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deda Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus kampanija dėl sukė
limo virš 125 milijonų dolerių 
fondo.

Berods, nereikia aiškinti 
Raudonojo Kryžiaus rolę ka
ro metu. Ji savaimi aiški. Už
tenka pasakyti, kad Raudona
sis Kryžius šiuo metu yra ne
pavaduojama organizac i j a, 
teikianti pagalbą ne tik mūsų 
kariams, esantiems namie ir 
pasklaidytiems po visą pasau
lį, bet jis taip pat teikia pa
galbą ir civiliniams žmonėms, 
nukentėjusiems nuo karo ir 
šiaip nelaimės paliestiems.

Niujorko miestui teks šita
me vajuje sukelti virš 10 mi
lijonų dolerių.

šis vajus bus vedamas per 
ištisą kovo mėnesį.

Kiekvienas mūsų krašto gy
ventojas privalo stoti darban. 
Aukokime Raudonajam Kry
žiui savo centus ir raginkime 
kitus daryti tą patį. Ruoškime 
pramogas, kur tik galima, 
Raudonojo Kryžiaus naudai.

Be to, sveiki žmonės, galin
tieji duoti savo kraujo žmo
nės, privalo padaryti tai ne
vilkindami.

Kovo mėn. 1 d. yra svarbi 
dar ir kitu reikalu, šiandien 
Amerikos žmonės pradeda gy
venti dalinai porcijiniu gyve
nimu. šiandien, eidami į krau
tuves, norėdami nusipirkti vi
sos eilės prezervuotų gyveni
mo produktų, turėsime pirktis 
pagal korteles.

Tai vis kas nors naujo mū
sų gyvenime. Tai dar vienas 
įrodymas, kad mes esame ka
re, kad mes pradedame jaus
ti karo atneštus sunkumus, ži
noma, tai tik pradžia. Juo il
giau karas tęsis, tuo susidursi
me su didesniais sunkumais, 
visokių produktų trūkumais.

To buvo laukta. Tas paga
liau ir atėjo.

Norint tuosius sunkumus 
greičiau išgyvendinti, privalo
me daryti viską taip, kad juo 
greičiau priešas būtų sumuš
tas, kad juo greičiau taika bū
tų pasiekta.

Maisto porcijomis dalinimas, 
— kuomet maisto permažai,— 
visai natūralus reiškinys. Ta
tai buvo gyveniman vykdoma 
visoje kraštų eilėje. Svarbu, 
kad tasai pasklaidymas būtų 
pravestas teisingai, kad jis bū
tų pritaikytas visiems lygiai. 
Be to, svarbu, kad nebūtų 
“juodosios rinkos,” kad pro
duktų kainos nekiltų ir pelna- 
grobiai tuomi nepasinaudotų.

Žinios iš Rytų fronto skel
bia, jog Doneco Baseine vokie
čiai pradėjo daryti didesnius 
pasipriešinimus. Kai kur jie 
bando net ir kontr-atakuoti. 
žinoma, tai yra defensyvinio 
pobūdžio kontr-atakos.

Natūralus dalykas. Reikia 
atsiminti, jog per tris mėne
sius Raudonoji Armija kas
dien kirto ir kirto vokiečiams 
smūgius ir dėl to josios ofen- 
syvas kai kur turėjo susilėtin- 
ti. *

Raudonosios Armijos vy
riausias tikslas yra ne kuodau- 
giausiai teritorijos atsiimti, 
bet kuodaugiausiai vokiečių 
išmušti.

žinios iš Tunisijos pereitą 
savaitę buvo geresnės. Mūsų 
jėgos ne tik sulaikė Rommelio 
jėgas, bet ir pradėjo kontr - 
atakas.

Smagu!
O tūli Lenkijos ponai Lon

done, atrodo pradeda atvirai 
virti smalą. Jie nori, kad Vil
nius su Vilnija jiems būtų už
tikrintas, jie nori, kad balta
rusių ir ukrainiečių žemės 
jiems būtų priskirtos! Dėl to 
jie sielojasi. Dėl to jie rėkia.

London, vgs. 28. — Naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį 
Anglijos bombanešiai vėl 
atakavo karinius nacių 
punktus ir pramones vaka
rinėj Vokietijoj.

Šeštadienį didieji Ameri
kos bombanešiai jau trečiu 
kartu pleškino vokiečių lai
vyno stovykla Breste, 
Franci j o j, nakties laiku, o 
anglų bombininkai atakavo 
nacių uostą Dunkirką, 
Francijoj. Dešimt Anglijos 
lėktuvų dingo. Iš to spren
džiama, jog atakoje daly
vavo keli šimtai anglų or-' 
laivių. Visi Amerikos bom
banešiai ir lakūnai sugrįžo 
iš žygio pries Brestą.

Penktadienio naktį dide
lis būrys Amėrikos Lekian- 
čiųjų Tvirtovių sprogdino 
ir degino Wilhelmshaveną, 
Vokietijos laivyno stovyklą 
ir submarinų statymo cent
ra. Dingo septyni amerikie
čiu bombanešiai. Wilhelms- 
havene buvo sukelta didžiu
liai gaisrai ir sprogimai.

