
KRISLAI
Ne iš to galo.
Gerai pasirodė.
Ką pagiedos Brooklynas?
Progų visur yra.
Dar kartą pasispjaudė.

Rašo A. BIMBA

New Yorko miesto Taryboje 
įneštas bilius, kuris priverstų 
visas krautuves kasdien užda
ryti lygiai su aštunta valanda 
vakare. Įnešėjas sakosi norįs 
sutaupyti valdžiai kuro ir švie
sos.

Kad kūra ir šviesa reikia 
taupyti, tai visi sutinkame. Bet 
šis taupymas daromas ne iš toj 
galo. Jis tiktai apsunkytų dar
bininkus, kurie dirba vėlai ir 
nespėja prieš astuonias nusi
pirkti reikmenų.

Pereitą sekmadienį Philadel- 
phijos lietuvių masinis mitin-] 
gas išėjo labai puikiai. Sovie-1 
tų medikalei pagelbai publika 
sudėjo šesius šimtus dolerių su Į 
viršum. Aukojo nepaprastai 
duosniai. Iš sykio aš to nesi
tikėjau.

Vienas draugas, suskaičius 
aukas, sako: Matai, labai gy- 
rei Montello, o mes juos suby- 
tinome.

Tokios lenktynės yra geros.
Dabar prisieina Brooklynui 

rimtai pagalvoti. Brooklynie- 
čių masinis mitingas su kon
certu įvyks vasario 28 dieną. 
Apart kitų, čionai kalbės So
vietų konsulato lietuvis atsto
vas Povilas Rotomskis.

Jis kalbėjo ir Philadelphi- 
joj. Pasakė labai puikia pra
kalbą, nušvietė Lietuvos liau
dies kryžiaus kelius kovoje 
prieš hitlerinius okupantus.

Abejoju, ar brooklyniečiai 
šį sykį savo duosnumu šiam 
humanitariniam reikalui pra
lenks filadelfiečius.

NUSKANDINTA IKI 17
JAPONŲ LAIVŲ TIES
SALIAMONO SALOMIS

Amerikiečiai Neteko Tik Dviejų Karinių Laivų; Sunaikino 60 
Japonų Lėktuvų, o Amerikos Žuvo tik 22 Lėktuvai

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Tą pačią dieną, tam pačiam 
tiksįui, įvyks dar du mitingai. 
Vienas bus So. Bostone, o ki
tas Worcesteryje. Man prisi
eis tuose mitinguose kalbėti, 
todėl Brooklyno susirinkime 
dalyvauti negalėsiu.

Tačiau Brooklyno vardas ir 
garbė man rūpės. Prieš išva
žiuosiant stengsiuosi savo au
ką palikti Brooklyno mitingui.

Beje, pereitą šeštadienį lan
kiausi Burlington, N. J. Tai 
miestas, į kurį atvažiavau iš 
Lietuvos 1913 metais. Tais lai
kais ten buvo didžiulė gele
žies dirbtuvė. Joje teko kele
tas mėnesių paprakaituoti. Da
bar, sako, jos vieton rengia
mas didelis amunicijos fabri
kas.

Burlingtone lietuvių nedaug. 
Susirinkime dalyvavo nedidelė 
saujalė. Bet kurie dalyvavo, 
pasirodė gerai. Net penki 
draugai įstojo į Lietuvių, Lite
ratūros Draugijos kuopą, kuri 
prieš kiek laiko susiorganiza
vo iŠ astuonių narių.

Draugai pasižadėjo daugiau 
veikti ir išbudinti iš miego vie
tinius brolius. Geriausio jiems 
pasisekimo.

Pereito antradienio Laisvės 
vietinėse žiniose skaičiau re
porterio ilgoką aprašymą tos 
nelaimingosios traicės bendro 
fronto susirinkimo. Skaitai 
žmogus ir galvoji: Nejaugi tų 
srovių lyderiai visai išsikraus
tė iš proto, ar kas jiems pasi
darė ?

O dar gudravo j a, dar ma
no ką nors apgauti. Sušilę šin- 
kavoja hitlerinę propagandą, 
bet apsimaskuoja patrijotiz- 
mu.

Kaip aną sykį Grigaitis, taip 
dabar Laučka ir Stilsonas pa
miršo Hitlerį. O pamiršo to
dėl, kad norėjo pamiršti.

Jie atsimena, kad jie džiau
gėsi, kai Hitlerio gaujos už
puolė mėsinėti Lietuvą. Dabar 
prieš tą Hitlerį išeiti neparan
ku.

Neparanku todėl, kad jie 
Lietuvos ir žmonijos priešu 
skaito ne Hitlerį, bet Sovietų 
Sąjungą. Todėl viską daro, 
kad ją išniekinti ir prieš ją su
kurstyti Amerikos lietuvius.

(Tąsa 5-am pusi.)
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AMERIKIEČIAI ATMETE NACIUS BAR 10 MYLIŲ ATGAL

WASHINGTON, vas. 16. — Laivyno pranešimas 282: 
Sutrauka karo laivyno veiksmų Pietiniame Ramia

jame Vandenyne nuo sausio 29 d. iki vasario 4 d.:
1. Paskutinėj sausio mėnesio dalyje Jungtinių Valsti

jų žvalgybos lėktuvai pastebėjo stambias japonų karo 
laivų grupes, tame skaičiuje karo didlaivius ir lėk- 
tuvlaivius vandenyse tarp Truko ir Saliamono salų. Tuo 
pačiu laiku gauta pranešimai, kad susitelkė didelė gru
pės priešų naikintuvų ties tomis salomis ir suburta ne
paprastai daug japonų lėktuvų visose priešų stovyklo
se Saliamono salų ir New Britain srityje.

2. Atrodė, kad gal japonų laivynas sutiks išstot i 
lemiamą mūšį. Po to sekę įvykiai, tačiaus, rodo, kad 
priešai norėjo tik iškraustyt savo kariuomenę iš Gua
dalcanal salos ir kenkt judėjimams Jungtinių Valstijų 
transporto laivų, kurie kėlė mūsų kareivius į Guadal
canal salą netrukus pirm japonų apsigynimo susmuki
mo toje saloje. Nebuvo jokių veiksmų tarp didžiųjų
laivynų jėgų iš vienos ar antros pusės. Kariniai priešų 
laivai-naikintuvai, po stipria savo lėktuvų apsauga, 
daugiausiai tik plaukiojo tarp Guadalcanalo ir šiauri
nių Saliamono salų.

3. Sausio 29 d. vakare torpediniai priešų lėktuvai 
atakavo grupę Jungtinių Valstijų šarvuotlaivių ir nai
kintuvų, kurie saugojo mūsų transporto laivų judėji
mus ir veikė apie 70 mylių į pietus nuo Guadalcanalo 
arti Rennell salos. Priešų oro torpedos pataikė J Jung
tinių Valstijų šarvuotlaivį Chicago ir žiauriai ji suža
lojo. Kitas mūsų šarvuotlaivis ėmė šalin vilkt sužalotąjį 
šarvuotlaivį, kuris paskui buvo pavestas mažam laivu- 
kui tempti.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

Prezid. Rooseveltas 
Sveikina Sovietus 
Charkovo Pergale

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sveikino 
rusus Charkovo atėmimu 

iš vokiečių ir, besikalbėda
mas su laikraščių reporte
riais, pareiškė, jog Raudo
noji Armija paskutiniu lai
ku atgriebė du ar tris stip
riuosius nacių punktus, be 
kuriu vokiečiams sunku bus 
pradėt ofensyvą iš savo pu
sės šį pavasarį.

Pietinėje nacių linijos pu
sėje, kaip sakė preziden
tas, raudonarmiečiai atka
riavo tokius stiprius punk
tus, kad Sovietai dabar ge
riau užtikrinti prieš vokie
čius, jeigu naciai net ban
dytų daryt kontr-atakas te
nai.

Jis taipgi pastebėjo, jog 
žemė į vakarus nuo Char
kovo linijos yra plokščia, 
tai vokiečiams ten sunku 
būtų varyt ofensyvą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Nacių engiamojoj Jugo
slavijoj sparčiai plinta dė
mėtojo tifo liga.

THE LITHUANIAN DAILY

Amerikiečiai per Dvi Dienas
Nugrūdo Fašistus 16 
Mylių Atgal Tunisijoį

Sovietai Naikina Sumi
šusiai Bėgančius nuo

Charkovo Nacius
Maskva, vas. 17. —So

vietai oficialiai pranešė, jog 
supliekta Charkove nacių 
kariuomenė betvarkėje bė
ga į vakarus, o raudonar
miečiai, karštai vydamiesi, 
naikina sumišusius hitleri
ninkus.

Viename tik šio fronto 
sektoriuje tapo nukauta dar 
1,000 vokiečių ir 43 jų tan
kai.

Vidudieninis Sovietų pra
nešimas sako, jog dar tebe
skaičiuojama dideli daugiai 
priešų ginklų ir kitų įren
gimų, kuriuos raudonar
miečiai sunaikino bei pa
grobė Charkove. Dar neuž
baigta skaičiavimas ir na
cių prarastos kariuomenės 
mūšiuose dėl Charkovo.

“Tarp kitko, pagrobta ir 
vokiečių komandos Įsaky
mas žūt-bū t apgint miestą 
(Charkovą), nežiūrint kiek 
tai lėšuotų.”

Maskva. — Laužoma na- Amerikos lakūnai 
cių linijos visu pietiniu 200 bombardavo italų salą 
mylių frontu. ciliją.

vėl
Si-

London, vas. 17. — Alžy
ro radijas pranešė, jog 
Amerikos kariuomenė, 
kontr - atakuodama vokie
čius, nubloškė juos dar 10 
mylių atgal ties Faid tarp- 
kalne, vidurinėje Tunisijo- 
je. Diena pirmiau toje fron
to dalyje amerikiečiai at
metė priešus 6 mylias at
gal.

Pirm to naciai su dide
le persvara tankų, šarvuo
tų automobilių ir pėstinin
kų buvo laikinai nustūmę 
amerikiečius 20 mylių at
gal, į vakarus nuo mini
mos tarpkalnės. Bet, ame
rikiečiams laimėjus pasku
tinius mūšius, jiem telieka

CHARKOV NEPAPRASTAI
SVARBUS MIESTAS

Atimtas iš vokiečių Char
kovas yra didis geležinke
lių centras ir pramonės 
miestas Ukrainoj. Pro jį ei
na šeši svarbieji geležinke
liai, taigi Charkovas yra 
sekama po Maskvos 
didžiausia g e 1 e ž i n k e- 
lių stebulė Sovietų Są
jungoje. Jis 1939 metais 
turėjo 830 tūkstančių gy
ventojų. Jo plotas daug 
maž toks kaip Amerikos 
miestų Baltimorės ar St. 
Louiso.

Charkovas dėl savo plieno 
pramonės yra vadinamas 
rusiškuoju Pittsburghu.

Charkove buvo didžiuliai 
fabrikai traktorių, lėktuvų, 
garvežių, elektros dirbimo 
mašinų, ir kitos mašineri-

Šimtai Tūkstančių Na
cių Atsidūrė Pavojuje

Maskva, vas. 17. — Šim
tai tūkstančių vokiečių ka
riuomenės atsidūrė apsupi
mo bei sunaikinimo pavo
juje į pietus nuo Charkovo, 
ypač į vakarus nuo Rosto
vo. Sovietinė kariuomenė 
užėmė pozicijas už 40 mylių 
į šiaurius nuo Azovo Jūros 
ir tuo būdu dar labiau su
siaurino pabėgimą naciams 
iš 60 mylių ilgio “maišo.”.

Raudonarmiečiai, tarp 
kitko, atėmė iš hitlerininkų 
Siniavką, tik už 17 mylių į 
šiaurių rytus nuo Taganro- 
go, Azovo Jūros prieplau
kos.

&

(šiuos žodžius berašant), 
jau tik keturios mylios iki 
pirmesniųjų savo pozicijų.

Tęsiasi smarkūs mūšiai 
tarp amerikiečių ir nacių 
šarvuotų jėgų. Vokiečiai 
vartoja ir naujausius savo 
tankus Mark VI, kurie esą 
ginkluoti labai galingomis 
kanuolėmis ir turį šešių co
lių plieno sienas.

London, vas. 17. — Neofi
cialiai pranešama, kad sku
biai Tunisijon siunčiama 
amerikiečiams daugiau tan
kų ir kitų pastiprinimų. 
Menama, jog amerikiečiai 
ruošiasi didžiai atakai prieš 
hitlerininkus.

jos, chemikalų, dviračių, 
maisto ir kt.

Bet pirm naciams pasie
kiant Charkovą, Sovietai 
išgabeno iš jo visą mašine
riją ir kitus fabrikinius 
prietaisus.

Charkovas buvo vienas iš 
gražiausių, naujoviškai į- 
rengtų miestų Sovietijoje. 
Jame pristatyta dailių did- 
namių ir net dangorėžių. 
Miestas turi daug plačių, 
medžiais apsodintų gatvių- 
alėjų, didelį skaičių knygy
nų, teatrų, puikių viešbučių, 
departmentinių krautuvių, 
muzėjų, milžinišką fizinės 
kultūros stadiumą, univer
sitetą ir įvairias kitas auk
štojo mokslo įstaigas. Na
ciai sunaikino bei sužalo
jo daugelį tų įstaigų.

Naujas- 2-ro Fronto Pri
minimas Talkininkam
Maskvos radijas, praneš

damas apie Charkovo at
vadavimą, kartu pareiškė:

“Jau netoli yra tos die
nos, kada amerikiečiai ir 
anglai atvyks į Europos že
myną ir laikysis jame.”

NAUJAUSIOS ŽINIOS
VOKIEČIAI PASIVARĖ 

35 MYL. PIRMYN

šiaur. Afrika, vas. 17. — 
Naciai, šturmuodami su di
deliu skaičium tankų, pri
vertė dar nepatyrusius mū
šiuose amerikiečius pasi
traukt 35 mylias atgal Fe- 
rianos kalnų srityj, Tunisi
joj-

SOVIETU KARIUOMENĖ 
MARŠUOJA PIRMYN LINK 

ORIOLO IR Į VAKARUS 
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Nuo Charkovo Sovietai Nesu
laikomai Žygiuoja Pirmyn

LONDON, vas. 16. — Specialis Maskvos radijo pra
nešimas užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė vasario 16 d., po smarkios atakos, 
perėjusios Į kautynes gatvėse, užėmė Charkovo mies
tą.

Mūšiuose dėl Charkovo mūsų kariuomenė supliekė 
ir nuvijo vokiečių smogikų (Rinktinės Gvardijos) kor
pusą, susidėjusį iš dviejų tankų divizijų—“Adolfo Hit
lerio” ir “Reicho”—motorizuotos divizijos vardu “Di
džioji Vokietija,” taipgi iš tam tikro skaičiaus vokiečių 
pėstininkų divizijų ir specialių būrių.

Veiksmai dėlei Charkovo atvadavimo ir dėlei priešų 
supliekimo šioje srityje buvo įvykdyti mūsų kariuome
nės komanduojamos generolo pulk. Golikovo.

