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Rašo R. MIZARA

Pereitą savaitę du didieji 
Jungtinių Tautų vadai — 
premjeras Churchillas ir pre
zidentas Rooseveltas sake kal
bas. Abi tos kalbos lietė Kasa
blankos konferenciją. Abi kal
bos nepaprastai svarbios. (Dėl 
susidėjusių visos eilės kitų rei
kalų, deja, mes negalėjome jas 
plačiau komentuoti.)

Tiek premjeras Churchillas, 
tiek prezidentas Rooseveltas 
primygtinai pakartojo, kad 
šiemet, anksčiau ar vėliau, bet 
šiemet, bus padaryta Europoje 
invazija! Taipgi, šiemet bus 
atidarytas antrasis frontas 
Europoje.

Aišku, nei vienas jų nepa
sakė, kada jis bus atidarytas,
— niekas to negali iš jų ir rei
kalauti. Tai yra paslaptis.

Amerikos žmonės, pilniau
siai pasitikėdami savo prezi
dentu, jį nuoširdžiai remda
mi, trokšta, kad tasai antrasis 
frontas Europoje būtų juo 
greičiau atidarytas, kad Hit
lerio govėdos juo greičiau 
būtų sunaikintos, — dar šie
met sunaikintos. Jie trokšta, 
kad dar šiemet Jungtinių Tau
tų kariuomenės maršuotų Ro
mos ir Berlyno gatvėmis.

Dabar, kai didvyriškoji 
Raudonoji Armija, mūsų tal
kininkė, taip iš peties muša 
bestijiškus hitlerininkus Rytų 
Fronte, būtų gražu, jei Euro
pos vakaruos arba pietuose 
būtų pradėtas ofensyvas. Ta
tai palengvintų padaryti Hit
lerio govėdoms galą.

Prezidentas Rooseveltas sa
vo kalboje nemažai dėmesio 
atkreipė į naminį frontą, į na
minius reikalus.

Jis gražiai užvežė visokiems 
neva jo kritikams, keliantiems 
krašto žmonėse konfiuziją, 
bandantiems melų ir išmislų 
debesiuose paslėpti tiesą.

Savais laikais panašūs ele
mentai taip elgėsi Civilio Ka
ro metu, bandydami diskredi
tuoti prezidentą Lincolną.

Bet milžiniška Amerikos 
žmonių dauguma gerai pažįs
ta tuos ponus, tuos prezidento 
Roosevelto puolikus. Juos pa
žindama, ji griežtai stovės su 
savo prezidentu ir dar ener- 
giŠkiau rems karines mūsų 
krašto pastangas.

Šiandien, vasario 17 diena, 
sukanka lygiai 8-ni metai, kai 
mirė Vincas Kapsukas-Micke
vičius, — vienas žymiausiųjų 
lietuvių tautos sūnų, vienas ge
riausiųjų kovotojų už josios 
laisvę.

Prieš 26-šerius metus Kap
sukas e-yveno Amerikoje ir 
čia veikė, čia kovojo prieš dar
bininkų judėjimo priešus ir 
lietuvių tautos neprietelius. 
1917 metų viduryj jis išvyko į 
Rusiją, kad būti arčiau Lietu
vos, kad susirišti labiau su Lie
tuvos žmonėmis, kovoiančiais 
prieš tų laikų vokiškuosius 
okupantus.

Kapsukas aktyviai dalyvavo 
Didžiosios Spalių Revoliucijos 
kovose. Paskui, kai Lietuvoje 
kūrėsi Sovietai, 1918 metais, 
jis vadovavo Lietuvos žmo
nėms kovose dėl tarybinės res
publikos įsteigimo Lietuvoje,
— Kapsukas buvo pirmininkas 
tarybinės respublikos vyriau
sybės.

Kapsukas mirė Maskvoje. 
Džiova pakirto jam gyvybę. 
Pasiliko jo žmona ir, berods, 
trys vaikai.

Šitų žodžių rašytojui sakė 
vienas asmuo, jog vyriausias 
Vinco Kapsuko sūnus, Vincas, 
tarnauja Raudonojoj Armijoj, 
kovodamas prieš žmonijos ne
prietelius/ nacius-fašistus.

Kapsukas yra parašęs visą 
eilę svarbių knygų, bet ne vi
sos jos išleistos. Jo pati svar
biausia knyga "apie tai, kaip 
veikė ir žlugo pirmoji tarybi
nė vyriausybė Lietuvoj j dar te-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

No. 40 LAISVĖS ANTRAluphoneI s?aKKMS878TREET Brooklyn, N. Y. Trečiadienis, Vasario-Feb. 17, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XX\

Lietuviai Dirba
Bombas ir Žudo

Hitlerininkus

SOVIETŲ KARIAI ĮSIVERŽĖ Į CHARKOVO PRIEMIESČIUS
---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- .----------------------------------------------------------------------------------- b --------------------------

Amerikos Lakūnai Kartotinai 
Atakavo Priešų Įrengimus 

Francij o j ir Kitur
Amerikos Oficialiai Pranešimai

LONDON, vas. 15. — Jungtinių Valstijų štabo pra
nešimas:

Jungtinių Valstijų lėktuvai šiandien du kartu ataka
vo Dunkirko prieplaukas ir laivus jose (šiaur-rytinėje 
Francijoje). '

Tų taikinių bombardavimas iš oro gerai pavyko; bu
vo suardyta daug priešų įrengimų.

Anglų ir talkininkų lėktuvai, bombanešių palydovai, 
sunaikino 10 priešų lėktuvų kovotojų.

Amerikiečiai neteko dviejų Liberator rūšies bomba- 
nešiu. v

WASHINGTON, vas. 15.— Laivyno pranešimas 281: 
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Vas. 13. — Grupė Amerikos didžiųjų bombanešių 
Liberatorių ir vidutinių Mitchell bombanešių, lydimi 
Lightning lėktuvų kovotojų, atakavo japonų pozicijas 
Kiškoj (vakarinėse Aleutų salose); numetė bombas į 
taikomas vietas ir nušovė žemyn tris iš penkių japonų 
Zero lėktuvų, kurie priešinosi.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

AMERIKIEČIAI NUKENTĖJO LAIKINĄ 
NEPASISEKIMĄ CENTR. TUNISIJOJE

padarė da lig nuostolių prie
šams.

Tęsiasi smarkūs mūšiai 
tarp amerikiečių ir fašis-

šiaur. Afrika, vas. 16.— 
Vokiečiai su didele persva
ra tankų ir pėstininkų įsi
veržė į Gafsą, amerikiečių 
ginamą geležinkelio stotį ir 
vieškelių mazgą vidurinėje 
Tunisijoje.

(Romos radijas, be jokio 
patvirtinimo iš niekur, pa
sakojo, būk fašistai Gafsos 
srityje paėmę nelaisvėn 700 
amerikiečių ir pagrobę ga
na daug jų įrengimų.)

Naciai, atakuodami su 
100 iki 150 tankų, su dau
geliu šarvuotų automobilių 
ir būriais savo orlaivių- 
smigikų, privertė amerikie
čius pasitraukt apie 20 my
lių atgal Maknassy-Senedo 
srityje, viduriniai - rytinėje 
Tunisijoje.

Amerikiečiai turėjo ap
leist Sidi bou Zidą, veng
dami apsupimo iš priešų 
pusės. Fašistai prasiveržė 
pirmyn iš Faid tarpkalnės. 
Amerikos kariuomenė 
smarkiai kontr - atakavo 
priešus, bet naciai, turėda
mi kur kas daugiau jėgų 
šioje fronto dalyje, sulaužė 
amerikiečių ataką.

Bet Amerikos orlaiviai, 
kartotinai, įnirtusiai bom
barduodami hitlerininkus,

bėra rankraštyj, nes autorius 
ją rašydamas numirė. Jis rašė 
ne tik lietuviškai, — rašė ir 
lenkų ir rusų kalbose. Rašė 
brošiūras ir žurnalams) straips
nius. Kada nors tas viskas bus 
surinkta ir išleista lietuvių vi
suomenei.

Man geriausiai patinka V. 
Kapsuko veikalas: Caro Kalė
jimuos. Tai klasikinis veikalas, 
kada nors bus visose Lietuvos 
mokyklose studijuojamas.

Šiame Laisvės numeryj tel
pa ištraukos iš V. Kapsuko 
knygos Pirmoji Lietuvos Prole
tarine Revoliucija ir Sovietų 
Valdžia apie vokiečių okupan
tų šeimininkavimą Lietuvoje 
per pirmąjį pasaulinį karą.

tų.

EXTRA
Amerikiečiai Atmetė

Nacius 6 Myl. Atgal
šiaur. Afrika, vas. 16.— 

Amerikos kariuomenė 
smarkiai kontr - atakavo 
vokiečius ir atmetė juos še
šias mylias atgal Faid tarp
kalnės srityje, vidurinėje 
Tunisijoje.

AR T1M0ŠENK0 ATVYKS į 
JUNGTINES VALSTIJAS?
Washington. — Prez.

Rooseveltas tik nusišypsojo, 
bet nieko neatsakė į repor
terių klausimus, ar atvyk
sta Sovietų maršalas Simas 
Timošenko su keliais kitais 
raudonarmiečių g e n e r o- 
lais.

Amerikiečiu Lakūnai 
Vėl Atakavo Italiją

London, vas. 16. —Ame
rikos ir Anglijos bombane- 
šiai, lydimi lėktuvų kovo
tojų, vėl sėkmingai bombar
davo Italijos didmiestį ir 
uostą Neapolį ir geležinke
lius ir prieplaukas italų sa
loj Sicilijoj.

LUBOS MĖSINIU GYVU
LIŲ KAINOMS

Washington. — Valdiška 
kainų administracija pla
nuoja uždėt kainų lubas ir 
pardavinėjamiems mėsai 
gyvuliams. Tatai reikalin
ga, kad • sulaikyt mėsos 
brangimą.

Washington, vas. 15. — 
Valdiškoji Karo Žinių Raš
tinė gavo straipsnį iš Šve
dijos savaitraščio Trots Allt 
apie augančius žmonių pa
sipriešinimus naciams Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estoni- 
joje. Jame, tarp kitko, ra
šoma :

“Lietuvoje tapo uždary
tas universitetas todėl, kad 
daugelis studentų atsisakė 
eit į vokiečių darbo tarny
bą, ir daugelyje mokyklų 
“išsiveržė streikai” prieš 
vokiečius.

“Lietuvoje buvo ir tebėra 
daroma daug pasikėsinimų 
žudyt naciškus valdinin
kus.” Lietuviai patriotai 
dirba ir dėlioja bombas, žu
dydami vokiečius ir jų pa
stumdėlius. Ūkininkai ne
klauso (nacių), ir vokiečiai 
iš jų negauna reikalaujamo 
daugio maisto produktų;

Keliolika Didvyrių prieš 
26-šis Nacių l ankus

Maskva. — Sovietų ko
manda pranešė apie savo 
gvardiečių saujelės didvy- 
rybę:

“Viename Krasnoarmeis- 
ko sektoriuje mūsų gvardie
čiai, komanduojami draugo 
Grišūn’o, apsivainikavo gar
be.

“Jie užėmė tūlas aptvir- 
tintas vietas ir atmušė įtū
žusias priešų kontr-atakas. 
Tuomet fašistai atakavo su 
26-šiais tankais. Susidarė i

Aukščiausias Teismas 
Iš Naujo Pernagrinės 
Schneiderman® Bylą
Washington. — Wiley BĮ. 

Rutledge tapo prisaikdintas 
kaip naujas Jungtinių Val
stijų Aukščiausio Teismo 
teisėjas, ir tuojau šis teis
mas nutarė iš naujo perna- 
grinėt žemesniųjų federalių 
teismų sprendimus, kurie, 
pagal generalio valdžios ad
vokato Charles Fahy reika
lavimą,pernai įsakė atimt pi
lietybės popieras iš Willia- 
mo Schneidermano ir de- 
portuot jį todėl, kad jis, bū
damas Komunistų Partijos 
nariu, 1927 m. išsiėmė pi
lietines popieras.5 Schnei
dermano bylos pernagrinė- 
jimas įvyks kovo 8 d.

Jo advokatas yra Wendell 
L. Willkie. Manoma, kad 
Willkie asmeniškai gins 
Schneidermaną Aukščiau
siame Teisme. Willkie ne
ima jokio atlyginimo už ad
vokatavimą Schneiderma- 
nui. Jis sako, kad ta byla 
yra labai svarbi kaip iš
bandymas visų naturalizuo- 

todėl policija dažnai turi 
įsikišt” prieš ūkininkus.

Latvijoje dalykai taip pa
blogėjo naciams, kad dau
gelis pirmiau buvusių Vo
kietijos rėmėjų jau apleido 
Kvislingų eiles. Latviai boi
kotuoja nacių įsakymą eit 
vokiečiam dirbti.
ESTAI ŽUDOMI Už PRI

TARIMĄ SOVIETAM
Neseniai naciai nužudė 

kelis Estonijos piliečius už 
tai, kad jie padėjo suimtiem 
nelaisvėn rusam pabėgt iš 
nacių koncentracijos sto
vyklos. Ir estai “daugelį 
kartų atvirai parodė prita
rimą rusams,” kaip rašo 
švedų savaitraštis Trots 
Allt: “Jie priėjo išvados, 
kad nors jie turėjo sunku
mų prie Tarybų valdžios, 
bet vokiečių jungas pasiro
do sunkesnis.” 

labai sunki padėtis mūsų 
kovotojams. Aštuoniolika 
mūsų gvardiečių drąsiai pa
sitiko priešus, ir per kelias 
pirmutines mūšio minutes 
buvo sužalota 8 vokiečių 
tankai.

“17 mūsų gvardiečių kri
to nelygioje kovoje, bet jie 
garbingai atliko savo užda
vinį. Jie nepraleido nė vie
no priešų tanko pirmyn, ir 
tuomi davė progą kitiems 
savo draugams atmest hit
lerininkus atgal.”

Jugoslavą Partizanai 
Kertasi su 100,000 
Fašistų Kariuomenės
Maskva. — Gauta žinių, 

kaip Jugoslavijos partiza
nai — liaudies armija kovo
ja prieš 100,000 ofensyvą, 
kurį jau 25 dienos veda vo
kiečiai, italai ir Michailo- 
vičiaus balta gvardiečiai 
prieš jugoslavų patriotus.

Pasitraukę iš Bihaco, pa
skui partizanai apsupo di
deles vokiečių jėgas Maike- 
Caplje srityje. Tarp apsup
tų yra ir vienas nacių ge
nerolas.

Arti Suhaco partizanai 
nukovė 600 priešų ir pagro
bė daug ginklų ir amunici
jos. Ties Sanski Mostu jie 
atmuša visas fašistų ir Mi- 
chailovičiaus baltagvardie
čių atakas.

tų piliečių teisių. Anot Will- 
kie’o, jeigu būtų galutinai 
nuspręsta atimt amerikinę 
pilietybę iš Schneidermano, 
tai būtų pastatyta pavojun 
visų sveturgimių pilietybė 
šioj šalyje.