Naktį iš penktadienio į 
šeštadienį šimtai Anglijos 
lėktuvų numetė daug di
džiųjų sprogstamųjų bombų 
ir tūkstančius mažesnių 
gaisriniu bombų į Cologne 
ir Nurnbergą, svarbius Vo

Jie pamiršta, kad visa Len
kija vaitoja baisioje Hitlerio 
priespaudoje. Jie pamiršta, 
kad pirmiausiai reikia sumušti 
priešą ir Lenkiją išlaisvinti, o 
paskui kalbėti apie, tą ar kitą
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TALKININKU LĖKTUVAI NUOLAT PLEŠKINA AS| EUROPOJy.

AMERIKIEČIAI ATĖMĖ IŠ 
VACIV KASSERINE

AMERIKA SIUNČIA GEN. FRANKUI DAUG 
GAZOLINO, ANGLIES IR KT. REIKMENŲ

SOVIETAI LAIMI PER 
ĮNIRTUSIUS MŪŠIUS

kietijos karo pramonės cen
trus. Devyni anglų lėktuvai 
negrįžo.
AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ

KASSERINE MIESTĄ
Amerikos kariuomenė at

ėmė iš vokiečių Kasserine 
miestą, geležinkelio ir vieš
kelio centrą vidurinėje Tu- 
nisijoje. Anglai ir amerikie
čiai vejasi besitraukiančius 
atgal nacius į pietų rytus 
nuo Sbibos ir gręsia hitle
rininkam Thelepte.

Anglai pietinėje Tunisi- 
joje užėmė naujas pozicijas 
į pietus nuo fašistų Mareth 
tvirtumų linijos ir atėmė iš 
vokiečių Ghermessa ties 
pietiniu linijos galu; jie tai
pgi prasigrūmę pro Wadi 
Zigzau ties šiauriniu šios 
linijos galu; paėmė nelais
vėn 420 fašistų ir sunaiki
no septynis nacių tankus; 
daug priešų nukovė bei su
žeidė.

Šiaurinėje Tunisijoje na
ciai smarkiai kontr-atakavo 
angus ir pasivarė kiek pir
myn linkui Sidi Nsir, bet 
pranešama, jog anglai jau 
sulaiko priešus.

Washington. — Dar lei
džiama pardavinėt kenuotą 
paukštieną.

Jungi. Valstijų Lėktuvai 
Jau Trečiu Kartu Bom

bardavo Vokietiją
Amerikos Oficialiai Pranešimai

LONDON, vas. 26. — Bendras Jungtinių Valstijų ar
mijos ir Anglijos orlaivyno ministerijos pranešimas:

Lekiančios Tvirtovės ir Liberatoriai (amerikiniai 
bombanešiai) šiandien dienos laiku atakavo antrą kar

atą Wilhelmshaveną, Vokietijoj.
(Wilhelmshaven yra submarinų statybos centras ir

didelė vokiečių karo laivyno stovykla.)
Tai viso jau trecią sykį Amerikos bombanešiai puolė 

pačią Vokietiją.
Buvo matyta, kai bombos pataikė į Wilhelmshaveno 

prieplaukas..
Buvo susidurta su gana dideliais pasipriešinimais iš 

vokiečių pusės, beskrendant prie taikinio, virš Šiauri
nės (“Vokiškosios”) Jūros.

Anglijos lėktuvai kovotojai apsaugojo amerikinius 
bombanešius paskutinėje dalyje grįžimo kelionės.

Dingo septyni iš tų bombanešių.

AMERIKOS LAKŪNŲ ŽYGIAI PRIEŠ ITALUS 
IR JAPONUS

CAIRO, Egiptas, vas. 26. — Jungtinių Valstijų šta
bo pranešamas:

Mūsų bombanešiai Liberatoriai sėkmingai atakavo 
Neapolio uostą ir Cotrone, Italijoj, naktį vasario 24-25.

Buvo pastebėta, kad jų bombos tiesiai pataikė į Nea
polio prieplaukas ir uosto sritį bendrai.

Cotrone, kaip buvo matyta, mūsų bombos pataikė į 
prieplaukų sritį ir geležinkelių linijas, einančias į ją.

Virš Neapolio buvo priešų lėktuvų, bet jie nesiprieši
no.

Visi amerikiniai lėktuvai saugiai sugrįžo į savo sto
vyklą.

teritoriją. Be to, jie pamiršta, 
kad yra žmonės, kuriems turi 
būti suteikta laisvė savo ateitį 
spręsti, švaka tų ponų politi
ka. Atrodo, kad jie nieko ne
užmiršo, nieko neišmoko!

