kuriems 
sekr. Stimson taip sakė, iš 
to suprato, kad Amerika ir 
Anglija yra pasiryžusios 
neužilgo kirst triuškinan
čius smūgius fašistų Ašiai.

Milionai Anglų Pergabenta 
Per Jūras su Mažais 

Nuostoliais

London. — Anglai yra- 
nergabene per jūras apie 
3,000,000 kariuomenės, ir iš 
to skaičiaus žuvo tiktai 1,- 
348 karių per užpuolimus 
iš priešų pusės, kaip 1 sakė 
premjeras Churchill anglų 
seimui.

Šioj fotografijoj matome penkis iš 24-riu fašistu generolu, kuriuos Sovietai su
ėmė ties Stalingradu. Iš kairės i dešinę stovi rumunu generolas brigadier i u s 
Dimitriu, vokiečių gen. Įeit, von Daniel, gen. Įeit. Schlemmer, generolas majo
ras von Drebber ir itahj generolas Įeit. Rinoldi.
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EISENHOWER VYRIAU
SIAS TALKININKŲ KO-
MANDIERIUS Š. AFRIKOJ

Sovietai, Užėmę Lozova j a 
Gelžkelių Mazgą, Gręsia 
Perskeli Vokiečių Armiją

šiaur. Afrika. —Tapo su
daryta vieninga visų talki
ninkų karo jėgų komanda 
Šiaurinėje Francūzų Afri
koje. Vyriausiu amerikie
čių, anglų ir francūzų ko- 
mandierium paskirtas Ame
rikos generolas leitenantas 
Dwight D. Eisenhower (ku
riam prezidentas Roosevel- 
tas dabar suteikė laikiną 
pilno generolo laipsnį).

Amerikietis gen. Eisen
hower tapo vyriausiu ko- 
mandierium toj sritvje be 
jokio pavydo ar varžytinių 
iš anglu pusės. Anglai pil
niausiai pasitiki generolo 
Eisenhowerio gabumais ir 
pasiryžimu.

A u k š č i a u s i o n generolo 
Eisenhowerio k o m andon

“Leist Kraują Priešams Taip, 
Kaip Jiem Leidžiamas Kraujas 
Rusijoj,” Pareiškė Churchill
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Chur
chill, raportuodamas sei
mui apie savo konferenciją 
su prez. Rooseveltu Kasa
blankoj, Šiaurių Afrikoje, 
užreiškė:

“Mes turime visais gali
mais būdais degint priešus 
ir leist jiems kraują taip, 
kaip buvo ir tebėra jie de
ginami ir leidžiama jiem 
kraujas visame milžiniška
me Rusijos fronte, nuo Bal
tosios Jūros (šiaurėje) iki 
Juodosios Jūros” (pietuo
se).

Kai fašistų Ašis taps su
mušta Europoje, tuomet vi
sos Anglų Imperijos jėgos 
bus permestos į Tolimuo
sius Rytus, susijungs ten 
su Amerikos jėgomis ir 
pleškins japonus, kol pri
vers juos besąlyginiai pasi
duot, sake premjeras Chur
chill:

“Mes (su prez. Roosevel
tu) neslėpėme to fakto, kad 
anglų ir amerikiečių strate

pateko trys anglų karo 
žvaigždės — generolas Sir 
Harold Alexander, admiro
las Sir Andrew Br. Cunnin
gham ir orlaivyno marša
las Sir Arthur Tedder.

Manoma, kad gen. Eisen
hower su jais diriguos ir 
pirmą didžiąją Jungtinių 
Tautų ataką prieš nacius ir 
italus Europoj, kai apsi
dirbs su fašistais Tunisijoj.

Generolo Eisenhowerio 
aukščiausioji komanda fak- 
tinai sieks ir per Libiją iki 
Egipto. Antras po jo ko- 
mandierius, anglų genero
las Alexander komanduos 
visą anglų, amerikiečių ir 
francūzų armiją i rytus nuo 
Alžyro. Šiaurinėje Francū
zų Afrikoje.

gai ir vadai vienbalsiai lai
kėsi to nutarimo, kurį pa
dare metai atgal, būtent — 
pirma reikia sumušt Hitle
rį ir sulaužyt Vokietijos ga-

(Tęsinys 5-ame pusk)

Amer. Planuoja Smogti 
Pačiai Japonijai

Washington. —Jungtinių 
Valstijų laivyno sekretorius 
Knox pareiškė, kad atimta 
iš japonų Guadalcanal sala 
bus labai naudinga ameri
kiečiams atakuot priešus 
vis artyn ir artyn pačios 
Japonijos. Bet tai nereiškia, 
kad Amerika “tik sala nuo 
salos žygiuos pirmyn,” pa
stebėjo Knox. Vadinasi, 
Jungtinės Valstijos ruošiasi 
smogt tiesiog pačiai Japo
nijai.

Šiaur. Afrika. — Anglai at
metė italų kariuomenę astuo
nias mylias atgal Mateur sri
tyje, šiaurinėje Tunisijoje.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 11. — Specialis Maskvos radijo pra

nešimas užrekorduotas Londone:
Ukrainoje vasario 11 d. mūsų karaiuomenė po įtūžu

sių kautynių užėmė Lozovaja miestą ir geležinkelių ma
zgą. Pirmiausia miestan įžengė generolo majoro Kula- 
gino komanduojama kariuomenė. Buvo pagrobta kari
niu reikmenų. *- c .

LONDON, vas. 12. — Vidunaktinis Sovietų radijo 
pranešimas, tarp kitko, sakė:

Vasario 11 d. mūsų kariuomenė per griežtą ataką už
ėmė Lozovaja miestą ir didelį geležinkelių mazgą.

Į pietus nuo Čugujevo mūsų kovotojai užėmė eilę ap- 
(Tęsinys 5-tame puslapyje)

Raudonoji Armija Pasiekė Punktus Jau Tik 
Už 60 Mylių nuo Dniepro Upės; Gręsia Ap

supti 300,000 Nacių Rostovo Kampe
Maskva, vas. 12. — So

vietų kariuomenė užėjo šo
nan ir dalinai apsupo vo
kiečius pietiniame Charko
vo šone. Raudonoji Armija 
neatlaidžiai riečia plieno 
lanką apie Charkovą kaip 
iš pietų, taip ir iš šiaurių 
pusės.

(Anglų pranešimai teigia, 
jog sovietiniai kovotojai y- 
ra jau pusiau-apsupę tą 
Ukrainos didmiestį, galin
gą plieno pramonės cent
rą.)

Raudonarmiečiai ištaškė 
smarkiausią nacių rinktine 
kariuomenę - smogikus į 
pietų rytus nuo Charkovo.

Pirmiau Sovietų kovoto
jai atėmė iš vokiečių dide
lį geležinkelių mazgą Lozo- 
vają ir tuomi perkirto svar
biausia naciam geležinkeli 
einantį į Krimo pusiausalį. 
— Lozovaja stovi už 74 my
lių i pietus nuo Charkovo 
ir tiktai už 62 myliu į ly
tus nuo Dniepro upės su 
Dniepropetrovsku ir kitais

Philadelphia, Pa.
EKSTRA PRANEŠIMAS

Ši sekmadienį Philadel- 
phijoj įvyksta nepaprastas 
visuotinas lietuvių susirin
kimas. Įvyks Lietuviu Tau
tiškoje Salėje, 928 E. Mo- 
vamensing Avė. ir prasi
dės 2 vai. po pietų.

Pirmu sykiu Philadelphi- 
jos lietuviai turės proga iš
girsti nepaprasta svečio 
lietuvi prakalbininka ir di
plomata, neseniai pribuvusi 
Amerikon, Sovietu Sąjun
gos generalinio konsulato 
ntstovn. Povilą Rotomski. 
Jis aiškins visa Lietuvos 
žmonių padėti ir tuos žy
gius, kurie pagaliau išlais
vins Lietuvą iš nacių tiro
nijos.

Be to, šiame mitinge kal
bės Antanas Bimba, iš 
Brooklvno.

Įžanga veltui. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Rep. 

galingais pramonės cent
rais.

Neoficialiai pranešama, 
kad Sovietam jau tik 60 
mylių telieka pasiekt Dnie- 
propetrovsko miestą su di
džiąja jo vanden-elektros 
stočia.
Patraukus Raudonajai Ar

mijai į pietus pagal tą ge
ležinkelį ar pagal Dniepro 
upę, gręsia apsupimas trim 
šimtam tūkstančių vokiečių 
kariuomenės esamos pieti
nėje Dono - Doneco upių 
alkūnėje, Rostovo srityje.

(Vokiečiai pripažįsta, kad 
(Tęsinys 5-tame psl.)

EXTRA
Mirė Henrikas Jagmi
nas Buvęs Vilnies Re

dakcijos Narys
Penktadienį, vasario 12 d., 

Brooklyn ietis Ch. Nečiuns- 
kas pranešė mums, kad jis 
gavo telegramą, jog mirė 
Henrikas Jagminas, buvęs 
Vilnies redakcijos darbinin
kas.

Henrikas Jagminas sirgo 
džiova. Pereitą vasarą jis 
išvyko į Colorado, paskui į 
Arizoną gydytis ir turėjo 
vilties pasveikti. Deja, liga 
buvo perdaug įsišaknėjusi 

ir ji pakirto jo gyvybę.
Velionis Jagminas buvo 

senas veikėjas. Kadaise jis 
gyveno Mihvaukėje (Wis.)._ 
paskui Čikagoje. Per kokį 
desetką nastarųjų metu jis 
dirbo Vilnies redakcijoje. 
Smulkmeniškesniu žinių 
apie velionį suteiksime vė
liau.

Velionis Jagminas buvo 
Ch. Nečiunsko švogeris — 
Jagminienė su Nečiunskie- 
ne — seserys.

šioje liūdesio valandoje 
Laisvės Redakcija reiškia 
nuoširdžią užuojautą velio
nio žmonai, giminėms ir 
Vilnies personalui.
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Darbo Jėga, Gamyba ir Alga
Mūsų šalyj padaryta keli svarbūs žy

giai gamybos pakėlimui. Jais yra pre
zidento Roosevelto įsakymas, kad būtų 
48-ių valandų darbo savaitė, Ekonomi
nės Stabilizacijos direktoriaus Mr. 
Byrnes kalba ir War Labor Boardo nuo
sprendis.

Visi Amerikos darbininkai turi sutikti 
su Roosevelto patvarkymu, kad darbo 
savaitė susidėtų iš 48-ių darbo valandų. 
Tas reikalinga, kad šalies karinė gamyba 
būtų pakelta, kad mūsų armija, laivy
nas ir orlaivynas būtų aprūpinti gink
lais ir amunicija. Visi žinome, kad 
antrasis frontas turi būti atidarytas ir 
pilnai aprūpintas. Visi Amerikos darbi
ninkai pilnai sutiks su prezidento pa
tvarkymu.

Bet iš kitos pusės, Mr. Byrnes’o kalba 
ir War Labor Boardo atsisakymas su
derinti mėsos darbininkų algas su gy
venimo reikmenimis neveiks gerai į dar
bininkus ir šalies reikalus.

Visiems yra aišku, kad Mr. Byrnes 
kalba nesuderinama su tikrove. Visi , ži
nome, kad nepaisant visų pastangų, pra
gyvenimo reikmenys yra žymiai pakilę 
ir su pirmesnėmis algomis darbininkai 
negali žmoniškai gyventi, o tai reiškia, 
kad negal ir žymiai pakelti gamyboj sa
vo darbo našumo.

Jeigu Mr. Byrnes galėtų numušti gy
venimo reikmenų kainas ir palaikyti to
kias, kokios buvo rugsėjo mėnesį, 1942 
metais, tai suprantama, kad darbininkai 
galėtų apseiti su senomis algomis. Bet 
faktas yra, kad ant gyvenimo reikmenų 
kainos pakilo ir sulyg to neišvengiamai 
turi padidėti darbininkų įplaukos.

Visi žinome, kad Amerikos darbininkai 
jau daug aukavo ir pasirengę aukauti 
karo išlaimėjimui. Niekas kitas geriau 
už juos nesupranta, ką reikštų hitleriz- 
mo laimėjimas. Jie viską daro ir darys 
greitesnei mūsų pergalei. Bet tuo pačiu 
kartu negalima suderinti padėtį, kad 
ant gyvenimo reikmenų kainos kiltų, o 
darbo žmonių algos pasiliktų tos pačios. 
Greta darbininkų pasiaukavimo, turi bū
ti priversti ir turčiai atsisakyti nuo sa
vo pelnų didinimo.