Raudonoji Armija Traukia 
Vis Artyn Azovo Jūros; Naciai 

Neišvengsią Apsupimo
Sovietų Oficialiai Pranešimai

• LONDON, vas. 16. — Vidunaktinis Sovietų radijo 
pranešimas užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė vasario 15 d. Ukrainoje užėmė 
Krasnodono miestą ir Uspensko apskričio centrą. Mūsų 
kariai taipgi atėmė iš vokiečių didelę Lutogino geležin
kelio stotį ir Verchne-Duvannaja geležinkelio stotį.

Rostovo srityje mūsų kariuomenė užėmė Rodionovo- 
Nesvetaisko apskričio centrą ir stambias apgyventas 
vietas Kuteinikovą ir Bolšije Saly.

Oriolo srityje mūsų kariuomenė užėmė Droskovo ap
skričio centrą ir kitas apgyventas vietas.

Mūsų karo laivai Barents Jūroje (šiaurėje) nuskan
dino du priešų transporto laivus, viso 19,000 tonų.

Į vakarus nuo Krasnyj Sulino mūsų kariuomenė žy
giavo pirmyn ir atvadavo 30 apgyventų vietų. Vienoj 
lėktuvų stovykloj buvo pagrobta du vokiečių lėktuvai 
puikiame stovyje.

Mūsų karių dalinys X nušlavė batalioną vokiečiu pės
tininkų, sunaikino keturis priešų tankus ir pagrobė še
šias vokiečių kanuoles, dvi apkasų mortiras, 28 trokus 

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

SOVIETU KARIUOMENE PRALAUŽĖ NACIU AP
SIGYNIMO UNIJAS APLINK CHARKOVĄ

Maskva, vas. 16. — So
vietų kovotojai užėmė dar 
kelias tvirtoviškas apdrū- 
tintas vietas prie pat Char
kovo didmiesčio. Raudonar
miečiai sumušė įtūžusias 
kontr-atakas, kurias darė 
smarkiausios nacių smogi
kų divizijos, permestos iš 
Franci jos į frontą prieš So
vietus.

Sovietai triuškina visas 
vokiečių linijas nuo Oriolo 
iki Azovo Jūros.

(Berlyno radijas pripaži
no, kad Sovietų kariuomene 
pralaužė išlaukines vokiečių 
apsigynimo linijas aplink 
Charkovą ir įsiveržė į pa
čius jo priemiesčius.)

(Neoficialiai anglų ir šve
dų pranešimai teigia, kad 
hitlerininkai iškraustinėja 
savo kariuomenę ir karo 
reikmenis iš Charkovo, bi
jodami visiško apsupimo iš 
Sovietų pusės.)

DAR LABIAU APSUN
KINTAS VOKIEČIAM PA

BĖGIMAS PIETUOSE 
London, vas. 16. — Sovie

tų kariuomenė šturmu užė
mė Kuteinikovo miestą su 
geležinkelio stočia tik už 
50 mylių į šiaurius nuo Azo
vo Jūros ir tuo būdu dar 
labiau susiaurino pabėgimo 
spragą vokiečiams, daugiau 
kaip pusiau-ratu apsuptiem 
Rostovo - Doneco Baseino 
srityje.

Neoficialiai pranešama, 
kad naciai stengiasi pabėgt 
ir iš Novorossiisko, uosto 
miesto vakariniame Kauka
ze, per Kerčo Sąsiaurį į 
Krimo pusiausalį. Ten tarp 
Juodosios ir Azovo Jūrų y- 
ra kampan prispirta apie 
180,000 vokiečių kariuome
nės, pagal neoficialius skait
menis.

Sovietų karo laivai ir or
laiviai neatlaįdžiai bombar
duoja priešus, kad užkirsti 

jiem pabėgimą per tą van
dens siaurumą.

Anglų karininkai lemia, 
kad Raudonoji Armija visai 

(Tąsa 5-am pusi.)

Anglai Grumiasi Pirmyi 
Prieš Vokiečius

šiaur. Afrika, vas. 16. — 
Aštuntoji anglų armija, at
žygiavus 25 mylias pirmvn 
nuo Libijos sienos į Ben 
Gardane apylinkę, pietinėje 
Tunisijoje, kertasi su Rom- 
melio naciais ir mažu-pa- 
mažu grumiasi pirmvn. — 
Ben Gardane yra vieškelių 
centras.

Italu Atsiša 'kr-ai Nnve rtA-

Pūvančią Fašistą Valizą
New York. — čia gau

ta slapti Italijos katalikų, 
Mazzini grupės ir socialis
tų lapeliai, kurie šaukia 
žmones sukilti ir nuversti 
pūvančią fašistų valdžią. 
Tie atsišaukimai plačiai pa
skleisti Italijoj.

Bombarda vi Nacius
Vok et p j if Kitur

London, vas. 16. — Anglų 
orlaiviai daugmeniškai bom
bardavo karinius nacių 
taikinius Franci jo j, Belgi

joj ir vakarinėj Vokietijoj; 
i be kitko, sužalojo 11 vokie
čių traukinių.

NACIAI BIJO UŽPUOLIMO
PER GRAIKIJĄ

Šveicarijos radijas prane
šė, kad vokiečiai pradeda 
kraustyt bereikalingus gy
ventojus iš Salonikų, Grai
kijoj: bijo talkininkų įsi
veržimo.
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Bauginimas “Bolševizmu', Tai 
Yra Nacių Propaganda

Amerikos vyriausybės Karo Informa
cijų Biuro vedėjas Mr. Elmer Davis Wa
shingtone kalbėjo spaudos atstovams ir 
jis pareiškė, kad dabar pilnais garais 
prasidėjo Vokietijos fašistų ofensyvas 
naujame fronte,—bauginimas pasaulio 
“bolševizmo pavojum.”

Vokietijoj fašistai iškraipo net prezi
dento Roosevelto ir premjero Churchillo 
susitarimą Kasablankoje. To susitarimo 
obalsis yra, kad jokios taikos su nacių 
Vokietija ir jos talkininkais negali bū
ti, bet pilnas ir besąlyginis jų pasidavi
mas. Naciai Vokietijoj skelbia, kad būk 
toji konferencija ir buvo laikoma tam, 
kad Anglija ir Amerika nori susitaikyti 
su nacių Vokietija.

Dabar, kada Vokietijoj rašo spaudoje 
arba per radiją duoda žinią, tai viskas 
nutylima apie Afriką, Japonijos karą, 
vien kalba tik apie Sovietų Sąjungos 
frontą, tartum kito karo nėra, tik yra 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas ir 
perstatoma, kad nacių Vokietija būk 
gelbėjanti visą pasaulį nuo “bolševizmo 
pavojaus.

Ir ta Goebbelso propaganda, kurią jis 
pradėjo sausio 30 dieną, yra pilnai kar
tojama Hitlerio pavergtose šalyse. Visur 
tik ir rėkia apie “bolševizmo pavojų,” 
šaukia, kad gal anglai ir amerikiečiai su
prasiu, kokis pasauliui “gręsia pavojus 
nuo bolševikų.”

Iš visko aišku, kad Hitleris, pralaimė
jęs karą Sovietų Sąjungoj ir matydamas, 
kaip Anglija ir Jungtinės Valstijos ren
giasi prie atidarymo antro fronto, tai 
pradėjo pasiutusią kampaniją prieš So
vietų Sąjungą ir j ieško susitaikymo su 
Anglija ir Amerika, kad paskui vėl iš- 
naujo pradėti karą, kada jis matys pa
togesnį laiką pasaulį pavergti.

Mr. Elmer Davis mano, kad naciai ne
apgaus nei vieno sąžiningo piliečio, kad 
pasaulio žmonės, kaip pavergtose šaly
se, taip ir demokratinėse jau gerai pa
žįsta hitlerininkų propagandos tikslą. 
Bet tarpe lietuvių yra laikraščių, kurie 
tą nacių propagandą grūda savo skaity
tojams ir tiek.
, Čia tenka dar pridėti, kad lietuvių ku
nigai, socialistai ir fašistai tą Goebbelso 
propagandą pilniausiai praveda gyveni
mam Galima priminti, kad ir New Yor
ke suruoštas jų prakalbas neva minėji
mui Lietuvos nepriklausomybės. Jų kal
bėtojai tik ir plūdo, niekino Sovietų Są
jungą ir susirinkusius gąsdino “bolševiz
mo pavojumi.” Reiškia, jie atliko tą, nuo 
ko Amerikos žmones Mr. Elmer Davis 
persergėjo.

Hitlerio ir Mussolinio Propagan
da po Romos Popo Komanda

Juo daugiau Raudonoji Armija muš 
žvėriškus hitlerininkus* ir jų fašistinius 
sėbrus, tuo bjauriau hitlerininkai skleis 
propagandą prieš Sovietų Sąjungą Ame
rikos talkininkę, tuo daugiau jie baugins 
žmones “bolševizmu.”

Nors kiekvienas Raudonosios Armijos 
žygis išgelbsti tūkstančių Amerikos jau
nuolių gyvastis, jų tarpe ir katalikų jau
nuolių, bet Romos katalikų kunigai nie
kino ir niekina Raudonąją Armiją.•

Kodėl taip yra? Todėl, kad po to, kai 
Hitleris, Mussolinis ir Japonija užpuolė 
Jungtines Valstijas, tai atvira iš Ber
lyno nacių propaganda nutrūko. Užten
ka prisiminti vien pas lietuvius, kas da
rėsi pirma: tada Hitlerio agentas—gešta- 
pininkas Pranas Ancevičius kasdien iš 
Berlyno prisiųsdavo fašistų propagandą, 
kuri buvo spausdinama “Naujienose”, 

♦“Drauge” ir kituose lietuvių pro-nacių 
laikraščiuose. Dar ir dabar kai kurie iš 
pro-nacių laikraščių vis spausdina var
dus “po prievarta” lietuvių išvežtų į Si
birą. Dar ir dabar jie nežinėlius baugina 
“Sibiro” vardu, nors dabar Sibiras, tai 
yra ne tas, kas buvo prie caro.

Bet visgi po to, kaip Jungtinės Vals
tijos atsidūrė kare, tai nacių propagan
dai kiek užsivėrė durys, net ir “Laiškai 
per Lisaboną” nevisada pasiekia “Nau
jienas” ir “Draugą.”

Už tai Hitleris ir Mussolinis turėjo 
jieškoti naujų, platesnių kelių savo pro
pagandai. Ir tam tikslui jie plačiai nau
doja Romos popą ir jo ryšius su pasau
liu. Nemanykite, kad Mussolinis savo 
žentą grafą Ciano “nubaudė”, kada jį 
atstatė iš užsienio ministerio vietos ir 
Mussolinis jam,davė naują “džiabą” prie 
Romos popiežiaus. Dabar dar daugiau 
ateis hitlerinių nuodų per Romos popie
žiaus kanalus. Tie nuodai bus sakomi 
katalikų kunigų iš sakyklų, jie ras vie
tą ir jų spaudoj. Jie dar daugiau baugins 
katalikus žmones “bolševizmu”. Jie jau 
neveltui jungiasi su “cicilikais” ir jų re
daktoriai bučiuojasi.

New Yorko “Daily News”, kuris per 
visą laiką niekina Amerikos talkininkę 
Sovietų Sąjungą, jau išspausdino kunigo 
Bernard G. Hubbard protestą prieš So
vietų Sąjungą, kad ji Amerikai “neduo
da Sibiro bazių.” Tai yra niekas kitas, 
kaip Goebbelso protestas. Ar Washingto
ne valdžia skundžiasi dėl negavimo tų 
bazių? Ne! Ar prezidentas Rooseveltas 
skundžiasi? Ne! Priešingai, jis ir pasta
roj savo kalboj sakė, kad joki hitlerinin
kų skymai pasėti nesutikimus tarpe 
Jungtinių Tautų savo tikslo neatsieks, 
kad visi bauginimai “bolševizmu” nueis 
niekais, nes kiekvienas demokratas 
džiaugiasi Raudonosios Armijos perga
le.

Mes manome, kad katalikai darbinin
kai supras, ką reiškia tie baubai. Kata
likai turi suprasti, kad jų pareiga sekti 
prezidento Roosevelto nurodytu keliu, o 
ne • kokio kunigo, kuris pildo iš Romos 
įsakymą, pagamintą Mussolinio žento.

Vincas Kapsukas Apie Tai, Kaip 
Lietuviai Kovojo Prieš Kaizeri

nius Okupantus

luotus būrius, tverti milici
ją ir tt.

“Kaip rašė 1918 m. Mas- 
kvos ‘Tiesos’ Nr. 36 (liepos 
27 d.), ‘jie visi begatavi eiti 
į talką kazerio valdžiai, kad 
tuos nelabuosius kuogrei- 
čiausia išnaikinus. Čia da

Baime Turi Dideles Akis
Kaip praneša. Associated Press žinių 

agentūra, tai Londone ir vėl anglų “karo 
Strategai” nuogąstauja, kad pavasarį 
Hitlerio Vokietija turėsianti armiją tar
pę 6,000,000 iki 0,000,000 vyrų, neskai
tant Mussolinio, Finliandijos, Vengrijos 
ir Bulgarijos armijų.

Jie mano, kad su ta jėga Hitleris pa
vers jo pavergtą Europą į “baisią tvir
tumą”. Po to, kai Raudonoji Armija kir
to tiek didelių smūgių Hitlerio armijai, 
toki “karo strategai” arba yra visiški 
neišmanėliai, arba suginus trukdytojai 
antrojo fronto.

Jie nemato nieko, jie nesupranta nei 
to, kad Hitlerio pavergta Europa yra 
revoliucijos vulkanas prieš jį.

Dabar Laikas Antram Frontui
Net Mr. Ludwell Denny ir tai apibudi

nęs Raudonosios Armijos pasisekimus 
sako, kad dabar laikas Amerikos ir An
glijos armijai kirsti priešui smūgį — 
“Time to Strike!” Jo supratimu, kad, 
jeigu Amerika ir Anglija greit nepra
dės veikti, jeigu bus laukiama, kad viena 
Raudonoji Armija sumuštų visus mūsų 
priešus, tai pavasarį, vietoj Hitlerio su
smukimo, bus kur nors jo naujas ofen
syvas.

Dabar Lietuvoj pilni miš
kai partizanų, kurie kovoja 
prieš budelius hitlerininkus 
pavergusius lietuvių žemę. 
Lietuviai gina savo kraštą 
nuo vokiškų užgrobikų jau 
kelintas šimtas metų. Seno
vėj kovojo prieš kryžiuo
čius. Dar mūsų atminty j, 
1915 metais vokiečiai impe
rialistai —kaizerininkai bu
vo pavergę Lietuvą. Lietu
voj taip didelis buvo paver
gimas, ypatingai darbo 
žmonių, kad jau tada orga
nizavosi partizanai į “Miš
kų Brolius” ir kovojo prieš 
kaizerininkus.