Washington. — Kai kurie 
Jungtinių Valstijų kongre
so nariai reikalavo, kad val
džia paaiškintų, kodėl iš 
Amerikos yra siunčiama 
fašistinei Ispanijai gazoli
nas, žibalas, anglis, mais
tas ir kiti reikmenys. Tie 
kongreso nariai spėjo, kad 
Ispanijos diktatorius gene
rolas Franko perleidžia Vo
kietijai ir Italijai daugelį iš 
Amerikos gaunamų daly
kų.

Tūli valdininkai aiškino, 
jog mainais už siunčiamus 
Ispanijai reikmenis Ameri
ka gauna karinių medžiagų, 
kurios, girdi, kitaip tektų 
Hitleriui ir Mussoliniui.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Ispanijai, Carlton 
Hayes, kalbėdamas Barcelo- 
noj, Ispanijoj, pareiškė, kad 
Amerika yra “pasiryžus 
toliau dar labiau remti Is
paniją (reikmenų siunti
niais), kol Ispanija laikysis

CECHAI AUKOJA DU TANKUS KOVAI PRIEŠ 
HITLERININKUS SOVIETU FRONTE

Maskva. — Pulkininkas 
L. Svoboda, komandierius 
Čechoslovakų tautinio pul
ko, maršuojančio frontan 
prieš vokiečius, pranešė 
Stalinui, kad to pulko ka
reiviai ir oficieriai suauko
jo 100,000 rublių pastatyti 
dviem tankam vardu “Lidi
ce” ir “Lezaki.”

(Lidice buvo Čechoslova- 
kijos miestelis, kurio visus 
vyrus naciai išžudė, vaikus 
ir moteris išgabeno Vokie
tijon kaip belaisvius ir patį 
miestelį sunaikino, sulygin
dami jį su žeme.)

Stalinas šiltai padėkojo 
tiem čechoslovakam kovo
tojam.

Jie taipgi pasižadėjo su-

Kongreso Komitetas 
Siūlo Pabranginti 
Maistą 10 Procentą
Washington. — Kongreso 

komitetas piniginiais ir ban
kiniais reikalais užgyrė su
manymą pakelt farmų pro
duktų kainas 10 procentų. 
Tai republikono P. Brow- 
no sumanymas. Jeigu kon
gresas jį priims, dėl to mai
stas bent dešimčia procentų 
bus pabrangintas.

Senatas priėmė Bank- 
heado įnešimą, kuris leidžia 
stambiesiems farmeriams- 
dvarininkams pelnagrobiau- 
ti.

Kongreso atstovų rūme 
yra 50 vadinamo “farmų 
bloko” kongresmanų. Jie at
stovauja didžiuosius farmų 
savininkus ir darbuojasi, 
kad tokie savininkai kuo 
daugiausiai pasipelnytų iš 

karo reikalų. Daugelis tų 
savininkų visai negyvena 
savo farmose, o tik pelnus 
iš jų traukia.

nuošaliai nuo karo.”
Dabar Ispanija gauna iš 

Jungtinių Valstijų tiek ga
zolino ir žibalo, kiek tik jos 
laivai spėja pargabenti; ir 
ambasadorius Hayes pažy
mėjo, jog tame krašte, to
dėl, dabar yra daugiau ga
zolino automobiliams, negu 
rytinėse Jungtinėse Valsti
jose.

Iš Amerikos taipgi siun
čiama Ispanijon dideli kie
kiai amonijos sulfato ir ce- 
liulozo, svarbių karinių me
džiagų.

(Pirmesni pranešimai ro
dė, kad Ispanijoj yra tūks
tančiai vokiečių kariuome
nės su tankais ir kitais pa
būklais ir kad naciai palai
ko karinius savo centrus Is
panijos didmiesčiuose, pa
sieniuose ir pajūriuose. Me
nama, kad generolas Fran
ko perleidžia hitlerininkams 
daugumą iš Amerikos gau
namų reikmenų.) 

kelt 100,000 rublių sovieti
niams karo paskolos bo- 
nams pirkti.

Pulkininko Svobodos lai
škas Stalinui, tarp kitko, 
sako:

“Malonėkite patvarkyt, 
kad šie tankai būtų paskir
ti čechoslovakų kariuome
nės junginiui Sovietų Są
jungoje. Mes dėkojame 
jums, kad davėte mums 
progą su ginklu rankoje 
kovoti prieš vokiečius, tuos 
amžinus ir prakeiktus če
choslovakų tautos priešus. 
Mes maršuojame į mūšį po 
obalsiu: ‘Mirtis vokiečiams 
okupantams!’ ir mes pasi
žadame garbingai įvykdyt 
visus Raudonosios Armijos 
komandos įsakymus.”

Garsus Angly Rašyto
jas G. B. Shaw Reika
lauja Išlaisvint Gandhį

London. — George Ber
nard Shaw, vienas didžiau
sių Anglijos rašytojų, savo 
laiške Tagores Draugijai 
sakė:

“Karalius turėtų tuo jaus 
ir besąlyginiai , išlaisvinti 
Gandhį (badu streikuojantį 
kalėjime Indijos tautininkų 
vadą) ir atsiprašyt jį už 
tai, jog karaliaus ministerių 
kabinetas elgiasi su Gand- 
hi’u kaip kokie silpnapro
čiai.”