Anglai Prieš Pagarbų Teikimą 
Nacių Lakūnams

Anglijos parlamente darbiečiai iškėlė 
protestą prieš karines pagarbas Hitlerio 
lakūnams. Mat, Anglijoj buvo nacių la
kūnai laidojami su karine pagarba ir 
juos laidojant net anglų lėktuvai viršuje 
skrajojo.

Anglijos darbiečiai išėjo prieš tokias 
ceremonijas, žinoma, kad jų pasielgimas 
yra teisingas. Hitleris yra pasaulinis 
banditas, o jo lakūnai jau seniai įrodė, 
kad jie žmogžudžiai. Jie sunaikino Var- 
šavą, Rotterdamą, Belgradą, Stalingra
dą, Sevastopolį ir daug kitų mieštų. Jie 
tūkstančiais žudė žmones Lietuvoj, šau
dydami į vaikus ir moteris. Ir jiems jo
kių karinių pagarbų negali būti.

Mūsų Laimėjimas Ant 
Guadalcanal

Po šešių mėnesių žiaurios kovos Jung
tinių Valstijų marinai, pėstininkai, jūri
ninkai ir lakūnai ištrenkė Japonijos jė
gas nuo Guadalcanal salos. Tai pirmas 
žymesnis Amerikos laimėjimas prieš Ja
poniją ant sausžemio.

Guadalcanal sala yra didelė, toli nuo 
Amerikos, ji turi didelės svarbos Ame
rikos susisiekimui su Australija ir Nau
jąja Zelandija. Japonijos imperialistai 
buvo įsiveržę ant salos ir jeigu jiems ten 
būtų pavykę įsidrūtinti, tai jie nuo sa
los lėktuvais, submarinais ir karo lai
vais būtų skandinę Amerikos ir kitų 
Jungtinių Tautų laivus ir besiveržę į 
Australiją.

Jiems tas nepavyko. Amerikos kovingi 
vyrai pastojo kelią, šešių mėnesių ko
va Japonijai atsiėjo apie 50,000 vyrų, 
daug lėktuvų ir karo laivų. Tai stambi 
musę pergalė. Po šios pergalės eisime 
prie kitų. Kas Japonijos imperialistams 
pavyko lengvai pagrobti, kada jie išpa- 
salų užpuolė Ameriką, Angliją ir Holan- 
diją, tas bus iš jų atimta.

Hitlerizmas Lėšavo Jau 400 
Bilijonų Dolerių

Iš Washington© skelbiama, kad hitle
rizmas pasauliui jau lėšavo per $400,- 
000,000,000 (keturis šimtus bilijonų do
lerių) vien pinigais.

Į šiuos baisius nuostolius įskaitoma tik 
pinigai, išleisti prie karo prisirengimui 
ir pačiam karui. Vien Sovietų Sąjungai 
karas lėšavo 96 bilijonus dolerių. O kur 
jos milžiniški plotai, kur gražūs miestai 
ir tūkstančiai fabriku ir dirbtuvių, ku- 
riuos naciai sunaikino? Kur milijonai 
žmonių, milijonai jaunų, išlavintų, apsi
švietusių vyrų, kurie jau žuvo kovoj? 
Hitlerizmas bus sunaikintas, bet tas, 
aišku, daug kainuos.

Sovietų Lapeliai Vokiečiams
Barbariškas Hitlerio jėgas naikina ne 

vien Sovietų kanuolės, lėktuvai, tankai, 
durtuvai, bet ir apšvieta. Suimti vokie
čiai į nelaisvę yra mokinami ir daugelis 
jų jau pamatė, į kokią nelaimę juos ir 
Vokietijos liaudį įtraukė Hitleris. Vokie
čiai belaisviai Sovietų Sąjungoj jau laikė 
kelias konferencijas, leidžia laikraštuką, 
o kai kurie grįžta į frontą su tiesos žo
džiu.

Sovietų Sąjungoj leidžiami vokiečių 
kalboj lapeliai, laikraštukai ir brošiūros 
pritaikyti Hitlerio armijai ir jie masi
niai skleidžiami iš Sovietų lėktuvų virš 
Hitlerio linijų. Tuose lapeliuose yra pa
teikiami faktai ir tiesa apie karą, ką 
Hitleris ir jo šaika slepia nuo vokiečių 
kareivių.

Kartu yra įdedama ir tam tikras doku- 
'mentas rusų ir vokiečių kalbose, su ku
riuo vokietis kareivis gali, pabėgęs iš 
Hitlerio armijos, ateiti ir pasiduoti į 
Raudonosios Armijos nelaisvę, kur jam 
garantuojama maistas ir po karo pabai
gos grąžinimas į Vokietiją.

Šie Sovietų lapeliai ir laikraščiai įneša 
didelę demoralizaciją į Hitlerio armiją. 
Ypatingai jie gerai veikia, kada Raudo
noji Armija muša priešą, varo vis jį at
gal, tai Sovietai lapeliais praneša Hitle
rio armijai tiesą apie frontą.
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Profesorius K. Pakštas, Kaip Kokis Šerifas, Moiasi 
Lietuvą Varžytinėms Išleisti

Nepavyko profesoriui su Ostlandu.—Jis dabar nori Balt oskandijos.—Lietuva turėtų imperatorių, bet “demokra
tišką.”—Kalbėti reikėtų angliškai ir švediškai.— Ar Lietuva to nori?—Ponų šauksmai ir darbai.—

Kokia bus Lietuva po karo?
Rašo R. MIZARA

“Kokis Tai Pralaimėjimas!”
Kada Stalingrado priemiestyje turėjo 

pasiduoti savo laiku buvusi galinga Hit
lerio armija su visais generolais ir feld
maršalu von Paulus, tai nacių generolas 
von Dreben suriko: “Kokis tai mūsų 
pralaimėjimas!

Jam ir jo kamarotams buvo didelis 
suprizas, nes ne tam jie ten nuvyko. 
Prieš kelius mėnesius 'jis, įsispaudęs į 
vieną akį monoklį, išdidžiai naikino Sta
lingradą, manydamas, kad bus pergalė
tojas, o galų gale tapo tik belaisvis.

Naciai Nuteriojo Rumuniją
Per 25-kis metus Vokietijos imperia

listai antru kartu baisiai nuterioja Ru
munijos kraštą. Pirmu kartu jie nu
siaubė tą šalį, kaipo užpuolikai 1916- 
1918 metais ir baisiai apiplėšė. Tada vo- 
kiečiai-kaizerininkai pavergė Rumuniją. 
Kaizerininkai viską plėšė, vien žemės 
ūkio produktų išvogė ir išvežė iš Rumu
nijos 2,200,000 tonų.

Dabar Rumuniją plėšia toki patys plė
šikai vokiečiai. Juos ten pasikvietė 
fašistinė valdžia, kaipo “sąjungininkus”. 
Paskui Rumunija išvien su Hitleriu ir 
MussoliniU užpuolė ant Sovietų Sąjun
gos. Šis karas labai nuteriojo Rumuni
ją. Kare prieš Sovietų Sąjungą ji neteko 
apie 1,000,000, užmuštais ir sunkiai su
žeistais. .Hitleris juos visur grūdo prieša
kio. Rumunijoj viešpatauja naciai, viską 
plėšia, veža į Vokietiją aliejų, duoną, gal
vijus ir nėt žmones, tinkamus darbui. 
Rumunijoj liaudis jau pradeda pažinti 
savo priešus, kuriais yra ne vien hitle
rininkai, bet ir jų pačių fašistai, pasi
kvietę į talką Hitlerį.

į Ostlandą, autorius fakti- 
nai tuo džiaugėsi (p. 43). 
Girdi, Lietuva pilniausiai 
sutiksianti, jei po karo Hit
lerio sukurtas Ostlandas 
pasiliks “nepriklausomas.” 

! Į “Ostlandą,” turime atsi- 
Jie“ bandė"“ Lietuvai Hitleris įjungė Lietu- 

! va, Latviją, Estiją ir Balta- 
rusi ją. Pakštui tatai—idea
liškas dalykas! Tie patys

Kiekvienu didesnio krizio 
metu, kiekvienu pasaulinio 
sukrėtimo metu mūsų vadi
namieji “lietuvių tautos va
dai” bandė Lietuvą supan
čioti monarchistiniais pan-| 
čiais. c__ ____ ______
surasti ^išeitį monarchijoje, 

pasižymėjo 
ir klerikalai.

Tuo ypačiai 
smetonininkai

vietą. Pakštas, žinoma, su tvarkyme, Pakštas sako 
tos rūšies brošiūra nesikrei- i joms: Baltoskandija darys 
pia į lietuvius (jie “durniai,” 
“tamsūnai,” — jie klau
sys, kaip vadas Pakštas pa
sakys). Ne! Jis brošiūrą 
parašė anglų kalboj, *) kad 
lietuviai jos negalėtų nei 
skaityti. Ir platina ją tarp 
angliškai kalbančiųjų, tarp 
“didelių žmonių.” j Su “Rusija” Baltoskan-

Jeigu Ostlande Lietuvai į dija prekybos vesti negali.
neteks gyventi, mano sau ? Tai būtų nelaimė Balto- 
profesorius, tai ją reikia' skandijai (p. 18). “Rusija” 
įsodinti į Baltoskandiją jbiedna, nieko neturinti, aiš- 
(Tegu skaitytojas nesijuo-j kiną profesorius, — visiš- 
kia, tegu jis turi kantrybės; .kai panašiai, kaip prieš ko
lai nepradeda aiškinti, būk kią 14-ką metų aiškino 
Pakštas norįs L i e t u v ą Herbert Hooveris, sakyda- 
įtraukti į kažin kokį bal- mas, būk Tarybų Sąjunga 
tąjį skandalą)! yra niekas daugiau, kaip

Kas gi toji Baltoskandi-1 “ekonominė tuštuma” (eco- 
viršuje Maskvos, viršuje ja, kurią Pakštas Lietuvai į nomic vacuum). 
Leningrado plevėsuojančią perša? Ogi yra tas: po karo į 

ir Pabaltijo 
azijatai sujungti 

būsią nugrūsti už kraštais.
IJetuva, 
Suomija,

su jumis gražų biznį. Bal- 
toskandija duos Anglijai, 
Jungtinėms Valstijoms biz
nio nemažiau $2,747,000,- 
000.00 per metus! (p. 17). 
Tik jūs priimkite mano pla
ną ir darykite, kaip aš sa
kau !

Su “Rusija”
Panašiai buvo 1905 metais. | i, lietuvių kaimy-
Panašiai buvo 1918 metais. I naį’ Pakeikiami tik tuomet, 
Panašiai, deja, yra ir šian-'^į Pe «vra lai’ybu Sąjun- 
dien. goję. Bet kai jie bus iš ten

■ ištraukti, kai pataps Hitle-
Niekeno nerinkti, niekeno! rį0 sukurto Ostlando dali- 

neįgalioti, veikdami grynai ,mi> _ jie ir VČ1 būsią mei_ 
savanaudiškai tie ponai, ta-1 Jkiusi broliai! 
rytum koks šerifas arba1 
antstolis, varžytininkas (li- 
cituotojas) atsistoja ir re-į 
kia: “Pirkit Lietuvą. Kiek! 
duosit už Lietuvą? — Par-! 
duodu pigiai, pigiai!...”

Nūnai vienas tokių ponų, 
vienas tokių Lietuvos lici
tuotoji] yra profesorius Ka
zys Pakštas, klerikalų - so- 
cijalistų - fašistų ideologas. 
Amerikoje. Profesorius, be
je, yra didelis plūdikas So
vietų Sąjungos, mūsų kraš
to talkininkės.Jis yra Lietu
vių Tautines Tarybos sek
retorius ir ryšininkas tarp 
smetoniškosios klikos ir 
Amerikos Lietuvių Tary
bos. Kas prof. Pakštą iš 
tikrųjų finansuoja, kas lei
džia jo brošiūras, sklei
džiančias nacišką propa
gandą, s u n k u pasakyti. 
Svarbu, tačiau, kad jis yra 
finansuojamas ir kad jis 
leidžia brošiūras, giriančias 
nacizmą ir apmeluojančias 
Tarybų Sąjungą.

Apie jo vieną brošiūrą 
(The Lithuanian Situation) 
skaitytojas ras išsamesnį 
straipsnį žurnale Šviesoje 
(š. m. num. 1-mas). Čia no
risi pabrėžti tik tai, kaip 
toje brošiūroje autorius 
žiūrėjo į busimąją Lietuvai 
ateitį ir kaip jis vėliau sa
vo pažiūrą pakeitė (ir kodėl 
pakeitė).