Kautynėse dėl Charkovo ypatingai atsižymėjo mūsų 
kariuomenės junginiai komanduojami generolo majo
ro Moskalenko, generolo Įeit. Rvbalko, generolo Įeit. 
Kocakovo ir generolo majoro Sokolovo.

Vidunaktinis Sovietų pranešimas, greta kitko, sakė:
Vasario 16 d. mūsų kariuomenė, po griežtos, štur

muojančios atakos, perėjusios į įtūžusias kautynes gat
vėse, užėmė Charkovo miestą.

Rostovo srityje mūsų kariuomenė užėmė apskričių 
centrus Bolše-Kriepkaja ir čaltyrą ir dideles apgyven
tas vietas Generalskij Mostą, Sultan-Saly, Krimą, Ned- 
guvovką ir Siniavką.

Vasario 16 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto dalyse 
sunaikino apie 100 trokų su priešų kariuomene ir reik
menimis; nutildė 20 baterijų lauko kanuolių ir prieš
lėktuvinių patrankų ir susprogdino iki šešių amunici
jos sandėlių.

Žygiuodama pirmyn į vakarus nuo Novošachtinsko, 
mūsų kariuomenė užėmė eilę apgyventų vietų. Novo-

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

London, vas. 17. — So
vietų kariuomenė, šturmu 
atėmus iš vokiečių Charko
vą, 800 tūkstančių gyven
tojų miestą, dabar žygiuo
ja pirmyn į šiaurius linkui 
Oriolo, kito svarbaus pra
monės ir geležinkelių mies- 
ot, ir į vakarus nuo Char
kovo. Kiti Raudonosios Ar
mijos daliniai maršuoja į 
pietus, triuškindami nacių 
pasipriešinimus.

Charkovas, už 375 mylių 
į šiaurvakarius nuo Stalin
grado, buvo užimtas po to, 
kai raudonarmiečiai su tan
kais ir kitais pabūklais iš
taškė rinktiniausias Hitle
rio smogikų, tankų ir pėsti
ninkų divizijas, dalinai ar
ba visiškai sunaikindami a- 
pie 120 tūkstančių nacių.

Ne pagal kokį planą hit
lerininkai pasitraukė iš 
Charkovo, bet po to, kai ta
po sutriuškinti per žiau
riausius, perkūnuojančius 
mūšius pačiose miesto gat
vėse.

Charkovą vokiečiai turė
jo savo rankose nuo 1941 m. 

spalių 25 d. Desėtkai tūks
tančių darbininkų iš nacių 
pavergtų kraštų buvo su
varyta statyt Charkovo ap- 
tvirtinimus, kol jis tapo pa
verstas į drūčiausią hitleri
ninkų tvirtovę pietiniame 
fronte. Bet Sovietai galin
gais smūgiais trumpu laiku 
supleškino ir tuos stipriau
sius nacių apsitvirtinimus.

Atvadavę Charkovą, so
vietiniai kovotojai “be jo
kio sustojimo žygiuoja pir
myn, naikindami besitrau
kiančius atgal hitlerininkus 
ir jų pabūklus,” kaip sakė 
Maskvos radijas.

Kariniai anglų tėmytojai 
tvirtina, jog, užimdami 
Charkovą, rusai įrodė, kad 
jie gali sumušt pačias ge
riausias Hitlerio jėgas.

London, vas. 17. — Ang
lų submarinai nuskandino 
6 ar 7 fašistų laivus.

Anglijos orlaiviai vėl ple
škino nacių submarinų sto
vyklą Lorientą, Franci jo j.
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Bolševikiškas Baubas ir Lietuva
Lietuviai pro-naciai, kurie savo spau

doj taip karštai sveikino Hitlerį ir jo 
razbaininkų šaiką, kada jis užpuolė Ta
rybų Lietuvą ir visą Sovietų Sąjungą, 
dabar susiliejo į vieną chorą, vadovystėj 
Goebbelso, ir svietą baugina “bolševikų 
pavojumi”. Jie taip rašo, o dar bjauriau 
sako prakalbas.

Yra ir tarpe amerikiečių kietakakčių, 
kurie nori, kad Sovietų Sąjunga išlai- 
mėtų karą prieš Hitlerį, bet paskui ir 
pati save likviduotų. Jie nepripažįsta So
vietų Sąjungos dalimi Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Bessarabijos. Jie nepripa
žįsta Finų-Karelų Sovietinės Socialis
tinės respublikos, bet ją gatavi padova
noti Hitlerio agentui generolui Manner- 
heimui. Jie mano, kad, jeigu 1)920 metais 
Lenkijos imperialistai pavergė didelę da
lį Sovietų Ukrainos ir Baltrusijos, tai 
tie plotai ir po karo, kada Sovietai iš
laisvins Lenkiją, turi būti padovanoti 
Lenkijai ir ten vėl ponų valdžia grąžinta. 
Jie norėtų matyti, kad Sovietų Gruzija, 
Armėnija, Kazakstanas ir kitos sovie
tinės respublikos būtų “nepriklausomos”, 
tai yra atskirtos nuo Sovietų Sąjungos. 
Jie suranda ir baltų ukrainų ir baltru- 
sių, kurie susideda su jais į vieną cho
rą, kad ir Ukrainą ir Baltrusiją pada
rius “nepriklausomomis”, tai yra kokių 
nors užsienio imperialistų kolonijomis. 
Jie išskaitliuoja, kad Sibiras turįs pri
gulėti Japonijai, nes ji nori Aziją val
dyti.

Jie dasikalba prie tokio absurdo, kad 
suranda ir Rusų Socialistinei Sovietinei 
Respublikai geriau būti “demokratinei” 
ir pasikviesti valdyti Kerenskį, o kiti net 
karalių siūlo.

Iš tikro, yra žmonių ir nachalų ir tu
rinčių tiek begėdiškos drąsos, kad jie 
mano, jog Sovietų Sąjunga, kuri taip 
didvyriškai kovoja už mūsų visų reika
lus, kurios piliečiai sutriuškino Hitlerio 
“nesumušimo” baubą, kurie išgelbėjo 
Amerikos milionų žmonių gyvastis, ka
da karą užbaigs, tai turėtų patys įvy
kinti gyveniman tą, ką Hitleris negalė^ 
jo su tankų ir lėktuvų pagalba padaly
ti.

Jų bukas protas sako, kad, jeigu Ame
rikoj yra keli Lietuvos liaudies išmatos 
fašistai ir Hitlerio auklėtiniai, kurie čia 
atvyko per Berlyną, kurie skleidžia me
lus prieš Tarybų Lietuvą, jeigu čia ran
dasi keli veidmainiai politikai, kurie, 
būdami Jungt. Valstijų piliečiais, o rū
pinasi diktuoti trims milionams Lietu
vos žmonių valstybės formą, tai būk 
todėl Lietuvos liaudis ir turėsianti atsi
sakyti savo valios, savo teisių. Ir tie be
gėdžiai dar kalba apie Atlanto Čarterį, 
kuris kiekvienai tautai leidžia pačiai 
nuspręsi savo santvarkos formą!

Jiems labai gerai atsakė “Pravdoj” 
Sovietų Sąjungos veikėjas D. Zaslavsky, 
kuris pareiškė, kad Sovietų Sąjungos 
liaudis taip didvyriškai kovoja tik todėl, 
Kad ji nori būti laisva, kad ji nori gy
venti, kaip jai geriausiai pritinka. Tas 
patsai ir su Lietuvos ateitimi; Joki Stil- 
sonaų Grigaičiai, LauČkos, Bajorai ir 
Smėtohos “atstovai” neturi teisės ir ne
galės Lietuvos liaudies valią suvaržyti.

Jie savo viltį dėjo ant Hitlerio laimė
jimo. Smetonos “atstovas” iš Hitlerio 
gazietų ėmė nacių propagandą prieš So
vietų Sąjungą ir ją teikė ne vien lietuvių 
prO-nacių spaudai, bet ir Hearsto spau
dai. Jie troško Hitlerio pergalės, nes 
Lietuvoj jų plauko žmonės yra nacių 
Kvislingai. Bet tos jų viltys, tie troški
mai bus vėjų išblaškyti kartu su Hitle
rio gaujų pabaiga.

Dienraštis Vilnis Apie Literatū
ros Draugijos Plūdikus

Geštapininko Prano Ancevičiaus orga
nas Naujienos bjauriai išniekino Lite
ratūros Draugiją, kuri išleido gerą knygą 
apie Jungtines Valstijas. Mūsų chicagi- 
nis dienraštis Vilnis tiems ponams štai 
kaip atsakė:

“Iš po “Naujienų” pastogės per dauge
lį metų neišėjo nei vienos knygos. Kultū
riniu atžvilgiu ta naujieninė grupė yra 
bankrūtas, kuriam lygaus nėra Ameri
kos lietuviuse.

“Kartą (1919-20 metais) tos grupės 
žmonės bandė užgrobti Literatūros 
Draugiją. Jiems pasisekė nusinešti ir 
dalį tos Draugijos pinigų. Greit iš to 
pasisavinto vardo beliko tiktai grobiai. 
Jie neišleido jokios knygos.

“Turint tokį nežmoniškai prastą re
kordą, tiems ponams iš viso, rodosi, ne
reikėtų kalbėti apie knygas. Jie turėtų 
tenkinties tik Valtino ir “generolo” Kri- 
vickio “literatūra.”

“Bet ir šiame atsitikime pas juos nė
ra nei mažiausio padorumo. Štai mūsiš
kė Literatūros Draugija išleidžia puikų 
kūrinį “Amerikos Demokratijos Steigė
jai”. Ta knyga yra tikras arsenalas in
formacijų apie Amerikos demokratiją. 
Ta knyga naudinga kiekvienam Ameri
kos lietuviui, jeigu jis nepermirkęs na
cizmo raugalais.

O ką “Naujienos” daro?
Pirmiausia jos chuliganiškai išplūsta 

Literatūros Draugiją “literaturką.” Pa
skui visus tuos žmones, kurie bendromis 
spėkomis pagamino tą veikalą, jos iš
plūsta “pisateliais”. (Kodėl ne kacapais, 
ar mongolais?)

“Kolioties ir rodyti liežuvį jų svarbiau
sia profesija.

“Bet ką gi “Naujienos” iš esmės gali 
pasakyti prieš tą knygą? Jos nieko nei 
nesako. Jos nepajėgia ją sukritikuoti. 
Jos nei nebando ją kritikuoti.

i

“Tai ko jos kabinėjasi, ko plūstasi?
“Nagi todėl, kad vienas draugas, kuris 

daug prisidėjo prie tos knygos parašy
mo, kokia dvidešimts metų atgal kiek 
kitoniškiau žiūrėjo į Amerikos praeitį 
ir į nekiiriuos asmenis, kurie vadovavo 
praeities kovoms.

“Per tuos ilgus metus jis giliau'daly
kus pastudijavo ir atkeitė savo nuomo
nę.

Kiekvienas sutiks, kad jis labai gerai 
padarė. Tas parodo, kad jis mokinasi ir 
protauja. Už tai jį galima tik pasveikin
ti. Visi mes mokinamės.

“O kaip su “Naujienų” orakulu ir jam 
panašiais? Jie ne tik nieko naujo neiš
moko, jie ne tik jokios knygos ar kny
gelės nepajėgia sukurti, bet užmiršo ir 
tą, ką seniau dar žinojo.

“Skylėtam šveicariškam sūry atsirado 
dar daugiau skylių.”

Tūlų Lenkų Apetitas
Hitleris pavergė Lenkiją ir ją baisiai 

terioja. Jis ten nužudė kelis milionus 
žmonių. Jis pasinešęs visus lenkus iš
naikinti, kurie nenori būti jo vergais.

Ir kiekvienam yra aišku, kad Lenkijos 
laisvė priklauso tik nuo Sovietų Sąjun
gos pergalės. Nes, jeigu ne Sovietų Są
junga, jeigu ne jos taip didelė ir sunki 
kova, tai kas gi būtų galėjęs išlaisvinti 
pavergtus kraštus, jų tarpe ir Lenkiją?

Lenkijoj auga žmonių simpatijos So
vietų Sąjungai. Visi 'sąžiningi žmonės 
džiaūgiasi, kada Raudonoji Armija ar
tėja prie Lenkijos. Ir, rodosi, kad visa 
lenkų spauda Amerikoj turėtų būti vie
ninga ir dėkinga Sovietų Sąjungai.

Bet taip nėra. Tūli elementai, kaip iš 
“Nowy Swiat”, tufi taip didelius apeti
tus, kad jie mano, jog Lenkijai vėl turės 
priklausyti ir Vakarinė Baltrusija su 
Gardinu, Baltstoge, ir Vakarinė Ukrai
na su Lwovu ir Kovelių, ir Vilnija su 
Vilnium—Lietuvos sostine, ir dalis če- 
choslovakijos, ir gal dar ką magaryčioms 
Sovietų Sąjunga jiems pridės.

Kodėl? Nagi tik todėl, kad jų tokis 
apetitas, tik todėl, kad jie 1920 metais, 
pasinaudodami imperialistinių valstybių 
pagalba, buvo pavergę tuos kraštus. Mes 
manome, kad jie ne tik to nesulauks, bet 
nesulauks būti ponais ir pačioj Lenkijoj. 
Kas liečia Lenkijos liaudį, tai ji mokės 
savo reikalus sutvarkyti namie ir su kai
mynais ir be ponų MatUszewskiu pagel- 

bos.

“Duokite Mums Ginklų!”— 
Šaukia Kovingi Jugosla

vijos Partizanai

Sovietų Tikslas 
Šiame Kare

Jugoslavijos partizanai 
veda didvyringą kovą ir lai
ko ten sukaustę apie 30 
Hitlerio ir Mussolinio divi
zijų. Hitleris, Mussolinis ir 
Michailovičius* jau išžudė 
per 1,000,000 Jugoslavijos 
žmonių. Bet kovos nesiliau
na. Jugoslavijos partizanai 
yra organizavę 300,000 ar
miją, kuri padalinta į kelias 
atskiras dalis. Jie yra jau 
atkariavę ketvirtadalį savo 
šalies. Jie turi sudarę savo 
liaudies valdžią, iš pačios 
liaudies, tų žmonių, kurife

jais išvien kovoja prieš par
tizanus. Tą faktą kores
pondentui pabrėžė ir keli 
jugoslavų kunigai. Michai
lovičius teisinasi, būk jis y- 
ra Jugoslavijos “patrijo- 
tas”, būk jis nekariauja 
prieš Hitlerį ir Mussolinį 
tik todėl, kad laukia Ang
lijos ir Amerikos jėgų, ka
da jos ateis į Balkanus, tai 
tada jis kariaus, ir jis kovo
ja prieš Jugoslavijos parti
zanus, nes jiė yra “komu
nistai” ir “Sovietų agen
tai.”

ten gyvena ir kovoja. Jie 
nepripažįsta Jugoslavijos 
“valdžios”, kuri sau ra
miai gyvena Londone.

Jugoslavijos partizanai 
dar sėkmingiau kovotų 
prieš Hitlerį ir Mussolinį. 
jiegu jie turėtų pakanka
mai ginklų. Jie šaukiasi i 
Jungtines Tautas: “Duokite 
mums ginklų ir mes jums 
dar daugiau padėsime!”