Lietuviu darbo žmonių 
veikėjas Vincas Mickevičius 
(Kapsukas) savo laiku su
rinko daug davinių apie tas 
kovas prieš kaizerininkus 
ir pateikė Literatūros 
Draugijos išleistoj knygoj. 
Čia mes kai kurias ištrau
kas paduosime.

“1918 m. ‘Darbo Balso” 
No. 27 rašė korespondenci
joj nuo Šiaulėnų (Šiaulių 
apskrities): ‘Plėšikų būriai 
(taip vadino partizanus) 
gyvena giriose; jų esą ke
liolika tūkstančių, ligi pat 
Panevėžio pilni miškai...

“Va kaip aprašo 1933 m. 
“Sekmadienis” iš vasario 26 
d. “Žaliuosius brolius Lietu
vos miškuose”, ištikrųjų 
vieną jų buveinę—tarp Pa
svalio ir Vabalninku:

‘Šalę vieškelio Pasvalys 
— Vabalriinkai, tarp Guo- 
džių, Žoliškių, Žadeikėlių 
k a i m ų ir Ciemnolonsko 
dvaro dunsko pelkėtas miš
kas. Pakraščiais auga tan
kūs beržynai ir karklynai, 

į viduryje sliūkso klampios 
pelkės, skurdžiomis pušelė
mis apaugusios. Čia laisvai 
veisiasi lapės, vilkai ir di
dieji vanagai, o rudeniop 
sirpsta spanguolės laukinių 
obuoliukų didumo. Dabar 
pelkių pušynuose tylu ir ra
mu, bet prieš 12-14 metų 
ne tik niekas nedrįsdavo į 
jas įžengti, bet vienas jų 
vardas sukeldavo žmonėse 
siaubingą baimę. Kai vokie
čių žandarai jodavo iš Pa
svalio ir Daujėnų į Vabal- 
ninkus, pro pelkes jie lėkda
vo zovada, lyg velnių veja
mi.

‘1916 m. pradžioje į šią 
apylinkę atsibastė būriai 
rusų belaisvių, pabėgusių iš 
Vokietijos karo belaisvių 
stovyklų. Daugelis jų buvo 
beginkliai, išvargę ir išba
dėję. Naktimis jie bailiai 
vaikščiodavę po kaimus, 
prašinėdami duonos ir rū
bų. Dienomis jie lindėdavo 
krūmuose, pindavo vyžas, 
skaptuodavo šaukštus, vir
davo ‘samagonką’ ir lieda
vo iš aliuminijaus žiedus, 
šukas ir kitokius papuoša
lus. Savo ‘prekes’ jie išmai
nydavo kaimiečiams už 
maisto produktus.

‘Greitai pelkėse atsirado Kurtavėnų 
kitos rūšies ‘meistrų,’ kurie 
ilgai baugino visą apylinkę. 
Susidarė dvi grupės šautu
vais ir granatomis ginkluo
tų belaisvių ir apsigyveno 
pušynuose. Ginkluoti ‘miš
ko broliai’ nevaikščiojo pa
kiemiais išmaldaudami; at
eidavo nakčia į kaimą ir pa
siimdavo ką tinkami. Jei 
gyventojas pajausdavo, kad 
‘žalieji’ šeimininkauja svir
ne, tvarte, ar kamaroje, ne
drįsdavo išeiti iš grįčios, 
nes žinodavo, kad pakėlęs 
triukšmą neišvengs kulkos.

Jei kas ir pasekdavo pėdo-1 Rusijos lietuvių bolševikų 
mis ligi pelkių, tai toliau ei- Centro biuro organe ‘Tie- 
ti vistiek neišdrįsdavo. įsoj’, ir daugelis korespon- 

‘Plienčikai’
lių kaimiečių tarpe,

kartą susieina visų buržua
zijos nuosavybės gynėjų rei
kalai... Sočiosios kaimo bur
žuazijos ir kaizerio bernų 

; akimis žiūrint, nė negalima 
'kitokios išvados padaryt. 

“‘Seniau rašo ‘Laiške, j<as kita bus, jei mes pa

įsoj’, ir daugelis korespon- 
turėjo bičių- dencijų, tilpusių Lietuvos 

, kurie buržuazinėj spaudoj.
jiems nurodinėdavo, kaip į . o uui5> JC1 Ilreo
įlįsti j kaimynų kamaras ir i iš Vilniaus,’ tilpusiam li918 žiūrėsime išbadėjusio, vie-

žvėries piudomo
in. ‘Tiesos’ Nr. 38, vienas ne.tos sau neberandančio, 
bolševikas — po miškus tik.pakinio i '
belaisviai tebūdavo, dabar,i (Lietuvos) proletaro aki- 
jiems Rusijon ištrukus, išknis’ 
vietiniu gyventoju ten ei- '
na > ; “Mes žinome, kokia susi-

‘Kitame laiške iš Lietu- I !lar6 ūkio darbininkų 
vos (‘Tiesos’ Nr. 39) skai- ūr sodraus biednuomenes 
tome apie pabėgėlius nuo'Paltis vokiečių okuapcijos 
priverstinu vokiečiu darbų: I Mes matėme, kad
‘Pabėgusiems dažniausia I buožes versdavo vien uz pil- 
tenka gyventi miškuose ar
ba buvusiuose apkasuose

svirnus ir pranešdavo, ku
rie turi ostmarkių ir auksi- £
nių rublių... Kurie žinojo 
‘žaliųjų brolių’ landynes, 
tie nedrįsdavo pranešti žan
darams, nes tuo pačiu pasi
rašytų sau mirties sprendi
mą. Žalieji žiauriai keršy
davo įskundėjams; sušau
dydavo juos ir padegdavo 
jų sodybas. Ir žandarai ne
noromis lankydavo šią apy
linkę; jie mieliau sėdėjo 
dvaruose ir miesteliuose ir 
vengdavo ieškoti žaliųjų 
banditų buveines.’

“Apie gyvenusį tuose miš
kuose pragarsėjusį belais
vių vadą Grišką 1918 m.
“Darbo Balso” Nr. 17 pa- |tys dažnai užpuola atsiliku- 
duoda tokią žinutę: Jis nu- sius vokiečių abazus

Goiževkos kaime jau- net ir kareivių dalis, 
Klebinskį. ‘Nušovęs jį daugiau gavus ginklų.

šovė 
nąjį

,_>vą darbininkus dįrbt, kad 
biednuomenei dažnai net už

kartu su vokiečiu dezerty- Pįn^us nepaiduodavo iu- 
tuomet jau bu- f1?-’ 1}es;11e nef)aleJ° Uekmo-rais (kurių

vo nemaža. V. K.). Sudarę 
didesnius būrius, apsigink-'! 
lavę, jie ne tik atremia žan-į 
darų užpuolimus, bet ir pa

VINCAS KAPSUKAS-MICKEVIČIUS, 
miręs 1935 m. vasario 17 dieną, Maskvoje.

“‘Tiesos’ Nr. 44 (išdėlto, kad patys jo kaimy
nai to reikalavę; kitaip ne
galėjęs padaryt.” Dukters 
prašomas, tėvą tik pašovęs 
ir net pasiuntęs vaiką Pa- 
nevėželin kunigo parkviest!. 
Vokiečiams pasiuntęs pa
juokiamą laiškelį: girdi, 
“manęs ieškokite apie Uk
mergę ir pasveikinki! savo 
viršininką Merką.” Griška 
pasigyręs, kad jau ne vieną 
vokiečių žandarą ar jų 
agentą užmušęs.

“Darbo Balso” Nr. 6 ra
šo nuo Šiaulių, kad po ka
lėdų buvo sudeginti puikūs
Rekijavos dvaro rūmai, ka
me buvo Šiaulių apskrities 
viršininko raštinė. 1917 m. 
buvo sudeginti Kurtėnų mo
kyklos rūmai, kur buvo ap
skrities įstaigos ir gyveno 
valdininkai; kiek anksčiau 
buvo kelis

arba 
kad

kėt, kiek visokie spekulian- 
; tai mokėdavo. Tai sukėlė di
džiausią sodžiaus biednuo- 
menės ir darbininkų neapy
kantą prieš buožes, vokie
čių žandarus ir jų agentus. 
Ir vietoj to, kad badu dvės
ti, sodžiaus biedniokai ėmė 
keršyti ir mušti žandarus ir 
jų agentus buožes, dvari
ninkus ir kunigus ir imti 
nuo jų tai, ką savo kruvi
nu prakaitu jiems sukro-

“Žinoma, beturčiai nesu
laukė, kad jais turtingieji 

įimtų rūpintis ir jie tikrai 
ėmė patys savim rūpintis. 
Tokiu būdu atsirado 1 sietu
voj ‘keršytojai’, ‘svieto ly
gintojai’ ir t.t.

“Visa buržuazinė spauda 
įjuos paprastai plėšikais ir 
banditais ėmė šaukti. Tuo 
tarpu. tuose ‘plėšimuose’ i r 
užmušinėjimuose buvo aiš
kių klasinės kovos ir net 
revoliucinės kovos elemen
tų. Buvo užpuldinėjami be
veik išimtinai dvarininkai, 
buožės ir kunigai, užmuši- 
nėjami vokiečių žandarai ir 
jų agentai...”

Taip Lietuvoj, 1915-1918 
metais liaudis kovojo prieš 
vokiečius okupantus kaize-

I rininkus ir tų laikų Kvis- 
1 ingus vokiečių agentus. 
Dabar Lieuvoj ta kova yra 
dar aštresnė, nes banditiško 
kaizerizmo imperializmas 
buvo palyginamai avinas 
prieš vilką, kas šiandien yra 
pasiutęs hitlerizmas.

Bet jau netoli ta valanda, 
kų (buožių)... Vargo žmo- kada bendromis pastango- 
nės, matyt, užjaučia ‘miško mis Jungtinių Tautų armi- 
brolius’ ir neareštuoja jų. | jos, didvyringi Lietuvių 
Tai labai nepatinka kaize- ! Pulkai, daliniai Raudono- 
riniams laikraščiams.” sios Armijos ir kovingi Lie- 

..v i -x i tuvos partizanai ir partiza- <(V Te*1 Pat toliau skaitome: j nės nublokš hitlerininkų Vienas panevezietis istru-, . h. u
kęs nuo vokiečių ; Rusiją, nušvig laisvės saul6. 
pasakoja, kad Lietuvoj da- 

nuolat užmušinėjami) 
vokiečiu žandarai.” v

“Kaizerinė Lietuvių Ta-

1918 
m. rugsėjo 21 d.) skaitome: 
‘Jau ir kaizeriniai laikraš
čiai pradėjo rašyt apie Lie
tuvos ‘miško brolius,’ kurie 
daro užpuolimus ant dvari
ninkų ir turtingųjų ūkinin-j

Baltimore, Md
ryba dar 1918 m. rengėsi I 1 I • i • 1 V •
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kartus padegti 
grafo Pliaterio

Nelaimingas Atsitikimas
Draugą Juozą Deltuvą iš 

Arbutis patiko didelė nelaimė. 
Jam dirbant laivastatykloj, 
vasario 13 dieną, pasitaikė nu
pili t iš nemažos aukštumos, ko 
pasėkoje nusilaužė koją.

Drg. J. Deltuva 
Mercy Hospital ant

kovoti, tik, žinoma, ne su 
okupacine valdžia, o su.... 
‘banditizmu.’ ‘Ji ketino 
kreiptis į vokiečius su raš
tu kur pasakyta, kad prie 
banditizfno plėtimosi prisi
deda grįžtantieji iš Rusijos 

I didžiumiečiai.’ (‘Laiškas iš 
Vilniaus,’ ‘Tiesos’ N r. 38).

rūmai.
“ ‘Di 

šo iš Vilkijos, kad sausio 31 i 
d. naktį apsiginklavę- vyrai 
užpuolė ūkininką V. Saba- Aišku, apie kokį ‘banditiz- 
liauską iš Naujatrebų—Bu- mą’ čia eina kalba.
du kaimo, “nieko kito nerei
kalaudami, kaip tik paties
V. Sabaliausko gyvybės.” du,’ baigiant socialdemokra

tų ‘Darbo Balsu,’ pilni ži
nių apie tuos ‘banditus,’ 
plėšikus ir ‘žmonių žudy
mus.” Didžiausią neapykan
tą jie stengiasi sukelti prieš 
tuos ‘banditus’, šaukia or
ganizuoti prieš juos gink-

Balso’ Nr. 8 pa

“Tu laiku Lietuvos laik
raščiai, pradedant ‘L. Ai-

randasi
Calvert

visa jo 
širdingai

Atsitraukdami padegė tro
bas, bet nieko nepiešė.

“Netiesa, buk tai darę ir 
miškuose slapstęsi vieni tik 
rusai belaisviai. Tai parodo 
anų laikų korespondenci
jos iš Lietuvos, tilpusios

ti. Deltuva, kaip ir 
šeimyna, daug 
darbuojasi progresyviam judė
jime. Drg. Deltuvai ir jo šei
mynai šioje jų sunkioje nelai
mėje reiškiu gilią užuojautą ir 
linkiu greito ir pasekmingo 
pasveikimo.

E. Stankevičienė.

London. —' Naciai statydi
nasi tvirtumas ir vidurinėje 
Norvegijoje.
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Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų Valkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Chicagiete A. Jonikienė ir Kitos 
Kandidatės j Miesto Tarybą

Mums į rankas pateko 
Chicagos angliškas laikraš
tis Chicago Daily News, ku
riame rašoma, kad penkios 
moterys sudėjo miestavos 
rinkimų komisijos ofise sa
vo peticijas kaipo kandida
tės į Chicagos Miesto Tary
bų, ateinančiuose rinkimuo
se. Tai yra rekordas, pa
reiškė Mrs. Mabel G. Rein
ecke, republikonė komisijos 
narė. Viso yra 202 kandi
datai.

Moterys, kaip atrodo, ne 
juokais yra pasišovusios ir 
į miesto gaspadorystę, ne 
vien tik į gaspadinystę savo 
šeimynai.

Kandidatė į Chicagos 
Miesto Taryba

Tarpe tų penkių—ir apie 
visas laikraštis gražiai atsi
liepia — yra plačiai žinoma 
lietuvių veikėja ir prakalbi- 
ninkė Alice Jonikienė, Chi
cagos lietuvių liaudies dien
raščio Vilnies moterų sky
riaus vedėja. Jinai gerai pa
žįstama ir rytietėms, ka
dangi lankėsi ir mūsų apy
linkėse su prakalbų-paskai- 
tu maršrutu. 

€

ALICE JONIKIENĖ, 
kandidatė į Chicagos Miesto 

Tarybą

Jonikienės platforma yra 
karo laimėjimo platforma. 
Ji reikalauja:

Antro fronto Europoje, 
kad karas būtų laimėtas 
šiais metais.

Kad Miesto Taryba rei
kalautų pravedimo Pepper- 
Kilgore - Tolan biliaus, ku
ris centralizuotų karui ga
mybą.

Griežto padalinimo trūk
stamų produktų ir kainų 
kontrolės.

Daugiau namų statybos 
11-me warde.

Transportacijos už vieną 
fėrą ir 7 centų karterio.