Lietuva Ostlande
Rašydamas The Lithua- kan, kad Ostlandas turės iš- i norėtų, 

nian Situation, p. Pakštas nykti podraug su vokiečių ■ valstybės gražiai pasmal 
manė, jog Vokietija Tarybų okupantais, ‘ "
Sąjungą sunaikins, nugalės, tarusijoj, 
jog Vokietija karą laimė- ir Lietuvoj! 
sianti. Dėl to profesorius!
“ėjo pavėjui.” ....... z J “geresnę” Lietuvai išeitį. | “ ^ fT?7“į7LTOSCANDIAN CON.pnožis išrišti, — kalba. Ko-

[ by Prof. ]
j Pakštas, Ph. D. Published by Lith- j 

v_ . .. - _ • i 7 uanian Cultural Institute, March, l 
paruošė kitą Lietuvai 11942.

— jie ir vėl busią mei-

Taip manė profesorius 
1941 metais, kai jis ir jo 
sėbrai tikėjosi greit matyti;

! svastiką, vietoje kūjo 
pjautuvo, — kai “ 
ruskiai”

i Uralo kalnų.
Deja!...
Iki išdžiūvo rašalas, ku

riuo profesorius parašė 
tuos žodžius, Raudonoji Ar
mija pradėjo savo pirmąjį 
ofensyvą ties M a s k v a. 
“V i r š žmogiai vokiečiai,” 
Pakšto išgarbinti arijai, 
pradėjo strimagalviais bėg
ti į vakarus, kiti pasiliko 
sniego pušniuose visiems 
amžiams. Tolydžio japoniš
ki banditai užpuolė Perlų 
Uostą. Japonai, vokiečiai ir 
italai paskelbė Amerikai 
kara. Amerika, Sovietu Sa- 4. 7 V V

junga, Anglija ir kitos, ka
riaujančios prieš Ašį tautos 
sudarė Jungtines Tautas ir 
pasižadėjo bendrai, išvien 
mušti vokiečius, iki jie bus 
nugalėti.

Profesorius susimąstė. Jis 
pradėjo abejoti vokiečių 
galybe! Dar labiau jis susi-

kraštai turi būti 
su Skandinavijos j 

Aiškiau tariant: j 
Latvija, Estija, 

Norvegija, Švedi-

Imperatorius Lietuvai
“Išnagrinėjęs” ekonomi

nius Baltoskandijos reika
lus, profesorius eina prie 
politinių ir militarinių. Tu
rįs būti įsteigtas Baltoskan
dijos vyriausias štabas, ku- 

į ris “taikos ir karo (mano 
pabraukta. — R. M.) lai
kais rūpintųsi Tacijonaline’ 
apsigynimo programa.”

Baltoskandija turėtų vie
ną bendrą konstituciją, gal 
panašūs Jungtinių Valstijų 

i gal Šveicarijos, gal Didžio- 
isios Britanijos (deja, pasta- 

aiškinti,! rojį jos neturi) konstituci- 
Pakšto jOms. Baltoskandijos kong-

ja ir Danija turinčios būti 
suvienytos, jos turinčios su-i 
daryti k r a š t ą, panašų į 
Jungtines Valstijas! Tik, 
atsiminkit, su ta išlyga: 
“Baltoskandijos srityj ko
munizmui vietos nėra” 
(There is no place for Com
munism in the Baltoscan- 
dian region) (p. 10).

(Nereikia nei 
jeigu busimosios 
Baltoskandijos žmonės pa- resas ir senatas turės būti 
reikštų noro įsikurti komu- panašūs Jungtinių Valstijų 
nistinę santvarką (kaip Pa-! Įos rūšies įstaigoms.
baltijo kraštai padarė 1940; Liekasi dar vienas klau- 
m.), tuomet profesorius pa- sjmas: Kas Baltoskandiją 
imtų Lietuvą ir sujungtų ją valdys? Pakštui tatai labai 
gal su Japonija, gal su ko-1lengva išrišti: Švedijos ka- 
kia kita Pacifiko Okeano; ralius turėtų būti padary- 
sala, kur nėra komunizmo! £as Baltoskandijos impera- 
O jeigu ir ten komunizmo toriumi! (Ar gi jis nedemo- 
baubas pasirodytų, tuomet, kratas, ar ką?) '

j Taip, Lietuva, Pakšto pa- 
anot anglų ^ėta į Baltoskandiją, turė-

veikiausiai, profesorius vi- 
mastė ir dėl Hitlerio įkurto I siškai būtų, ;
Ostlando, kurin įjungė “:
laisvintą” Lietuvą. Jau bu- oi his mind!)
vo aišku, kad Ostlandui ii- j Pakštui svarbu, žinoma,i 
gai gyvuoti neteks, kad | surasti kupčius, kurie jo Į 
Raudonoji Armija iš tos i siūlomą prekę (Baltoskan-į 
srities vokiečius išgrūs lau-idiją) pirktų, kurie, beje, jos .

. Reikia tam tikros:

iš- posakio, out oi luck and out įų savo imperatorių, o gal 
ir karalių. Imperatorius juk 
nebūtų jau tokis skūpuolis, 

| jis pasigailėtų Lietuvos ir 
jai suteiktų kokį nors įpė- 

, dinį. O prie “įpėdinio” gal 
ir Pakštas gautų šiokį tokį 

i ciną, — jei ne kokiu kitu, 
tai bent, sakysime, karališ
ko palociaus Vilniuje dže-

esančiais Bal-I sinti. Nujausdamas, jog
Estijoj, Latvijoj Anglija ir Jungtinės Valsti-

i jos po karo turės nemažos 1 nitoriumi.
Liekasi dar vienas maž-

JL X J.U.L V Cl V J «

Ir štai, Pakštas sugalvojo reikšmės pasaulinių reikalų j
v vix. | Lietuvai išeiti, j ♦J'THE BAI

Netaręs nei žodžio prieš Jis sėdosi ir 1942 m. pra- federation 
tai, kad Hitleris panaikino džioje paraše kitą brošiūrą i 
Lietuvos vardą ir ją įjungė ir

Kazys kia būtų oficiali Baltoskan- 
i dijoje kalba? Pakštas su- 
j randa tam atsakymą: ang-

LietuviškųjŲ Pulkų Raudonojoj Armijoj raiteliai, kovotojai už Lietuvos išlaisvinimą. Ka
žin ką jie pasakytų, sužinoję apie Pakšto siūlomąjį Lietuvai Ostlandą arba Baltoskan
diją, su imperatoriumi? O, jie jam atsakyty gražiai! . . .

lų! Dar būtų geriau, jei gy
vuotų dvi oficialinės kalbos 
—anglų ir švedų, rašo pro
fesorius. “Pabaltijo tautos 
turi įgimtą kalboms išmokti 
sugabumą, ir tas nesudary
tų joms kliūčių dvi sveti
mas kalbas išmokti,” rašo 
profesorius (p. 23).

(Vietoje tenka pastebėti 
! vidutiniam Amerikos lietu- 
iviui: Tu, broliuk ar sesute, 
j turi labai didelį gabumą 
! svetimoms kalboms išmok
ti; tu išgyvenai Amerikoje 

i virš 25-rius metus ir pado
riai neišmokai anglų kal
bos! Dabar mokykis ją ir 
priedui — švedų kalbą, nes 
kai nuvyksi į Pakšto sukur
tą Baltoskandiją — negalė
si susikalbėti su saviš
kiais!)

Jų žodžiai ir Darbai
Po to, kada lietuvių tau

ta įstojo į Tarybų Sąjungos 
tautų šeimą, tai Pakštas ir 
jo sėbrai kiek tik drūti blio-

v(Tąsa 4-ame pusi.)
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IL IITI R AT ID Ik A
Trečias Pnslapfc

M IE N
DURBĖS KAUTYNES

1260 m. liepos 13 cl. prie Durbės eže
ro tarp lietuvių ir jungtinių kalavijuo
čių bei kryžiuočių ordinų jėgų įvyko mū
šis, pasibaigęs lietuvių laimėjimu. Šis 
mūšis istorijos puslapiuose Įrašytas 
“Durbės kautynių” vardu.

Kryžiuočiai, nukariavę Prūsus, apie 
XIII a. vidurį pasiekė Nemuną. Kalavi
juočiai, pavergę estus, žiemgalius, kur
šius ir prisijungę vakarų Žemaičius, per 
žemaičių plotus neskiriama teritorija tu
rėjo susijungti su kryžiuočiais.

Užimtose teritorijose kryžiuočių ir 
kalavijuočių ordinai pristatė daug pi
lių, iš kurių jie toliau tęsė savo grobikiš
kus žygius, ugnimi ir kardu naikindami 
pavergtas, bet nenorinčias jiems nusi- j 
lenkti tautas.

Pavergtosios tautos ne tik nenusilenk- j 
davo vokiečiams pavergėjams, bet nere
tai ir sukildavo prieš juos. Ypatingai at
kakliai vokiečiams priešinosi žemaičiai. 
Mindaugo remiami, jie ne kartą sulup- I 
davo stiprias kryžiuočių ir kalavijuočių i 
ordinu kariuomenės dalis ir toli įsiverž
davo į Kuršius, nuteriodami didžiulius i 
plotus, degindami vokiečių pilis, naikin- > 
darni jų įgulas.

Šių žemaičių žygių įtakoje prieš vo
kiečius sukilo ir žiemgaliai. Žiemgaliams 
talkindami, 1260 m. pavasarį žemaičiai 
puolė Dobės pilį, vokiečių pastatytą ant 
lietuvių-žiemgalių ribų. Nepasisekus šią 
pilį paimti, žemaičiai persimetė į pietus 
prieš kryžiuočių ir kalavijuočių lygiomis 
lėšomis ir darbu pastatytą Georgenbur- 
go pilį, esančią prie Mituvos.ir liustros 
žiočių ant Nemuno kranto. Prieš šia or
dinų; pilį žemaičiai pasistatė tvirtovę ir ; 
iš jos be paliovos puldinėjo nykstančią ir 
maisto stokuojančią vokiečių įgulą.

Ordinams atsirado gyvas reikalas iš
gelbėti Georgenburgo pilies gynėjus. 
Šiam reikalui jie paruošė plataus masto 
žygį, kuris, be to, turėjo pataisyti pašli
jusią vokiečių būtį. Be kryžiuočių ir ka
lavijuočių rinktinių pajėgų, čia buvo 
dar danų kariuomenė ir daug piligrimų, 
atvykusių laivais iš Hanzos uostų. Pa- 
gelbinius būrius sudarė dar estai, kur
šiai ir kai kurios prūsų gentys. Šiai di
džiulei kariuomenei vadovavo du šimtai 
ordino riterių.

Lietuvių kariuomenė buvo taip pat 
nemaža, nors savo skaičiumi ji neprily
go vokiečių kariuomenei. Dusburgas mi
ni, kad lietuvių pusėje buvo apie 4,000 
vyrų.

Abi kariuomenės susitiko Kurše prie 
Durbės ežero, pietiniame jo krante — 
slėnyje. Prasidėjo mūšis. Kautynių pra
džioje kuršiai paspruko iš kovos lauko. 
Jų pavyzdžiu pasekė ir estai, šiems pa
bėgus, vokiečių kariuomene buvo.apsup
ta ir sutriuškinta.

Kautynių lauke krito kryžiuočių mar
šalka, kalavijuočių magistras ir apie 150 
riterių. Kitų kritusių proporcingai ture- į

jo būti apie dešimt kartų daugiau. Vo
kiečių kariuomenės likučiai pasislėpė 
gretimame miške, kur juos lietuviai la
bai greitai surado. Vokiečiai buvo taip 
panikos pagauti, kad, Dusburgo žo
džiais, trys-keturi lietuviai be didelio 
vargo išžudydavo šimtą vokiečių.

Tuoj po Durbės kautynių prasidėjo 
prūsų sukilimas, kuris truko 14 metų.

Livonijos tautos (kuršiai, žiemgaliai, 
estai) taip pat sukilo. Kuršas tebuvo vėl 
atgautas po septynerių metų kovos, o 
kol ordinai vėl užvaldė žiemgalius, pra
ėjo 30 motų. Vokiečių įgulos tuoj po 
Durbės kautynių išbėgiojo iš pasienio 
pilių-tvirtovių.

Nuolatinis vokiečių karas su vietinė
mis gentimis Prūsuose ir Livonijoje 
dviem dešimtmečiams atitraukė jų pas
tangas nuo Lietuvos. Vokiečių skverbi- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Nepraeis Fašistų Tankai®
Ant pečių mum smėlis byra.
Žemės kvapas toks svaigus.
Kuopa mūs—kaip vienas vyras, 
Plienine širdim žmogus.