Jugoslavijos partizanai 
dar sėkmingiau kovotų, jei
gu ne generolo Michailovi- 
čio žalingi prieš juos išsto
jimai. Generolas Michailo- 
vičius skaitosi karo minis- 
teriu Jugoslav, “valdžioj”, 
jis jau metai laiko kaip su
laikė savo “armijos” kovą 
prieš Hitlerį ir Mussolinį, 
laukia “antro fronto Balka
nuose” ir veda kovą prieš 
partizanus.

Net New York Times ko
respondentas Mr. C. L. 
Sulzberger pateikia štai 
kokius partizanų apkaltini
mus generolo Michailovi- 
čiaus antrašu. Pirmas par
tizanų susikirtimas su ge
nerolo Michailovičiaus jė
gomis įvyko lapkričio mė
nesį, 1941 metais. Michai
lovičiaus “četnikai” pagro
bė 360 kovingų partizanų, 
nuginklavo ir juos perdavė 
Hitlerio Gestapui, ir jie bu
vo pakarti arba sušaūdyti 
Valjevo mieste. Naciai pa
liko gyvus tik šešis, ku
riems įsakė eiti tarpe gy
ventojų ir skleisti nusimini
mą, c

Vėliau generolo Michailo
vičiaus gaujos užpuolė par
tizanus Cer Kalnuose ir 
daug jų išžudė. Generolas 
Michailovičius apgavo 4,- 
000 partizanų, pakviesda
mas į Rovną Gorą, kur būk 
bus karalius Petras ir da
rys peržvalgą, o kada par
tizanai ten susirinko, tai jo 
gaujos išvien su Hitlerio ir 
Mussolinio gaujomis Užpuo
lė partizanus ir išžudė.

Generolas Michailovičius 
yra susirišęs su Hitlerio ir 
Mussolinio agentais ir su
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Tuo gi kartu Jugoslavijos 
partizanai veda karą prieš 
Hitlerį ir Mussolinį. Jie ne 
vien Jugoslavijoj laiko su
kaustę apie 300,000 priešo 
armijos, bet buvo įsiveržę į 
Italiją ir kelis kartus rado 
būdų ir priemonių nuskan
dinti priešo laivus Adriati- 
ko Jūroj. Tuo pat kartu 
jiems priseina kariaut prieš 
Hitlerio Jugoslavijos “val
džią,” kuriai vadovauja ge
nerolas Milan Nedich, prieš 
Kroatijos Mussolinio “val
džią,” kuriai vadovauja 
pardavikas Ustači ir prieš 
generolo Michailovičiaus 
jėgas.

Kovingų partizanų “Lais
voji Jugoslavija” slapta ra
dio stotis nuolatos pateikia 
žinių pasauliui iš partizanų 
kovų. Partizanų eilėse yra 
ir Jungtinių Tautų žmonių, 
kaip tai lenkų, anglų ir ko
vingų francūzų. Dalis jų 
pateko ten pabėgdami iš 
Vokietijos ir Italijos nelais- 
vių stovyklų. Taip, neseniai 
per tą radio stotį kalbėjo 
Anglijos karininkas Jack 
Denver, kuris tarnavo An 
glijos - Naujosios Zelandi
jos 20-tame batalione ir bu
vo suimtas į nacių nelaisvę 
Graikijoj.

Jugoslavijos “valdžia,” 
kuri sėdi Londone, norėtų, 
kad Jugoslavijos žmonės at
sisakytų savo teisių, kad 
jie pasiduotų generolui Mi- 
chailovičiui. Gi tas genero
las sėbrauja su Hitlerio ir 
Mussolinio agentais ir ka
riauja prieš partizanus, ap
šaukdamas juos “Sovietų 
agentais.”

Tokia yra Jugoslavijoj 
padėtis. Ją nepakeis Londo
ne sėdėdami ponai, kurie 
save vadina Jugoslavijos 
“valdžia.” Visos anti-hitle- 
riškos Jugoslavijos jėgos 
apsivienytų bendrai kovai, 
jeigu iš ten būtų atšauktas 
generolas Michailovičius ir 
jo sėbrai, kurie tik kenkia 
liaudies kovai.

D. M. š.

Vasario 9 dieną Maskvos 
Pravdoje apie tai rašo David 
Zaslavsky, atsakydamas Wa- 
shingtono laikraščiams, kurie 
pradėjo skleisti įvairius gan
dus apie , Sovietų Sąjungos 
tikslus šiame kare.

Zaslavskis cituoja Staliną, 
kuris pasakė:

“Mes neturime, mes negali
me turėti tokio tikslo Šiame 
kare, kad užgrobti svetimas 
teritorijas arba svetimus žmo
nes Europoje, ar Azijoj, api
mant ir Iraną.

“Mūsų vyriausias tikslas yra 
išlaisvinti mūsų teritoriją ir 
mūsų žmones iš vokiškojo fa
šistinio jungo. Mes neturime, 
mes negalime turėti tokio tiks
lo, kad uždėti mūsų valią ir 
slavišką (rusišką) režimą ant 
kitų Europos pavergtų žmonių, 
kurie tikisi mūsų pagelbos.

■'■“Mūsų tikslas išlaisvinti 
tuos žmones, idant jie galėtų 
kovoti prieš Hitlerio tironiją, 
duoti jiems progą suorgani
zuoti savo reikalus pagal savo 
norą, o ne kištis į kitų žmonių 
vidujinius reikalus.”

Pereitų metų gegužės 1 die
nos pareiškime Stalinas pa

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

Minneapolis miesto Labor Demolition Crew, kurį su
daro ADF ir CIO bariai, paruošė riemažai laužo (at
liekamos geležies) karo reikalams. Nuotraukoje mato
me dirbančius Vietos ADF lyderius prie to darbo -— jiė- 
du d ir b d sekmadieniais.

reiškė, kad Rusija neturi tiks
lo užgrobti svetimas teritori
jas arba svetimus žmones. Mū
sų tautos tikslas, jis sakė, yra 
tame, kad išlaisvinti Rusiją iš 
vokiškųjų fašistinių bestijų ir 
paliuosuoti ’’mūsų brolius uk
rainiečius, mol d a v i e č i u s, 
baltgudžius, estus, lietuvius, 
latvius ii* kareliečius iš panie
kinimų, į kuriuos jie yra pa
kliuvę.”

O kalbėdamas apie Rusijos 
užsienio politiką pereito lap
kričio 6 dieną Maskvos sovie
te, Stalinas patiekė programą 
dėl Anglijos - Sovietų Sąjun
gos - Amerikos koalicijos. Ta 
programa tokia :

“Panaikinimas rasinės dis
kriminacijos, p r i p a žinimas 
tautų lygybės ir jų teritorijų 
nepaliečiamybės, išlaisvinimas 
pavergtų tautų ir atsteigimas 
jų soverinių teisių, teisė kiek
vienai tautai sutvarkyti savo 
reikalus pagal savo norą, eko
nominė pagelba tautoms, ku
rios nukentėjo nuo karo ir 
pagelba joms pasiekimui me
džiaginės gerovės, atsteigimas 
demokratinių laisvių ir sunai
kinimas hitlerinio režimo.”

DARBININKŲ 
SVEIKATA

bąja opa. Kai viduriai su
gedę, tai negerai ir visam 
organizmui.

Operaci j os darymas ‘ ant 
opos dalykų ilgam nepatai
so. Tą opą išpjovė, bet ne-

Skilvio Opa. Prarūgę 
Viduriai

Drauge daktare. Skaitau 
jūsų patarimus Laisvėje, 
prašau ir man patarti, už 
ka sakau dėkui iš kalno.

Aš esu 39 metų vyras, 5 | užilgo gali ir vėl opa atsi- 
p. ir 5 c., 175 sv. Turėjau 
operaciją ant aklosios žar
nos prieš 10 metų. Po to 
pradėjo vidurius skaudėti, 
ir tada daktaras sakė, kad 
turiu opą (ulcerį) ir norė
jo daryti operaciją. Bet aš 
bijojau ir nesutikau. Pas
kiau po dviejų metų skaus
mai praėjo. Kartais vidu
riai nelabai veikia, bet bu
vo nebloga. Bet dabar vėl 
kokie 8 metai pradėjo.

Buvau ant peršvietimo X. 
Surado mažą opą ar kokią 
raudoną dėmę dešiniam šo
ne skilvio kakliuko. Pradė
jo galvą skaudė t, ypač no
sį tarpe akių. Ir gyslas lyg 
kas veržia iš užpakalio kak
lo. Galva kartais pasvaigs- 
ta, bet daktaras nieko ne
randa kai dėl galvos.

Ar tas yra nuo vidurių ar 
kas kitas prasideda? Dak
taras dabar vaistų jokių ne
beduoda, tik liepia neval
gyti kepto ir rūkštaus, o 
daugiausia pieną. Aš taip 
darau jau 3 mėnesiai, bet 
nieko nepakitėjo, jaučiuos 
da blogiau.

Po krūtine kasotai grau
žia ir dešiniam šone. Vidu
riuose kas tai rėkia, treš
ka; Kai kada pasirodo 
kraujo kaip siūlų, išėjus 
laukan. Bijau, kad neprisi
kabintų vėžys. •

Mačiau, daug kam pata- I 
riate iodą. Ar tai tą, kur 
ant žaizdos tepa—Tincture . 
lodin? , !

Esu mainierys. Gal man 
tas darbas kenkia?
Atsakymas.
Nebūtinai, Drauge. Prarū

gusiais viduriais ir opomis 
daugelis serga, nežiūrint 
darbo rūšies.

Kad Jums galvą paskau- 
da ir ji svaigsta ir kaklą 
lyg veržia, visa tai veikiau- nu. Darykite taip nuolat ir 
šia turi ryšių su ta nela- nuolat, visą gyvenimą.

rasti, jei maiste nėra pa
kankamai visų reikalingų 
dėsnių, visokių statomųjų 
medžiagų, “cemento.”

Ir vien pienu gyvenda
mas, daug ko nenuveiksi, 
nes pienas, nors ir pama- 
tingas maistas, bet neturi 
viso ko, kas reikalinga or
ganizmui. Reikia daugiau 
ko.

Kad Jums, einant lau
kan, jau ir kraujo pasiro
do, tai yra ženklas, kad 
reikia imtis griežtesnių 
priemonių.

Jūsų darbas, kaip minė
jau, nelabai čia ką kliudo. 
Kad ir visai be darbo bū
tumėt, pasėkos vis viena 
būtų nebekokios, nebent 
pradėsite vartoti gerai su
kombinuotą maistą, visokių 
vitaminų ir tūlų vaistų. Be 
reikalo Jums gydytojas ne
beduoda jokių preparatų. 
Jų reikia būtinai.

Gaukite Vitamin C tab
lets, 100 mg., 100. Imkite po 
3 tabletes 3 kartus kas die
na, su maistu. Ir tuo patim 
kartu ir po tiek pat — ir 
vis su maistu — imkite Vi
tamin B Complex capsules. 
Po valgio imkite po ketvir
tadalį šaukštuko kreidos 
miltukų (precipitated 
chalk). Imkite regulingai. 
Mažiau druskos. Mažiau 
smarkių, deginančių daiktų.

Pieno, grietinės, sviesto, 
sūrio vartokite dažnai ir 
nemažai, porą, trejetą kiau
šinių virtų kas diena. Po 
truputį virtų kepenų, juo
dos duonos. Vaisių ir dar
žovių galima, iš pirmo po 
truputį, paskiau daugiau, 
bet vis tik sunką. Kramty
kite, sunką nurykite, o ru- 
pienas ne. lodo.po 1 lašą 
porą kartų į savaitę, su pie-
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Mes Pasiėmėme Globoti Didįjį 
Botkino Ligonbutį Maskvoje

Botkino iigonImtis prieš 12 metų. — Kitokia šiandien padėtis. — Turime surink
ti $100,000. — Lietuvių kvota $5,000.

Vieną povakarį neangliš- 
kųjų laikraščių redaktoriai 
Niujorko mieste buvo su
kviesti pas Zlatko Balakovi- 
čių į jo puošnųjį apartmen- 
tą. Zlatko Balakovičius — 
garsusis jugoslavų smuiki
ninkas. Be to, kad jis dide
lis artistas, Balakovičius— 
nemažesnis savo- gimtojo 
krašto patri jotas. Karo me
tu jis deda dideliausių pas
tangų ne tik savo kraštui 
gelbėti, padėti Jugoslavijos 
partizanams, kovojantiems 
prieš nacius ir fašistus, bet

ZLATKO BALOKOVIC, 
žymusis jugoslavas smuikinin
kas, narys Russian War Relief 
Komiteto, ir pirmininkas Tau
tinių Grupių Divizijos, smar
kiai darbuojasi surinkimui 
$100,000 Botkino ligonbučiui 
(Maskvoje) užlaikyti.

jis taip pat uoliai dirba Ta
rybų Sąjungos kovotojams 
gelbėti, jis uoliai darbuojasi 
Russian War Relief Komi
tete, vadovaudamas Tauti
nių Grupių Divizijai, — jis 
yra jos pirmininkas.

Po arbatėlės, svečiai su
ėjo į apščiąją smuikininko 
studiją išgirsti, kam jie iš 
tikrųjų buvo sušaukti. Ba
lakovičius kalbėjo trumpai, 
bet nepaprastai nuoširdžiai 
ir karštai.

— Gavau laišką, — pra
dėjo jis, — nuo generalinio 
Tarybų Sąjungos konsulo, 
gerbiamojo Viktoro Fediu- 
šino, siūlančio mums, Tau- 
tinhi Grupių Divizijai, pa
siimti globon žymųjį Bot
kino ligonbutį Maskvoje, 
kuriame šiuo metu gydomi 
sužeistieji Raudonosios Ar
mijos kariai... Tamstoms 
nereikia aiškinti didvyriš
kieji raudonarmiečių žygiai, 

Besigydydami Botkino ligonbutyj, Maskvoje sužeistieji Raudonosios Armijos ka
riai lošia šachmatais, skaito laikraščius ir knygas. Nuotraukoje matome vieną tokį 
vaizdą. Botkino ligonbutis šiuo laiku paaukotas išimtinai sužeistiesiems raudon
armiečiams gydytis. Russian War Relief Komiteto Tautinių Grupių Divizija pasi- 
mojo surinkti $100,000 tam ligonbučiui užlaikyti, — aprūpinti jį reikiamais chi
rurgijos ir medicinos reikmenimis. Tasai $100,000 turi būti surinktas iki š. m. ko
vo 1 d. Lietuviai pasižadėjo surinkti tam tikslui $5,000. Kiek jūs aukojote tam 
reikalui ?

kertą žmonijos priešams 
smūgius Rytų Fronte. Jūs 
patys tai gerai žinot. Mums 
tik turi rūpėti, kaip prak
tiškiau galėtume ištiesti sa
vo pagalbos ranką didvy
riams... Didžiuojamės, kad 
Tarybų vyriausybė sutiko 
pavesti mūsų globai tokį 
didelį ligonbutį — patį di- 
džiausįjį visoje Tarybų Są
jungoje...