Bent dviejų vaikams pri
žiūrėti centrų tame warde, 
taipgi pagerinti miesto va
lymą, daugiau rūpinti civi
linių apsigynimu, panaikint 
visokią diskriminaciją ir 
“sales tax? ’

Už Jonikienės išstatymą 
ant baloto 733 to 11-to war- 
do piliečiai padavė savo pa
rašus.

Jonikinieė, jeigu ji būtų 
išrinkta, būtų sėkminga ko
votoja už tuos ir kitus mie
sto žmonių gerovei naudin
gus sumanymus, už karo 
laimėjimą. Kad jai tie da
lykai yra aiškiai supranta
mi ir artimi prie širdies, 
matosi pažvelgus ir į jos 
pačios šeimą. Jos jauna 
duktė, kūdikio motina, dir
ba karo industrijoj. Jos sū
nus, 20 metų, neužilgo išei
na kariuomenėn. Ji pati yra 

kovojus už pašalpa ir dar
bus bedarbiams, už geres
nes algas ir darbo sąlygas 
dirbantiems. Ji kandidatuo
ja 11-me warde.

Kitos kandidatės irgi įdo
mios. Pavyzdin, Joan Place, 
dar tik 30 metų mergina, 
kandidatuojanti 5-tam war
de, yra baigus kolegiją ir 
studijavus universitete. Pri
klauso Amerikos Revoliuci
jos Dukterų organizacijoj. 
Paeina iš garsios Connecti
cut valstijoj prieš vergiją 
kovojusios Prudence Cran
dall šeimos, o dabar yra Ko
munistų Partijos Hyde 
Park kuopos pirmininkė, 
Chicagoj.

Kandidatė iš 20-to war- 
do yra Florence T. Jenni- 
son, advokatė ir socialė dar
buotoja, 1|936 m., buvus kan
didatė į kongresmanus iš 
8-to distrikto, garsiosios vi- 
suomenininkės Jane Ad- 
dams auklėtinė, jau ėjus ei
lę visuomeniškų pareigų.

Warde 45-tame išstatyta 
Mrs. Catharine Rentei, šei
mininkė, išauklėjus 6 vai
kus, iš kurių vienas yra ka
riuomenėj; o 44-me kandi
datuoja Mrs. Guibor, prieš 
ketvirtadalį šimto metų bu
vus veikėja ankstybame ju
dėjime už moterų teisę bal
suoti.

Belieka tik palinkėti chi- 
cagiečiams energingai pa
dirbėti ir išrinkti Jonikienę 
į Miesto Tarybą, nes jos 
platforma ir veikimo rekor
das rodo, kad ji to verta.

Iš Mano Lankymosi 
Minersvillėj, Pa.

Man gyvenant Minervillėj, 
Pa., tarpe 1912 ir 1920 m. ir 
dalyvaujant tarpe lietuvių 
progresyvių, judėjime pasiliko 
manyje daug gražių atsimini
mų. Minersville pralenkdavo 
visus tos apylinkės miestelius 
darbuotėje už pagerinimą dar
bininkų būvio. Ypatingai mes, 
moterys, atsižymėjome savo 
darbštuųiu. Mes, mote rys, 
dirbdamos įvairiausiuose pa
rengimuose ir net eidamos į 
susirinkimus vesdavomės ir sa
vo vaikučius kartu.

Dabar tie vaikučiai jau už
augę ir daugelis iš jų tarnau
ja Dėdės Šamo tarnyboje. 
Daugelis iš jų turi aukštus at- 
sižymėjimus ir yra geri kovo
tojai už visų pavergtų tautų 
laisvę.

Na ir jūs, tėvai, buvusieji 
gerais kareiviais už savo būvio 
pagerinimą, nesuruošėt nei 
bankieto išleidžiant savo sū
nus kautis su viso pasaulio ne
prieteliu fašizmu.

Kas su tais veikėjais atsiti
ko? — klausiu Marės Rama
nauskienės. Tai ji meta visą 
bėdą ant mūsų, sako: “Jūs, 
didmiestiečiai, paviliojote iš 
mūsų gerus veikėjus, kaip tai: 
Rušinskus, Pranaičius, Zeikus 
ir dar kitus.

— Atsiprašau, Ramanaus
kiene, Zeikai ne didmiestyj, 
jie New Jersey valstijoj, netoli 
miestelio Sparta prižiūri dide
lį vištų, ūkį ir tuomi pasitar
nauja Dėdei Šamui, — atsa
kiau jai.

Mudviem besiskersuojant, 
žiūriu, stovi ant radijo didelis 
paveikslas gražaus kapitono. 
Klausiu, kas jis tokis?

— Tai mano dukters sūnus 
Arminas Chupas, 611 E. 14 St., 

Chester, Pa., — su pasididžia
vimu atsako M. Ramanauskie
nė.

— Jis yra jauniausias kapi
tonas visoj Amerikos armijoj. 
Dar tik 28 metų senumo, o jau 
užbaigęs šiuos mokslus: Biz
nio administratoriaus su ba
kalauro laipsniu; leitenantas 
Pennsylvanijos Militari š k o s 
Kolegijos; antrasis leitenantas 
armijos rezervo su privatiško 
lakūno liūdymu.

Pamaniau sau: jūs, tėvai ir 
motinos, buvę gerais kareiviais 
už savo klases reikalus, ne 
vien kad savo vaikus išauklė- 
jote gabiais, naudingais pilie
čiais, bet ir vaikų vaikams 
Įkvėpėte gabumus ir kovingu
mo dvasią.

Smagu buvo apsilankyti ir 
pas draugus Jurevičius. Drg. 
Jurevičienė parodė paveikslus 
trijų sūnų kartu su tėvu, o ki
tą paveikslą Roberto ir Juozo 
jau Dėdės Šamo uniformoj. 
Jiedu jau kaujasi Afrikoj su 
Hitlerio gengsteriais. Ir vėl 
prisiminiau praeitį: rodos tik 
vakar tie vaikučiai buvo maži, 
žaisdavo, bėgiodavo aplink 
mus dirbančias įvairiausiuose 
parengimuose.

Minersvilliečių — graži pra
eitis. Ir nors mažai jau liko tų 
darbuotojų ir rėmėjų, bet, 
man rodos, dar ne per seni ir 
dar galėtų palaikyti Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopą. 
Seni galvočiai žmonės sako: 
niekad ne per senas ir niekad 
ne per vėlu dirbti visuomeninį 
darbą.

Man norisi prašyti miners
villiečių, ypatingai moterų, 
tarpe kurių dar randasi gana 
jaunų ir sugabių, taipgi ir vy
resnių draugų ir draugių su
burti savo spėkas į vieningą 
bendrą darbą ir pamatysite, 
kad turėsite gražią LLD kuo
pą ir pagal kolonijos dydį gar
bingą veikimą, kokį turėjote 
praeityje.

U. Bagdoniene.

So. Boston, Mass.
Iš ALDLD 2 Kuopos Moterų 
Susirinkimo, Atsibuvusio Va

sario 9 Dieną
čia pas mus veikimui sąly

gos yra pusėtinai sunkios, nes 
mūs kuopos narės yra labai 
išsidalinusios po plačią apy
linkę, o dar važiavus valan
dą ar daugiau gatvekariu ran
di užrakintas svetainės duris 
arba šaltą svetainę. Tas labai 
apsunkina veikimą. Bet vistiek 
mes kiek galėdamos varome 
reikalingą darbą pirmyn.

Buvo išduotas raportas iš 
atsibuvusio Laisvės naudai pa
rengimo sausio 10 d. Parengi
mas buvo sėkmingas ir davė 
$135 (su aukomis) pasveiki
nimui Laisvės jos dalininkų su
važiavime.

Draugės B. Chubarkienė ir 
A. Buividienė išdavė raportą 
iš vasario 7 d. atsibuvusios 
konferencijos, sušauktos Lietu
vių Komiteto Mass, valstijoj 
nupirkimui 3-jų ambulansų, 
kur pradžiai darbo buvo su
kelta $1,200. Mūs Moterų Sky
rius taipgi prisidėjo su auka. 
Aukos buvo sukeltos sekamai: 
$5 iš kuopos iždo, A. < Buivi
dienė $2. Po $1: A. Sabulie- 
nė, B. Chubarkienė, H. Tho
mas. Drg\ K. Mineikienė iš So. 
Easton, Mass., $10 (prisiuntė 
per B. Chubarkienę). Viso 20 
dolerių.

Kad sukėlus daugiau aukų 
šiam dideliam darbui, moterys 
suruošė parengimą vasario 14.

Atžymėjimui Tarptautinės 
Moterų Dienos kovo 8-tos tu
rėsime gražų parengimą. Yra 
užkviesta Montellos Teatrališ
ko Ratelio grupė, kuri suvai
dins gražų veikalą “Trys My-

' fa.

Keletas Dienų Pas Pa
langiškius Vaikus

J. NARKEVIČIŪTĖ, 
TSRS Aukščiausiosios 

Tarybos Deputatė
1941 metais birželio men. 

22 dieną didžiule pionierių 
stovykla Palangoje ankstų 
rytą buvo pažadinta pa
tranku trenksmo. Vaikai 
iš karto nesuprato, kas čia 
darosi, kokia čia audra už
ėjo. Išsigandę, mieguisto
mis akimis šoko jie iš lovų 
ir bėgo kieman, čia juos 
pasitiko liepsnos liežuviai. 
Palanga degė. Vaikai bėgo 
nuo ugnies prie jūros. Bet 
iš jūros į vaikus pradėjo 
šaudyti vokiečiai. Vaikų 
verksmas, sužeistųjų šauk
smai susimaišė į vieną kle
gesį. Sužeisti vaikai par
puolė ir kruvinomis ranku
tėmis graibstėsi už gelsvo 
pajūrio smėlio. Aplinkui 
viskas ' maišėsi: dūmai, 
smėlis, skeveldros, vaikų 
lavonai. Verkdami vaikai 
bėgo būreliais, nešė sužeis
tuosius broliukus, sesutes 
ir draugus.

Tik išbėgę iš miesto, vai
kai suprato, kad ta baisioji 
audra — tai karas. Visi 
ėmė bėgti laukais į savo 
gimtąjį kaimą, pas tėvus ir 
artimuosius. Bet, deja, jų 
gimtieji kaimai ir bakūžės 
degė, o vieškeliais į visus 
šaudydami važiavo vokiški 
tankai. Slapstydamiesi nuo 
žvėriško užpuoliko, apšau
domi iš tankų ir lėktuvų, 
vaikai bėgo iš gimtojo kra
što. Pakelyje juos priglaus
davo raudonarmiečiai, duo
davo pavalgyti, paguldyda-

Viliojantis jūsų vaikučiui ar 
anūkėliui užklodas yra išsiu
vinėtas lengvai suprantamu ir 
greit išsiuvamu diksiniu (sti- 
čiu). Vaizdui išstampuoti for
ma su informacijomis apie me
džiagas ir kaip siūti, su trim 
viens už kitą didesniais vaiz
dais, gaunama už 11 centų.

Užsakymą siųskite: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Urnos.” Įvyks kovo 21 d., 6 
vai. vakare, žinyčios Svetainė
je, 2 Atlantic St., So. Bostone. 
Tad prašome kitų organizaci
jų įsitėmyti ir tą dieną nieko 
nerengti.

Bostonjetė. 

vo miegoti, nurodydavo 
saugesnį kelią ir mašino
mis pavėžėdavo.

Su didele pagarba ir su
sijaudinimu vaikai pasako
ja įvykį, kuris buvo Veliki- 
je Lūki stotyje:

“Paskelbus oro pavojų, 
mes subėgome į stotį. Vo
kiečių lėktuvai ėmė mėtyti 
bombas. Kilo gaisras. Pani
kos pagauti žmonės veržėsi 
iš stoties laukan. Užsikimšo 
durys. Mes verkėme, blaš
kėmės, — jau degė lubos, 
bet išeiti mes jau negalėjo
me. Tuo metu pribėgo rau
donarmiečiai, išmušė lan
gus ir pro griūvančius nuo
dėgulius ir liepsnos liežu
vius, visi apdegę išnešė 
mus iš degančios stoties. Už 
kiekvieną kraujo lašą, rau
donarmiečių pralietą mus 
begelbstint, mes amžinai 
keršysim vokiškiems žvė
rims,” — baigė vaikai.

Po visų šiurpulingų nuo
tykių ir žudynių, išvarginti 
nemigos naktų, sudrisku
siais rūbais, apraišiotomis 
žaizdomis, būrelis pasiliku
sių gyvų vaikų buvo pri
glausti Tarybų Sąjungos 
gilumoje, Mordovijos res
publikoje.

Kada aš ten nuvažiavau, 
po keleto mėnesių jų gyve
nimo naujoje vietoje, mane 
pasitiko būrys gražiai ap
rengtų vaikučių. Jie džiau
gsmingai sveikinosi ir ap
supę visu būriu, kvietė už
eiti į vidų. Mūsų lietuvių 
vaikų namas užima du erd
vius namus. Lydima vai
kų namo vedėjos Almos 
Krastinaitės užeinu vidun. 
Ten švarūs miegamieji 
kambariai su baltai paklo
tomis lovytėmis. Langai, 
stalai ir bendrai viskas iš
puošta gražiais mergaičių 
rankdarbiais. Pionierių 
kambaryje kabo gražūs pa
veikslai, gėlės, vaikų dar
beliai. Čia pat spinta su 
knygomis — tai vaikų na
mo biblioteka. Ant stalo 
žaidimai, šachmatai, šaš
kės ir kt. Čia vaikai kultū
ringai praleidžia laisvalai- 
kį.

Dežuruotojas praneša an
trą valandą. Visi tvarkin
gai eina į valgyklą. Baltai 
užtiesti stalai, gėlės, viskas 
sudaro šeimynišką nuotai
ką. Patys vaikai aptarnau
ja prie stalo. Mergaitės ir 
berniukai su baltais chala
tais vikriai paduoda skanių 
kopūstų lėkštes ir bandu
tes.

Po pietų visi eina pailsė
ti. Paskiau mažesnieji ruo
šia pamokas rytdienai, o 
didesnieji dirba savo pagel- 
biniame darže ir kolchoze. 
Grįžę po darbo, švariai nu
siprausia, pavakarieniauja, 
išklauso informacijų biuro 
žinių, dalinasi dienos įspū
džiais. Dar ilgai girdisi lie
tuviškų dainų garsai. Tik 
10 valandą viskas nutyla.

Rytas. Girdisi vaikų'gar
sai. Keliuosi ir aš. Einu pa
žiūrėti, kaip vaikai atlieka 
rytinę gimnastiką, kaip 
pusryčiauja ir bėga į mo
kyklą. Aš einu kartu su 
jais, sėdžiu pamokoje. Kaip 
stropiai visi mokosi, su ko
kiu atsidėjimu atsakinėja į 
mokytojų klausimus!

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. jstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Dabar, kada elastxkxniu panciakraiščių stoka, merginos 
vartoja limpamą popierą prilaikymui pančiąką. Juani
ta Zink ir Edna Benjamin, narės American Guild or 
Variety Artists (AFL) parodo, kaip veikia tas nauja
sis raištis.