Jersey City, N. J.
K la ? da, Ali eis ki t e.
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TARYBŲ LIETUVA
Niekados neužmirš Lietuva tų dienų, 
Kada tankus tarybinius kaišėm gėlėm. 
Tada pievos žydėjo.

Tada girios kvepėjo
Ir siūbavo javai pakelėm.
Mūsų kraštas pakilo gyvent ir žydėt.
Plaikstės vėliavom, juokės graži ir laisva
Mūsų žemė gimtinė,

mūs atgimus tėyybė, 
Mūs Tarybų jauna Lietuva.
Iš sudubusiu lūšnų kilo kraštas švieson.
Žengė milžino žingsniu didžion ateitin.
Didis Stalino žodis

platų kelią jam rodė, 
Ir mes ėjom kaip vėtra pirmyn.
Mes gyvenimą kūrėm be ponų, vergų.
Ūžė šviesios dirbtuvės, aukšti fabrikai.
Ir žydėjo, liūliavo 

vilnimis brandaus javo
Mūs išlaisvinti našūs laukai.
Didžio Lenino, Stalino žodis teisus.
Liaudis, amžius kovojusi dėl ateities,—
Žalia žemė artojų

kūrė naują rytojų, 
Kupina ir jėgų ir vilties.
Srauniai Nemunas plaukė į jūres marias.
Viršum Vilniaus ir Kauno šypsojos dangus.
Vakar vergas dar buvęs, 

pasijuto lietuvis
Laisvo krašto laisvasis žmogus.
Mūs mažytė tėvynė buvo perlas skaidrus 
Vainike spalvingajam tautų seserų.
Mūsų žemę užgrobti

ir turtu jos pralobti
Veržės vagys juodų Vakarų.
Ir kai suūžė tankai, tamsiuos vakaruos, 
Kada bombos išgriovė mūs kaimus, miestus, 
Vėl tu stojai, lietuvi, 

ginti laisvąjį būvį
Kaip senovėj, drąsus ir rūstus.
Tu ne vienas grumiesi šventojoj kovoj.
Su tavim kaujas Sąjunga mūsų plati.
Kovon Stalinas kelia, 

rodo pergalėn kelią,—
Didi pergalė mūsų arti.
Vilniaus bokštai iš tolo spindi ryto rūke.
Gedimino kalne sužėrės vėliava
Vėl raudona Tarybų,

kaip mums žėri ir žiba
Tavo vardas ‘skambus—Lietuva.

Antanas Venclova.
Maskva, 1942-VI1-19.

Priešais tyso plynas laukas, 
Baltas vieškelis prieš mus. 
Debesėlis tyliai plaukia, 
Skrenda paukštis neramus.
Ausys įtemptos į tylą, 
Akys—nebylion erdvėn: 
Gal keliu jau dulkės kyla, 
Priešo tankai sugrumės.
Rankoj—butelys benzino 
Ir granatų ryšulys.
Mums už nugarų, juk žinom,—
Didelė gimta šalis:
Plačios stepės, miestų mūrai, 
Aerodromai, fabrikai.. .
Sodai, saulėti pajūriai, 
žaidžią smėlyje vaikai.
Ir senolių palikimas 
Stovi mums už nugaros.
Rymo didelis likimas 
Žemės—motinos geros.
Buteliai, granatos rankoj.
Smėlio kvapas—toks svaigus...
Nepraeis fašistų tankai!
Mums lengva ta žemė bus.

Salomėja. Nėris.

Birželis ir Mes
Rausvam saulėlydy ano birželio 
Džiaugsmu, žiedais kvepėjo Lietuva, 
Pakrypęs beržas snaudė šalia kelio, 
Lakštutė džiaugėsi dalia sava.

Lietuviškųjų Pulkų Raudonojoj Armijoj kariai, I-uoslaikio metu skaito savo organą Tė-
vyne Šaukia.

tą korespondencijoj iš Jersey 
City, padalyta nemaloni klai
da. Kas ją padarė, redakcija, 
ar korektorius, nežinau. Bet 
tenai štai kas pasakyta: Alu
dės savininkas drg. A. žavi
šus, 138 Wayne St., 31 Brun
swick St. $10; aludės savinin
kas drg. A. žavišus, 138 Way
ne St. $5. Ir taip skaitytojui 
atrodys, jog drg. žavišus turi 
dvi aludes ir aukojo $15. Mano 
gi buvo parašyta, kad drg. A. 
Zaikauskas, aludės savininkas 
31 Brunswick St., aukojo $10, 
ir drg. A. žavišus, aludės savi
ninkas, 138 Wayne St., aukojo 
$5.

Atleiskite, drg. žalkauskai, 
i už Įvykusią nemalonią klaidą.

Vieša padėka reikia tarti 
’ mūsų geriem biznieriam, Žal- 
kauskui ir žavišui. Vieša pa
dėka reikia tarti ir A. Bagdo
nui, kuris 'būdamas dirbtuvės 
darbininkas aukojo irgi $5.

Well, mūsų ALDLD 16-tos 
; kuopos visi nariai jau pasimo-
i kėjo duokles už šiuos metus, 
i išskiriant vieną. Gauti tiys 
nauji nariai. Ir taip jau šiais 
metais su sausio mėnesiu turi- 

į me daugiau narių kuopoje, ne
gu pereitais metais. Yra viltis,

i kad bus galima ir daugiau nau-
Ramu^ sėdėjai tu sode prie vyšnios,
Tarpe savų laukų, savos šeimos, 
Minei sunkias dienas. Sakei—negrįš jos: 
Ir niekas nenutrauks laisvos dainos.
Ramumu dvelkė tėviškės sodybos,
Į langą rėmėsi obels žiedai, 
Bet rytą—viskas ugnimi sužibo 
Ir skleidė siaubą dundesiu aidai.
Sumirko dūmais kvapas vyšnių, jievų, 
Pajuodo mėlyna dangaus spalva,— 
Tu greitai, paskubom tarei sudievu 
Ir skyreis su brangiąja Lietuva.
Prasiskleidė ir vėl birželis žalias, 
O mes žaliose gretose drauge su juo 
Galvojam apie sunkią juodą dalią, 
Kuria dabar gyvena motina, sesuo.
Taip norisi sakyt, paguosti jąsias, 
Jog neilgai jau tamsuma bujos, 
Mes kerštui paruošėm jėgas savąsias, 
Ir greit jos laisvę šaliai vainikuos.
Išeiname kovon. Kovosim narsiai, 
Niekam nežinomu dar ryžtumu, 
Mes laisvę tėviškei ginklu išarsim, 
Žygiuodami kautynių arimu.
Birželis toks jaukus, malonus, žalias, 
O mes žaliuose rūbuose. Mūs laukia Lie- 
Į ją mums vienas, tiesus kelias— Ituva. 
—Kova. Ryžtinga ir šventa kova!

Vacys Reimeris.

Lietuviai rašytojai Lietuviškuose Pulkuos Raudonojoj Armijoj. (Iš kaires Į dešinę) : V. 
Drazdauskas, Liudas Gira,—žymiausias Lietuvos poetas; Jonas Marcinkevičius — rašy
tojas. Žodžiu ir ginklu jie kovoja už Lietuvos išlaisvinimą.

nėta klaida Įvyko taip: drg. 
žavišo adresas buvo klaidin
gai surinktas, o pataisius — 
ta eilutė Įsidėjo ten, kur bu
vo drg. žalkausko vardas, ku
ris liko išimtas. Taip ir liko 
žavišus du kartu suminėtas, o 
žalkauskas visai nepaminė
tas. Labai atsiprašome.

Kl. Nariui, Montello, Mass. 
— Neapsimoka bartis po lai
ko. Kalti pažangiečiai, kad ne
lanko susirinkimų ir leidžia 
fašistuojantiems elementams 
ponavoti. Jūsų korespondenci
ja taip parašyta, jog kai kas 
gali pamanyti, kad tai smer
kiama yra visa organizacija. 
Todėl negalėsime sunaudoti.

jų narių 
gr e šyvių 
turėtų 
kuopoj.

gauti. Yra gerų pro- 
lietuvių, kurių vieta 

būti ALDLD 16-toj

Galutinai palaidotas suma
nymas suruošti kokį parengi
mą dėl Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus. Komisija, kuri buvo 
išrinkta, kad varde Jersey Ci
ty lietuvių bendrai, neįvardi- 
nant jokios organizacijos, su
ruoš parengimą ir likusį pel
ną paskirs Raudonajam Kry
žiui darbą likvidavo, — likvi
davo todėl, kad, atsižvelgiant į 
išlaidas, kokios susidarys ir ne
sant ganėtinai jaunimo, kurie 
lankydavo parengimus, nieko 
nelaimėsime. Aišku, kad jeigu 
vietinis klebonas šėmius būtų 
kreipęs daugiau atydos Į šį da
lyką, tai būtų buvę galima tai 
Įvykinti. Bet kuomet klebonas 
už svetainę reikalavo nemažai, 
ir reikėjo policmano, kuomet 
niekad pobažnytinėje svetai
nėje jo nereikėdavo, tai pasi
rodė dalykas gyvenime neįvyki- 
namas. Ir mūsų kolonija nie
kuo nepasirodys, kuomet kitos 
lietuvių kolonijos suteikia tam 
prakilniam tikslui paramą.

K. Biuras
Korektoriaus pastaba: Mi-

Redakcijos Atsakymai

Maskva. — Neoficialiai 
teigiama, kad Sovietai siun
čia pusantro miliono ka
riuomenės ant čiužių (skis) 
prieš vokiečius.

M
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Savaitės Apžvalga
Meno Skyriaus Dalis

(Tąsa nuo 3 puslapio) 
masis per Kuršą ir Žiemgalius į Lietuvą 
buvo sulaikytas. Šiaurės vakarų Žemai
čiai pateko į lietuvių rankas.

Šie sukilimai iš pamatų sudrebino vo
kiečių egzistenciją Pabaltyje. Jei vis dėl 
to kryžiuočiai ir kalavijuočiai, kelerius 
metus stovėdami ant bedugnės krašto, 
šiaip taip atsilaikė, tai labiausiai dėl po
piežiaus skelbiamų kryžiaus karų prieš 
Pabaltijo pagonis ir dėl prasidėjusių 
tarp Mindaugo ir Treniotos kivirčų.

Mindaugas buvo nužudytas kaip tik

Plėšikams iš Berlyno
Viršum tėvų sodybų plakės tamsios liepsnos.
Verguvėn varėt moteris, vaikus.
Daug amžių braidėte po mūsų kraują, 
Arkliai jūs trempė mūs derlius laukus.
Norėjote, kad būtume vergais jūs, 
Norėjote, kad būtum kaliniais.
Jus ne be reikalo tauta mūs pavadino 
Plėšikais, vagimis, piktais velniais.
Mokėdavo tėvai su buožėmis, saidokais 
Naikinti jus, daužyt—pasiutusius šunis. 
Jus keikdavo kiekvienas akmuo ant kelio, 
O motinos dėl jūsų išverkė akis.
Ties Durbe, Saule kaulais jūs nuklojo 
Mūs protėviai žalius laukų dirvonus.
Ties Žalgiriu varnai akis jums iškapojo, 
O šunes draskė dvokiančius lavonus.
Dabar ir vėl.. . Ir vėl jūs mūsų šalį, 
Naikinate, teriojat, draskot, spar dot.
Įsiveržėt ir vėl, plėšikai neprašyti, 
Kur nieks žinot nenori jūs prakeikto vardo.
Širdis mūs neapykantos pritvino.
Tą neapykantą, pagiežą žemėn jūs paleidot.
Jūs jos nesuvaldysite! Jus laisvos tautos 
Sutryps ir spjaus į niekšų veidą!
Jūs dingsite, kaip dingsta rauplės, šiltinė 
Kaip dingsta cholera ir maras!
Jūs jį pagimdėte, ir jis jus pražudys— 
Sukeltas jūsų—karas!

A. Venclova.

Pakštas Nori Lietuvai Imperatoriaus
Lietuvos Tarybų Socijalisti
nė Respublika laisvu noru 
susijungė su lygiateisėmis 
(kitomis) Tarybų Socijalis- 
tinėmis Respublikomis... į 
sąjunginę valstybę — į Ta
rybų Socijalistinių Respub
likų Sąjungą” (Konstituci
jos skyrius IT, straipsnis 
13).