Sekretorius perskaitė gen. 
konsulo Fediušino laišką 
(jis tilpo Laisvėje š. m. va
sario 5 d.)

Sekė kitų sueigėlės daly
vių kalbos, diskusijos dėl to, 
kaip pasekmingiau surinkti 
$100,000 pinigų sumą, kuria 
bus superkami būtini ligon
bučiui reikmenys. Kalbėjo 
ir Russian War Relief Ko
miteto pirmininkas, Mr. 
Carter. Kalbėjo laikrašti
ninkai ir kiti sueigėlės da
lyviai. Visi sutiko, jog 
$100,000 per vasario mėnesį 
galima nesunkiai surinkti, 
tik reikia visuomenei išaiš
kinti patį reikalą, pačią es
mę; tik reikia prieiti prie 
žmonių. Kiekvienas pripa
žino, jog šiandien vienas iš 
svarbiausiųjų visų laisvę 
mylinčiųjų žmonių uždavi
nių Amerikoje — pagalbos 
teikimas Tarybų Sąjungos 
didvyriams, mušantiems 

mūsų visų bendrąjį priešą. 
Tarybų Sąjungos didvy
riams pagalbos teikimas, 
faktinai, yra pirmas po mū
sų krašto karinių pastangų 
rėmimo.

Šitų žodžių rašytojui Bot
kino ligonbutis yra žino
mas. Jis ten praleido ištisą 
dieną; praleido kaipo vizi- 
torius, kaipo svečias. Tai 
buvo 1931 metų gale. Jau 
tuomet Botkino ligonbutis 
buvo didelis ir moderniš
kas, tačiau per tuos 12-ką 
metų, be abejo, jis yra pra
plėstas, dar labiau sumo
dernizuotas.

Botkino ligonbutį lankiau 
su anglų delegacija, kurią 
sudarė laikraštininkai, inži
nieriai ir darbininkai, iš
rinkti ir pasiųsti Tarybų 
Sąjungon susipažinti su so- 
cijalistiniu kraštu, su jo 
žmonių buitimi, su naujai 
kuriamu gyvenimu.

Kai kuriuos savo įspū
džius, gautus tame ligon-

butyj, parašiau knygoje 
Sovietų Sąjunga Penkiolik
taisiais Metais, 1917-1932. 
(Išleido ALDLD.).

Ligonbutis nešioja vardą 
Sergiejaus Botkino, žy
maus rusų mediko, daug 
pasidarbavusio medicinos 
mokslui. Štai, kai kurios 
mano įspūdžių ištraukos:

Daktaras L a p u c h a s 
mums aiškino apie Botki
no ligonbučio atsiradimą, 

apie jo plėtimąsi, ■ apie jo 
vaidmenį,suvaidintą Didžio
sios Spalių Revoliucijos me
tais.

“— Ką, daktare, manote 
apie ligonių ir industrinių 
nelaimių proporciją,—klau
sia vienas iš mūs,—ar ji di
desnė buvo prieš revoliuci
ją, ar dabar?

■ “— Ligonių proporcija 
šiuo tarpu daug mažesnė, 
negu prieš revoliuciją, — 
sako draugas gydytojas. — 
Mažesnė, nes darbininkų 
bendra buitis pagerėjo ke
liais šimtais nuošimčių. Ir 
ji vis gerėja. Mirtingumas 
taip jau kur kas mažesnis. 
Bet jūs, — besišypsodamas 
sako daktaras,—gal klausi
te : “Tai kam reikia daugiau 
ligonbučių, kam. jie plėsti, 
gerinti?” Atsakymas leng
vas: prieš revoliuciją dar
bininkų masės mažai ligon- 
bučius matydavo. Jie buvo 
perbrangūs, vargiai priei
nami. Darbininkui bei jo 
šeimos nariui susirgus, jis 
dažniausiai namuose “pats 
save gydydavosi”. Tuomi 
būdu ne retai apkrėsdavo 
dar kitus, o tie vėl kitus, ir 
t.t. Kitaip dabar, prie So
vietų. Nūnai susirgęs arba 
susižeidęs darbininkas drą
siai eina ligonbutin. Jis ži
no, kad jam tas nieko nelė- 
šuos. Jis yra apdraustas 
nuo ligos, susižeidimo, ne
laimės. Jam rūpi- tik čia at
vykti ir gydytis, ilsėtis; pa
gyventi ramiai kelias savai
tes, kelis mėnesius, jei rei
kalas, ir sustiprėjus—grįž
ti darban. Jam nerūpi, klau
simas, kur ir kaip gauti pi
nigų. Jis rūpinasi tik pagi
jimu geriausiose sąlygose, 
kokias mes turime. Štai ir 
šiuo tarpu 51 nuoš. ligonių 
yra fabrikų darbininkai. 97 
nuoš. visų ligonių apdraus
ti.

lAIŠVE

Per šį Maskvos moderniškojo Botkino ligonbučio ko
ridorių tūkstančiai sužeistųjų Raudonosios Armijos ka
rių įeina ir, pasveikę, grįžta atgal į frontą mušti žmoni
jos neprietelių — fašizmą. Be abejo, nemažai ir lietu
vių, kovojančių už Lietuvos išlaisvinimą, čia gydosi. Pa
dėkime jiems savo auka greičiau išsigydyti.

“Iš mūs tarpo ,-vėl vienas 
įsikiša:

“—O ką jūs, daktare, da
rytumėt su tokiu ligoniu, 
kuris šitoj ligoninėj neįma
noma pagydyti, nesirandant 
tam priemonių?

“—Mes tuomet žinome ki
tas ligonines Maskvoj. Mes 
turime specialistus tos ir 
kitos ligos. Jeigu jis čia ne
pagydomas — siunčiame į 
sanatorijas, į Šiaurinį Kau
kazą, į Krymą. Mes tuo tur
tingi. Gali pas mus ko nors 
būti stoka tam ar kitam pi
liečiui, bet kas liečia ligo- 
nius-darbininkus — jiems 
visko turi būti užtenka
mai...”

Šitaip buvo 1931 m. Ka
ro metu dalykai griežtai 
pasikeitė, — pasikeitė j nei
giamąją pusę. Hitleriški 
žvėrys sunaikino ištisus Ta
rybų Sąjungos miestus, — 
daugybę jų. Jie laikinai už
grobė Krymą su jojo di
džiosiomis sanatorijomis. 
Jie buvo įsiveržę į Šiaurinį 
Kaukazą ir ten išgriovė 
gražiausius kurortus—žmo
nių sveikatos taisytuves. 
Kislovodske rudieji žvėrys, 
sakoma, išskerdė tūkstan
čius ligonių. Tą patį jie pa
darė ir su kitais kurortais, 
kur ramiu laiku Tarybų Są
jungos piliečiai buvo siun
čiami poilsiui.

Daugybė fabrikų, gami
nusių chirurgijai įrankius, 
pateko į priešo rankas, — 
tas pats atsitiko ir su dau
gybe fabrikų, gaminusių 
ligoninėms reikalingus įren
gimus.

Milijonai raudonarmiečių 
kasdien, per virš pusantrų 
metų, aktyviai dalyvauja 
fronte, muša priešą. Nerei
kia nei aiškinti, kad daugy
bę jų sužeidžia ir jiems rei
kalingi ligonbučiai. Lėktu-
vais, traukiniais ir automo
biliais sužeistuosius veža į 
ligonbučius. Tas pats Bot
kino ligonbutis, kurį mes 
prieš virš 12-ką metų lan
kėme, šiandien veik išimti
nai pavestas raudonarmie
čiams gydyti. Kaip greit 
jie pasveiksta, taip greit 
grįžta į frontą neužbaigtam 
darbui baigti — jpriešui su
mušti.

Taigi Russian War Re
lief Komiteto Tautinių Gru
pių Divizijos pasiėmimas 
Botkino ligonbučio savo 
globon turi didelės reikš
mės. Jeigu mes galėsime 
(dėl to neturėtų būti jokio 
abejojimo)v surinkti užten
kamai pinigų aprūpinti ši
tam didžiajam ligonbučiui, 
tai atliksime didelį ir šven
tą darbą.

Per vasario mėnesį mes 
turime surinkti $100,000. 
Paskui teiksime paramos, 
kiek tik galėsime, — viskuo 
aprūpinsime šitą ligonbutį.

Lietuviai pasižadėjo per 
vasario mėnesį surinkti $5,- 
000. Menu, jog tai nedidelė

suma ir mes ją su kelsime 
su kaupu.

Aišku, reikia dirbti. Rin
kime aukas visokiais bū
dais ir priemonėmis. Žmo
nės pasirengę Raudonosios 
Armijos didvyriams gelbėti, 
tik reikia prie jų, žmonių, 
prieiti ir jiems dalykus iš
aiškinti.

štai, dabar yra pardavi
nėjamos stampukės — nuo 
50c. iki $10 kiekviena. Įsi
gykite jų. Ant stampukių, 
be kitko, yra pažymėta: 
“$100,000 for supplies to 
the Botkin Hospital in Mos
cow.”

Rinkime aukas masiniuo
se mitinguose, įvairiose 
pramogose ir visokiuose su
siėjimuose. Atlikime savo 
šventąją pareigą!

Atsiminkime: Botkino li- 
gonbutyj jau pakliuvo ir 
dar paklius »e vienas lietu
vis raudonarmietis, kovoto
jas už mūsų tėvų krašto, 
Lietuvos, išlaisvinimą iš na
ciškosios priespaudos. Kaip 
jis džiaugsis, sužinojęs, jog 
prie to ligonbučio globoji
mo prisideda ir Amerikos 
lietuviai!

R. Mizara.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Vieną kartą man teko gir
dėti, kaip du asmenys norėjo 
išrišti vieną žodį, būtent: ko
munistas. Vienas sako, kad 
yra rusiškas žodis, antras sako 
— angliškas. Aš nei kiek ne
suprantu rusiškos kalbos, tad 
norėčiau žinoti, kuri tauta da
vė ta varda komunistas.

Prašau atsakyti per dien
raštį Laisvę. Ačiū. V. M.

Atsakymas
žodis komunistas paeina iš 

lotyniško žodžio communis. 
Komunistais buvo vadinami 
gyventojai įvairių bendruome-
nių, kurios senovėj lotyniškai 
buvo vadinamos communia, 
angliškai ir francūziškai vadi
nasi commune, itališkai comu- 
ne, vokiškai Gemeinde.' Ben- 
druomenių-komunų buvo pri
mityviškais ir viduramžių lai
kais su įvairiais savivaldos 
įstatymais ir papročiais. Kai 
kurios iš jų, kaip pavyzdin 10- 
me šimtmetyje, buvo visiškoje 
dvasiškių kontrolėje, nieku ne
panašios į modemiškąją fran- 
cūzų komuną, gyvavusią nuo 
kovo 18-tos iki gegužės 28-tos, 
1871 metais, taip išgązdinusią 
buržuaziją ir dvasiškiją, ka
dangi šioj pastarojoj viskas 
buvo perimta į liaudies ran
kas. Bet kaip anų ankstybųjų, 
taip tds francūzų bendruome
nių gyventojai buvo vadinami 
komunistais.

Dabar, kaip žinia, komunis
tais vadinasi nariai revoliuci
nės politinės darbininkų parti
jos. O reakcininkai tuo vardu 
krikštija ir kiekvieną progre-, 
šyvį žmogų, kuris stoja už vi
suomenės gerovę, laisves, ir 
juos atakuoja kaipo “ruskius,” 
Rusijai tarnaujančius, ir t.t. Iš 
to supratimo išeinant ir anas 
asmuo bus įsikalbėjęs, kad ko
munistas yra rusų žodis.

Iš Kovotojo Užrašų
STEPeSE

1941 m. Rugpjūčio 4 d.
Nepastebimai, tartum ma

žiausioji žvaigždelė rytui 
auštant, užgeso kovotojo 
žmonos Gumilevskos trijų 
metų dukra.

Iš karto motina klykė ne 
savo balsu, bet vos tik aš 
pakilau iš lovos, ji nutilo.

Ji nurengė mažąją velio
nę ir nuprausė. Paskui ap
vilko ją ilgais, baltais marš- 
kiniukais, kurie apgaubė ją 
visą iki kojyčių pirštų. Ji 
padėjo kūnelį ant suolo, pa
daryto iš dviejų lentų, ir 
apdengė paklode.

šešta diena aš gyvenu 
pas Gumilevską. Padžiūvu
si, raupuota, bet dar jauna, 
ir juodai blizganti, lyg var
nėnas, ji nė karto nebuvo 
manęs užkalbinusi. Ji kepė 
vienodus, didelius, lyg jos 
pilkoji beretė, blynus, o 
juos valgydavo tik tuomet, 
kai aš išeidavau. Dukrelė 
gi kur buvus, kur ne — pri
bėgdavo prie manęs. Ji bu
vo pablyškusi, bet linksma 
ir gyva, kaip ką tik parskri
dusi kregždė. Ji man pri
mindavo mano dukterį.

— Gal sukaltum grabelį? 
— staiga prabilo Gumilevs- 
ka į mane. — Lentų aš tū
rių.

Deja, grabelio sukalti aš 
nesugebėjau. S u g a d i nęs 
vieną lentą, atsiprašiau ir 
išėjau iš namų.

Tartum, užburta gulėjo 
prieš mano akis neaprėpia
ma stepė. Saulė karštai 
kepino. Nuo lengvučio pie
tų vėjūkščio suburzgėdavo 
didžiulė, jau spėjusi pagels
ti žolė, blyškiai melsvoje 
padangėje skraidė pasakiš
ko dydžio pilki vanagai, 
tartum žvalgydamies gro
bio ne kur kitur, tik mažy
čiuose, lyg molinės degtu
kų dėžutės, Ozinkų name
liuose.

Kroviau vakar nebaigtą 
šieną. Pirmosiomis evakua
cijos dienomis aš šičia ir 
miegodavau. Būdavo, žiū
riu į vieną plazdančią 
žvaigždę žiūri ir mano žmo
na... Gal į ją žiūri visa 
mano pavergtoji Tėvynė...

Ir vėl neapsakomai liūd
nas pasiilgimas surėmė ma
no širdį...