Gandhi išbadavo jau 19 
dienų, reikalaudamas išlais
vint jį patį ir kitus Indijos 
Kongreso Partijos narius.

šiaur. Afrika. — Neofi
cialiai pranešama, kad 
francuzų valdžia Šiaurinėj 
Afrikoj paliuosuojanti vi
sus polit. kalinius.

London, vas. 28. — Rau
donoji Armija užėmė kelias 
stambias apgyventas vietas 
per įtūžusias kautynes to
liau į vakarus nuo Charko
vo. Dabar raudonarmie
čiams telieka tik 50 mylių 
iki svarbiojo pramonės cen
tro Zaporožje, prie Dniepro 
upės, kaip šiandien praneš
ta iš Maskvos.

Sovietų kariuomenė dar 
pasigrūmė artyn Oriolo, ne
žiūrint desperatiškų pasi

Raudonarmiečiai Nugalėjo 
Įnirtusias Nacių Kontr- 

Atakas ir Žygiuoja Pirmyn
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 27. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Į pietų vakarus nuo Kramatorsko sovietinė kariuome

nė vedė atkaklius mūšius su motorizuotais priešų pėsti
ninkais ir tankais. Vokiečiai, stengdamiesi, trūks-plyš, 
atgriebt pirmiaus prarastas savo pozicijas, pradėjo 
skaitlingas kontr-atakas.

Viename sektoriuje hitlerininkai lėšomis sunkiu sau 
nuostolių buvo prasiveržę į mūsų pozicijas. Atkaklus 
mūšis siautė per dvi dienas. Sovietiniai kovotojai nu
šlavė apie 1,000 hitlerininkų. Jie išdegino bei sužaloio 
22 vokiečių tankus, 52 trokus ir nugrūdo priešus atgal.

Sovietu lakūnai per kautynes ore nušovė žemyn 15 
vokiečių lėktuvų.

Į vakarus nuo Charkovo mūsų kariuomenė tęsė ofen- 
syvą ir užėmė tam tikrą skaičių apgyventu vietų. Mū
šiuose dėl tų vietų vokiečiai nukentėio dideliu nnn^tnliu. 
Viename tik sektoriuie mūsų kariuomenė užmuša 
300 hitlerininkų, pagrobė aštuonias kanuoles. 20 knlka- 
svaidžių, daug šautuvų, viena amuniciios sandėli vie
ną maisto sandėlį, 19 traktorių ir kiekius kitų reikme
nų.

Į vakarus nuo Obojano mūsų kariai sunaikino apsup
tą priešų kariuomenę ir nelaisvėn paėmė 400 vokiečių 
kareivių ir oficierių.

Į vakarus nuo Kursko mūsų kovotojai, vydamiesi be
sitraukiančius atgal priešus, užėmė keturias apgyven
tas vietas.

KVIEČIA DARBININKU ĖDIKĄ RICKENBACKER 
KALBĖTI KONGRESE

Washington. — Kongres- 
manas John Rankin, žino
mas negrų priešas iš Mis
sissippi valstijos, įnešė su
manymą pakviest lakūną 
kapitoną Rickenbackerį pa
sakyt kalbą kongrese.

Rickenbackeris yra kar
tus darbo unijų priešas, ku
ris, be kitko, agituoja ne
mokė! jokios priedinės al
gos už viršlaikius, nežiū
rint, kiek viršvalandžių 
darbininkas išdirbtų.

Tą įnešimą dabar svarsto 
kongreso taisyklių komisi
ja. Joj yra tik pora pažan
gesnių kongresmanų, o dau
guma tokio pat plauko, kaip 
ir Rickenbackeris. Prez. 
Roosevelto valdžia priešin
ga Rickenbackerio kalbėji
mui kongrese.

Darbininkai privalo siųst 
skaitlingus protestus kong
resinei House Rules Commit
tee. Nes kitaip ši komisija 

priešinimų iš hitlerininkų 
pusės.

Kramatorsko srityje, pie
tiniame fronte, siautė bai
siai įnirtę mūšiai, kur na
ciai stengėsi prasiveržt j 
vieną stambią apgyventą 
vietą. Raudonarmiečiai šim
tus jų nušlavė, sunaikino 28 
vokiečių tankus ir atmetė 
priešus atgal iki pirmiau 
buvusių jų pozicijų.

Sovietų lakūnai supleški
no 18 vokiečiu lėktuvų Za
porožje stovykloj.

užgirs Rickenbackerio kvie
timą.

Hitlerininkai Išžudė 
3,400,000 Civilių

London. — Talkininkų 
Žinių Komitetas paskelbė, 
jog hitlerininkai iki 1942 
m. pabaigos išžudė bei nu
marino koncentracijos sto
vyklose 3,400,000 civilių 
žmonių, v

Vien tik Lenkijoj jie to
kiu būdu sunaikino milioną 
žydų ir pusantro miliono 
lenkų. Jugoslavijoj naciai 
sušaudė, pakorė bei stovy
klose numarino 744,000 
žmonių.