Tačiau, Lietuva, įstoda
ma į Tarybų Sąjungą, “pa
silaiko sau teisę laisvai išei
ti iš Tarybų Socijalistinių 
Respublikų Sąjungos” 
(Konstitucijos skyrius II, 
straipsnis 15).

Vadinasi, Lietuva, kaip ir 
kitos Tarybų Sąjungą suda
rančios valstybės, turi tei
sę, kada ji tik nori, pasi
traukti iš Sąjungos.

Kai naciška Vokietija bus 
sumušta, kai Lietuva bus 
išlaisvinta iš vokiečių oku
pantų priespaudos, Lietu
vos liaudis turės pilniausią 
teisę (einant savo konstitu
cija ir Atlantiko Čarteriu) 
savo nuomonę laisvai pa
reikšti dėl busimosios san
tvarkos. Jeigu Lietuvos 
žmonės nenorės, jie, naudo
damiesi savo konstitucijos 
skyriaus Il-rojo straipsniu 
15-tuoju, iš Sąjungos pa
sitrauks. Jeigu ji norės, ji 
galės kurti buržuazinę san
tvarką vietoj socijalistinės. 
Tai jos dalykas! Amerikos 
lietuviai negali jai šiandien 
pasakyti,' kokios santvarkos 
Lietuvos liaudis privalanti 
siektis. Mums rūpi tik vie
nas dalykas: kad juo grei
čiau Lietuva būtų išlaisvin
ta iš vokiečių okupantų ver
gijos. Tam reikalui privalo
me dirbti ir gelbėti savo 
broliams Lietuvoje.

Mes, tačiau, labai abejo
jame, ar Pakštas ir Ko. 
galės Lietuvą monarchisti

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
vė, bjauriodami visą lietu
vių tautą ir Tarybų Sąjun
gą, kam, girdi, Lietuvai at
imta nepriklausomybė! Kai 
kurie Pakšto sėbrai netgi i 
sakė: Tegu Lietuvoj būtų ir 
socijalistinė santvarka, by 
tik ji neįeitų į SSSR.

Bet štai dabar tų rėksnių 
ir Tarybų Sąjungos šmeiži
kų vyriausias ideologas, 
profesorius Pakštas, be nie
kur nieko siūlo Lietuvai ne 
tik susijungimą su kitomis 
tautomis, bet ir imperato
rių! Pakštas ir jo sėbrai 
pasimojo matyti Lietuvą 
monarchistine. Pakštas ir 
jo sėbrai pasimojo Lietuvą 
išplėšti iš Tarybų Sąjungos 
tautų šeimos ir įkišti į mo
narchijos batą. Pakštui pri
taria socijalistai, tautinin
kai ir klerikalai. Jie visi iš
vien veikia. Jie Pakštą, ma
tyti, ir finansuoja!

Vasario 16-tą dieną su
kaks 25-ri metai, kai Sme
tonos taryba Vilniuje buvo 
paskelbusi Lietuvą “nepri
klauso Ina” ir surišta “amži
nais ryšiais” su kaizerine 
Vokietija. Ta proga Pakš
tas ir jo sėbrai kai kur sa
kys kalbas, rėks, kiek drū
ti, už nepriklausomybę. Bet 
tai bus tik žodžiai, tušti, 
apgavikiški žodžiai. Rėkda
mi už nepriklausomybę, tie 
ponai dirba tam, kad Lietu-! 
vą po karo supančioti mo- 
narchistiniais pančiais!

1940 m. Lietuvos liaudis j 
nusitarė įsivesti tarybinę i 
santvarką ir Lietuva pasi
skelbė Lietuvos Tarybų So- 
cijalistine Respublika. Be 
to, “Savitarpinei pagalbai 
įgyvendinti ekonominėje ir 
politinėje srityje, lygiai 
kaip apsigynimo srityje,!

tada, kai abiejuose ordinuose sukilimai 
jau buvo įsiliepsnoję. Po Mindaugo mir- 

; ties Lietuvoje prasidėję sumišimai su- 
! darė nepalankias aplinkybes tinkamai 

išnaudoti po Durbės kautynių susida
riusią politinę būtį.

Durbės kautynės stovi visų XIII a. ko
vų centre. Nors jos ir neapsaugojo prū
su ir latviu tautu nuo tolimesnės ir dar 
žiauresnės okupacijos, tačiau Lietuvos 
valstybei to laimėjimo vaisiai buvo tei
giami.

Taip mūsų protėviai, gindami savo ša
lies laisvę ir nepriklausomybę, triuškino 
vokiečių riterių gaujas.
(Iš lietuvių raudonarmiečių laikraščio 
“Tėvynė Šaukia” Nr. 23, 1942. VII. 13.)

ne padaryti. Mes abejoja
me, ar Lietuvos žmonės 
trokš būti sukaustyti Pakš
to ir Ko. siūlomais monar- 
chistiniais lankais. Mes spė
jame, jog Lietuvos liaudis 
norės būti laisva ir kurti 
naują, šviesesnį ir gražesnį 
gyvenimą, išvien su kitomis 
laisvomis tautomis — be 
karalių, be imperatorių, be 
išnaudotojų, be visokių ne
naudėlių, mintančių žmonių 
prakaitu ir krauju!

(Antrame straipsny j pa
kalbėsime apie Pakšto pra
nokėjus — apie tuos, ku
riems seniau nepavyko Lie
tuvą padaryti monarchija.)

Newark, N. J.
Girdėkite Browderj Kalbant

Niūvarkas ir apylinkės mies
teliai- turės labai retą progą 
savo akim matyti ir girdėti di
dį visuomenės veikėją ir va
dą Earl Browderj. Atidėkite 
visus kitus planus ir reikalus į 
šalį ir visi urmu sugužėkite Į 
didžiulę Laurel Garden patal
pą, 457 Springfield Ave., 
Newark, N. J. — šį sekmadie
nį, vasario 14 d., kaip 3 vai. 
po piety.

Praleist šitokią progą būtų 
stačiai apsileidimas ir gėda. 
Vien jau tik tam, kad pama
tyt ir girdėt Browderj, turėtu
me mylių mylias važiuoti. O 
čia da bus ir puikus pamargi
namas “Musical Cavalcade” 
vadovybėje Pearl Mullin iš 
Niū Jorko teatrų.

Visa tai bus Leninui - Lin- 
colnui minėti: Lenin - Lincoln 
Memorial.

Akivaizdoj šių istorinių įvy
kių parodykime bent savo soli
darumą — ir perpildykime 
Laurel Garden salę. Būkime 
visi. J. K-aiti?.

Baltoji Knyga sako, Vokie
čiam Nepasiseke Penktoji Ko- 
lumna Suvienytose Valstijose

Nacių didžiausias politinis 
nepasisekimas — negalėjimas 
įsteigti stiprios 5-tos kolumnos 
Suv. Valstijose, taip, kaip ran
dasi daugelyj kitų šalių — 
yra aiškiai aprašyta dokumen
te “National Socialism,” kuris 
buvo išleistas pereitą savaitę 
Valstybės Department©.

Išleista tuomi pačiu laiku, 
kada įvyko Adolfo Hitlerio 
10-tos sukaktuvės nacių vals
tybės 500 puslapių “Baltoji 
Knyga” paduoda organizaci
jos detalius ir vartotus būdus 
įskiepyti nacių ideologiją mili
jonams užsienyje gyvenančių 
vokiečiu.

Tarp išbandytų būdų randa
si :

1. Nacių propaganda sunai
kinti demokratines įstai
gas kitose valstijose ir ug
dyti “valdytojų rasę” 
(master race).

2. Įsteigimas dviejų piliety
bių.

3. Naudojimas ekspatrijavi- 
mų ir repatrijavimų.

d. Registravimas vokiečių 
svetimose šalyse, ir kad 
vokiečių teisės apimtų vi
sus pasaulio vokiečius.

Lend-Lease Programa
Lend-Lease administratorius 

Stettinius pereitą savaitę su
teikė kongresui rekordą “Lend 
- Lease darbų, ir pareiškė, 
kad jeigu kyla klausimas de
batuoti Lend-Lease Aktą, tai, 
“pagal mano nuomonę, klausi
mas yra, kodėl mes neįstengia
me daugiau pasiųsti savo ali- 
jantams, bet nespręsti ar siųs
ti tiek, kiek ligi šiolei.”

Ginklai, maistas ir kiti reik
menys, kuriuos mes siuntėme 
Britanijai, pagelbėjo palaiky
ti apsigynimo taktiką, ir da
bar vis augančius stiprius 
ofensyvų puolimus. “Vienas iš 
didžiausių lend-lease atsieki- 
mų buvo apginklavimas bri
tų salų ir jų vartojimas kaipo 
neįveikiamos bazės ofensy- 
vams. Tuomi pačiu laiku tenai 
randasi viena iš demokratijos 
tvirtovių,” jis sakė.

Daugelis šiaurės Afrikos 
puolimų buvo pradėti iš Bri
tanijos, kaip ir žygiai Vidur - 
Rytų, Italo - Afrikos, Sirijos ir 
Madagaskaro. Amerikos jė
gos, kurios buvo siunčiamos į 
Indiją, Iraną ir Iraką ir į dau
gelį kitų vietų, buvo apgink
luotos ir išsiųstos iš Britanijos. 
Australija gauna mūsų gink
lus, mašinas, įrankius ir žalią 
medžiagą jos vis augančiai 
tvirtovei. Nauja Zelandija, ku
ri irgi gauna pagelbos iš Suv. 
Valstijų, davė mūsų pulkams 
tiek daug maisto (mums nieko 
nekainavo), kad kiaušiniai, 
pienas ir vaisiai žymiai suma
žėjo ir civiliai pradeda jausti 
trūkumą, v

Ši tauta dar negalėjo ligi 
šiol per Lend-Lease duoti Chi- 
nijai tiek pagelbos, kiek jai 
reikalinga, arba kiek mes no
rėtum jai duoti, jis pareiškė. 
Reikmenys dabar gabenama 
lėktuvais per pasaulio aukš
čiausius kalnus ir labai sun
kiom sąlygom į tą šalį, labai 
mažais kiekiais, sulyginus su 
jų reikalavimais, bet palaips
niui galima bus daugiau siųs
ti. Suv. Valstijos nuo pradžios 
Sovietams pagelbos programos 
spalių mėn., 1941 m., išsiuntė 
į USSR reikmenų $1,250,000,- 
000 vertės. Nuo šio laiko mais
to siuntimai į Sovietus pervir
šius Lend-Lease siuntinius į ki
tas pasaulio dalis, net ir į Bri
taniją.

Įvykiai Berlyne
Pergalės “fanfarai” nieko 

nereiškia, kada įvykiai veda 
prie pralaimėjimo. Paprastom 
sąlygom, Hitlerio 10 metų su
kaktuvės būtų buvę triukšmin
gai minėjamos nacių Vokieti
joj. Rusai ir R.A.F. arba — 
ką naciai vadina likimu '—- ki
taip nusprendė. Vokiečių šeš

ta armija buvo sunaikinta 
ties Stalingradu. Rusų pasek
mingi ofensyvai kitose vietose 
rytų fronte; Sauckelio naujas 
įsakymas mobilizuoti į privers
tinus darbus jaunimą, vyrus ir 
moteris, bombardavimas Ber
lyno — visa tai pakenkė 
džiaugsmingai nuotaikai.

Goeringo kalba buvo su
trukdyta daugiau negu valan
dą, nes britų “moskito” lėktu
vai bombardavo Berlyną, tuo
mi laiku, kada jis turėjo pra
dėti kalbą. Hitleris nepasiro
dė, nes jis negalėjo palikti 
frontą. Goebbelsas, kuris jį 
pavadavo labai blogai, prave
dė masinį susirinkimą Berlyno 
Sportspalaste. Nacių oratorių 
technika visada išryškina ant
rą pusę programos, kada 
įvyksta svarbios kalbos, šį sy
kį Goebbelsas pradėjo kalbėti 
labai įsikarščiavęs iš pat pra
džios. Gali būti, kad jis jautė 
nepaprastą įtempimą atmosfe
ros, ir tas jį paveikė. Jis atsi
prašė už fuehrerio nepasirody- 
mą ir sakė, kad jis perskaitys 
Hitlerio pranešimą. Bet vieton 
kelių žodžių įžangos, jis pasa
kė labai ilgą kalbą, perskaitė 
Hitlerio pranešimą, ir tęsė sa
vo kalbą. Taigi, Hitlerio žo
džiai buvo antroj vietoj, ir tas 
pakeitė nacių masinių susirin
kimų tradiciją, t. y., po fueh
rerio žodžių niekas daugiau 
nekalbėdavo.