Ateina sekmadienis. Pio
nieriai kviečia mane į vai
kų namo saviveiklos vaka
rą. Vaikai, apsirengę šven
tadieniškai, vaikšto būre
liais ir jaudinasi, kaip čia 
reikės būti scenoje prieš 
tiek daug žmonių.

Vakare visi einam į te
atrą. Pilna salė žmonių. 
Girdžiu kaip žmonės kalba
si apie vaikų namo auklėti
nius. Kolchozo pirminin
kas sako, kad tie vaikai tu
ri būti geri artistai, turi 
gerai suvaidinti, nes ir prie 
darbo, kai ateina pas jį į 
kolchozą dirbti, tai darbas 
tirpte tirpsta jų rankose 
ir visuomet darbą atlieką 
virš normos.

Pasigirsta trečias skam
butis. Atsidaro scena. Ly
gia rikiuote vaikai su 
sportsmeniška daina įžy
giuoja į sceną. Padaro ke
letą piramidžių, choras su
dainuoja “Kur bėga Šešu
pė,” dainą apie Tanią par
tizanę ir eilę kitų. Toliau! 
seka eilėraščiai, liaudies! 
šokiai, lietuviški, ir ukrai- 
niški, ir vėl dainos.

Taip šauniai skamba lie
tuviška daina toli nuo Lie
tuvos, Mordovijos respubli
koje. Ir kiekvieną tokią 
dainą publika, nors ir nesu
prasdama žodžių turinio, 
sutinka karštais aplodis
mentais.

Vakaras baigtas. Skirs
tomės. Vaikai eina namo su 
daina “Šėriau žirgelį.”

Tarp miškų, tylioje, tur
tingoje lygumoje, kur nesi
girdi patrankų trenksmo, 
kur vyrauja vien kūrybinis 
darbas, mūsų vaikai, dėka 
didelio rūpesčio tarybinės 
valdžios, gali ramiai dirbti 
ir mokytis. Jie visuomet su 
džiaugsmu prisimins vaišin
gą Mordovijos respubliką, 
kuri globojo juos, likusius 
be gimtosios pastogės žiau
riojo karo metu. Ir dabar 
jie vienodai pasiryžę keršy
ti vokiškiems grobikams, 
už žuvusį mordvietį, uzbe
ką, kazachą, kaip už tėvą 
ir motiną, nes jie dabar 
yra jų tėvai ir motinos, — 
visi kaunasi su vokiečiais 
už visų bendrą laisvę. 
Mordovija,
Insaro lietuvių vaikų 
namai.
(Ateinančią savaitę tilps

Kanadiečių Pasekminga 
Vakarienė

Montreal. — Kaip jau se
niau buvo minėta spaudoje, 
Montrealo lietuvių moterų 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kės dabartiniu laiku veda va
jų mezgimui įvairių mezginių 
dėl Sovietų žmonių, šiam kil
niam darbui jos pačios turi tu
rėti savo medžiagą. Aišku, čia 
reikalas turėti finansų. Tad jų 
sukėlimui užpereito šeštadie
nio vakare buvo suruošta va
karienė, nuo katros liko gryno 
pelno suvirs septynių dešimtų 
dolerių. Ta graži parama šiam 
kilniam darbui padidino ūpą 
moterims dar energi n g i a u 
dirbti, kuomet yra parodoma, 
kad jų darbai yra Įvertinami 
ir gausiai remiami.

Nors dar vajus nei neįpusė- 
jo, bet jau yra padaryta ne
mažai darbo. Tenka didelis 
kreditas toms draugėms. Tie
sa, ne viena iš jų dirba ilgas 
valandas dirbtuvėje ir namų 
darbą, bet jos traukia nuo sa
vęs nors ir trumpą savo poil
sio laiką ir su didžiausiu ūpu 
dirba šiam kilniam tikslui, kad 
tik pasitarnavus tiems, kas gi
na mūsų ir bendrai visų rei
kalus padėdami arba paauko
dami paskutinį savo turtą, t. 
y., gyvybę. Argi gali būti 
mums tas viskas sunku palygi
nus su tais, katrie kaujasi ko
vos lauke? Jie ginasi ne tik 
patys save, bet ir visų mūsų 

i darbininkų laisvę ir šviesesnę 
ateitį.

Argi mes tik tiek esame 
moterų Montreale, kokis ma
žas skaičius tėra šiame Rau
donojo Kryžiaus ratelyje? Aš 
nuoširdžiai kviečiu drauges 
moteris — stokite i šių darbi
ninkių eilę! Padėkime visos: 
Kas galim darbais, kas galim 
joms reikalinga medžiaga pri- 
sidėkim. Gal ten yra ir mūsų 
broliai, draugai, ar vaikai pri
siglaudę nuo puolančio priešo. 
Argi nebus jiems džiaugsmin
ga ' susilaukus pagelbos nuo 
mūsų? O podraug ir mes 
jausimės didingai darydamos 
garbingus darbus.

Palangos Birutė.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

pačių šio lietuvių vaikų na
mo mokinių rašteliai. — 
Sk.Ved.l ......... - -
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Politinio Vadovo Pavaduotojas- 
Kovotojo Draugas ir Auklėtojas

Atkakliose kovose su prie
šu išaugo ir užsigrūdino jaunų 
politinių darbuotojų komjau
nuolių — politinių vadovų pa
vaduotojų kadrai. Rodydami 
patys vyriškumo ir narsumo 
pavyzdį, jie moko kovotojus 
kautis su priešu, auklėja juos 
ištikimybės, dvasia tėvynei ir 
partijai. Atkakliu darbu ir pa
tys savo narsumu jie užkaria
vo tvirtą autoritetą ir tapo ko
misarų ir politinių vadovų tik
rais pagelbininkais.

Politinio vadovo pavaduoto
jas — visada priešakyje kovo
tojų. Politinio vadovo pava
duotojas poilsio metu, laisva
laikiu — visada kovotojų ma
sėje. Visada ir visur jis varo 
politinį auklėjamąjį darbą. 
Jungdamas savo asmenyje ko
votoją ir politinį darbuotoją, 
politinio vadovo pavaduotojas 
gerai viską žino, kas domina ir 
jaudina kovotojus, jautriai at
siliepia į visus jų reikalus, 
greitai ateina savo draugams į 
pagelba kautynėse, moko juos 
pats savo kovingu pavyzdžiu.

Karas iškėlė nuostabius jau
nų politinių darbuotojų kad
rus. Tarybų Sąjungos didvyrio 
politinio vadovo pavaduotojo 
(dabar politinis vadovas) Ar
noldo Meri žygis įėjo į lenini
nio komjaunimo istoriją, kaip 
vyriškumo ir narsumo simbo
lis. Du kart sužeistas, Meri 
vistik pasiliko prie kautynių 
ribos, kai jau visi jo kovos' 
draugai buvo užmušti, ir atlai
kė fašistų atakas, kol jų ko
vingumas išgaravo. Tik tada, 
tretį kartą sužeistas, narsūs 
komjaunuolis išėjo iš kauty
nių. ' I

šiomis dienomis aukštas ir 
garbingas Tarybų Sąjungos 
didvyrio vardas paskirtas po
litinio vadovo pavaduotojui! 
Vasilijui Atinui, pavyzdingai; . 
atlikusiam vadovybės pavestaitojo 
kovos uždavinį ir tuo pat me- ■ . 
tu pasižymėjusiam narsumu ir j ■ 
didvyriškumu.

Iš visų fronto barų eina ži- 
nios apie žymius narsių politi- i n,l&ai.vje

i iri »-> ’i.-1 nanių vadovų pavaduotojų kovos 
žygius.

Politinio vadovo pavaduoto
jas Gamalėjus su dvylika 
draugų, prasiveržę į priešakį, 
kai buvo puolama viena gyve
nama vietovė, įsitvirtino mū
riniame name ir 14 valandų 
kovėsi su 300 fašistų. Paska
tinta paties politinio vadovo 
pavaduotojo pavyzdžiu, sauje
le narsuolių sunaikino 
giau kaip 150 vokiečių, 
traukė svarbiausias fašistų 
gas ir įgalino savo skyrių 
imti gyvenamą vietovę.

Politinio vadovo pavaduoto
jas, atkaklių kautynių dėl vie- 
ho kaimo metu, pats savo pa
vyzdžiu paskatino pirmyn sa
vo kuopos kovotojus, mokamai 
organizavo priešo kontratakos 
atrėmimą ir tuo pačiu patikri
no visos operacijos pasiseki
mą.

Tokių pavyzdžių galima mi
nėti šimtus ir tūkstančius. 
Kiekvienas jų įtikinamai liudi
ja, kad jaunieji politiniai dar
buotojai išaugo į didelę jėgą, 
padedančią vadovybei atsakin 
gus kovos uždavinius spręsti. 
Ir Veikiančiosios armijos ir 
Vėikiančiojo laivyno dalių ir 
junginių vadovaują koinjauni- 
tno darbuotojai turi dar geriau 
vadovauti tiems auksiniams 
kadrams, dar rūpestingiau 
juos auklėti, kad jie dar 
greičiau augtų kovose.

Politinių vadovų pavaduo
tojų jėgą sudaro jų nuolatinis 
bėhdravimas su kovotojais. Jie 
patys yra rikiuotėje, ir jų au
toritetas juo aukštesnis, juo 
visapusiškesnis jų sugebėji
mas. šiuo atžvilgiu labai pa
mokomas politinio vadovo pa
vaduotojo Aleksandro Zacha- 
rovo pavyzdys, 
šiomis dienomis 
Tiesoje” aprašė 
tis G. Leščevas.
Zacharovas, 
“auksinių nagų

dau- 
ati- 
jė- 
už-

moka geriau už kitus kovoto
jus kur sustojus statyti palapi
nes, jis geriausias savo sky
riaus šaulys, geriausias žval
gas. Jis nepailstamai tikrina 
savo draugų ginklų būklę ir 
reguliariai garsiai paskaito 
laikraščius. Jis mokamai orga
nizuoja kovotojų poilsį.

Būtent šitaip, visapusiškai 
ir giliai turi dirbti kiekvienas 
politinio vadovo pavaduotojas. 
Politinis auklėjamasis darbas
— tai ne pareiga, bet tikro po
litinio darbuotojo pats gyveni
mas. “Jis visada su mumis,” 
—kalba kovotojai apie Zelfa- 
rovą. — Netgi tais atvejais 
kai skyrius būdavo priešo už
nugaryje, vykdydamas sudė
tingą operacijų uždavinį, 
nepailstamas komjaunuolis 
rasdavo laiko ir galimybę 
Raibiams!

“Politinis darbuotojas 
raudonarmiečių ir raudonjū-l 
reivių auklėtojas. Auklėtojas
— koks tai didelis žodis! Irs 
kaip reikšmingai, kaip didin
gai jis skamba mūsų dieno
mis'” — sako Kalininas. Pe
litinių vadovų pavaduotojai, 
kuriems partija patikėjo rau
donarmiečių auklėjimo darbą, 
turi dėti visas pastangas, kad 
dar geriau, dar vaisingiau at
liktų savo uždavinius.

Dabar, kai mūsų Veikian
čioji armija atkakliai puola 
sužvėrėjusį priešą, tie užda
viniai ypač visapusiški ir pla
tūs. Politinis darbininkas, ku
ris moko kovotojus būti drą
siais, pats turi rodyti aukštus 
karinio narsumo ir karinio me
no pavyzdžius: Jo pareiga — 
plačiai populiarinti kiekvieną 
vykusį veiksmą, mokyti vyrus 
iš pirmaujančių kovotojų pa
tirties.

Niekas taip nepakelia kovo- 
i, kaip laiku atėjusi 

’ žinia apie jo kovos draugo, 
j skyriaus, veikiančio kaimyni- 
| niam fronto bare, kovos sek- 

pie jo draugų, likusių už- 
‘ : ir kalančių pergalei 

ginklus, laimėjimus. žodinės 
agitacijos jėga, mokamai sky
riuje tvarkoma, iš tikrųjų ne
išmatuojama. Prisiminkite iš
spausdintą šiomis dienomis 
“Komjaunimo Tiesoje” pasa
kojimą apie tai, kaip žinia, 
kad fašistai sutriuškinti prie 
Peno ir Andriapolio, kurią į ko 
vos lauką atnešė agitatorius 
Valnncovas, pakėlė pavargu
sių kovotojų ūpą ir patikrino 
pergalę! Būtent, šitaip suma
niai ir suprantamai turi vary
ti žodmes agitacijos darbą 
kiekvienas politinio vadovo 
pavaduotojas.

Labai svarbu kovos lauke 
pasirūpinti kiekvieno kovotojo 
asmeniniais reikalais. Laiku 
pristatyti skanius karštus pie
tus, mokamai organizuoti poil
sį trumpo stabtelėjimo metu, 
tvarkingas lauko pašto darbas
— visa tai atlieka tam tikrą 
vaidmenį kovoje su priešu. Po-

kurio darbą
‘Kdmjaunimo 
raudonarmie- 
Aleksandras

kaip sakoma,
žmogus. Jis

tas 
su
po

Keno Privalumas Įrašinėti 
Naujus .Narius į Lietuvių 

Literatūros Draugiją?
šis klausimas, imant pavir

šutiniai, išrodo labai papras
tas, kad, rodosi, apie jį nerei
kėtų ir kalbėti, o dar mažiau 
spaudoje kelti. Vienok jis nė
ra toks paprastas, kad neturė
tų jokio efekto ir kad neturė
tų jokios aktualūs reikšmės 
mūsų organizacijose, dėlei ko 
labai daug kenčia ne tik mū
sų Lietuviu Literatūros Drau
gija, bet ir kitos.

šiame rašte kalbėsiu tik 
apie Literatūros Draugijos 
kuopas, nes pastaruoju laiku 
šiose kuopose vienur-kitur bu
vo pasireiškęs didokas nepai
symas Draugijos padėties.

Valdybų Rinkimas
Kaip paprastai, kuopos 

tūliuose susirinkimuose
renka savo naujas valdybas. 
Tūlose kuopose tankiai net ne
atsižiūrima į organizacijos 
sti p ri n i m u i tin k am u m ą.

“Gerai, bile tik apsiima,” 
kas nors riktelėja iš susirinku
siųjų, kuomet pirmininkas už
klausia: “Ar sutinkate su 
statytais draugais” ?

žinoma, ne visur taip 
Bet daugiausia taip- esti
kur didelis nerūpestingumas 
viešpatauja. Kur mažai paiso
ma, ar kuopa išlaikys savo na-' 
rių skaičiaus aukštumą, ar i 

žemyn 
ne ant

Grand Rapids, Mich.
LIETUVIAI DARBUOJASI 

KARO PARAMAI
Sukėlė Raud. Kryžiui $505
Sūnų ir Dukterų Draugija 

užmanė surengti didelę pra
mogą Raudonojo Kryžiaus pa
ramai. Prie šio gražaus už
manymo pakvietė prisidėti ir 
kitas šio miesto lietuvių orga
nizacijas. Viso susidėjo 16 or
ganizacijų. Tų 16 organizacijų 
bendras komitetas surengė di
delį balių sausio 23 d., šv. Jo
no Draugijos Salėj, žmonių 
prisirinko kupina salė. Pasek
mės buvo puikiausios. Nuo pa
rengimo pelno ir aukų susida
rė $505. Tuos pinigus įteikė 
Raudonojo Kryžiaus vietiniam 
skyriui.