Washington. — Kainų 
administracija įkaitino šim
tus maisto verteivių už 
“juodojo turgaus” šmugelį.
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Goebbelsiska Naujienų Aritmetika
Naujienos nei vienos žinios apie Ame

rikos talkininkę Sovietų Sąjungą negali 
parašyti neiškraipydamos faktų ir ne- 
šmeiž'damos tos didžiosios mūsų talki
ninkės.

Naujienos (No. 47) niekina Juozą Sta
liną, kad jis įsakyme Raudonajai Armi
jai nemini apie Amerikos ir Anglijos 
pagalbą. Aišku, kad karinis įsakymas, 
tai nėra kokia prakalba, kad apie visą 
svietą kalbėti.

Naujienos net fušeriuoja Amerikos ir 
Anglijos vyriausybės patiektus davinius 
apie teikimą Sovietų Sąjungai pagalbos. 
Jos rašo: “...Rusija gavo iš anglų ir 
amerikonų apie 9,400 lėktuvų; 8,200 tan
kų ir netoli 90,000 sunkvežimių.”

Iš kur Naujienų pro-naciai žino, kad 
tiek Sovietų Sąjunga gavo?

Jungtinių Valstijų vyriausybės žmo
gus Mr. E. R. Stettinius, kuris tvarko 
pagal Lend-Lease bilių teikiamą pagalbą 
kitoms Jungtinėms Tautoms, pranešė ir 
Anglijos laivyno lordas Mr. A. V. Alex
ander patvirtino, kad nuo spalių 31 d., 
1941 metų iki gruodžio 31 d., 1942 metų, 
tai yra, per 15-ką mėnesių, Anglija ir 
Amerika pasiuntė Sovietų Sąjungai 6,- 
200 tankų; 5,600 lėktuvų ir 85,000 trokų.

Tik pasiuntė, kas nereiškia, kad Sovie
tų Sąjunga tą viską gavo. Dalis tų reik
menų žuvo. Mr. E. R. Stettinius sakė, 
kad “didelė didžiuma reikmenų ...pa
siekė savo tikslą.” Ir ten pat jis sako: 
“Sovietų Armija tęsia aprūpinimą savo 
milžiniško ofeųsyvo principaliai savo pa
čių pagamintais ginklais.”

Todėl, aišku, kad Juozas Stalinas pil
nai teisingas, kada jis kalba, jog Sovietų 
Sąjunga kol kas neša sunkiausią naštą 
kovoj už visų Jungtinių Tautų reikalus. 
Tą pripažįsta ir mūsų šalies vyriausybės 
žiponės. Juk vien 1942 metais Amerikoj 
buvo pagaminta 49,000 lėktuvų, o viso į 
15-ką mėnesių laiko, kaip pareiškė Mr. 
E. R. Stettinius iš mūsų šalies buvo pa
siųsta Sovietų Sąjungai 2,600 lėktuvų, ir 
suprantama, kad ne visus dar juos ga
vo. Sovietų Sąjunga labai brangina 
Amerikos ir Anglijos pagalbą, bet tas 
nereiškia, kad ji neturi tiesos pasakyti 
apie jos sunkią padėtį iš priežasties ne
buvimo antrojo fronto.

Washington) Laikais ir Dabar
Vilnis rašo:
“Jurgio Washingtono minėjimo dienoj 

prezidentas Rooseveltas pasakė reikš
mingą prakalbą. Jis nurodė, kad revo
liucinio karo laikais Washingtonui rei
kėjo kovoti su visokio plauko cinikais, 
kerštinčiais, kenkėjais. Buvo tuomet ir 
parsidavėlių, tokių kaip Benediktas Ar-

> noldas.
“Kontinentaliam kongrese buvo svy

ruojančių elementų, palinkusių prie kom- 
- promisų su priešu. Daug vargo turėjo 
Washingtonas su kontinentaliu kongre
su.

“O kaip šiame kare? Prezidentas Roo- 
' seveltas gal nenorėjo įskaudint kongresą 
: ir todėl nedarė palyginimo. Bet šiame 
' kare Roosevelto vadovybei reikia dau
giau nukentėti nuo visokių obstrukcijų 
negu Jurgiui Washingtonui.

“Obstrukcionistai, defytistai iš izolia
cinio užpečkio maklioriai dabar stipriau 
susiorganizavę negu jų prototipai revo
liuciniam kare. Jie skandaliha kongrese. 
Jie skandalina spaudoj — o spauda jų 
stipri. Kiekvieną jų ataką prieš Roose
velto administraciją Ašies propaganda 

’ tuoj pavartoja savo tikslams.
“Savo prakalboj prezidentas Roosevel- 

: tas subarė ir tuos labai karšto tempera- 
' mento žmones, kurie mano, kad visą ka-
> ra Sovietų Rusija už mus atliks. Tie 
: žmonės mano, kad ačiū Raudonosios
Armijos laimėjimams, pergalės momen
tas jau čia pat.