O. W. I.

Oakland, Calif.
Raportas ALDLD 189 Kuopos

Sausio 13, 1943 m., susirin
kime knygų, peržiūrėjimo ko
misija raportavo, kad visi na
riai buvo pilnai užsimokėję už 
1942 metus ir buvo išaukota 
iš kasos ir per narių pasidar
bavimą sekamai:
Russian War Relief $32.50 
LL.D. 11.00
Klasių kovos kalinių vai

kučiam dėl pieno 5.00 
Laisvei 20.00
Vilniai 15.00
Peoples World 10.00

Čia neminėsiu tų aukų, ku
rios buvo sukeltos per paren
gimus, rengtus tiesiog tam 
tikriem tikslam, kaip tai, 
Vilnies redaktoriaus priimtu
vėse buvo sukelta dėl Vilnies 
gera suma pinigų, taipgi ir dėl 
Sovietų medikalės pagelbos 
buvo nemažai surinkta.

1943 metus pradėjom neblo
gai. Per organizatorės K. Yan- 
kauskienės pasidarbavimą, vi
si nariai pasimokėjo už 1943 
metus iš pirmo mėnesio ir per 
jos pasidarbavimą kuopa gavo 
šešis naujus! Pinigai perduoti 
finansų sekretorei. Be abejo
nės, jau pasiųsti centrui.

Dar pinigų buvo aukota 
Laisvei su pasveikinimu $5 ir 
Ispanijos lojalistų kovotojų iš
laisvinimui $5.

J. Yankauskas, Koresp.

Amerikos bombanešiai 
atakavo fašistų orlaivių sto
vyklas ir geležinkelių įren
gimus ties Kairouanu, Tu- 
nisijoj.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUnaboIdt 2-7961

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

! Dr. John Repshis i
'! (REPŠYS) !

;! LIETUVIS GYDYTOJAS • 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
į; Tel. TRObridge 6330
!; OFISO VALANDOS, j
! 10-12 ryte, 2-4 ir 0-8 vakare

i Nedėliomis ir Šventadieniais s į

Leland Olds, U.S.A. Power 
Comission pirmininkas, teigia, 
kad elektros trustas Ameriko
je yra pasimojęs sunaikinti iš
kovotas darbininkų teises. Jis 
pataria darbo žmonėms saugo
ti savo interesus.

Norwood, Mass.
Visiems Lietuvių Literatūros 

Draugijos 9 kp. nariams, Lais
vės skaitytojams ir visiem bu
vusiems delegatams Mass. Lie
tuvių Komiteto sušauktoj kon
ferencijoj, kuri atsibuvo vasa
rio (Feb.) 7 d., So. Boston, 
Mass. Įvyks labai svarbus su
sirinkimas vasario 14 d., Lie
tuvių Svetainėje, 2 vai. po pie
tų. Visi, kas tik galite, ateikit 
į šį nepaprastai svarbų susi
rinkimą, kuriame išgirsite pil
ną raportą iš Massachusetts 
Lietuviu Komiteto konferenci
jos karo pastangoms gelbėti. 
Išklausę raportą, turėsim im
tis už rimto ir smarkaus veiki
mo.

Kviečia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 9 kuopos komitetas.

Pittsburgh, Pa.
Įvairios Žinios

Sausio 31 dieną buvo parti
jos lietuvių skyriaus parengi
mas. Nors buvo laiškais kvies
ti simpatikai, bet atsilankė 
mažai. Narių irgi nedaug te
buvo, tiktai pusė. Tai didelis 
apsileidimas.

Tačiau parengimas buvo 
geras. Geraširdžiai draugai 
ant vietos suaukavo 20 dole
rių. Įžanga buvo veltui, tai iš 
aukų išlaidas padengus, dar 
liks kokie šeši doleriai.

būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

KAINA 35c. ~
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

SeŠtadionisy Vasario 13, 1943

Vasario 12 dieną įvyks Lin
coln© - Lenino - Douglass pa
minėjimas. Parengimas bus 
High School ant 5th Avė., 7 
vai. vakare. Kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn ir Benny Cro- 
ther. Įžanga 25 centai. Daly
vaukite šiame svarbiame pa
minėjime.

Vasario 13 dieną atsidarys 
North Side Forum Carnegie 
knygyno svetainėje, Ohio ir 
Federal Sts. Prasidės 8 vai. 
vakare. Kalbėtojas bus Henry 
Forbes, temoje “Trumpiausias 
Kelias į Pergalę.” Tai bus 
svarbi prakalba. Lietuviai da
lyvaukite.

Įžanga veltui.

Išėjo į kariuomenę lietuviai 
jaunuoliai: Petras Adomaitis, 
Edvardas Senulis, Thomas 
Čielčus, J. Adomaitis, Lujus
Račkauskas, J. Macedulskas, 
Ed. Kairis, Stanis Rilius. Pir
miau išėję prieš kelius mėne
sius Jonas Burnis, P. Jocius ir 
Pr. Kunca. Yra parvažiavęs 
aplankyti tėvus Pranas Rilius. 
Gauta žinia, kad Petras Leka
vičius, seržantas, iškeltas iš 
Milwaukee, Wis. į So. Carol i- 

jną mokyti naujokus. Kižų sū
nus, buvęs Philipinuose, esąs 

! prapuolęs, tėvai negauna jo- 
jkios žinios per šešius mėne
sius. Taipgi yra dingęs Mala- 

' vecko sūnus.

Sunkiai serga Kazimieras 
i Kairis, LDS 160 kuopos pir- 
jmininkas. Serga plaučių užde
ngimu. Jau senai nesijautė ge
trai. Dabar guli namie, truputį 
'gerėja.

Taipgi serga M. Dovidienė 
į ir Mrs. Butkienė, pati nese
nai mirusio J. Butkaus.

North Sidėje pagauta daug 
i jaunų vagišių. Visi prisipaži- 
! no kaltais. Vienas apiplėšęs 
i net 18 žmonių. Visi laukia 
I teismo.

Sausio 26 dieną man teko 
nuvykti į Steubenville, Ohio. 
Ten per pasidarbavimą Stasio 
Ordos, kuris dirba bučernėje, 
buvo sukviestas lietuviu būre- i
lis. Tikslas buvo pasikalbėti 

i apie suorganizavimą Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos 
ir sustiprinti LDS kuopą na-

’ riais. Manė pakvietė pakalbė- 
(Tąsa 5-am pusi.)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* 4* 4
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 
4’ 4*

1113 Ml. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Sovietai, Užėmę Lozovaja 
Gelžkeliy Mazgą, Gręsia 
Perskelt Vokiečių Armiją 
Sovietų Oficialiai Pranešimai

(Tęsinys iš 1-mo psl.) 
gyventų vietų, tame skaičiuje vieną darbininkų sodybą 
ir Bieliajevos geležinkelio stotį ir Andriejevkos kaimą.

Į šiaurių rytus nuo Novočerkassko mūsų kariuomenė 
užėmė daug apgyventų vietų, o tarp jų ir stambias ap
gyventas vietas Mečetnyj, Zaicevką, Kerčiką, Melechov- 
ską ir Bogurajevo geležinkelio stotį. (Šios vietos yra 
arti Rostovo.)

Rostovo-prie-Dono srityje vokiečių tankai ir pėstinin
kai įnirtusiai priešinosi, bet mūsų kariuomenė juos 
šturmavo ir privertė apleist pozicijas, vieną po kitos. 
Viename sektoriuje mūsų kariai padarė didelių hitle
rininkams nuostolių ir pagrobė septynias kanuoles, 18 
t rokų, vieną amunicijos sandėlį ir kiekį kitų karo reik - 
menu.

Kramatorsko srityje priešai viename sektoriuje pa
statė mūšin dideles jėgas motorizuotų pėstininkų ir tan
kų, stengdamiesi sulaikyt sovietinės kariuomenės ofen
syvą. Mūsų kariuomenė atmušė daugelį hitlerininkų 
kontr-atakų. Daugelis vokiečių kariuomenės dalinių li
ko visai sunaikinta iki pat paskutinio kareivio.

Mūsų lakūnai užpuolė vokiečių orlaivių stovyklą ir 
sunaikino 28-nis priešų lėktuvus ant žemės, o per kau
tynes ore nušovė žemyn dar 13-ką vokiečių lėktuvų.

Volčansko srityje mūsų kariuomenė žygiavo pirmyn 
ir užėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų.

Bielgorodo srityje, pagal dar nepilnus apskaičiavi
mus, mūsų kariuomenė pagrobė vieną priešų lėktuvą, 
10 tankų, 13 garvežių, aštuonis geležinkelio traukinius, 
du iš jų su amunicija, ir dar dešimt amunicijos sandė
lių. Buvo paimta nelaisvėn apie 1,000 priešų kareivių ir 
oficierių.

Į šiaurius nuo Kursko mūsų kariuomenė, tęsdama 
ofensyvą, išvijo vokiečius iš tvirtai apdrūtintų pozici
jų ir pagrobė daug karinių reikmenų. Buvo sunaikin
tas vienas šarvuotas vokiečių traukinys.

Partizanai kovotojai Leningrado srityje per mėnesį 
nuvertė nuo bėgių septynis vokiečių kariuomenės trau
kinius; suardė septynis garvežius ir 64 geležinkelio va
gonus.

MASKVA, vas. 11. — Į pietus nuo Kursko sovietiniai 
tankai nušlavė kelias kuopas hitlerininkų.

Partizanų būrys Smolensko srityje susprogdino iki 
44 tiltų, ‘sunaikino 25 mylias telefonų ir telegrafo lini
jų ir užmušė 180 hitlerininkų.

Partizanų būrys viename apskrityje Latvijos Res
publikos nukovė 97 hitlerininkus ir pagrobė jų doku
mentus ir kiekį karinių reikmenų.

Guadalcanal Žuvo 20 
Kartų Daugiau Japonų 

Negu Amerikiečių
Washington. — Genero

las Millard F. Harmon ra
portavo, jog per paskutines 
dvi sausio mėnesio savaites 
šiemet amerikiečiai Guadal
canal saloje užmušė 4,000 
japonų ir nelaisvėn paėmė 
105-kis, o iš savo pusės tu
rėjo tik šitokių nuostolių: 
189 amerikiečiai užmušti, 
398 sužeisti ir penki nežinia 
kur dingę.

Galutiną kilpą ant kaklo 
japonam amerikiečiai Gua
dalcanal užnėrė tuom, kad 
iš laivų išsikeldami krantan 
į netikėtas japonam vietas, 
užėjo užnugarėn bei šonan 
priešų pozicijų, kuomet ki
ta amerikiečių kariuomenė 
atakavo japonus iš priekio.

(Viso Guadalcanal žuvo 
30 iki 50 tūkstančių japo
nų.)

Anglų Lakūnai Bombar
davo Wilhelmshaven?
London, vas. 12. — Angli

jos orlaiviai vėl smarkiai 
bombardavo Wilhelmshavena, 
Vokietijos laivyno stovyklą. 
Trys anglų lėktuvai negrįžo.

Vienu žygiu Sunaikinta 
30,000 Japonų

Philadelphia, Pa. — Gen. 
Vandergrift sakė, jog ameri
kiečiai vienu žygiu kartą pir
miau sunaikino 30,000 japonų 
mėginusių laivais įplaukt į Sa
liamono salas.

Pirma Teko Japonus Atkast, 
0 Tada Nušluot...

I 1 ----------------...

Washington.— Amerikie
čiai Guadalcanal saloje tu
rėjo pirma japonus iš rais
tų “atkasti,” o tada per 
tiesiogines kautynes vyras 
prieš vyrą juos nugalėti, 
kaip raportavo amerikiečių 
komandierius gen. Patch.

Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 4-to. pusi.) 

ti. Pavyko suorganizuoti LLD 
kuopelę iš aštuonių narių. Visi 
užsimokėjo duokles. Išrinktas 
komitetas iš veiklių žmonių. 
§tasys Orda apsiėmė kuopelei 
pasekretoriauti ir persikelti iš 
McKees Rocks į Steubenvillę.

LDS kuopelė teturi keturius 
narius. Reikia abi kuopas iš
auklėti į dideles organizacijas.

Steubenville yra tik už 90 
mylių nuo Pittsburgho. Lietu
vių ten randasi apie 50 šeimy
nų. Jie turi namą su svetainių- 
ke ir užlaiko kliubą, kuris yra 
užvardytas Lietuvių Brolių Pa- 
šelpos Draugija. Moka 50 cen
tų mėnesinės duoklės, o pašal
pos susirgęs narys gauna 6 do
lerius per savaitę, o numirusio 
pašalpgaviui išmokama šim
tas dolerių pomirtinės. Drau
gija turi 32 narius. Susiorgani
zavo 1918 metais iš 13 narių.