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
Nares Mezga

Kiek laiko atgal Sūnų ir 
Dukterų Draugijos narės už
manė mėgsti Raudonajam 
Kryžiui. Stojo darban astuo
nios moterys: M. Varnienė, B. 
Urbonienė, S. Strack ienė, M. 
Matulaitienė, V. Gelgaudienė, 
M. Korsakienė, A. Labunienė 
ir A. Grigienė. Joms mėgsti 
sekasi. Iki šiam laikui šios 
veiklios moterys numezgė 37 
svederius, 11 porų pirštinių ir 
9 helmetus.

Jos sako, kad ir toliau 
megs. Kiek girdėti, tai jos nu- 
megs šiltų drapanų ir rusų ka
ro pagelbai.

Rinks Drapanas
Daug kas turi gerų drapa

nų. Prasidėjo pasitarimai, kad 
atidaryti drapanų rinkimo 
punktą. Tas veikiausia bus 
tuoj padaryta. Drapanos rei
kalingos nuo karo nukenteju- 
siems.

Manau, jog laikas jau pra
dėti tą, ką kitos kolonijos se
ll aT dm-peikia šisai klausi
mas pakelti draugijų susirin
kimuose, išrinkti komitetas, 
kuris tvarkytų darbą, ir imki
mės daugiau veikti karo pa
ramai.

Nauja Karo įmone
Nuo pirmos kovo čia pra

dės veikti nauja karo įmonė 
— darys svarbias dalis dėl or
laivių, — tai Irving Seating 
Co. dirbtuvė.

Ši dirbtuvė pradės veikti 
nuo pradžios mėnesio ir apie 
birželio mėnesį jau dirbs apie 
600 darbininkų.

simokėjęs, o kas dar ne, kas 
lanko susiriiikiihuš, o kas nė.

Bet taip pat reikia kiėtai ži- 
.noti ir niekad nepamiršti, kad 
kiibpų geras stovis taip jau ly
giai priklauso ir nuo visų na
rių rūpestingumo.

• Ktiomet įvyksta visų narių 
apsileidimas ir niekas nieko 
nebepaiso, tai kartais visiškai 
atleidžia viržes ir tie, kuriems 
buvo pavesta įtemptai traukti 
vežimą pirmyn!

Tokiame atsitikime jau vis
kas bloga, — visuotinas apsi
leidimas visų, draugų ir todėl 
seka kuopų susilpnėjimas ir 
kartais visiškas pakrikimas.

Tas privalo būti tuojau gy
doma, ta destruktyvė yda šu 
pirmu pastebėjimu turi būt iš
rauta, kol dar nepervėlu, kol 
dar neperdaug pavojingai pa
žeista pati organizacija. Nie
kas kitas, tik patys draugai 
turi tą temyti ir gerai rūpintis 
kuopos geru stoviu.

Niekas kitas, tik mes visi 
nariai privalome būti nuolati
niais naujų narių vajininkais, 
jeigu mums tikrai rūpi organi
zacijos nuolatinis augimas ir 
jos platus bu jojimas visose 
lietuvių kolonijose.

Imkime Įkvėpimą iš Tikrųjų 
Kovotojų

Stalingrado frontas ir vi
sas didvyriškos Raudonosios 
Armijos garbingasis frontas, 
kur triumfališkai triuškinamas 
nacifašistinis žiauriausias visos 
laisvos žmonijos priešas, tūrė
tų būt mums visiėniš didžiau
siu inspiravimu ir karščiausiu 
paraginimu geresniam veiki
mui ir rūpestingesniam auklė
jimui mūsų apšvietą sklei
džiančios Lietuvių Literatūros 
Draugijos.

Mes visi draugijos nariai 
turime jaustis lygiai atsako- 
mingais už tai, kąd mūsų, kuo
pa sumažėjo, afb'a nei- kiek 
nepaaugo nariais. O jeigu ras
tųsi ddugiau kuopų sumažėju
sių, tai reikštų, jog mūsų visa 
brangioji orgdūizacija pitiltų 
žemyn. Kaip tiibitiėt būtų ? Ar 
pažangiosios žmohijos prie
šams nebūt iš to džidugsmo? 
O visa to priežastis vien tik 
tanie, kad mes visi bepakan
kamai darbuojamės savo myli
mos draūgijos labui. Tame, 
kad mes ne visur ją auginame 
pakankdrhai gerai; kad per 
mažai įtraukiame į ją naujų 
narių ir dėlei stokos mūsų vi
sų pastangų nesuta u p o m e 
draugijai senus narius. Tokiu 
tai būdu neaugame didesniu 
spartumu. Kiek paaugame, 
tiek ir nubyrame.

Mokslininkų yra labai logiš
kai pasakyta: Kas nebeauga, 
tas turi pradėti nykti.

Taigi, brangūs visi mūsų my
limos draugijos nariai, turime 
būt sargyboje!. Turime visi 
žiūrėti ir darbuotis taip, kad 
organizacija ne silpnėtų, bet 
stiprėtų, kad ne nyktų, bet 
augtų. O kas gražiai auga, tai 
ir gausius vaisius duoda.

Mūsų Visų Darbais
Pirmučiausia, mes Visi na

riai turime gerai prižiūrėti, 
kaip mūsų kubpos valdyba 
veikia, nelaukiant metinių ra
portų. O antra, tai mes visi 
kartu: komitetas ir eiliniai na
riai privalėme nuo pradžios 
iki pabaigos metų stengtis 
gauti naujų narių į savo kuo
pą. Juk gražus ir garbingas 
ryžtingumas visur gali rastis; 
už tą pačią brangią idėją, o 
ne vien tik kovingųjų raudon
armiečių eilčšė. Tad ir pasi- 
ryžkime šiemet — 1948 me
tais visi žymiai geriau pasidar
buoti ir pakelti draugijos na
rių Skaičių iki ddr dfaūgijbs 
praeityje nebuvusiam didu
mui. Juk šiais mėtais tikimasi 
visam pasaulyje dar nematytų 
įvykių ir pergalingiaUsių kovų 
už geresnį pasaulio pertvarky
mą. Ar mes ALDLD nariai ir
gi parodysim savo sąmoningu
mą paauklėdami savo draugi
ją iki dar nebuvusiam laips
niui? O tas galima. Kiekvie
nas narys gali gauti po vieną 
narį per metus į LLD, jeigd 
tik jis,; ar ji pasibrėš tą pada-; 
ryti. Tai- įsivaizduokime da

bar iki kiek mūsų brangioji 
kultūrinė organizacija pakiltų, 
kuomet ji dabar turi apie Še- 
šius tūkstančius narių ? Koks 
skirtumas būtų iki galo metų!

Man baigiant rašyti šį 
straipsnį, gavau ir Laisvę sau
sio 30 dienos. Padėjau rašymą 
į šalį ir pasiėmiau dienraštį 
pažiūrėti, kas naujo. Kaip tik 
pasitaikė, tam pačiam nume
ryje draugas Antanas Bimba 
ta pačia tema savo Krisluose 
rašo apie LLD tūlų kuopų na
rių nepastovumą.

Tarpe kit-ko, draugas Bim
ba sako: “. . . Aš priėjau išva
dos, kad viskas priklauso nuo 
kuopos finansinio sekretoriaus. 
Jeigu jis darbštus, rūpestin
gas, pradžioje metų griebiasi 
už darbo pats ir sumobilizuo
ja kitus Veikėjus duoklių mo
kėjimui ir išrinkimui, pama
tysi, nariai gražiai pasilaiko, 
dUbklėš pasimbka ir kuopa 
kasniet nariais auga.” žinoma, 
kad taip.

PasakjTa pilna teisybė, kas 
liečia finansinio sekretoriaus 
pareigų. Bet jeigu tas sekre
torius yra toks rūpestingas, 
tai labai kuopa laiminga, kas 
liečia išrinkimą duoklių iš se
nų narių. Bet bėda tame, kad 
ne visur sekretoriai taip ge
rai dirba. Tada jau reikia vi
siems nariams tuomi rūpintis 
ir reikalauti iš sekretoriaus to
kio rūpestingumo.

Mano Pasiūlymai

Tame klausime aš patarčiau 
šitokią programą ir tik iš dvie
jų punktų, būtent: kiekviena 
kuopa, ar ji būtu didelė, ar 
maža, būtinai turi laikyti su
sirinkimus kas mėnesį. Antra, 
kiekvienam susirinkime finan
sinis šekrėtorius privalo rapor- 
tuoti; iš kiek narių jis jau išrin
ks duoklės, lt ktio p a rokuotų-

stovyje tik totis, kŪ- 
ri kbvb mėnesyje prisiųstų Vi
sų narių diidkles į centrą. To
kių kuopų sekretoriai turėtų 
būt patiės ėentrd sekretoriaus 
ir pirmininko per spaudą pa
girti, arba kredituoti, kaipo tų 
metų geriausi aktyvistai orga
nizacijos palaikyme aukštes- 
riiam stovyje.

Manau, tas iššauktų šiek - 
tiek aktyviškos kompeticijos, 
kas būtų labai naudinga visai 
draugijai. Pabandykime.

J. M. Karsonas, 
LLD 7 Apskr. Organizatorius.

kad jieškojimas ir įrašinėjimas 
naujų narių į kuopą, yra dar
bas kuopos organizatoriaus ir 
finansų sekretoriaus dalinai.

Na, o po visų metų, ramios 
tylos. Po ilgam gludžiam ne
rangumui, šiaip-taip sulaukus 
ir susirinkus keliem nariam į 
metinį kuopos susirinkimą, tik 
ir žiūrima, kiek organizato
rius gavo naujų narių į kuopą 
per visus metus. Gi kiti komi
teto nariai ir visi eiliniai na
riai visai nesijaučia atsakomin- 
gais už nepasistengimą gauti 
naujų narių, kad tuomi padi
dinti savo kuopą, kad sustip
rinti savo mylimą kultūrinę or
ganizaciją ir tuom pačiu kar
tu visą pažangų frontą.

Kuopos Veikla ir Narinių 
Duoklių Mokėjimas

O kaip yra su senais na
riais? Ar jie visi pasimokė jo 
savo duokles už pereitus me
tus? Tai irgi taip pat. Jeigu 
kuopa per visus metus nerodė 
pakankamo veiklumo, tai, su

per- 1 prantama, tokios kuopos ir su- 
.sirinkimai buvo neskaitlingai 
nariu lankomi. Tai yra fakyrą’’.tas. O kuomet taip, tai finan- 

’ sų sekretorius gavo mokestis 
tik iš tų, kurie susirinkimus 
lankė. O kiti nariai visai ne
buvo bandyta matyti jų stubo- 

'se, ar kur nors kitur, jeigu ne
atėjo į susirinkimus. “Aš ne 
žebrokas ir neisiu per stribas,” 
yra sakoma, prisilaikant išdi
dumo manijos.

Ir taip pabaigoje senų, metų, 
iš gana buvusios skaitlingos 
nariais kuopos, pasiliko tik 
pusė jos, nes visi kiti nebuvo 
tinkamai paraginti pasimokėti 
ir pasilikti 
garbingos 
jos.

Na, kas 
tą katastrofišką įvykį ? Ban
doma visą kaltę sumesti ant 
kitu. Bandoma kaltinti > žmo
nes, kad jie susenę ir jiems ne
berūpi organizacijų reikalai. 
Kiti vėl sako, kad kalti kuopos 
organizatorius ir 
kad jie negavo 
narį per metus 
pildytos senųjų 
vietos. Tai, esą,

rūpintis kuopos stoviu.
Valdybos ir Narių 

Atsakomybė
Tiesa, kad kuopos stovis 

riais ir sklandus veikimas 
daug priklauso nuo rūpestingo 
organizatoriaus ir finansų sek
retoriaus, kaip ir nuo visų 
kuopos valdybos narių. Už tai 
visuomet reikia rinkti į valdy
bą veiklesnius narius. Reikia 
duot progas ir naujiems drau
gams išsibandyti kuopos veik
loje. Ypatingai daug reiškia 
nuo finansų sekretoriaus, kas 
liečia išrinkimą senų narių 
duoklių ir tuomi palaikant na
rių pastovumą. Nes tik jis vie
nas geriausia žino, kas jau pa

me - 
išsi-

skaičiaus 
kuopa, smuks 
u narių, jeigu

vai dyba

pil

(J) kuomet jau 
rinkta, tai ir paliekama viskas 
ant jos rankų. Mat, tūlų kuo
pų nariai mano, kad kuopos 
gyvavimas, arba jos merdėji
mas priklauso vien tik valdy
bai, nors ta valdyba ir visai 
nesirūpintų organizacijos rei
kalais. Dar blogiau, labai daug 
narių yra tokio įsitikinimo,

litinio vadovo elementarinių 
gyvenimo reikalų patenkini
mu.

Mūsų kautynių statutas mo
ko, kad kautynių pasisekimą 
žymia dalimi nulemia tai, kiek 
vieningai, glaudžiai, sutarti
nai veikia skyrius. Kovo,; 
draugystė, tarpusavio pagelba 
— tai tarybinio kario 
mas. Politinio vadovo 
duotojo pareiga — be 
vos varyti propagandą 
įstatymą, stiprint karinę 
gystę, cementuoti savo skyrių.

Galinga ir atsakinga Rau
donosios Armijos politinio dar
buotojo paskirtis. Tarybų liau
dis myli ir vertina politinius 
darbuotojus, žino, kad jie 
tikri karo dėl tėvynės didvy
riai. Ir politinių vadovų pava
duotojai, geriausi Lenino-Sta- 
lino komjaunimo sūnūs, turi 
didžiuotis tuo liaudies pasiti
kėjimu ir ta meile, turi dau
ginti aukštus karinio šaunumo 
pavyzdžius, auklėti patvarius 
ir narsius tarybinius karius.

įstaty- 
p a va
pai io-

drau-

vo

nariais šios lietuvių 
Literatūros Draugi-

gi kaltas dabar už

sekretorius, 
nei po vieną 

ir nebuvo pa- 
pasitraukusių 

jų darbas bu

na-

Britanijos premjeras Churchillas traukia sau Cigarą, klausydamas Turkijos prezi
dento Ismet Inonu kalbos. Jiedu buvo susitikę geležinkelio vagone; netoli Adana 
miesto, Turkijoj. Niekas kol kas nežino, ką jiedu ten nutarė. Kol kas tai — pa
slaptis.

. . ... =sh
64Vilnies” 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 f-aštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos įjlatinimiii.

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Lorimėr Street Brooklyn, N. Y.