... Rodos, kuo dar laikėsi 
mano gyvenimas — pasili
ko ten, už dviejų-trijų tūks
tančių kilometrų, purvina
me aštuntame forte, tame 
mažyčiame sandėliukyj, kur 
aš ilgus metus šalau, bada
vau, kur vogdavau nuo vai
kų ir mylimosios moters gy
venimą po gabalą, kur daž
nai nusiverkdavau lyg vai
kas ... Dažnai, visiškai par
blokštas, visus mylįs, tik 
savęs nekenčiąs, kliedėda- 
vau visokiausias kvailystes, 
bet, užėjus šviesesnei valan
dėlei, vėl išeidavau į savo 
varginguosius fortus. Prie 
šlamančio tępolio ant kalno 
stovėdamas, rodos, ne aš 
miestą matydavau, bet 
miestas — dabar brangus 
ir mylimas Kaunas — mir
gėdavo elektros švieselėm, 
kaip naujametinė eglaitė, 
tik dėl manęs, ir su nuosta
ba žiūrėdavo tik j mane. 
Tuomet tas užmiršt asis 
priemiesčio užnarvis' būda
vo man gražesnis ir už vi
sus pasakiškojo Saliamono 
rūmus. Kur gi visa tai da
bar? Ar išliko tenai mano 
trys obelaitės, kurias pats 
savo rankomis sodinau, ša
lia kurių mano Andriukas su 
Piene lakstė čirkšdami, lyg 
žvirbliai, viens kitą įtikinė
dami, kad ryt jau ant tų 
obelaičių augsią vaisiai, o

Trečias Puslapis

jie juos raškysią ir pirma 
duosią jų mamai ir man po 
dešimtį, o vaikams po vie
ną... Ar tebėra tas mano 
namelis, kurį tris metus 
graužė žiurkės, pelės, ir ne
įveikė, kurio sienose knibž
dėte knibždėjo visokiausių 
vabalų, pro kurio langus 
pustydavo sniegą tiesiai į 
vaikų loveles, kuriame vi
sas mano turtas buvo try
lika mano apgraibomis pa
rašytų knygų ir Aleksan
dravičiaus lipdyta žmonos 
skulptūra, į kurią žiūrėda
mas, aš dažnai norėdavau 
kaukštelėti jai kirviu per 
galvą.

Nežinia. Rodos, ne tik 
jaučiau, bet ir savo akimis 
mačiau tėviškėje dar tebe
kylančius dūmų stulpus, te
begulinčius pagrioviuose pa
mėlynavusius lavonus. Ro
dos, girdėjau persigandu
sius, iš visokių užnarvių iš
lendančius vyrus, moteris, 
ir su klyksmu j ieškančius 
savo vaikų, savų namelių, 
savo mažytės laimės, kurią 
taip negailestingai sutrypė 
vokiečių banditai.

Nebėra vilties, kad ma
nieji būtų likę gyvi. Gal 
žmona kur tankų perva
žiuota, gal mano sūnaus nė
ra kam palaidoti?

Karšta ašara nusirito per 
skruostą. Aš net ėmiau pa
vydėti, kad Gumilevską dar 
gali savo dukrelę palaidoti, 
ėmiau pavydėti, kad šitoje 
stepėje dar žmonės neuž
miršo, kas yra viltis, kad 
čia dar girdėti žmogiški 
garsai, matyti įprastosios 
gamtos spalvos, melsvai ty
ras dangus, kuriuo skraido 
vanagai, o ne plieniniai 
banditų paukščiai, mėtą 
mintines bombas, žudą visa, 
kas gyva, gražu ir amžina 
visiems laikams.

Tuo momentu, rodos, bū
čiau atidavęs paskutinį sa
vo kraujo lašą, kad tik ma
no namelyje būtų gyvi ir 
laimingi, kad gyvi ir lai
mingi būtų visi darbo žmo
nės, būčiau nieko nepagai
lėjęs, kad pagaliau atsiras
tų pasakiškasis didvyris ir 
prarytų tą Hitlerio slibiną, 
kurs dar negirdėta trage
dija užgulė pasaulį, kurs 
užslopino garsus, nutildė 
juoką greičiau, negu jis už
gimė. Taip. Tuo momentu 
aš buvau šitoks...

RISTINAS
Ozinki, Rugsėjo 3 d.

Pasitaiko žmonių, kurie, 
tartum daina, gimsta tau
tos gelmėse. Tauta auga, 
plečiasi, drauge su ja auga 
ir tūli žmonių vardai, su 
laiku dairydamiesi vis kil
nesniais, brangesniais, ne- 
beatidalinamais nuo tautos 
istorijos.

Tokių vardų Tarybų Są
jungoje yra tūkstančiai, to
kių vardų turės būti ir Lie
tuvoje. Ristinas. Kas gi jis 
per vienas? — Ozinkose, 
kur aš gyvenau tik vieną 
mėnesį, pas mane Ristinas 
užeidavo. Tai buvo apie 50 
metų amžiaus, aukštas, 
barzdotas, bet stiprus se
nis, kuris su manim ypatin
gai mažai kalbėdavo. Tik iš 
pokalbių su Gumilevską aš 
sužinojau, kad du jo sūnūs 
fronte, o jaunesnysis —Ro- 
lia — jau žuvęs ties Vil
nium. Ristinas buvo tarna
vęs legendariškojo Čapaje- 
vo daliniuose. Jis mėgdavo 
tai kiekvienam pasakoti, 
bet, žvilgterėjęs į mane sa
vo siaurom aktitėm, vis tą 
patį kartodavo:

— Taip, taip... Yra žmo-
• II- •

(Tąsa 4-tame pusi.)
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nių, kurie tik grikių koše 
tešaudo. žinom...

Vakar, man bekraunant 
šieną, priėjo Ristinas ir 
šūktelėjo:

— Na, tai sudie. Nebe 
greit pasimatysim.

Sužiurau. Ristinas ra
miai rūkė didelį suktuką 
machorkės ir, akylai mane 
peržvelgęs, šypso damasis 
pridūrė:

— Pamačiau laikraštyj, 
kaip maršalas Budionyj 
sveikina senį Vasilijų, ir 
nutariau: eisiu į frontą. Aš 
ne iš tų, kurie galvoja, esą, 
išlįs iš žemės didvyris Uja 
Muromec ir pats vienas nu
suks Hitleriui sprandą... 
Nebe tie laikai. Nueik ry
toj pas mano bobą ir pasa
kok jai... Tegul nežlium
bia. Supranti ?

— Taip... O vaikus kaip 
paliksi?

— Penki lieka. Norėjau 
jau . iki astuonių prikopti, 
premiją gauti, bet gyvatė 
Hitleris kopėčias nuspy
rė... Išgyvens.

Šyptelėjęs Ristinas dingo 
už kalnelio...

Argi jis nemylėjo savo 
šeimos? Ar jis nesodino 
obelaičių? Ar jam mažiau 
brangios šitos stepės, negu 
man šlamą topoliai aštun
tajam forte?

Aš susigėdau ir, regis, 
pasilikau vienas stepių pla
tybėje, vienų vienas, kaip 
širdis krūtinėje. Mano smil
kiniai ėmė plakti.

— Argi tam šis senis eis 
kautis, kad aš vėl galėčiau 
džiaugtis Dubysos pakran
tėmis, kad man būtų vėl 
gražu ir artima matyti par
lekiančias gerves, kad vėl 
plačiai skambėtų lietuviška 
daina?

Aštrus skausmas pervė
rė širdį prisiminus, kad 
manęs net į kariuomenę ne
ima. Riti lietuviai jau ko
voja, kiti draugai su milijo
nais Ristinų jau kerta sli
binui per galvą, o aš prie 
šieno stirtos svajoju apie 
didvyrius, virš manęs tebe
šoka vanagai. ..

BALSAS Iš FRONTO
Kazanė, Gruodžio 20 d.

Gyvenu totorių šeimoj. 
Vyras — žurnalistas — iš
vyko į frontą; žmona — 
gailestingoji sesuo — dirba 
ligoninėje; kita moteriškė, 
kurios vyras taip pat fron
te, gyvena kartu, neseniai 
pagimdė sūnų.

Per šešias savaites, ku
riomis kūdikis pasiskubino 
anksčiau gimti, vis rodėsi, 
kad gyvybė jame gęsta. Nie
kuomet dar ši moteriškė,' 
Marija Ivanovna, tur būt, 
neliejo tiek ašarų, kaip da
bar. Ji pati po gimdymo; 
buvo dar labai silpna, ir, 
kiekvieną kartą, kai pakel
davo vaiką prie krūtų, aša
ros riedėjo jai iš akių, kris
damos ant vaiko galvutės. 
Ji dažnai šnibždėdavo: „Tė
velis seniai neberašo...”

Didžiausias jos džiaugs
mas buvo informbiuro pra
nešimai. Jų ji niekada ne
pramiegodavo.

Ties Maskva sumušti oku
pantai bėga. Ras rytą aiš
kus diktoriaus balsas pri
pildo mūsų kambarėlius ne
apsakomu džiaugsmu. 86,- 
000 užmuštų okupantų, bai
sybė tankų, sunkvežimių, 
grąžinti miestai...

Šviesesnė pasidarė Mari
ja Ivanovna. Atsisėsdavo 
prie stalo, lūpos šypsojosi, 
akys šviesios,-rodos,- ji savo-

akimis mato didžiulę kru
vinojo priešo tragediją. Ro
dos, tyso j a sudaužyti tan
kai, guli desėtkai tūkstan
čių sušalusių hitlerininkų, 
o gyvieji bėga, baisaus siau
bo pagauti. Juos, tarytum, 
vejasi ne kas kitas, bet jo
sios vyras Bulatovas.

Ir štai, vakar šeštą valan
dą ryto Maskvos laiku, 
skardus diktoriaus balsas 
praneša, kad yra užimtas 
miestas,’ir kad ties tuo mie
stu žuvo narsus seržantas 
Bulatovas, kurs buvo apdo
vanotas Raudon, žvaigž
dės ordenu ir gavo Tarybų 
Sąjungos Didvyrio vardą.

— Seržantas Bulatovas, 
užbaigė diktorius, —< išvedė 
iš rikiuotės septynis priešo 
tankus ir nei žingsnio ne
pasitraukęs žuvo didvyriš
kai. Garbė jam. Ateityj apie 
jo žygius poetai rašys po
emas ir visa Tarybų liaudis 
minės jį su didžiausia pa
garba.

Marija Ivanovna palaukė 
dar valandėlę, išklausė iki 
galo pranešimo ir jokios 
abejonės neturėdama, kad 
tai žuvo josios vyras, stai
ga baisiai nublyško ir, pri
sispaudus prie krūtinės nau
jagimį, ištylėjo iki vakaro. 
Nė viena ašara nebenurie- 
dėjo ant sūnaus galvutės.

Rytoj Marija Ivanovna, 
nors dar turėjo teisės ato
stogauti visą savaitę, stojo 
dirbti į ligoninę. Ji pasida
rė gerįausia ir jautriausia 
sužeistųjų slaugytoja.

Karią, sūnų guldydama, 
ji balsu tarė:

— Tėvas tave paliko ma
žą, apleido tave, bet jis tau 
paliko garbę!

Į DIVIZIJĄ 
Kazanė, sausio 10 d.

Štai radijas pranešė, kad 
senis Ristinas apdovanotas 
Raudonosios žvaigždės or
denu už tai, kad sugebėjo 
nušliaužti toli į priešo už
nugarį ir susprogdinti šta
bą.

Mielas ir brangus Risti
nas! Mielas ir brangus Bu
latovas! Mielas ir brangi 
Marija Ivanovna!

40 laipsnių šalčio. Šilti 
vailokai, paltas, maišelyje 
kepalas saldaus ragaišio, 
baltiniai ir Juškevičiaus lie
tuviškos dainos, kurias ga
vau pirkti Razanėje. Einu 
Volga ir dainuoju. Atsi
grįžta į mane moterys, pra
eiviai, darbininkai, ir žiū
ri, Vs į pamišusį. Ro gi jis 
dabar dainuoja, regis klau
sia žvilgsniais. O man link
sma, man išdidų, kad aš ne
be Ozinkose, kad apie mano 
galvą nebeskraido vanagai, 
kaip apie kiškį, kad aš grei
tai būsiu drauge su lietu
viais, kurie jau seniai kovo
ja. Ir rodosi man, kad pem
pės greit lydės mane einan
tį Dubysos pakrantėmis, 
kad vieversys vėl kils į pa
danges....

Aš lietuviškame daliny. 
Esu laimingas. Mūsų tarpe 
yra daugelis Ristinų. Mūsų 
tarpe yra žmonių, kurie ne
padarys gėdos lietuvių tau
tos tradicijoms. Už Tarybų 
Lietuvą, už visą, kas žmo
gui brangiausia, mes kausi- 
mės iki paskutinio kraujo 
lašo, nelaukdami, kad mus 
kažkokie pasakiški didvy
riai išgelbėtų. Didvyriai 
mes patys! Ir mes savo vai
kams paliksime garbę.

Jonas Kovas.
(Iš “Pergalės”).'

WINGS FOR VICTORY -T

V. S. Treasury Dopt. Los Angeles Examiner.

Knyga “Amerikos
Demokratijos Steigėjai”

Šią knygą išleido LLD 1942 
metais. Perskaičiau su atyda. 
Gavau susipažinti su įtikinan
čiais faktais, kas iškovojo de
mokratiją dabartinei mūsų ša
liai, kurioj mes susiradome 
prieglaudą visi, kurie atkelia
vome iš pavergtų Europos 
kraštų, jieškodami laisvės ir 
geresnio gyvenimo. Palikau 
seną kraštą Lietuvą 31 metai 
atgal. Tais laikais buvo spau
da suvaržyta, o apie darbo 
žmonių būklės pagerinimą 
tiesiog nei kalbos negalėjo bū
ti. Atvykus į šią šalį jau
čiausi laisvu. Radau lietuviš
kų knygų, brošiūrų, laikraš
čių, draugijų ir kitokių lietu
vių įstaigų. Jaučiausi laisvu 
laisvoj šalyj, ištrūkęs iš des
potiškos priespaudos.

Daugiausia skaičiau Laisvę, 
Kovą ir LLD išleistas knygas, 
kurios davė man daug apšvie- 
tos ir kultūrinio supratimo, 
kaip tai, knyga “Klasių Ko
va Amerikoj” ir buvo LLD 
1940 metų knyga “Visasąjun
ginės Komunistų Partijos Is
torija.” Tai daug pamokinan
čios knygos iš praeities darbo 
žmonių kovų. Taipgi ir daug 
kitų LLD išleistų moksliškų 
knygų duoda skaitytojui gerą 
supratimą.

Bet šis 49-tas LLD leidinys 
yra vienas iš svarbiausių. Da
bartiniame momente kaip tik 
tinka ne tik Jungtinių Valsti
jų lietuviams, bet ir visai lie
tuvių tautai, ši knyga “Ameri
kos Demokratijos Steigėjai” 
kaip tik sutinka su šių dienų 
momentu.

Šioj knygoj skaitytojas su
ras teisingus atsakymus, jei
gu savo mintis gerai sukon
centruos, kas tai yra demo
kratija ir kokie žmonės už jos 
įsteigimą kovojo. Su atyda šią 
knygą skaitant, viską pilnai 
suprasi, kaip ant delno. Ji tei
singiausia nušviečia tų laikų 
kovotojus, kurie troško lais
vės ir lygybės visiems pilie
čiams. Tai buvo 169 metai tam 
atgal. Negalima, rodos, įsi
vaizdinti, kad anoj žiloj seno
vėj' buvo tokių drąsių kovoto
jų.

Tik pora pavyzdžių. Vienas 
didelis, kovingas demokratijos 
steigėjas buvo Samuel Adams. 
Anglijos karalius, jokiu būdu 
negalėdamas spėka pergalė! 
kovingo Adamso, pasiunčia 
savo atstovą, siūl y d am as 
Adamsui gana gražią pensiją 
ir Amerikos titulą ir kitas ge
riausias sąlygas gyvenimui. 
Adams atydžiai išklausęs pul
kininko pasiūlymą, atsistojęs 
su dideliu pasipiktinimu pa
reiškė :

“Gerbiamasis, aš tikiu, kad 
aš jau senai susitaikiau su ka
ralių karaliumi. Joks asmeniš
kas išrokavimas neprigundys

manęs išsižadėt mano krašto 
teisingo reikalo.