Kliubo gaspadorius A. Salo
nas, labai pažangus žmogus. 
Draugija turi kelių tūkstančių 
vertės turto ir yra pirkus už 
600 dolerių karo bonų.

Čia taipgi gyvuoja SLA kuo
pa, turi 20 narių.

Mūsų kalbėtojams reikėtų 
šią koloniją aplankyti.

“Leist Kraują Priešams Taip, 
Kaip Jiem Leidžiamas Kraujas 
Rusijoj” Pareiškė Churchill

(Tasa nuo 1-mo pusi.) 
lybę, o tada daryt lemia
muosius karo žygius prieš 
Japoniją.”
STALINAS NEGALeJO 

DALYVAUT KASABLAN
KOS KONFERENCIJOJ
“Mes labai apgailestavo

me, kad premjeras Stalinas 
ir kai kurie iš jo atsižymė
jusių generolų negalėjo da
lyvauti su mumis” (Kasa
blankoj), pareiškė Chur- 
chillas:

“Prezidentas... norėjo vyk
ti net iki Khartumo (Suda
ne, 2,800 mylių į pietų ry
tus nuo Kasablankos), kad 
visi trys galėtume sueiti.

“Stalinas, tačiaus, yra vy
riausias vadas milžiniško 
rusų ofensyvo, kuris ' jau

tuomet buvo pilnai įsisiūba
vęs ir kuris tebežygiuoja 
pirmyn begailestingai ir su 
šauniomis pergalėmis. Sta
linas negalėjo apleist savo 
vietos net vienai dienai, 
kaip jis mums sakė.

“Bet nors Stalinas neda
lyvavo, vis tiek mūsų parei
ga yra visais galimais bū
dais duoti paramos toms 
nepaprastai puikioms, mil
žiniškoms Rusijos pastan
goms ir pasistengt ati- 
traukt priešus ir jų oro jė
gas nuo rusų fronto; tatai 
buvo priimta kaipo pirmu
čiausias mūsų tikslas po to, 
kada karo prieš (nacių) 
submarinus klausimai bus 
taip išspręsti, jog mes ga
lėsime daryti užpuolimo žy
gius.”

London. — Per pastaruo
sius du mėnesius fašistų 
submarinai mažiau nuskan
dino talkininkų laivų, negu 
bet kada per ištisus pasku
tinius metus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Lietuvių. Literatūros Drau
gijos Centro Komitetas išleido 
du lapeliu. Jie labai svarbūs 
ir turėtų pasiekti kiekvieną 
Amerikos lietuvį.

Vienas lapelis pavadintas 
“Kas Yra Tasai Antanas Sme
tona” ir išleistas abiems kal
bomis — angliška ir lietuviš
ka. Jame parodomi kruvinojo 
Smetonos darbai.

Lai su jais susipažįsta ir ne
lietuviai, kuriuos Smetona irgi 
bando apgaudinėti)

Kitas lapelis pavadintas 
“Ne Apgavingi Bučkiai, Bet 
Tik Griežta Kova Prieš Fašis
tus ir Ju Sėbrus Išlaisvins Lie
tuvą.” šis lapelis nušviečia 
pronaciškus darbus to bendro 
fronto, kurį sudarė klerikalų, 
fašistų ir menševikų vadai 
formoje “Amerikos Lietuvių 
Tarybos.”

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Nepaprastas parengimas. Vasario 

14 d., 2:30 vai. dieną, Liet. Sūnų ir 
Dukterų Draugija rengia apvaikš- 
čiojimą 30 m. savo gyvavimo. Bus 
turkių mėsos ir kitokios pietums. 
Taipgi turėsime įvairių gėrimų. Lai
ke vaišių bus programa iš muzikos 
ir kalbų. Vėliaus gera orkestrą 
gros šokiams. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės brolius ir sesutes 
dalyvauti LAP Kliubo salėje. — 
Rengimo Komisija. (36-37)

PHILADELPHIA, PA.
Išgirskite svarbias prakalbas. 

Sekmadienį, 14 d. vasario, 2 vai. 
dieną, Liet. Taut, salėje, kalbės So
vietų Sąjungos generalinio konsula
to lietuvis atstovas Povilas Rotom- 
skis ir Antanas Bimba, Laisvės re
daktorius. Bus daugiau kalbėtojų. 
Nesivėlųokit į salę. Visų lietuvių 
prašome visur gerai garsinti šias 
prakalbas. Iš visur lietuviai važiuo
kite į šias prakalbas. Prakalbas 
ruošia lietuvių organizacijos ir Rus
sian War Relief komitetas. — Korn.

(36-37) '

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 14 d. vasario, 29 

Endicott St., 10 vai. ryto įvyks 
ALDLD 11 kp. susirinkimaš. Drau
gai dalyvaukite ir pasimokėkite 
duokles į šią garbingą kultūros 
Draugiją. Taipgi bus svarbių klau
simų aptarti. — J. M. L., sekr.

(36-37)
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 apylinkės dalyvauti, užtikrina
me, kad būsite visi pilnai patenkin
ti. Beje, įžangos bilietų nebus. — 
Kom. (35-37)

Antroje pusėje Ohio upės 
randasi miestas Weirton, W. 
Va. Tenai yra dikčiai lietuvių. 
Pasidarbavus būtų galima 
gauti narių arba prie Steuben
ville kuopos, arba ten ant vie
tos suorganizuoti LLD kuopą. 
Weirton yra tiktai už 5 mylių 
nuo Steubenville.

D. P. Lekavičius.

J. GARŠVA i
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

y -------------------- ,j

F. W. Shalin
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves g

$150 i
Koplyčias suteikiam nemoka- P 

mai visose dalyse miesto. o
Tel. Virginia 7-4499 g

t!

B

B

$

$

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783i TcL
§ NIGHT—HAvemeyer 8-1158

I

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

Lietuvis Advokatas 
66 COURT STREET 

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
0-------------------------------------------------B

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA TURTAS

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

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

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

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

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

Mostis 
Mostis 
Mostis 
Mostis

Galinga 
Galinga 
Galinga 
Galinga

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

16-oz.

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

.... Deksnio

.... Deksnio

.... Deksnio

.... Deksnio
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.

Vardas ir pavardė...........................................................................................—..
Gatvė ir numeris ................................................................................................. ..

Raudonoji Armija Pa
siekė Punktus už 60

Mylių nuo Dniepro
(Tęsinys iš 1-mo psl.) 

Sovietai per naują ofensyvą 
Vėl įlaužė nacių linijas Le
ningrado fronte, kaip sako 
Švedijoj gauta žinia iš Ber
lyno.)

Neoficialiai teigiama, jog 
Sovietų Juodosios Jūros lai
vynas bombarduoja vokie
čių pozicijas Novorossiiske, 
195 mylios į pietų vakarus 
nuo Rostovo. Sovietų laivai 
iškėlė savo kariuomenę į

šiaurius ir pietus nuo No- 
vorossiisko. Berlynas sako, 
kad įvyko žiaurių mūšių, 

bet vokiečiai ten neįveikė 
raudonarmiečių; todėl, gir
di, naciai dabar stengsis 
juos apsupti.

(Bet desėtkai tūkstančių 
pačių vokiečių yra apsupti 
ir prispirti prie Azovo įr 
Juodosios Jūrų tame 'Kau
kazo kampe.)

Sovietų kariuomenė dar 
pažygiavo pirmyn į šiau
rius nuo Kursko linkui O- 
riolo.

Rostovo srityje raudon
armiečiai per dieną atėmė 
dar visą eilę tvirtoviškų vo
kiečių pozicijų.

1 ’ .........,!........'■1 1

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Genį Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givials
Štnt Geriausias Alus Brooklyne

a,Iresas — ________

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

I
* LIETUVIŠKAS :

TRAKTYRIUS i
(VALGYKLA IR ALINE) ;

Rheingold Extra Dry Alus ;

Didelis pasirinkimas visokių ;

Vynų ir Degtinės <

Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ ;

Juozas Zeidat
Savininkas j411 Grand St. Brooklyn

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Miestas

1.

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

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

LIETUVIU ŽINIAI 
Ar Girdėjote?

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

VHF Vi tamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystė." 
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 netur> 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmu maži r 
toja laike mėnesinių.

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

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervunn 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo 
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda proera 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC tr 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių rm-dų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai, ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAI* ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
——............... > ■ ■■■ .BimTgeTT —imgragūs--------—-.yii ii Mi-iir.gab

2.
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7.
8.
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užeigą palaikyti iki pribuvo 
vežimas nugabenti jį dabok
lėm Sužinota, kad mašina bu
vo pagrobta nuo Sheffield pie
ninės kolektoriaus. Rep.

Mūšy Kvota Raudona
jam Kryžiui

Sukėlime $125,000,000 fon
do Raudonajam Kryžiui di
džiojo New Yorko kvota yra 
$12,920,700. Toji suma yra 
padalinta miesto dalims kvoto
mis sekamai: Manhattan — 
$9.360,000; Brooklyn — $1,- 
880,000; Bronx — $750,000; 
centraliniam Queens — $632,- 
500 ir priemiesčiuose Queers 
apskrityje—$126,500; Staten 
Island — $171,700.

Moterų Apšvietos Kliubas 
tam tikslui rengia smagų balių 
kovo 6-tą, Laisvės svetainėj. 
Tikietų kaina tik 25c. ir jie 
gaunami veik pas visas kliu- 
bietes ir rėmėjas. Visi prašomi 
juos įsigyti. Kliubietč.

Transportininkai Turi 
Daug Rėmėjų

New Yorko unijistai ir kiti 
žmonės pripildė kiekvieną 
kampelį didžiulės Madison 
Square Garden salės pereito 
antradienio vakarą, kad pa
remti Transporto Darbininkų 
Unijos teisėtą reikalavimą pa
kėlimo algų pagal pabrangusi 
pragyvenimą ir pagerinimo 
darbo sąlygų apsaugai 32,000 
subvių ir kitų miesto linijų 
darbininkų, taip pat ir miesto 
gyventojų, kurių reikalai nu
kentėtų dėl blogų sąlygų 
transportacijos linijose.

Mitinge kalbėjo CIO prezi
dentas Philip Murray, vietinio 
Transporto Unijos lokalo pre
zidentas MacMahon, New 
Yorko CIO Tarybos preziden
tas Joseph Curran, miestavų 
įstaigų darb. unijos preziden
tas James V. King.

Mitingui pirmi n i n k a v o 
Transporto Darbininkų Unijos 
tarptautinis prezidentas Mi
chael J. Quill, kuris tik prieš 
porą savaičių buvo kritęs mi
tinge ir iš ten tiesiai atsidūręs 
ant operacijos stalo. Sugrįžęs 
kovingas vadas buvo pasvei
kintas ilga, stovinčia ovacija. 
Tai nepaprastos ištvermės ir 
pasiryžimo žmogus.

Quill pareiškė:
“Man gaila, kad mes turė

jome sukviesti 20,000 j Gar- 
deną šiandien, kadangi 1943 
metais neturėtų būti kovos už 
teisę kolektyvių derybų.” O 
mitingo priimtoj rezoliucijoj 
sakoma, kad :

“New Yorko miesto tranzito 
sistema gali būti išgelbėta tik 
tuojautiniu išrišimu algų prob
lemos arbitracijos keliu. Dėl 
to 20 tūkstančių New Yorko 
piliečių, susirinkę į Madison 
Square Gardeną vasario 9-tą, 
1943, ragino majorą ir Trans
portacijos Taryba perduoti al
gų klausimą arbitracijai tuo
jau.”

Civilio Karo Veteranas
Pagerbė Lincolną

Robert Summer, šimtametis 
Civilio Karo veteranas, pasku
tinis brooklynietis iš kariavu
sių po Lincolnu už panaikini
mą vergijos Amerikoj, dalyva
vo veteranu ir berniukų skau
tu delegacijoj, kuri vasario 12 
lankėsi padėti vainiką prie di
džiojo laisvintojo statulos 
esančios Brooklyno Prospect- 
Parke.

Raymond Tatonetti, 46 m., 
gyvenęs 256 W. 34th St., New 
Yorke, buvo atrastas trim šū
viais sunkiai sužeistas prie 
Frost ir Graham Ave. Atsipei
kėjęs, jis atsisakė kalbėti 
apie pašovikus.

REIKALAVIMAI
Reikalinga vieta privatiniuose na

muose užlaikymui 2-.jp meti; berniu
ko. Geras atlyginimas. Prašau laiš
ku pranešti: J. S., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (36-38)

Išgirskite Gražią Programą 
ir Padekite Laisvinti Lietuvą!