V - — ................■■■ S
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Raudonoji Armija Traukia 
Vis Artyn Azovo Jūros; Naciai

Neišvengsią Apsupimo
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

ir kiekį kitų reikmenų.
Į pietus vakarus -«ao Vorošilovsko mūsų kariuomene 

išmušė priešus iš vienos didelės apgyventos vietos, su
naikino 200 hitlerininkų ir pagrobė 12 kanuolių, 31-ną 
troką, vieną amunicijos sandėlį ir vieną ginklų sandėlį.

Krasnoarmeisko srityje priešai darė kelias kontr-ata- 
kas; mūsų kariuomenė atmušė jas su sunkiais priešams 
nuostoliais ir pagrobė 18-ką garvežių, 1,500 trokų, 100 
motorinių dviračių, sandėlį maisto ir kiekį kitų reikme
nų.

Čugujevo srityje mūsų kariuomenė atmušė tris vo
kiečių smogikų kontr-atakas, vieną po kitos. Mūšio 
lauke liko šimtai nukautų priešų ir šeši sužaloti vokie
čių tankai. Kitame sektoriuje mūsų tankai išblaškė ei
les priešų pėstininkų ir pagrobė 17 kanuolių ir kiekį 
trokų ir kitų įrengimų.

Anglai Užėmė Ben
Gardane, Tunisijoj

London, vas. 16. — Ang
lų kariuomenė atėmė iš Ro- 
mmelio vokiečių Ben Gar
dane, vieškelių mazgą pieti
nėje Tunisijoje, kaip teigia 
naujausios žinios.

šiaur. Afrika. — Nuo 
Amerikiečių ir anglų įsi
veržimo į Šiaurių Afriką iki 
šiol talkininkai prarado tik 
2 procentus savo laivų toj 
srity j.

BOSTON, MASS.

Vokiečiu Nusmerkti Žydai

Geneva, šveic. — Naciai 
išgabeno 30,000 žydų iš 
Čenstakavo koncentracijos 
stovyklos. Vieni tų žydų 
yra paskirti nužudymui, o 
kiti verstiniems darbams. 
Jaunesni bus siunčiami 
dirbt prie tvirtumų statymo 
prieš Sovietus.

LONDON, vas. 15. — Maskvos radijo pranešimas, 
tarp kitko, sakė:

Lichaja srityje mūsų kariuomenė sėkmingai grūmė
si pirmyn ir kautynėse dėlei vienos didelės apgyventos 
vietos mūsų tankistai išmušė iš veikimo 26 vokiečių tan
kus. Mes pagrobėme septynis garvežius ir 150 trokų su 
kariniais reikmenimis.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė pagrobė septy
nias kanuoles, 15 tankų, 58 trokus, didelį skaičių gele
žinkelio vagonų, grūdų sandėlį ir kiekį kitų karinių 
reikmenų.

Čugujevo srityje mūsų kariuomenė vedė atkaklius 
ofensyvo mūšius. Priešai stengiasi sustabdyt mūsų žy
giavimą pirmyn ir meta į mūšius rinktinę savo kariuo
menę, tame skaičiuje ir tūlas savo smogikų divizijas, 
paskutiniu laiku atgabentas iš Francijos.

Mūsų kariuomenė nugalėjo vokiečių pasipriešinimus.
Per tris dienas vienas rusų kariuomenės junginys 

sunaikino 62 vokiečių tankus ir nušlavė apie 1,200 prie
šų kareivių ir oficiei’ių.

Amerikos Lakūnai Kartotinai 
Atakavo Priešų Įrenginius

Franci jo j ir Kitur
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

Buvo nušautas žemyn vienas priešų žvalgybos lėktu
vas arti Jungtinių Valstijų pozicijų vakariniuose Ale- 
utuose.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vas. 14. — Mūsų bombanešiai-smigikai ir torpedi

niai lėktuvai, lydimi savo lėktuvų kovotojų, atakavo 
japonus Mundoj, New Georgia saloj; užkūrė didelį 
gaisrą. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

Paskui tą pačią dieną mūsų lėktuvai trimis bombo
mis pataikė į didelį japonų krovinių laivą arti Buino, 
Shortland salos srityje. Apie 25 iki 30 japonų lėktuvų 
pasipriešino mūsų atakai, ir 11 priešų lėktuvų tapo nu
šauta žemyn. Negrįžo du Jungtinių Valstijų bombane- 
šiai ir šeši lėktuvai kovotojai.

Nacių orlaiviai atakavo 
kelis Anglijos miestelius ir 
užmušė tam tikrą skaičių 
vaikų, moterų ir kitų civi
lių gyventojų.

London.—Talkininkai nuo 
savo įsiveržimo į Šiaurių 
Afriką sunaikino jau treč
dalį Ašies laivų, gabenusių 
karius ir reikmenis į Tuni- 
siją.

Istanbul, Turkija. —Pra
nešama, kad Bulgarijos pa
triotai užmušė generolą Ch. 
Lukovą, buvusį karo minis
ter}, kaipo nacių rėmėją.

Hit Them Where lt Hurts 
. ... BUY BONDS!

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

Give our fighting men the 
guns, the planes, the tanks they 
need! Bonds buy bombs. Ev
ery dime, every dollar you put 
into Defense Bonds and Stamps 
is a blow at the enemy. Hit them 
where it hurts — buy bonds! 
Bonds cost as little as $18.75 up— 
stamps as little as 10 cents up.

BOMBAY, Indija, vas. 15. — Jungtinių Valstijų oro 
štabo pranešimas:

Mūsų bombonešiai plačiai ir smarkiai bombardavo 
japonų įrengimus Lonkine, šiaurinėje Burmoje vas. 15 
d.

Daugeliu bombų tiesiog pataikyta į japonų naudoja
mus pastatus ir sandėlius; sudeginta TO iki 12 priešų 
kareivinių.

Tą pačią dieną dvi grupės mūsų bombanešių ataka
vo sutelktus japonų garvežius ir vagonus vidurinėje 
Burmoje; skaičiuojama, kad buvo sunaikinta 60 preki
niu vagonų.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo iš tų veiksmų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Moterų Kliubo su

sirinkimas įvyks 18 d. vasario, 8 v. 
vakaro, 735 Fairmount Avo. Drau
gės visos dalyvaukite ir neužmirš
kite naujų narių atsivesti. Taipgi ir 
ne narės kviečiamos dalyvauti.—P. 
Walant. (39-41)

SOVIETŲ KARIUOMENE PRALAUŽĖ NACIU AP
SIGYNIMO LINIJAS APLINK CHARKOVĄ 

savo orlaivių bombarduoti 
sovietines liinjas. Sovietai 
oficialiai įvardina ir ketu
rias vokiečių smogikų divi
zijas, persiųstas sausio 
mėn. pabaigoje iš Francijos 
į frontą prieš Sovietus.) 

Užimdami Kuteinikovo, 
rusai perkirto vokiečiam 
geležinkelį, einantį iš Ta- 
ganrogo uosto, stovinčio už 
ketverto desėtkų mylių į 
vakarus nuo Rostovo. Rau
donarmiečiai jau betarpiš
kai grūmoja naciams pra
moniniame Stalino mieste, 
apie 100 mylių į šiaurių va
karus nuo Rostovo.

Ukrainos - Doneco srity
je Sovietai atėmė iš vokie
čių dar 30 miestų, miestelių 

ir kaimų. ___

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
greitu laiku užimsiant! 
Charkovą.
Naciai Permeta Daugiau 

Smogikų iš Franci jos į
Rytų Frontą

Papildomasis oficialis So
vietų pranešimas jau antru 
kartu užginčijo anglų spau
dos žinias, būk vokiečiai 
perkelių savo kariuomenes 
dalinius iš prieš-sovietinio 
fronto į kitus frontus. Visai 
priešingai, naciai dar iš ki
tų frontų permeta vis dau
giau savo kariuomenės 
frontan prieš Sovietus, kaip 
sako tas Sovietų praneši
mas. Žinios iš Rytų fronto, 
be to, jau kelintą sykį pri
mena, kad vokiečiai net iš 
Tunisiios persiunčia būrius

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario 21 d., 2 
vai. dieną, 408 Court St. Gerbiami 
nariai, susirinkite į šį susirinkimą 
visi. Kurie dar negavote 1942 m. 
knygos, ateikite pasiimti. Taipgi už
simokėkite už 1943 metus, nes šių 
metų knyga spaudoj ir neužilgo na
riai- ją gaus. — C. Andriūnas, sekr.

(40-42)

WORCESTER, MASS.
Komiteto Sovietų Medikalės Pa

gelbės ir Raudonojo Kryžiaus Am- 
bulapsų reikale įvyks susirinkimas 
18 d. vasario, 29 Endicott St., 7:30 
v. v. Komiteto nariai ir valdybų na
riai prašomi dalyvauti, jeigu gali
ma, prašome šių Draugijų: Sūnų ir 
Dukterų, LDS, LLD moterų ir vy
rų kp. ir PLT. Yra labai svarbūs 
klausimai. — J. M. Lukas, sekr.

(40-41)

BOSTON, MASS.
šį metą visi turės pildyti taip 

vadinami “Income Tax” nuo jūsų 
uždirbtų algų, bankihių nuošimčių 
ir rendų nuo namų — nuosavybių. 
ŽINYČIOS PATARNAVIMO OFI
SAS galės lietuviams padėti, jei jūs 
ateisite Antradienio Ir Ketvirtadie
nio vakarais ir šeštadieniais nuo 1 
vai. dieną. Mos savo ofise turime 
gerus „specialistus ..pildomo „taksų 
klausimu. Žinyčios Patarnavimo ofi
sas: 2 Atlantic St. Ateidami turėki
te su savim social security nume
rius ir kitas informacijas liečiančias 
jūsų uždarbius ir nuošimčius.

(4MD

Kaip Mes Įsteigėm Krautuvę 
Drabužiam Rinkti

Be abejo, daugeliui bus įdo
mu, kaip mes įsteigėm krautu
vę drabužiam rinkti ir tuos 
drabužius persiųsti į Sovietus. 
Tai darbas, kuris reikalauja 
netik daug spėkų, bet ir nema
žai lėšų- Tik pamislykim, krau
tuvės palaikymas kainuoja $20 
kas mėnesis. O kur šviesa ir 
šiluma? Prie to, reikia ją' lai
kyti kas dieną atdarą.

Bet ve, keli draugai susiren
ka ir nutaria įsteigti krautuvę. 
Tuoj išrenka komisiją sujieš
kojimui krautuvei patalpą. Už 
kelių dienų gauname praneši
mą, kad krautuvė jau paimta. 
Dabar nutarėme sušaukti pla
tesnį susirinkimą per laiškus, 
kad tikrai būtų galima krautu
vę atidaryti.

Sausio 3 d. įvyksta draugiš
kas pasitarimas su užkan
džiais. Komitetas plačiai susi
rinkusiems dalyką perstato ir 
primena, jog mes susiduriam 
su lėšomis, kurias mes patys 
turėsime padengti. Visi vien
balsiai užgiria komiteto suma
nymą, ir pasipylė aukos.

Gavinavičius aukavo $10.00. 
Po $5: A. Barčius, V. Vaškie
nė, M. Kazlauskienė. Po $4 : R. 
Niaura. Po $3: A. Buivydas, 
M. Vaškienė. Po $2: J. But
kus, S. Rainardas, H. Tamo
šauskienė, K. Kalaušius, A. 
Jankus, J. Vaznys, A. Buivy
dienė, J. Zulis, J. Pluta. Po $1: 
J. Kasparas, J. Zaimis, M. Ka
zlauskas, A. Jusienė, J. Naujo
kas, G. Likas, P. Norbutas, V. 
Norbutienė, H. Simanavičienė, 
D- Jtįsius, K. Lukošienė, B. 
čiuberkienė, U. Kavoliūnienė, 
G. Bražinskas ir A. Dambrau
skas.

Reiškia, jau turime gerą pra
džią. Dabar kas lieka daryti, 
tai pilnai įrengti ir atidaryti 
minėtą krautuvę. Tuoj komite
tas stvėrėsi už darbo. Vieni 
pradėjo rūpintis krautuvės ra
kandais ir įrengimu, o kiti 
rinkti draugijų, bažnyčių ir 
įvairių 'Organizacijų antrašus, 
kad būtų galima išsiuntinėti 
atsišaukimus. Šis pradžios dar
bas į trumpą laiką buvo atlik
tas ir krautuvė buvo pilnoj 
tvarkoj. Tik liko klausimas, 
kas jąją tvarkys? Reikia dar 
vieno plataus susirinkimo ir 
Komitetas nutarė tokį susirin
kimą sušaukti.

Antrame susirinkime Komi
tetas paaiškina, kad krautuvė 
'bus atdara kasdieną nuo šeštos 
valandos vakare iki devintos, 
ir kad joje turi būti po du 
žmones kasdieną. Duotas įneši
mas rinkti darbininkus. Vien
balsiai visi pritaria. Ir ar ži
note, kad neėmė nei penkių mi
nučių, o visos dienos buvo už
pildytos. Bet tai ne viskas. 
Komitetas aiškina, jog tūli au

kauti drabužiai visiškai geri, 
bet vietomis reikia juos peržiū
rėti ir pataisyti. Tuoj ant vie
tos susiorganizavo kriaučių ba- 
talijonas ir J. Usevičių pasta
tė už kapitoną. Atleiskite, dar 
ne viskas. Pakilo klausimas, ką 
turėsime daryti su tokiais dra
bužiais, kurie geri, o nevalyti? 
Tokius negalima išsiųsti. Su
sirinkimas nutarė išvalyti, ne
paisant, kad kainuos keli dole
riai. Komitetas aiškina, jog 
jie pinigų turi ir rinkliavos ne
darys. Bet kas tau, draugai 
pradėjo nešti aukas ir kloti se
kretoriui ant stalo.

Po $5: Kazlauskienė ir A. 
Jankus. Po $2: J. Lieponis. 
Po $1: Sabulienė, Jasienė, Ru- 
plienienė, Kavaliūnienė ir K. 
Kalaušius. Krasauskas 50c.

Kaip matote, viskas tvarkoj. 
Bet dabar gal norėtute žinoti, 
kokios iš to pasekmės? šiuos 
žodžius rašiau po dviejų savai
čių nuo krautuvės atidarymo. 
Per dvi savaites žmonės sune
šė : 265 atskirus drabužius. Di
džiumoj, vyrų overkotai ir mo
terų brangūs kailiniai. Nepa
darysiu klaidos pasakęs, kad 
tai apie už du tūkstančiu dole
rių vertės! 240 atskirų dėžu
čių medikamentų, už $106.80. 
Kitas asmuo aukavo už $30 
medikamentų.

Komentarų nereikia. Dirbki
me visi, o nudirbsime milžiniš
ką darbą. Kurie da nepridavėt 
savo drabužių, atneškite tuo
jau, nes gali būti pervėlu. Tie, 
kurie jau davėme, raginkime 
kitus tai padaryti-

Krautuve randasi: 494 East 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Atdara kas dieną nuo 6 iki 9 
vak. (išskiriant nedėldienius).

Jaunutis.

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.