“Pasakyk gubernato r i u i, 
kad Samuelis Adams pataria 
jam nebeįžeidinet kantrybės 
nebetekusių žmonių jausmų.”

Antras, Tomas Paine, dide
lis demokratijos steigėjas ir 
rašytojas, savo veikale “žmo
gaus Teisės” parašė, kokia tu
rėtų būti tobula valdžia.

Kai bus galima kuriame pa
saulio krašte sakyti, mūsų be
turčiai yra linksmus, nei tam
sumo nei vargo tarpe jų nė
ra, mūsų kalėjimuose nėra 
kalinių nei gatvėse elgetų, 
mūsų seneliai neskursta ir mo
kesčiai žmonių neslegia. Ra
cionalus pasaulis yra mano 
draugas, nes aš esu jo laimės 
draugas. Kada ir kur taip kal
bėt bus galima, tada tasai 
kraštas galės didžiuotis savo 
konstitucija ir savo valdžia!

Tarnas Paine, didelis demo
kratijos steigėjas, kalbėjo 
apie tokią valdžią 166 metai 
atgal savo raštuose. Dabarti
niu laiku Sovietų šalyje žmo
nės gali pasididžiuoti tokia 
valdžia ir konstitucija.

Taigi, aš kviečiu visus LLD 
narius, drauges ir draugus, 
perskaityti “Amerikos Demo
kratijos Steigėjai” knygą, ir 
duoti visiems tiems draugams, 
kurie myli laisvę ir tikrą de
mokratiją.

Dabar tariu širdingai ačiū 
visiems darbuotojams, rašyto
jams, kurie taip rūpestingai 
surankiojo medžiagą. Tas at
liktas didelis darbas nebus 
niekad mirštąs, gyvuos per. 
amžius ir jos autoriai už su-1 
rankiojimą taip svarbių fak
tu bus gerbiami per amžius.

Chas. K.

VINCENTE TOLEDANO, 
prezidentas Lotynų Amerikos 
Darbininkų Konfederaci j o s, 
dabar viešįs Jungtinėse Valsti
jose. Jis griežtai kovoja už 
tai, kad šiuo metu visų Jung
tinių Tautų organizuoti dar
bininkai susivienytų karui lai
mėti.

Burlington, N. J.
Gražiai Pavykęs Susirinkimas

Neseniai susiorganiz avus 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
kuopelė čionai sušaukė lietu
vių susirinkimą pereitą šešta
dienį, vasario 13 dieną. Susi
rinko būrelis lietuvių ir lietu
vaičių. Reikia žinoti, jog čia 
iš viso nedidelė lietuvių kolo
nija.

Susirinkime trumpą prakal
bą pasakė A. Bimba iš Brook- 
lyno apie karo reikalus ir ra
gino lietuvius prisidėti prie 
šios šalies karo pastangų.

Susirinkime buvo rinkta au
kos padengimui lėšų. Geros 
širdies žmonės aukojo seka
mai: William Wanal aukojo 
$2; po vieną dolerį aukojo: 
K. Kučauskienė, Alex Viešai, 
J. Jatužis, P. Kušlevičienė, J. 
Mikaliūnas, Anne Navikas, K. 
Uzienė ir J. Juozapaitienė. 
Po 50 centų aukojo: Mary 
Kalvaitis, Mrs. Kuzma, V. 
Kušlevičius, P. Kulikauskas, 
Ig. Mateika ir V. Kučauskas. 
Po 25c.: P. KurlaviČius ir P. 
Baraišis.

Susirinkime parduota litera
tūros už porą dolerių. Drg. 
Bimba smarkiai paagitavo už 
Lietuvių Literatūros Draugiją 
ir kvietė lietuvius stoti. Tuo
jau ant vietos įstojo penki na
riai, pilnai pasimokėdami po 
$1.50 duoklių už šiuos metus. 
Įstojo sekami draugai: Wil
liam Wanal, J. Jatužis, J. Mi
kaliūnas, St. Petruna ir Alex 
Viešai.

Ant vietos nusitarta kuopos 
susirinkimą laikyti ateinantį 
šeštadienį, vasario 20 dienos 
vakare, pas Juozapaičius stu- 
boje. Visi nariai būtinai daly
vaukite. Gausite narines kny
gutes ir išsirinksite pastovią 
kuopos valdybą.

Beje, aukų viso buvo surink
ta $13.70. Už svetainę buvo 
apmokėta $6, o už plakatus 
$2. Susirinkimas likusius $5.70 
nutarė paaukoti vieti n i a m 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Tai labai gražus nutari
mas. Rep.

Paterson. N. I
Patersono Naujienos

Pasimirė Mrs. R. Ribnerie- 
nė, 64 metų senumo. Paterso
no lietuviams buvo gana pla
čiai žinoma, kaipo mėsinės ir 
grosernės savininkė. Mirties 
priežastis širdies liga.

Pasimirė Mrs. Marcelia No
vick - Navickienė, biznierka, 
užlaikė saliūną, 293 River St. 
Ji buvo Laisvės skaitytoja.

Jau iš Patersono į Dėdės 
Šamo kariuomenę išėjo virš 60 
lietuvių jaunuolių. Taipgi ir 
korespondento sūnų palietė. 
Kazys Walt. Matačiūnas, Jo
no ir Marijonos Matachunų sū
nus, išvažiavo į kariuomenę 
vasario 1 d. Gaila buvo atsi
skirti su taip brangiu ir gabiu 
sūneliu, ir pasiliko didelė ir 
skaudi žaizda mūsų širdyje.; 
K. W. Matačiūnas buvo sulau-i 
kęs 19 metų, baigęs East Side' 
aukštesnę mokyklą su aukštu 
laipsniu. Tuojau po užbaigimo 
mokyklos tapo pašauktas į 
Wright lėktuvų dirbtuvę. Jis 
padirbo 3 mėnesius laiko. Per 
jo sugabumą Wright lėktuvui 
kompanija davė “craft” inži
nieriaus darbą ir dirbo suga- 
biai iki Dėdė Samas pašaukė 
į kariuomenę. Kompanija su
teikė jam 1A rekomendaciją, 
kaipo saugiausiam ir suga- 
biausiam šios srities darbe ir 
jam užtikrino darbą sugrįžus 
iš kariuomenės.

Mes lauksime rankas ištiesę 
mūsų brangaus sūnelio grįž
tant iš kariuomenės.

Taipgi paimtas į kariuome
nę Julis Marčiuskas, Matačiū- 
no žentas ir švogeris Tarnas 
Yonich. Taip greitu laiku iš 
mūsų giminės tapo paimta į 
kariuomenę 3 lietuviai jaunuo
liai.

J. Matachun.

Springfield, III.
Dar žiemos laikas. Tai tu

rim ir visokio maišyto oro — 
gražaus, prasto ir kai kada 
šalto. Vieną kartą buvo 7 
laipsniai žemiau zero.

Anglies kasyklos dirba pil
ną laiką. Kas turi gerą svei
katą, gali ir gerai uždirbti. 
Yra tokių senių virš 65 metų 
ir tinka jau pensijai, ale turi 
dar gerą sveikatą, tai ir dirba 
anglių kasyklose 7 valandas į 
dieną ir gauna mokėti $6.75 
už dienos darbą. O pensijos 
tokis senis į mėnesį gautų tik 
nuo $18 iki $30. Mat, pensija 
yra mokama taip: kas dau
giau buvo įdirbęs, tai tas ir 
gauna daugiau. O pensijų da
vėjai pataria eiti dirbti, kas 
dar gali. Esti laimingas sene
lis, katram darbą lengvesnį 
pataiko darbdavis. O kam 
darbo nepaskiria valug žmo
gaus sveikatos, tai toks ir ne
gali dirbt, kad ir bando. Vie
na, kasyklų darbas nėra taip 
lengvas, čia, mat, reikia ang
lis atšaut ir sutrupint. Jeigu 
šūvis didelį kavalką atplėšia į 
vieną, tai keik ar verk, o turi 
susmulkint. O per daug para
ko įdėsi į tą skylę, ką nugrę
žė!, išnešios anglį taip plačiai, 
kad ir surinkti negalėsi ir pa- 
remėklius iškapos, kurie vir
šui akmenis laiko parėmę, kad 
nelūžtų ir tavęs dirbančio ne- 
sutrėkštų.

Kasyklų darbas ne tik sun
kus, ale ir baisiai pavojingas. 
Tau mirtis ar sužeidimas visa
dos gręsia. Bet darbo žmogus 
turi dirbt, sau ir visuomenei 
gyvenimą daryt.

Fabrikai dirba irgi gerai vi
si. Mat, karo laikas. Tai ka
riškus dalykus ir dirba. Gali
ma- ,.šakytr visokr -darbai- eina 
gerai. Darbą gali gauti, kas 
tik gali dirbti ir nori dirbti. 
Moterys ir jaunimas eina į 
fabrikus, o suaugesnės į skal
byklas ir šiaip visokius valy
mo darbus. Kas kur tinka ir 
gali.

Anglų kalboj vietiniai mūsų 
miesto laikraščiai dabar rašo 
daug apie Sovietų Rusijos 
frontą, kad Vokietijos Hitlerio 
fašistus smarkiai naikina Rau
donoji Armija. Antgalvio rai
des kai kada uždeda kelių co
lių didumo ir plačiai aprašo,

kiek ko paėmė ar sunaikino 
Raudonoji Armija.

Laisvė irgi daug tokių žinių 
dėl mūs duoda. O man tenka 
gauti ir Keleivis. Tas laikraš
tis tų pasisekimų raudonarmie
čių suvis mažai paskelbia. Ma
tyti, Keleiviui nepatinka, kad 
Raudonoji Armija fašistus 
pliekia ir artyn Lietuvos žy
giuoja.

A. Čekanauskas.

Waterbury, Conn.
Atbalsiai iš Laisves Vajaus
Nors vajus pasibaigė su sau

sio 5, bet aš, kaipo dalyvė su 
M. Svinkūniene, noriu ir savo 
dvylekį pridėti. Nors iš pra
džių mudvi nekurie ir baugi
no, jog darbas yra labai sun
kus, sutiksit visokių žmonių ir 
išgirsite visokių išmetinėjimų, 
bet pasirodė, kad tai buvo iš- 
mislas. Teisybė, prisiėjo į ne
kurtas vietas apsilankyti ir po 
kelis kartus, bet visados drau
giškai pasikalbėdamos daly
kus užbaigdavom. Supranta
mas dalykas, apšvietą platinti 
nėra taip lengva, bet pama
žu vis daros žingsnis pirmyn.

Mudviem su drauge Svinkū
niene pasisekė gauti Laisvei 
naujų skaitytojų 30, senų skai
tytojų atnaujinom 117. Iš viso 
pinigų šukelėm Laisvei už pre
numeratas $781.35. Labai 
esam smagios, jog prisidėjom 
ir mudvi prie apšvietos plati
nimo.

Taip pat ir daug knygų iš- 
platinom. Kiekvienam naujam 
skaitytojui davėm po knygą 
dovanų. Visi su džiaugsmu pri
ėmė ir pasižadėjo skaityti.

Aš manau, kad duodant 
knygą naujam skaitytojui, pa
darai daug geresnę užuojau
tą ir įrodymą, jog rūpinies 
platinimu apšvietos, o ne ko
kį biznį darai. Aš esu tikra, 
kad ir dauguma ALDLD kuo- 
nų knygynų stovi užversti kny
gomis ir tos knygos rūdija per 
metų • metus nepajudintos. Aš 
esu tikra, kad būtų gerai, jei
gu kiekviena kuopa pertvar
kytų savo knygynus ir duotų 
kiekvienam naujam Laisvės 
skaitytojui po knygą, žmogus, 
pasiskaitęs naudingą knygą, 
pasidarytų draugiškesnis, pra
dėtų suprasti skaitymo svarbą 
ir su laiku įstotų ir į ALDLD.

M. Meisonienč.

“Vilnies” Kalendorius
19 4 3

Puiki knyga, gert straipsniai iš įvairių mokslo sričių^ ir 
daug istorinių informacijų. >

176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c====
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Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina ’ 
35 centai, nes kainuoja persiuntimas.

Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisves” Administracija
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
- .. -.............  4

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

H
 ' KAINA 35c.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
Adv. CHAS. P. KAL 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y. 

Knygelės Autorius
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NUSKANDINTA IKI 17 
JAPONŲ LAIVU TIES 
SALIAMONO SALOMIS

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
4. Ant rytojaus, sausio 30 d. popiet trylika japonų tor

pedinių lėktuvų vėl atakavo šarvuotlaivį Chicago ir 
per šią ataką jis tapo nuskandintas. Jungtinių Valsti
jų lėktuvai nušovė žemyn 12 priešų lėktuvų, bet ne
paspėjo atremt jų ataką nuo Chicago. Tik nedaug iš 
buvusių šiame šarvuotlaivyje įgulos narių liko sužeis
ta, užmušta bei dingo be žinios; apie juos pranešta ar- 
timiausiem jų giminėm.

5. Jungtinių Valstijų bombanešiai ir lėktuvai kovoto
jai sausio 31 d. atakavo grupę priešų laivų, kurioje bu
vo vienas naikintuvas, vienas mažas karinis laivas ir 
vienas didelis krovinių laivas, Vėlios Įlankoje. Šie trys 
priešų laivai liko be jokio judėjimo, grimzdo vandenyje, 
degė ir sviro šonan bei galan.

6. Jungtinių Valstijų bombanešiai - smigikai, torpe
diniai lėktuvai ir lėktuvai kovotojai atakavo keturis 
japonų naikintuvus vienoje grupėje ties šiaurinėmis 
Saliamono salomis. Tikima, kad du iš tų naikintuvų 
buvo nuskandinti, o trečias paliktas bedegąs.

7. Dešimt japonų Zero lėktuvų atakavo Jungtinių 
Valstijų lėktuvus, ir du iš priešų lėktuvų tapo nušau
ti žemyn. Jungtinės Valstijos per šią ataką neteko 
dviejų lėktuvų kovotojų.

8. Per dieną bent 20 japonų lėktuvų buvo sunaikin
ta Guadalcanal salos srityje. Jungtinės Valstijos nete
ko 10 lėktuvų.

19. Vasario 1 d. popiet grupė japonų bombanešių-smi- 
gikų, lydimi Zero lėktuvų, užpuolė ir nuskandino vie
ną Jungtinių Valstijų naikintuvą tarpe Esperance Iš
kyšulio ir Savo salos. Artimiausiems giminėms žuvu
sių, sužeistų bei dingusių be žinios, bus telegramo
mis pranešta, kai tik bus gauta reikiamų žinių.
10. Naktį vasario 1-2 apie 30 priešų naikintuvų vie

noje grupėje prisiartino prie Guadalcanal salos. Juos 
užpuolė motoriniai Jungtinių Valstijų torpedlaiviai, ir 
bent vienas japonų naikintuvas tapo nuskandintas, bet 
manoma, kad ir dar du nuskandinti. Jungtinės Valsti
jos prarado tris motorinius torpedkuvius.