Įspūdingas koncertas ir sma
gus balius, rengiamas paramai 
Sovietų Sąjungos, kuri didvy
riškai kovoja už Lietuvos, už 
visų tarybinių respublikų, ir ki
tu tautu išlaisvinimą iš nacių 
vergijos, įvyks jau šį šeštadie
nį (šį vakarą), vasario 13-tą, 
lygiai 8 vai. vakaro, Finų Sa
lėj, 15 W. 126th St., N. Y.

Tą gražų pažmonį rengia 
Pabaltijo Tautų Kultūrinė Ta
ryba, kurią sudaro lietuvių, 
latvių, estų ir suomių organi
zacijos. šis jau yra tos įstai
gos trečias metinis koncertas. 
Susirinkę kaimyniškų tautų 
žmonės kartu pasilinksmina, 
pasigroži, arčiau pažįsta vieni 
kitų meną-kultūrą, papročius 
ir išmoksta labiau pagerbti 
kaimynų, o sykiu ir savo tauti
nius reikalus. Vien tik drau
giškumo ir smagaus pasilinks
minimo atžvilgiu tos pramo-i 
gos svarbios kiekvienam. Bet’ 
tai ne viskas, jos rengiamos |

paramai svarbių įstaigų :
Šio koncerto didžiuma pel

no eis Sovietų Sąjungos para
mai.

Programoj nuo lietuvių da
lyvaus Aido Choras, vadovau
jamas Aldonos Anderson, ir 
Balso Trijetas: Aldona Ander
son, Aldona Klimaitė, Susan 
Kazakevičiūte, v a d o v ybėje 
Bronės šaknaitės. Latvių daly
vaus orkestrą, choras ir soliste 
Lillian Jameson, taipgi daly
vaus Finų Choras, rusų paskil- 
bęs solistas Efim Vitis ir Radi- 
ševo Liaudies šokių Grupė, 
dalyvaujanti pačiose žymiau
siose amerikinių koncertų 
programose.

Po programos bus šokiai, ti
kintai (su taksais) 75c., iš 
anksto gaunami Laisvės rašti
nėj ir pas platintojus.

Atsilankykite, pasilinksmin
kite ir padėkite greičiau iš
laisvinti Lietuvą.

Lietuvių Komisija.

Ant Ten Eyck Street 
Pagavo Plėšiką

Penktadienio rytą radijo 
policistai pamatė Union Avė. 
nepaprastai greit važiuojant 
mašinoj porą jaunų vyrukų ir 
leidosi vytis. Susipratę vejami, 
jie pasuko į Ten Eyck St., kur 
policijos mašinai pasivijus, 
vienas sėdinčių vejamoj maši
noj atsisuko į policiją ir pa
grečiui paleido bene penkis 
šūvius, iššokęs iš mašinos nėrė 
j gretimai esamų namų kori
dorių už apie poros stubų nuo 
P. Kapicko užeigos ir per kie
mus pabėgo ar kur stubose 
pasislėpė.

Iš policijos mašinos iššoko 
jaunas policistas, išbalęs nuo 
pro jį per mašiną varsčiusių 
kulkų, bet neužgautas, čia pat 
pagauta bėgusios mašinos vai
ruotojas ir atvestas į Kapicko

J. Augutienė Serga
Josephine Augutienė (Au

gust) labai serga ir randasi 
nuolatinėj gydytojo priežiū
roj. Ji prašė apie tai pranešti 
laikraštyje, kadangi, veikiau
sia, jos draugai nežino apie 
jos ligą. Jai būtų smagu, kad 
jos drauges ir draugai ją at
lankytų.

Augutienė randasi namie, 
765 Grand St. A. G.

Jieško Mrs. Baranow 
Užmušėją

Pereitą antradienį, savo na
mų keltuve, 260 Ocean Park
way, buvo atrasta mirtinai 
primušta Mrs. Baranow, žmo
na advokato, turinčio raštinę 
16 Court St.

žmogžudžių j ieškoti buvo

Ar Maisto Padalinimas 
Padeda Palaikyti 
Žemas Kainas?

Ko daugiau reikia prie pa
dalinimo produktų, kad tų 
produktų kainos būtų lygiai 
visiems prieinamos? Ar pada
linimas (rationing) prisideda 
prie išvengimo infliacijos (nu- 
puldymo pinigų vertės) ? Kaip 
veiks padalinimo pagal punk
tus sistema ?

Tais ir kitais su produktų 
padalinimu surištais klausi
mais bus kalbama savišvietos 
susirinkime šio pirmadienio 
vakarą, vasario 15-tą, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Reng
iatės dalyvauti. Praneškit apie 
tai kitiems. Pradžia lygiai 8 
vai. vakaro. Įžanga nemoka
ma. Kviečiami visi norinti da
lyvauti savišvietoje.

A. K.

Leido Pakelti Pajų, 
Pyragų Kainas

Kainų Administracija leido 
pakelti kainas nuo 5 iki 15 
nuošimčių ant pajų, įvairių 
pyragaičių, taipgi su paude- 
riais ir mielėmis keptų saldžių 
pyragų. Sausainiai (cookies) 
ir duonos paliekama senomis 
kainomis

Skalbyklom Stoka Aliejaus
Miesto skalbyklų savininkai 

perspėjo vyriausybę, kad skal
bykloms gali prisieiti užsida
ryti galop šio mėnesio, jeigu 
nebus gauta daugiau aliejaus 
kurui.

Skalbyklos, mat, parokuota 
ntf būtiniausiomis įmonėmis ir 
joms nukirsta 40 nuošimčių 
kiekio aliejaus.

Pasitarime su savininkais, 
majoras LaGuardia raginęs 
taupyti valomo ir kūrenamo 
aliejų išteklius neėmimu skal- 
byklosna ne būtinų dalykų, 
kaip kad langams užlaidos, 
staltiesė, blanketai, apsiaus
tai, o apsiriboti skalbimu tik 
tų drabužių, be kuriui negali
ma apsieiti, be kurių, būtų pa
vojus sveikatai.

-:- MIRĖ -:-
Mirė Mayer Freeman, taip

gi žinomas kaipo Moši, 71 m. 
amžiaus. Turėjo Bar ir Grill 
biznį, 35 So. 3rd St., Brook
lyn, N. Y. Palaidotas vasario 
12 d., 10 vai. ryto.

Jo biznį perima sūnus Louis 
Freeman.

pastatyta 27 detektyvai, bet 
po dienos darbo jie mažai tu
rėję daugiau medžiagos, negu 
pradedant. Vienintelis daly
kas, ką jie turi, tai esąs plak
tukas, kuris kruvinas buvęs 
rastas už keturių bloku nuo 
žudystės vietos pašto dėžutėj. 
Jį radęs laiškanešis.

Dar labiau sujudino jieško- 
jimą piktadario pranešimas, 
kad ta pačia diena kita mote
ris apsiskundė buvus sulaiky
ta, sumušta ir apiplėšta prie 
savo namų, 516 First Avė. 
Mrs. Baranow, tačiau, nebuvu
si apiplėšta.

New Yorke sudaryta specia
ls komitetas akstinimui gy
ventojų auginti savo kiemuose 
daržoves.

Vieton Vestuvių,--Laidotuvės
Katrina Karfil, 20 m., 2825 

W. 23rd St., buvo susižadėjus 
su seržantu James Gormley, 
23 m., sugrįžusiu iš kariuome
nės atostogų ir ketino su juo 
susituokti pirm jam išeisiant 
atgal tarnybon. Bet ji mirė 
Coney Island ligoninėj pereitą 
trečiadienį. Priežastis — paė
mus nuodų vieton kepamos so
dos, su kuria norėjus apmal
šinti viduriuose užėjusį skaus
mą.

Įvairios moterų organizaci
jos Amerikoj per metus nu
mezgusius jūrininkams 12,381 
megstinių — svederių, kojinių, 
šaliku.

Raudonosios Armijos 
Gimtadienį Minės

Vasario 22-rą
Dvidešimt penktoji metinė 

sukaktis įsisteigimo Raudono
sios Armijos bus minima New 
Yorke amerikiečiams svarbio
je sukaktyje, Jurgio Washing- 
tono gimtadienį, kaip skelbia 
čionai išeinantis Amerikos su 
Sovietų Sąjunga , santikiams 
nušviesti ir gerinti žurnalas 
Soviet Russia Today.

Pokilis įvyks viešbutyje 
Commodore. Programoje da
lyvaus žymūs amerikiečiai vi
suomenininkai.

Drabužiai Sovietų 
Žmonėms

Dėl pasunkėjusio važinėji
mo automobiliais pastaraisiais 
laikais masinis rinkimas dra
bužių Sovietų Sąjungos žmo
nėms lyg ir apsistojo. Mat, ne 
visi žmonės gali patys nuvež
ti atliekamus drabužius tie
siai į centralinį miesto sandė
lį, kuris randasi 22 W. 21st 
St., New Yorke. O lietuvių ko
misija dar vis neturi drabužių 
padėjimui sandėlio ir nenori 
dėl pundelio kito šaukinėti 
įstaigos troko, tad vis delsia 
lyg palengvėjimų laukdama, 
jokios kampanijos neveda. Ta
čiau žmonės, ateidami į susirin 
kimus, atneša komisijai drabu
žių ir neprašyti ir laiks nuo 
laiko iš Laisvės salės išveža
ma po keliolika pundų.

Komisija svarsto būdus pra- 
vedimui plataus vajaus tam 
tikslui.

Matyk naują judj
“LET’S KEEP THE 

NAZIS LICKED”
MATYK NAPLES Bombarduojamą 

matyk TUNISIA ugnyje 
MATYK judj “FIGHT OR WORK” 
MATYK CHILE

SUTRAUKANT KYŠIUS SU AŠIM 
MATYK naują judj “ARMY CHAPLAIN” 

Taipgi 43 naujus judžius iš viso 
pasaulio — 20c. iki 2 P. M.

CMDAQCV NEWSREEL theatre LlllDnUU I BROADWAY & 46 ST., N. Y.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJ — ARTKINO RODO!

<♦>

Istoriniai judžiai, kuriuos pargabeno Wendell 
Willkie į Jungtines Valstijas

Siege of Leningrad
Pergalingoji epika didžio miesto, 

apgulto per 18 menesių.
Aiškina Edward Murrow — Europinis C.B.S. radijo Atstovas.

Nuolat nuo 9 A. M. 35c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

STANLEY THEATRE 7,h Ave- “MSSts-N-Y-
VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENĮ!

Irving Place The Arti 14 St. ir Union Sq.
GR.—5-9879

)dvinas 
adienj

Dešimt Metų Fašistinės 
Tironijos 

"The World at War”
Naujas Sujaudinant is Sovietų Judis

“Fortress on the Volga”
EXTRA: “THE CHAPLIN FESTIVAL”

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brookly.no ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS

Lietuvių Rakandų Krautuvė<!>
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Išdirbame ir Parduodame

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAI SN PUOTAS 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.

Pastaruoju laiku drabužių 
yra atnešę: V. Jonauskas, L 
Levanienė ir jos duktė IL In
cas, M. Kulikienė, A. Zabla°- 
kienė, Laisvės darbininkės Ka
valiauskaitė ir Sinkevičiūtė ir 
daugelis kitų, prie kurių at
neštų pundų nepalikta rašte
lio, negalima paskelbti.

Gražus dalykas apie lietu
vi” pristatomus drabužius yra 
los kad jie ne tik oreri, bot 
daugiausia atneša išskalbtus, 
išprosytus, o neskalbiamus tie
siai iš valytuvės parneštus, 
švarutėlius, galimus tą pačią 
minutę vilkėti. Tas sūtaupina 
tų drabužių persiuntimo įstai
gai laiką ir lėšas. Didžiumą 
gautų nevalytų drabužių išva
lo įstaigos tam sumobilizuo
jami liuosnoriai, tačiau ko ne
spėja atlikti liuosnoriai, tenka, 
pasiųsti ir į valytuvės, nes ne
valytų, nedozinfektuotų dra
bužių į laivus neveža.

Moterų Kliubo Komisija.

William ir Veronika Skuodžiai
Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

KARŠTI VALGIAI
DIDELIS PASIRINKIMAS

564 WYTHE AVE., BROOKLYN, N.
Telefonas EVergreen 4-8054X—...... ' ' A A—

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
RSF Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

ROBERT LIPTON ”,“"EET
ATDARA VAKARAIS. Tek STagg 2-2178

dalis%25e2%2580%2594Brookly.no