“Tokios iliuzijos labai pavojingos.
“Priešas mušamas, bet jis dar nesu

muštas, nepartrenktas ant žemės.
“Daug dar reikės padėti pajėgų ir 

pralieti kraujo visoms Susivienijusioms 
■ tautoms, kol pasaulis bus apvalytas nuo 
: naciškai-japoniškos choleros.”

Dėl Hitlerio “Pasitraukimo”
Tūla spauda niekaip negali suprasti, 

■ką atstovauja Sovietų Sąjunga. Kada 
: Hitleris užpuolė Sovietus, tai ta spauda 
pranašavo jo greitą laimėjimą, nes ji su 
panieka žiūrėjo į darbo žnįonių valsty
bę. Kada po 20-ties mėnesių karo Rau
donoji Armija grūda atgal nacius, tai ji 
vėl rašo, kad būk patsai Hitleris arki jo 
generolai “traukiasi.”

Tūli “karo strategai” daro išvadas, 
1 būk Hitleris trauksis iki Rygos, Daugu

vos, Dvinsko, Minsko, Kijevo, Bugo upės 
ir Odesos, tai yra, pietuose dar 300 mylių.

Pasakos apie “pasitraukimą” yra ne
išmintingos ! Stalinas savo pareiškime 
Raudonajai Armijai proga jos 25-kių 
metų sukakties sako, kad Hitleris ir 
jo šaika geruoju neatiduos nei vieno ki
lometro žemes, kad už kiekvienos pėdos 
išlaisvinimą reikės kovoti, kad pasakos 
apie “pasitraukimą,” tai yra neišmintin
gos pasakos.

Tą, rodos, kiekvienas turėtų suprasti.
Deja...

Kai Amerikos jėgos baigė apvalyti Guadalcanal salą (Saliamonuose), jie išlais
vino šituodu chiniečių biznierius, kuriuos japonai paėmė iš Hong-Kong ir priver

Mūsų Pergales 
Menesis

Vasario menesis, 1943 m., 
buvo civilizacijos ir laisvo 
pasaulio pergalių menesis. 
Sausio 31 dieną pasidavė 
Hitlerio pasididžiavimo ar
mija Stalingrado srity j su 
jo generolais, ir feldmarša
lu Paulus. Hitlerio šešta ir 
vienuolikta armijos buvo 
apsuptos ir Raudonoji Ar
mija jas sunaikino. Hitleris 
ten neteko 330,000 kareivių, 
2,500 oficierių ir daugybės 
ginklų, kurių tarpe vien So
vietai suėmė: 744 lėktuvus; 
1,517 tankus; 6,523 kanuo- 
les; 60,464 trokų ir daugy
bę kitokių ginklų ir amuni
cijos. Tokios pergalės jokia 
pasaulyje armija dar ne
buvo atsiekus, kai]) prie 
Stalingrado atsiekė Raudo
noji Armija. Hitlerio armi
ja, kuri didžiavosi, kad ji 
paims Stalingradą, pati bu
vo visiškai sunaikinta.

Po šios pergalės sekė vie
na paskui kitą kitos Rau
donosios Armijos milžiniš
kos pergalės. Sausio pabai
goj ir vasario pradžioj Rau
donoji Armija apsupo tarpe 
Voronežo ir Kastornaja de
vynias Hitlerio ir Mussoli- 
nio divizijas, apie 100,000 
priešų, kurie buvo išnaikin
ti arba suimti. Į pirmas tris 
dienas ten Raudonoji Armi
ja užmušė 12,000-vokiečių 
ir į nelaisvę suėmė 14,000 
vokiečių. Novy Oskol srity j 
sunaikino visą Mussolinio 

korpusą, kur suėmė 11,000 
italų. Tik pradžioj karo 
operacijų suėmė 210 tankų, 
340 kanuolių ir daugybę 
ginklų.

Priešai Apsupti Prie- 
kaukazijoj

Po Stalingrado ir Voro
nežo nacių katastrofos jie 
bandė išgelbėti savo armi
ją Priekaukazijoj ir todėl 
Hitleris grūdo naujas divi
zijas ir korpusus į Rostovo 
sritį.

Raudonoji Armija žy
giuodama nuo Stalingrado 
išilgai gelžkelį užėmė mies
tus Salsk, Kropotkin, Ti- 
choreck . ir Kuščevskaja ir 
tokiu būdu užtvėrė Prie- 
kaukazijos 17-tai Hitlerio 
armijai sausžemiu pasi
traukimo kelią. Manoma, 
kad tarpe Novorossiisko ir 
Kerčo Perlajos uždaryta 
apie 200,000 vokiečių fašis
tų ir jų pakalikų. Jų laukia 
tokis pat likimas, kaip prie 
Stalingrado. Tiesa, dalis na
cių gal paspruks per Kerčo 
Perlają ir Azovo Jūras, bet 
jie turės palikti visus gink
lus ir.kitas karo reikmenis.