11. Vasario 2 d. iš ryto būrys mūsų Dauntless bomba- 
nešių-smigikų ir Avenger torpedinių lėktuvų atakavo 
šešioliką japonų naikintuvų į šiaurių rytus nuo Kolom- 
bangaros, New Georgia salų grupėje. Viena mūsų bom
ba tiesiai pataikė į priešų naikintuvą, o kita nukrito 
visai arti jo. Vienas mūsų Avenger torpedinis lėktuvas 
buvo sužalotas ugnim iš japonų prieš-lėktuvinių patran
kų.

12. Vasario 2 d. vakare grupė didžiųjų mūsų bomba- 
nešių — Lekiančių Tvirtovių, lydima Lightnings ir 
Warhawks lėktuvų kovotojų, pataikė bombomis į vieną 
stambų priešų krovinių laivą ties Shortland sala. Tas 
laivas buvo paliktas bedegąs ir bekrypstąs. Mūsų lėk
tuvus atakavo dvidešimt japonų lėktuvų kovotojų. De
vyni, o gal dešimt iš priešų lėktuvų tapo nušauti žemyn. 
Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

13. Vasario 4 d. popiet grupė Jungtinių Valstijų tor
pedinių lėktuvų, bombanešių-smigikų ir lėktuvų kovo
tojų atakavo grupę dvidešimties japonų naikintuvų 
apie 200 mylių į šiaurių vakarus nuo Guadalcanal sa
los. Vienas priešų naikintuvas buvo paskandintas, o ki
tas sunkiai sužalotas. Paskui pastebėta, jog vienas ja
ponų naikintuvas degė. Šioje atakoje buvo nušauta že
myn septyni japonų £ero lėktuvai ir, turbūt, dar pen
ki kiti sunaikinti. Jungtinės Valstijos neteko keturių 
torpedinių lėktuvų, vieno bombanešio ir vieno lėktuvo ko
votojo. Antroje atakoje mūsų Dauntless bOmbanešiai- 
smigikai, lydimi Wildcats ir Warhawks lėktuvų kovoto
jų, užpuolė aštuonioliką priešų naikintuvų, kuriuos sau
gojo 25 jų Zero lėktuvai. Dviem mūsų bombomis buvo 
pataikyta į vieną priešų naikintuvą, o viena bomba į 
kitą. 10 priešų Zero lėktuvų buvo nušauta žemyn ir 
dar du kiti, turbūt, sunaikinta. Žuvo trys Jungtinių 
Valstijų lėktuvai kovotojai ir vienas bombanešis-smi- 
gikas.

14. Šis pranešimas apima visus žinomus Jungtinių 
Valstijų ir japonų nuostolius (iki japonų pasipriešini
mų susmukimo vasario 4 d.).

Scranton, Pa.
Šią savaitę buvo pranešta 

jaunajai draugei Aldonai Sin
kevičienei (Janušauska i t ė), 
Glendale, N. Y., telegrama, 
kad jos mamytė drg. Janu
šauskienė, nuo 622 Ferdinand 
St., Scrantone buvo ant grei
tųjų nuvežta į ligoninę, ir ji 
pasiduoda operacijai. Nežino
me koks ligoninės vardas, bet 
manome vietiniai draugai suži
nos ir aplankys draugę. Drau
gai Janušauskai yra seni Lais
vės skaitytojai. Jų sūnus Char
les yra Dėdės Šamo armijoj ir 
dabar tarnauja mūšiuose Afri
koj. Duktė Aldona, sužinojus 
apie mamytę, tuoj aus išvažia
vo pas ją.

Linkime draugei Janušaus
kienei greitai pasveikti ir tuo- 
jaus sugrįžti prie šeimynos!

M. S.

vai. dieną. Mes savo ofise turime 
gerus ..specialistus ..pildyme ..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 nuošbnčius.

(40-41)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario (Feb.) 

mą, 7:30 vakare, Washburn Hall, 
321 Main St., įvyks svarbus masi
nis susirinkimas (Production for 
Victory Rally), su filmine progra
ma, paminėjimui Raudonosios Ar
mijos įsteigėjo Lenino mirties. Kal
bės žymus prakalbininkas, Kom. 
Partijos darbuotojas James Green 
iš Bostono. Filmą bus rodoma 
“United Nations at War.” Rengė
jai prašo lietuvių publiką skaitlin
gai dalyvauti. — Rengia Komunistų 
Partijos vietinis skyrius. (41-42)

Rochester, N. Y

21-

SOVIETŲ KARIUOMENE 
MARŠUOJA PIRMYN LINK

ORIOLO IR Į VAKARUS
(Tęsinys iš 1-mo psl.) 

šachtinske mūsų kovotojai pagrobė šarvuotą vokiečių' 
traukinį, šešis tankus, keturis šarvuotus automobilius^ 
devynias kanuoles, 35 vežimus su kariniais reikmeni
mis ir vieną amunicijos sandėlį.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė pagrobė 59 tan
kus, 11 motorizuotų kanuolių, apie 400 trokų, 177 veži
mus su amunicija, ginklais ir kitais kariniais reikme
nimis. Daugiau kaip 1,500 vokiečių buvo paimta ne
laisvėn.

J vakarus nuo Krasnyj Sulino mūsų kariuomenė už
ėmė 30 apgyventų vietų.

Charkovo srityje mūsų kariuomenė sulaužė despe
ratiškus vokiečių pasipriešinimus, galingais smūgiais 
išdaužė jų apsigyhimo įrengimus ir naikiha hitlerinin
kų jėgas. Viename tik sektoriuje mūsų kovotojai per 
įnirtusį mūšį sunaikino 43 vokiečių tankus ir nušlavė 
batalioną priešų pėstininkų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Toks tikslas jų to bendro 
fronto. Tam, kaip parodė šis 
Brooklyno mitingas, jie ruo- 

'šia tuos Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimui mitingus.

Kaip toli jie su tuo savo 
skymu važiuos? Nelabai toli.

Philadelphijoje sutikau vie
ną buvusį gana karštą Naujo
sios Gadjmės sklokininkų rė
mėją. Jis dabar pasakė: Tie 
sutvėrimai visai sifdurnavojo 
ir sujudošėjo. Jų plūdimas So
vietų Sąjungos nebepakenčia
mas.

Jis ten pat Sovietų medika- 
lei pagelbai paaukojo dešimts 
dolerių.

Panašiai persiorien t u o j a 
šimtai lietuvių, kurie klauso 
Stilsonų , Lauckų, Grigaičių 
prakalbų, bei skaito jų laik
raščius.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

21 d. vasario, 2 vai. dieną. Jaunų 
Vyrų salėje, 407 Lafayette SU. 
Draugai dalyvaukite susirinkime, 
užsimokėkite duokles, o tie, kurie 
negali dalyvauti, malonėkite pri
duoti kitam atnešt j susirinkimą. 

Taipgi atsiveskite ir naujų narių.— 
A. Jocis, F. Rašt. (41-43)

STOUGHTON, MASS.
Stough tono lietuvių atydai! Yra 
šaukiamas Susirinkimas per S.L.S. 
D-čių valdybą, pagelbai Mass, vals
tijos Komitetui pirkimui 3-jųų arri- 
bulansų. Susirinkimas įvyks vasario 
21 d., 2 vai. dieną, 24 Norton St. 
Dalyvaus kalbėtojas Prof. Kubilius 
iš Bostono. Todėl visi dalyvaukite 
Taut. Name. — A. Venckevičius, 
Rašt. (41-43)

PHILADELPHIA, PA.
Šeštadienį, 20 d. vasario, įvyks 

labai svarbus susirinkimas Veikian
čio Komiteto ir visuotinas mūsų or
ganizacijų narių susirinkimas, Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave., 8 
v. vak. Susirinkimas bus dėlei Lai
svės bankieto; bus tikietai platina
mi ir kiti svarbūs reikalai svarsto
mi. Dalyvaukite visi. — A. J. 
Smithas, sekr. (41-43)

PHILADELPHIA, PA.
• Philadelphijos Moterų Kliubo su
sirinkimas įvyks 18 d. vasario, 8 v. 
vakaro, 735 Fairmount Ave. Drau
gės visos dalyvaukite ir neužmirš
kite naujų narių atsivesti. Taipgi ir 
ne narės kviečiamos dalyvauti.—P. 
Walant. (39-41) /

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadieni, 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)

Penktadienį, pietų laike, 
dirbtuvėj kalbasi du lietuviai, 
vienas sako:

— Na, tai šiandien, gavę 
pėdę, vakare eisime pas Dirsę 
valgyti keptos žuvies.

— Būsų ne pro šalį žuvis,— 
atsiliepė antras, — ale kad 
mano angliai visai baigiasi, 
turėsiu pirma eiti pas šerelį, 
o aš jam dar už porą tonų 
skolingas, tai kažin kiek iš 
mano pėdės liks dėl žuvų.

— O ar šerelio geri ang
liai? — klausia pirmasis. — 
Aš šiemet pirkau tris tonus 
pas tokį vokietpalaikį, apgavo 
bjaurybė, 
nų; per 
stuboje.

— Ir 
kių, ale 
geriau patinka, o ir jis pats 
gud vyras, jei kada striukai su 
pinigais, jis palaukia. — Aiš
kino antrasis.

— Aš nemanau, kad tau ka
da gali būti striukai su pini
gais. — Juokavo pirmasis.

— O j e, nemanai? Bepigu 
tau, tu nepriguli prie parapi
jos, tai ir ekspensai daug ma
žesni. — Ginčijo antrasis.

— Tai mažmožis, ką tau 
reiškia keletas doleriu užsimo
kėti už sėdynę bažnyčioj. — 
Erzino pirmasis.

— O je, keletas dolerių? 
Ogi kiek visokių kolektų pa
rapijos ir visos tikybos rei
kalams? Negana to, o kiek 
dėl Lietuvos, tai atstatymo, tai 
šelpimo, tai gelbėjimo, tai 
vadavimo ? Aną metą, kiek 
buvau susiseivinęs, tai visus ir 
sukišau į paraliai žino kokią 
ten Lietuvos Atstatymo Ben
drovę, sukišau, o ištraukti ne
begaliu. O kiek visokių aukų 
dėl Lietuvos! Aną metą suaur 
kavom nemažai pinigų dėl 
šelpimo Lietuvos našlaičių, o 
dabar visi šneka, kad už tuos 
pinigus Smetonos konsulas nu
sipirko vištų farmą. Paskiau 
vėl liepė aukoti kiek tiktai iš- 
galim dėl siūntimo į Berlyną 
šelpimui pabėgėlių ir kad Hit
leris išlaisvintų Lietuvą, o kai 
išlaisvino, tai dabar jau sako, 
kad ir Hitleris nebegeras, sa
ko, kad jau jį išvys iš Lietu
vos, sako, dabar aukokite dėl 
gelbėjimo lietuvių, išvežtų į Si
birą; o dabar vėl parapijonai 
plačiai kalba, kad mūsų dva
siški vadai susifrentavo su be
dieviais; sako, visokio plauko 
bedieviai, cičilikai mūsų vadus

bučiuoja-myluoja, tai jau aiš
ku, kad ir tie prašosi prie mū
sų kišenių. Aną dieną girdė
jau kalbant, kad kažkoks Ga- 
lutis ar Smalutis įpuolęs į Lon
dono skiepą, tai dabar ir dėl 
jo jau kolektuoja.

— Taigi, jei matai, kad ne 
naudingam tikslui kolektuojĮa, 
tai gali neaukoti. — Patarė 
pirmasis.

— O je, gali neaukoti? O 
kaip atsisakysi, jei pats klebo
nas liepia? Klebonas parsi
traukia didelį bundulą gazie- 
tų ir angelckų knygučių, ne
paiso, ar moki skaityti ar ne, 
liepia pirkti ir dar liepia duo
ti po dolerį dėl užlaikymo lie
tuvių Prostituto, ba, 
mum tas angelckas 
atsiunčia.

— Gal tu norėjai 
lietuvių Instituto, - 
pirmasis.

— Paraliai jį žino, kaip jo 
tikroji pavardė, sakė, kad jis 
pirmiau gyveno Čikagoj, o da
bar persikėlęs į Naujorką. Ant 
galo, juk nesvarbu, kokia jo 
pavardė, vistiek mes turime jį 
užlaikyti su savo doleriais.

Gaila, kad dirbtuvės švilpy
nė pasikalbėjimą nutraukė.

Driežas.

sako, jis 
knygutes

pasakyti,
- pataisė

•a

labai daug akme- 
šalčius vos nesušalom

aš esu trajinęs viso- 
Šerelio angliai man 

o ir

*

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

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

30 Dienų
Nuolaida

kainas.

Akiniai 
už $7.50

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TURTASSVEIKATA
Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas 
66 COURT STREET.

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

Le VANDA
D

i
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

1 337 UNION AVENUE
) BROOKLYN, N.Y.

■f Tel. STagg 2-0783
įį NIGHT—HAvemeycr 8-1158

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

CHARUES I. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

WORCESTER, MASS.
Komiteto Sovietų Medikalės Pa

gelbės ir Raudonojo Kryžiaūs Am- 
oulansų 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” nūo jūsų 
uždirbtų algų, bankinių 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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

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

būsite patenkinti.

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 skirtingi 
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 
MOSTI. 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

.... Deksnio Galinga

.... Deksnio Galinga

.... Deksnio Galinga

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

1-OZ.
Mostis ... 2-oz.
Mostis ... 4-oz. 
Mostis ... 16-oz.

Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimes Spėjimo knygelę dovanot
Vardas ir pavardė.............................................................................  .........
Gatvė ir numeris
Miestas ...........................................................  Valstija

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineral^. 
Tad verčiau mes eikime 1 Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystes 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo. 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis Neuri
tis skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervunn 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo 
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda proga 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iŠ geriausių 
DfiL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; Čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
šu vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių m^dų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir Įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakarė. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS 
SAVININKAI KAN AP ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y,
...........11.............................  u;, i i' 7 7T-»-'ryiT«iį>ųi..iĄjN i,,n,.,.ji

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.
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3.

4.
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7.
8.
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P-les A. Stoškiiitės 
Koncertas

Rašo Ona B. Kubilius
Koncertas įvyko vasario 14, 

Town Hali, 3 vai. po pietų.
Man buvo labai malonu iš

girsti p. Stoska, nes aš nebu
vau girdėjusi ją dainuojant.

Reikia pasakyti, kad p-lė 
Stoškiūtė turi gražų balsą, 
ypač žemoje registroje jos bal
sas skambėjo puikiai. Jos 
aukštos gaidos dar nėra pilnai 
išlavintos, tą p-lė Stoska gerai 
žino pati, todėl ji ir pasirinko 
tokias dainas, kurios nereika
lavo daug aukštų gaidų.

The New York Times ir He
rald Tribune kritikai sako, 
kad A. Stoska turi gerą bal
są, bet visas dainas dainuoja 
vienodai, be interpretacijos 
— “No inner emotion or 
warmth.”