JO Dienų
Nuolaida

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

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

Akiniai
už $7.50

Lietuvių Kūro 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. Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA - TURTAS

Le VANDA

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

LIETUVIŠKAS ;

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) ;

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vyny ir Degtines
Kasdien Turime

i KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ !

Juozas Zeidat
Savininkas <[

: 411 Grand St. Brooklyn

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7064

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

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

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės 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 Mostį. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.... Deksnio Galinga Mostis ... 1-oz. ... 75c

.... Deksnio Galinga Mostis . .. 2-oz. ... $1.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 4-oz. ... $2.00

.... Deksnio Galinga Mostis .. , 16-oz. ... $5.00
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovaną!.

Vardas ir pavardė................................................................................................ ...

Gatvė ir numeris .........................................................................................................

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

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

«$, LIETUVIŲ ŽINIAI 
' -M Ar Girdėjote?

f /y V : : : i K Ar žinai, kalminka, kodėl mes taip greit pa- 
/1- | \ I f* genome ? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų

maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų.
tf&Hį Tad verčiau mes eikime j Sveikatos Maisto

krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
r A 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 g&zų: serga Neuritis netun 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą

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

taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmu mažin
toje laike mėnesinių

4 VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą
5 SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo. Arthnti'- 

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų
b KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl lų. kurie jaučiasi nerv><..<
7 P B LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo
8 N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis Palengvina 

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda nen^a 
opai užgyti

9 VELVETONE CREAM, dėl sausos veido Klos, vienas iš geriausių 
DEL MERGINU ir MOTERŲ Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti į

'geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines čiclų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių m^-dų; sudaryta iš Soya pupelių į 
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. ¥.
.. I■. |IW»H Į įimny ..........wt»wrh>ii'ih~iu«i
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wood Gary, Francesco Valen
tino.

Miestavos radijo stoties 
programos būna kas dieną nuo 
7 ryto iki 7:45 vai. vakaro.

Vyrai Turi Nešiotis 
Drafto Kortas

Drafto viršininkas šiai apy
linkėj McDermott paskelbė, 
kad pereitą pirmadienį duota 
paskutinė proga užsiregistruo
ti parenkamajai kariškai tar
nybai tiems vyrams, kurie dėl 
kokių nors priežasčių nesire- 
gistravo arba užsiregistravę 
nestojo. Po to, sako viršinin
kas, visų tų vardai bus per
duoti atitinkamoms įstaigoms, 
kad nubaustų prasikaltusius.

Prie to patvarkyta visiems 
kariuomenės amžiaus vyrams 
visuomet turėti su savim regis
tracijos ir klasifikacijos k or- • 
tas, o senesniems — tik re
gistracijos kortas, nes pradė
jus ablavą ant slapuku bile 

• kada, bile įstaigoje ar kelyje 
gali pareikalauti parodyti 
kortas. Neturinčių laukia neiš
vengiamas susitrukd.vmas ir 
tūluose atsitikimuose bus bau
džiami.

Miesto Tarybos Narys 
Reikalauja įvesti 

Rendy Kontrolę
Peter V. Cacchione, brook- 

lynietis komunistas Miesto Ta
rybos narys, įteikė Miesto Ta
rybai keletą rezoliucijų ven
dų ir diskriminacijos klausi
mais.

Viena jo rezoliucija reika
lauja paraginti newyorkiecius 
kongreso narius remti Marcan- 
tonio bilių IIR-7, kurį priėmus 
būtų panaikinti balsavimo tak
sai. Jie padeda visokiems apy- 
seriškiems elementams pieti
nėse valstijose būti išrinktais į 
kongresą prieš žmonių valią.

Kita rezoliucija paragina
New Yorko Valstijos Seime
lio narius remti assemblyma- 
no Lamulos bilių. Jis įsteigtų 
kontrolę rendų apartmentams,
kurių rendos yra ne didesnės, 
šimto dolerių per mėnesį.

Trečia ir ketvirta rezoliuci
jos paremtų assemblymanų 
Jack ir Andrews bilių, kuris 
uždraustų vyriausybės įstai
goms skelbtis diskriminuojan
čiuose laikraščiuose ir nustaty
tų jiems pabaudą, taipgi vals
tijos senatoriaus Peny bilių, 
kuris draudžia diskriminacijai 
bile kokioj viešoj įstaigęj, kur 
bent kas parduodama.

Siūlydamas rezoliucijas Pet
er V. Cacchione pareiškė, kad 
"mūsų valstijos civiliu teisių 
įstatymams reikia įdėti dan
tis. Jau laikas uždėti griež
tesnes baudas už praktikavi
mą diskriminacijos.”

Bėgiu pastarųjų dviejų sa
vaičių New Yorke areštuoti 77 
asmenys prasižengę drafto 
įstatymui.

Laisvės Bazaras 
Įvyks Vėliau

Buvo paskelbta, kad Lais
vės bazaras įvyks vasario 
20 ir 21 dd. Tačiau negalė
jome tinkamai prisirengti. 
Trukdo šalčiai ir kitos ap
linkybės. Todėl bazaras ati
dėtas neribotam laikui. Už 
savaitės pranešime kada 
tikrai įvyks.

Prašome bazarui dovanų 
ir prašome nesivėlinti j aš 
prisiųsti.

Laisvės Administracija.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris ar vyras dirb

ti Restaurante — Bar ir Grill. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis po 6 vai. vakaro j Cleveland 
Palace (John Jurevičius, savinin
kas), 234 Cleveland St., Brooklyne. 
(East New York dalyje). Važiuo
jant Jamaica linija išlipkite ant 
Cleveland St. stoties. Arba telefo- 
nuokite: Applegate 7-9718. (40-41)

Rengiama įspūdingas Lietu
vai Pagalbos Popietis

Lietuvių Komitetas Teiki-1 
mui Pagalbos Lietuvai ir So-j 
vietų Sąjungai skelbia, kad 
rengiama įspūdingas masinis 
mitingas - koncertas vasario 
28-tos popietį, Grand Paradise 
svetainėj, 318 Grand Street, 
Brooklyne. Jžanga nemokama.

Apie šio mitingo tikslą ren
gėjai sako:

Jau antri metai Lietuva ken
čia baisią hitlerininkų prie
spaudą! Mūsų tėvai, motinos, 
broliai, seserys ir giminės ve
da partizanų karą ir šaukiasi 
pas Amerikos lietuvius pagel
bės. Mes turime ateiti jiems i 
pagelbą sunkioj kovoj!

Raudonoji Armija triuškina 
hitlerininkus. Lietuvių pulkai 
artinasi prie Lietuvos! Jų per
galingos kovos garsas jau gir

dis Vilniuj ir kitur. Padėkime 
jiems sumušti hitlerizmą ir iš
laisvinti Lietuvą!

Šiose prakalbose išgirsite, 
kas mums reikia daryti, kad 
greičiau Amerika, Sovietų Są
junga, Anglija ir kitos Jung
tinių Tautų šalys karą laimė
tų.

žymių kalbėtojų sąstato bus 
Povilas Rotomskis, Sovietų Są
jungos generalio konsulo lie
tuvis atstovas.

Koncertinę programą pildys 
svočias choras Sietynas iš 
Newark, N. J., vadovaujamas, 
muzikės B. L. šalinaitės, Al
dona Klimaitė ir Rusų Balalai
kų Orkestrą.

Ruoškitės mitingui patys, 
praneškite apie tai ir kitiems.

Raud. Kryžiaus “Karo Fondo
Mėnuo” Prasidės Kovo 1-mą

Paveiksle matome (iš kairės į dešinę) Edward 
Bykowski, Colby M. Chester, Raud. Kryžiaus vajaus 
vedėją, New Yorke, ir majorą LaGuardią, Miesto Salėj.

Edward Bykowski, sūnus sveturgimio amerikiečio, 
sužeistas pirmuosiuose Saliamono Salų mūšiuose, buvo 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus paskirtas prašyti majo
ro LaGuardijos, kad jis kovo menesį paskelbtų "Rau
donojo Kryžiaus Fondo Mėnesiu” didžiajame New 
Yorke.

Eddie buvo vaistininko padėjėju ant kruizerio Vin
cennes ir tapo šrapnelių sužeistas, sulaužyta koja, 
taipgi per šešias valandas išbuvo panertas vandenyje 
kada laivas nuskendo. Jo gyvybė išgelbėta dėka Rau
donojo Kryžiaus kraujo plazmai. Iš dėkingumo Raudo
najam Kryžiui už tą ir kitus patarnavimus jis savo pa
silsi© laikotarpį nusprendė pašvęsti kampanijai už pi
nigines ir kraujo aukas Raud. Kryžiui, kad jis išgalėtų 
taip pagelbėti visiems, kaip pagelbėjo jam.

Moterys Majorui Atne
šė Valentine

Didžiojo New Yorko mote
rų ir vaikų delegacija lankėsi 
pas majorą LaGuardią perei
tą sekmadienį ir paliko jam 
gražią Valentine — su 50,000 
parašų, reikalaujant įsteigti 
dirbančių moti n ų vaikams 
priežiūros centrus.

šių metų vasario 15-ta buvo 
šalčiausia 15-ta šio miesto re
korduose, 8 laipsniai žemiau 
zero, ir šalčiausia šią žiemą. 
Pirmesnė šalčiausia buvo gruo
džio 20-ta, su 3 laipsniais že
miau zero.

Radijo Festivalo 
Programos

Vasario 17-tos programose 
iš miestavos radijo stoties 
WNYC, 830 klės, ant jūsų ra
dijo, 11:15 vai. ryto girdėsitei 
prohibicijos laikų dainas. Po
pietinė.) programoj 3 : 15 • vai. 
bus žymi dainininke Alice 
Howland. Ir per visą popietį ii’ 
vakarą iki 7:45 vai. bus žymių 
dainos ir muzikos artistų, kaip 
kad ir kiekvieną dieną per iš
tisą savaitę.

Minėtoji stotis dar prieš ka
rą įvedė 11-kos dienų festiva- 
lą, kuriuo laikotarpiu perduo
dama Amerikos ankstybiausių, 
vėlybiausių ir moderniškiausių 
muzikos kūrėjų darbai radijo 
programose, taipgi rengiama 
ir koncertai salėse. Tose prog
ramose dalyvauja žymūs mu
zikos ir dainos žmonės iš svar
biausių miesto muzikos mo
kyklų ir kolegijų, taipgi teat
rų ir operos žvaigždės solistai 
ir grupės, balso ir instrumentų 
artistai.

Šis ketvirtas metinis ame
rikinės muzikos festivalas pra
sidėjo Lincolno gimtadienį, 
baigsis Washingtono gimtadie
nį, vasario 22-rą.

Vasario 21-mos programą 
nuo 4 :30 vai. iki 5 :30 vai. pil
dys Metropolitan Operos Są
jungos artistų grupė, kurioje 
randame ir Amerikos lietuvai
tę Anna Kaskas, taipgi Elea
nor Steber, Walter Cassel, El
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Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, ,N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
į------------------------------------------------- B

žinios perduodamos keliomis 
minutėmis prieš baigiantis va
landai kas valandą. Protar
piais būna muzika ir visokį 
miesto, valstijos ir šalies vy
riausybės pranešimai, tarpe tų 
daugelis tokių, kurių negirdėsi 
jokiose kitose stotyse. Miesta- 
va stotis neužsiima bizniškais 
skelbimais, tik perdavimu ži
nių, abelnu švietimu ir teiki
mu muzikos ir dainų.

K-jas.

Dorothy Thompson Kal
bės Sov. Sąjungai Pa

galbos Mitinge
Pastebėjau pranešimus spau

doje, kad žymi kol u muistė 
Dorothy Thompson kalbės 
Brooklyno žydų Centro įvyk
siančiame Rusijai Karo Pa
galbos mitinge vasario 27-tos 
vakarą, 667 Eastern Parkway. 
Tai reiškia, kad jinai laiko So
vietų Sąjungą mūsų krašto 
talkininke, o ne priešu.

Įdomu, kokiomis apgaulė
mis vaduojantis buvo gauta

Miss Thompson vardas tarpe 
“sveikintojų” lietuviško mi
tingo, įvykusio vasario 14-tą, 
Webster Hall, kur buvo nieki
nama Sovietų Sąjunga? Klau
sant tų niekinimų, man atro
dė, kad sėdžiu Goebbelso pro
pagandos, o no Amerikos pi
liečių mitingo.

Ten Buvęs.

Buvę rašomųjų mašinėlių 
pardavėjai dabar jas supirki
nėja iš žmonių. Vyriausybė 
nori supirkti kur nors pas 
žmones esančius 600,000 ma
šinėlių, reikalingų valdiškų 
raštinių darbams.

Sveikina Iš Floridus
Juozas Byronas, Laisvės lino- 

ty pistas, išvykęs porai savaičių 
į Floridą sveikatai taisyti, pri
siuntė laisviečiams sveikinimų. 
Juozas veikiausiai sugrįš šios 
savaitės pabaigoje ir vėl stos 
darban. Jis gal nei neįsivaiz
duoja, kaip jis šią savaitę lai
mingas, būdamas saulėtoje 
Floridoj. Pas mus, New Yorke, 
šiomis dienomis užėjo didelių 
šalčių banga — 8 laipsniai že
miau zero!

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

“ Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame- 
'ikoniškais. Rei
kalui esant ir 
oadidinu 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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneStat 

Presas

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

..........

Lietuvių Rakandų Krautuvė

it":

Gyventojai to bildingo, ku
riame užmušta Mrs. Baranow, 
pareikalavo, kad savininkas 
pastatytų daugiau prižiūrėto
jų.

Miesto gaisragesyklose su
dėta 50,000 pompų, vartojimui 
per vardenus laike priešų ata
kų iš oro.

Francūzų Karo Laivai 
Pribuvo Pataisoms

Didžiausis Francijos karo 
laivas Richėlieu, 35,000 t., kar
tu su kitais 3 laivais pribuvo 
į New Yorkįt pataisoms. Sykiu 
pribuvęs Francijos laivyno 
vice-admirolas Raymond Fe- 
nard pareiškė pageidavimą, 
kad visi francūzai susivienytų 
sumušimui fašizmo.

Laivus aptarnauja trys tūks
tančiai francūzų jūrininkų, 
aprūpintų reikmenimis iš lend- 
lease fondo. Francūzų laivai 
dabar vieni kariaus greta mū
sų laivyno, kiti padės saugoti 
vandens kelius į šiaurių Afri
ką.

Septynių metų berniukas 
Bocca, nuo Kalėdų palaikomas 
gyvu tik kraujo perleidimais, 
gal turės mirti, jei neatsišauks 
retai randamos rūšies Univer
sal 4 Type O kraujo davėjas, 
nes Fordham ligoninė išbaigus 
turimą sandėlį.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

' $150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrė Barberiai

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770 
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UP-TO-DATE

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

KARŠTI VALGIAI
DIDELIS PASIRINKIMAS

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-504.8

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.
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VUU-THIW 1AMONA VMI-THIN* MAFIHU-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tek STagg 2-2178