Rostovas, Kurskas ir 
Charkovas

Raudonoji Armija žiemos 
sąlygose, kada karo veiks
mams kehkia oras, kada 
žiaurus priešas naikino vi
sus susisiekimo kelius ir vi
sas priemones, žygiavo grei
čiau į vakarus išlaisvinda
ma savo šalies plotus, negu 
vasaros laiku hitlerininkai 
ėjo pirmyn. Kiekvienas rau
donarmietis žino, kad jis at
lieka šventą misiją išlais
vindamas savo brolius ir se
seris iš po baisios priespau
dos ir prisideda prie Jung
tinių Tautų galutinos per
galės.

Raudonajai Armijai gel
bėja. masiniai partizanai. 
Amerikietis korespondentas 
Mr. Henry Shapiro, vasario 
20 dieną per United Press 
žinių agentūrą rašė: „Rau
donosios Armijos eiles pa
sipildo, tiesiai išsipučia jdi 
maršupjant pirmyn, nes iš
laisvintų sodžių ir miestelių 

gyventojai ir partizanai 
prisideda prie jos.”

Raudonosios Armijos per
galingas maršas pirmyn 
liuosavo miestus ir mieste
lius. Atimta nuo priešo toki 
milžiniški centrai, kaip Ti- 
ęhoreckas, K r o p o t k Inas, 
Krasnodaras, Slavenskas, 
Kupianskas, Kast ornaja, 
Belgorodas, Vorošilovgra- 
das, Rostovas, Charkovas, 
Pavlogradas, Novočerkas- 
kas, Krasnoarmeiskas, Kra- 
snogradas, Kurskas ir kiti. 
Visi plotai Sovietų Sąjun
gos, kuriuos Hitleris buvo 
pavergęs 1942 metais, išlai
svinti su kaupu.

Prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė Juozo Stalino var
du pasveikinimą su perga
lėmis, kur tarpe kitko sa
kė: .,

“Jūsų armija... kuri su
teikia amžiną garbę tams
tos vardui, ir nulemiamasai 
tos kovos rezultatas, kurį 
šiandien su džiaugsmu mini 
visi amerikiečiai, pasiliks 
vienu iš didžiausių įvykių 
šiame susivienijusių tautų 
kare prieš nacizmą ir jo pa
mėgdžiotojus.”

Stalinas į tai atsakyda
mas, tarpe kitko, sako: “Aš 
pareiškiu savo įsitikinimą, 
jog bendri kariniai veiks
mai Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Didžiosios Brita
nijos ir Sovietų Sąjungos 
ginkluotų jėgų greitoje at
eityj laimes pergalę prieš 
bendrą mūsų priešą.”

Juozas Stalinas pareiškė, 
kad bėgy j dviejų mėnesių 
Raudonoji Armija visiškai 
sumušė 102-vi Hitlerio ir 

jo talkininkų divizijas iš 
300 priešo divizijų. Vien už
muštais Hitleris ir jo sėb
rai neteko virš 500,000. 
Raudonoji Armija į nelais
vę suėmė 250,000 priešų, su
ėmė arba sunaikino 13,000 
kanuolių; 6,000 tankų ir 3,- 
500 karo lėktuvų.
Priešai Apsupti Donbase ir 

Kitur.
Po to, kaip Raudonoji Ar

mija užėmė Charkovą, tai 
jos smarkus ėjimas linkui 
Dniepro upės alkūnės, užė
mimas Lozovają, Krasno- 
grado ir Pavlogrado sudarė 
sąlygas galutinam apsupi
mui Hitlerio armijos, esan
čios Donbaso srityj — Ta- 
ganroge ir Stalino. Spėja
ma, kad ten yra nuo 250,- 
000 iki 500,000 priešo armi
jos, kurios susisiekimo ke
liai yra baigiami naikinti.

Tuo pat kartu Raudonoji 
Armija maršuodama į va
karus - šiaurius nuo Kurs
ko sudarė sąlygas apsupi
mui Hitlerio armijos Oriol 
ir Briansko srityje, o po
draug Viazma ir Rževo sri
tyj. Jeigu šis Raudonosios 
Armijos žygis pavyks, tai 
Hitlerio armijos atsidurs 
kišenėj ir Estijoj ir Latvi
joj, o tuo į)at kartu susi; 
darys \ nauji apsupimai 
Dniepro alkūnėj ir Kryme.

Raudonosios Armijos ko
mandos strateginis planas 
yra apsupti ir naikinti prie
šus! Ir tokių “Kanų” dar 
karo istorijoj nebuvo, kaip 
ivyko Stalingrado srityj ir 
koki yra paruošti Hitlerio 
armijai Sovietų Sąjungoj.