Nėra abejonės, kad p-lė A. 
Stoškiūtė su laiku ir daugiau 
patyrimu dainuoti įgys dau
giau jausmo ir simpatijos, nes 
balsą ji turi gerą.

Aš negalėjau jokiu būdu su
prasti, kodėl p-lė Stoska ne
dainavo nė vienos lietuviškos 
dainelės. Lietuvių publikoje 
buvo daug, ypač ant antro 
aukšto (balcony). Man pasi
taikė pirkti bilietą prieš kon
certą ir stovėti su kitais “kos- 
tumeriais” ir toj eilėje beveik 
visi žmonės kalbėjo lietuviš
kai. Ir jie visi užsimokėjo už 
bilietus, bet daug kitataučių 
gavo bilietus už dyką arba 
pusę kainos.

Dvi ponios amerikietės sė
dėjo šalia manęs ant pirmo 
aukšto geriausiose vietose ir 
jos sakėsi gavusios bilietus 
“gratis.”

Finansiniai tokiu būdu lie
tuviai parėmė p-lės Stoskos 
koncertą labai daug, ir už tą 
jai reikėjo nors vieną kitą dai
nelę sudainuoti lietuviškai.

šiame koncerte man teko 
sueiti pirmu kartu Anna Kas- 
kas pagarsėjusią operos daini
ninkę, taip pat daktarą Petri
ką, p.p. Stankūnas ir kiti.

Anna Kaskas pasirodė labai 
maloni, ir ji dar kalba lietu
vių kalba gerai.

Smagus ir Naudingas Pabal
tijo Keturių Tautų Koncertas

Vasario 13-tos vakarą, Finų 
Salėj, New Yorke, įvyko Pa
baltijo Amerikiečių Kultūrinės 
Tarybos suruoštas koncertas ir 
ėglius, kuriame tikrai gražiai 
ir smagiai praleista vakaras, 
taipgi suteikta gražios para
mos kovotojams už Pabaltijo 
kraštų laisvę. Vien tik auko
mis sudėta virš $240. Numato
ma, kad bus ir gražaus pelno, 
nors duota turtinga programa.

Oras tą vakarą pasitaikė la
bai blogas ir komisija rinkosi 
nerami, kad oras suvarysiąs jų 
pastangas į ožio ragą. Ir iš tie
sų pirmieji ateinančių būriai 
atrodė negausūs. Matomai, 
braidymas po šlapią sniegą ir 
balas sutrukdė pribuvimą, bet 
nesulaikė nuo pribuvimo. Vė
liau užpildyta kiekviena sėdy
nė ir stovimos vietos.

Programa buvo graži, įdo
mi.

Latviai išstatė gana didelę 
ir gerai susi mokinusią orkes
trą, taipgi dainavo solistė Lil
lian Anderson, soprano, turin
ti ypatingai malonų balsą že
mesniame registre, žavios iš
vaizdos mergina, ir choras, va- 
d o v a u j amas Saros Gibet. 
Jiems akompanavo Aina Mar
tinson. Latvių choras, kaipo 
susidėjęs didžiumoje iš suau
gusių, atrodo, gal nenukentė
jęs nuo karo.

Finu menininkus atstovavo 
choras, vadovaujamas Hannes 
Saari. Finų Choras, kaipo tu
rėjęs savo eilėse nemažai jau
nų vyrų, dikčiai nukentėjęs 
nuo karo, bet dėka turėjimui 
gerų balsų vis gražiai dainuo
ja.

Lietuvių meno jėgas šį kar
tą atstovavo Balso Trijetas, 
kurį sudaro Aldona Anderson, 
Aldona Klimaitė ir Susana 
Kazakevičiūtė, vadovauja Bro
nė šalinaitė. Taipgi dainavo 
Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Anderson, akompa
nuojant šalinaitei. Abu ž«aviai 
dainavo ir būtų, turėję išeiti 
pakartojimams, bet, esant

programai ilgai ii' rengėjams 
nusistačius pakartojimų neleis
ti, choras ir trijetas negalėjo 
publikos pageidavimo paten
kinti. Lietuvių choras šį kartą 
labai gyvai ir gražiai dainavo.

Įspūdingu priedu šiai prog
ramai buvo svečias solistas 
Efim Vitis, rusas, taipgi Radi- 
ševo Rusų Liaudies šokių Gru
pė. Taip solistas, taip ir šokė
jai sukėlė audrą aplodismen
tų. šokėjai davė ne vien rusų, 
bet ir kitų Sovietų Sąjungos 
respublikų šokių, kiek galėjo 
suspėti, turint tik dalelytę lai
ko programoj.

Entuziazmo momentą sukė
lė perstatymas atsilankiusių 
penkių Sovietų Sąjungos jūri
ninkų, kurių vienas, jaunutis 
vaikinėlis, trumpai pasveikino 
susirinkimą ir kitas svečias ru
sas perskaitė ant greitųjų pa
darytą jo kalbos vertimą ang
lų kalbom Taipgi trumpai kal
bėjo finas IWO veikėjas, atsi
šaukdamas paremti Sovietų 
Sąjungos, o kartu ir Pabaltijo 
kraštų kovotojus, kad padėti 
greičiau išlaisvinti Pabaltijo 
kraštus iš nacių vergijos. Po 
jo atsišaukimo ir sudėta toji 
virš $240 suma.

Vakarui pirmininkavo Ma
tas šolomskas, Lietuvių. Darbi
ninkų Susivienijimo veikian
tysis jaunimo sekretorius ir 
organo Tiesos angliško sky
riaus redaktorius.

Vienbalsiai priimta rezoliu
cijos pasveikinti prezidentą 
Rooseveltą ir prašanti paskelb
ti karą prieš fašistinę Finlian- 
di.ią, ir pasveikinimo Raudona
jai Armijai. Programa baig
ta visiems chorams kartu su
dainuojant Jungtinių Tautų 
dainą.

Po programos jaunimas ir 
lakesni senesnieji smagiai šoko 
prie geros latvių orkestros, ki
ti sveikinosi, užvedė pažintis 
su kaimyniškų tautų žmonė
mis, treti svečiavosi, o kai ku
rie jau skubino ir namų link. 
Pažmonys tęsėsi iki gerokų 
paryčių. Rep.

Raud. Kryžiui Reikės 
Daug Liuosnoriy

J. P. Stevens, Jr., Raudono
jo Kryžiaus 1943 m. fondo 
kampanijos vice-pirmininkas, 
paskelbdamas miestui 12,920,- 
700 dolerių kvotą sakė, kad 
tos kvotos sukėlimui darbuo
tis bus siekiama gauti 100,000 
liuosnorių, darbuotojų, kurie 
vajų nuneš į kiekvienus na
mus, šapas ir fabrikus, krau
tuves ir ofisus.

Brooklyno kvota tame vaju
je yra $1,880,000. To vajaus 
vyriausiu vedėju paskirtas Dr. 
Harry D. Gideonse. Vajus ve
dama iš Brooklyno centraii- 
nės raštinės, 57 Willoughby 
Street.

Kariška Darbo Taryba nu
tarė leisti pakelti algas 2,900 
trukmanų po virš 10 centų per 
valandą.

dus ant miesto, tada pirmojo 
vientiso švilpimo nebūtų, bet 
būtų banguojantis švilpimas— 
įsakymas tuojau bėgti į slėp
tuves, aklai uždaryti visokias 
šviesas. Ir tų banguojančių 
pavojaus švilpimų - sirenų 
garsai gali būti pakartoti net 
kelis ar keliolika kartų, pri
klausant nuo to, kaip ilgai or
laiviai užsiliks ant miesto.

Pažįstantis signalų garsus 
laike atakų iš oro visuomet 
jausis saugiau ir drąsiau, nes 
jis žinos tikrą padėtį ir pagal 
ją užsilaikys.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Daktaras Petriką, apie kurį 
esu girdėjusi daug, bet netu
rėjau garbės sueiti, man pasi
rodė labai “witty” (kaip ame
rikonai sako) savo kalboje ir, 
nėra abejonės, giliai apsišvie
tęs žmogus.

Man visas koncertas paliko 
malonų įspūdį ir nesigailiu, 
kad aš jame dalyvavau.

Apiplėšė ir Pašovė 
Darbininką

S. Compert, 51 m., 4121 
Bedford Ave., taksiko vairuo
tojas, tapo pašautas petin as
mens, kuris susistabdė jį, kad 
pavežtų, o kiek pavažiavęs, 
išsėsdamas, pareikalavęs ati-■ 
duoti surinktus iš keleivių $12 
ir paskui jį dar pašovęs.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ

ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų susirinkimas įvyks vasario 18- 
tos vakaro 8 vai., 419 Ixirimer St. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(39-41)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris ar vyras dirb

ti Restaurants — 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- 
nuoklte: Applegate 7-9718. (40-41)

Reikalinga siuvamų mašinų ope
ratoriai dirbti prie cotton-garba- 
dines coatų, defense work. Prašome 
kreiptis: North Star Coat Co., 250 
W. 40th, St., New York City, N. Y. 
(8-tos lubos) (41-43)

Ketvirtadienio Vakarą Išmo
kite Pažinti Naujus Signalus

Šio ketvirtadienio vakarą, 
vasario 18, lygiai 9 vai. įvyks 
išbandymas signalų perspėji
mui nuo atakų iš oro. Tęsis ne 
ilgiau pusvalandžio, tad dėl to 
nėra reikalo sėdėti per vaka
rą namie.

Apie šį signalų išbandymą 
paskelbta iš anksto tik tam, 
kad visi išmoktų juos pažinti 
ir būtų pasiruošę tikram reika
lui, taipgi tolimesniems ban
dymams - pratimams, kurie 
nebus iš anksto skelbiami.

Koki Tie Signalai?
Oficialiai tie signalai vadi

nami “blue” ir “red”, bet mes 
nematysime nieko mėlyno nei 
raudono — mes signalus turė
sime pažinti pagal garsus. O 
jie bus toki:

PIRMASIS (blue) vientisas 
sirenų spiegimas per ištisas
dvi minutes reiškia, kad gali
ma tikėtis atakų iš oro. Kas 
tada daroma:

1— Būdinguose tuojau gesi
nama šviesos. Radiją lai
kykit atdarą.

2— Gatvėse dar leidžiama 
vaikščioti ir važiuoti.

3— Apsidairykite, kur slėp- 
sitės.

ANTRASIS (red) banguo
jantis sirenų, balsas, irgi per 
dvi minutes, reiškia, kad or
laiviai yra virš miesto, esate 
pavojuje. Kas daroma:

1—Visos bile kur esamos 
šviesos užgesinama. Ra
diją laikote ir toliau at
daru.

2— Visi vežimai sustoja ir 
išleidžia keleivius.

3— Visi turi eiti kur nors 
vidun.

TREČIASIS vėl bus (blue) 
vientisas sirenų balsas. Jis 
reiškia, kad užpuolikai dar
gali sugrįžti. Kas daroma:

1— Visos sviesos pasilieka ir 
toliau uždarytomis. Radi
jas veikia.

2— Pėstininkai gali išeiti iš 
pastogių ir vežimai va
žiuoti.

šviesos atidaroma tik po to, 
kai išgirsite radijo pranešimą 
“Ali CJear” ir ilgus švilpimus 
uollcijos ir wardenu. Tai reikš, 
kad pavojus praėjo, kiekvie
nas grįžta prie savo pareigų.

Dėl Ko Jūs Turite Pa
žinti Garsus?

Dėl to, kad priešų orlaiviai
gali atskristi, ypatingai pava
sariop, kada dienos ilgos ir 
oras geras. Tiesa, mūsų mies
tai gerai saugomi, bet juk ir 
nacių Ašies miestai saugomi, 
o mūsų orlaiviai juos vistiek 
apmėto bombomis.

Signalus turite pažinti ir dėl 
mokėjimo apsieiti sekamuose 
pratimuose. Signalai yra armi
jos įstaigų žinioje ir ji turi 
teisę aštriai bausti tą, kas sa
vo apsileidimu statys kitus 
žmones ir miestą pavojum

Signalų garsus turite pažin
ti ir dėl to, kad laike tikrų 
atakų po tris švilpimus neatro- 
kuosite. Atsitikime, jei orlai
viai būtų patėmyti jau atskri-

F. W. Skalius 
(Shalinskas) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Kainų ir produktų padalini
mo klausimu rengtas savišvie
tos vakaras pereitą pirmadie
nį, vasario 15-tą, Laisvės salėj, 
įvyko gana sėkmingas, nežiū
rint, kad tą vakarą oras buvo 
žemiau zero.

Susirinkusiems kainų kon
trolės svarbą ir kas jau toje 
srityje padaryta aiškino A. 
Bimba, taipgi nušvietė, kokia 
maždaug bus ateinančio ke- 
nuotų produktų padalinimo 
sistema, dėl ko ji įvedama.

Po įvadinės kalbos iš daly
vių buvo keletą klausimų ir 
pasakojimų apie patyrimus 
dėl maisto padalinimo. Vieni 
sakė, kad jiems kavos ir cuk
raus porcijų perdaug, kiti 
skundėsi, kad trūksta. Tūli 
vyrai pareiškė džiaugsmo, kad 
mažiau bus kenuoto maisto. 
Tada, sakė jie, mūsų gaspadi- 
nės norom ar nenorom turės 
tankiau išvirti kai ką švie- 
žaus, restauranai taip pat. 
Bus dar sveikiau. Buvo pasa
kyta ir anekdotų, dėl kurių 
prisijuokta iki ašarų.

Matant, kad brooklyniečiai 
domisi savišvietos vakarais, ką 
liudijo susirin k i m a s gana

skaitlingo būrio tokiame šalty
je, Apšvietos Komisija per to 
vakaro vedėją paskelbė, kad 
kas dvi savaitės pirmadienių 
vakarais bus laikomi toki susi
rinkimai įvairiais bėgamais 
klausimais. Rep.

Rado Suvažinėtą Vyrą
Pirmadienio vakarą ant 

BMT Myrtle Ave. linijos prie 
Washington ir Concord Sts. 
rasta nežinomo vyro kūnas. 
Kada ir kaip jis pateko ant 
bėgių — niekas nežino. Buvęs 
apie 55 m. amžiaus, 175 sva
rą, 5 pėdų ir 9 coliu aukščio.

Policistas Nusišovęs
Policistas Edward C. Cono- 

lly, 1346 Albany Ave., nusi
šovęs savo namuose. Prieš pa
reinant namo jis mokinęs war- 
denus ir niekas nenužiūrėję jį 
bent kokiame nenormalume, 
nežinoma, dėl ko šovėsi.

Šaltis Mus Apleido
Ne ilgai, bet žiauriai new- 

yorkiečius per porą dienų ka
mavęs didelis šaltis trečiadienį 
apsimalšino, laipsniai pašoko 
iki 28 virš zero. Tai dar ne 
šilta, bet palyginus su buvusiu 
oras atrodo į pavasarinį.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas 

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas "Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

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

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

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
G raborius-Under taker

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 

---------------- ------------ — . ..... -</

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 Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043
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E
S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas H 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą M
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO- 9
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI H

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. |

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą, 
t

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

9

S

VUU-THIN* RAMONA VUU-THIN* RAFML-

ROBERT LIPTON S™EET
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2173