Antro Fronto Reikalas
Bet Raudonoji Armija sa

vo strateginius planus galės 
pilniausįąi praverti gyveni- 
man, jeigu Ąmenkos ir An
glijos ąrmijos veiks. J<ol 
nėra ąnt;;o fronto prieš Hit
lerį, tol jis turi laisvas ran
kas mesti visas savo ir jo 

talkininkų jėgas prieš. So
vietus. Amerikos korespon
dentas Mr. Henry Shapiro, 
vasario 20 d., telegrafavo 
iš Maskvos, sužymėdamas 
net divizijų numerius, kad 
nuo sausio 31 dienos Hitle
ris iš Frąncijos ir Europos 
prieš Sovietų Sąjungą per
metė dar trisdešimts vieną 
diviziją, kas sudaro apie 
500,000 armiją, ir tame 
skaičiuje šešios tankų divi
zijos.

Hitlerio tankų divizija 
turi apie 500 tankų, tai 
reiškia, i du mėnesius Hit- 
leris prieš Sovietų Sąjungą 
permetė apie 3,000 tankų. 
Jis tą gali padaryti tik to

Svarbieji Savaitės 
Įvykiai

SAVAITĖ WASHING
TONE

Svarbiausias pareiškimas 
šios savaitės buvo padary
tas prez. Roosevelto Abra- 
homo gimtadienio proga, 
kada jis aiškiai pareiškė, 
kad Jung. Valstijų pergalė 
Tųnisijoj bus pasekta “tik
romis invazijomis” Europos. 
Jis pranašavo “svarbius oro 
įvykius Kinijoj ir net pačioj 
Japonijoj.”

“Rusijos armijos rytuose 
užduoda sunkius smūgius 
savo priešams. Mes turime 
tą padaryti ir vakaruose.' 
Priešui turi būti duota 
smūgis po smūgio iš visų 
pusių,” prezidentas pabrė
žė. Jis sakė, kad Jung. Val
stijos pasiryžę “iškovoti šį 
karą ligi pabaigos -r- ligi 
tos dienos, kada Suv. Tau
tų jėgos, triumfu maršuos 
gatvėse Berlyno, Romos ir 
Tokyo.”

CHARKOV
Svarbą, kurią vokiečiai 

pridavė Charkov miestui, 
ir kurį rusai vėl atkovojo 
atgal, galima suprasti pagal 
vokiečių džiaugsmingus ra
dijo pranešimus, kada jie 
Charkovą paėmė spalių 25 
d., 1941 m. ir vėl kada Rau
donoji Armija neįstengė at
siimti miesto praeitą pava
sarį.

Pranešimuose, kurie buvo 
banguoti į užsienius tą 
dieną, kada naciai paėmė 
Charkovą, Berlyno radijas 
paberžė Charkovo svarbą, 
kaip gelžkelių centro, ku
riu susiėjo 8 geležinkelių 
linijos. Jis sakė, kad “dau
guma anglies ir industrijos 
gaminių visos Donets Basin’ 
gabenama per šį miestą.”

“Su Charkovo fabrikais, 
ginklų dirbtuvėmis ir cuk
raus industrija,” vienas na
cių radijo pranešimas sakė, 
“bolševikai netenka dides
nės dalies savo karo indus
trijų. Dėl Ukrainos agri
kultūros rekonstrukcijos 
Charkovas vokiečių ran
kose yra svarbus faktas.”

Gegužės 26 d., 1942 me
tais, kada rusų pavasarinis 
ofensyvas atimti Charkovą 
nepavyko, amerikietis at
skalūnas, Robert Best, pra
nešė per Berlyno radiją: 
“kaip Charkove įvyko, taip 
ir vyks visas karas Stalino 
sovietuose.”
GUAbA^CĄNAL KOVA 

PASIBAIGĖ
Guadalcanal kova, kuri 

įiasibaigė trečiadienį, vasar 
rįo 10 d., vakare, reiškia 
visapusinę Amerikos perga
lę. Po šešių mėnesių po 
marinų atvykimo ir. invazi
jos tęs salos, Amerikos jė
gos apsupo pasilikusius ja
ponus, paėmė daugelį gin
klų ir.reikmenų ir perėmė 
kontrolę visos salos. Maj.
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dėl, kad prieš jį nėra Ame
rikos ir Anglijos antro 
fronto.

Ir tik atidarius antrą 
frontą bus galima sėkmin
gai padėti Raudonajai Ar
mijai pravesti jos strategi
nius planus ir padėti Ame
rikos ir Anglijos jėgoms 
Tųnisijoj. Tik tuojau atida
rius antrą frontą prieš Hit
lerį bus galima pravesti gy- 
veniman Kasablankos kon
ferencijos nutarimas ir pre
zidento Roosevelto pareiš- 

i kimas, kad Hitleris ir jo 
talkininkai turi besąlyginiai 
kapituliuoti.

D. M. šolomskas.

Gen. Alexander Patch, va
das Amerikos pajėgų Solo- 
monuose, pranešė pabaigą 
kovos.

Ši pergalė neseniai buvo 
įvertinta Laivyno Sekreto
riaus Knox, Amerikos do- 
minacija Guadalcanale, sa- 
riaus Knox. Amerikos do- 
ir pozityves vertes: ji pri
artina Jung. Valstijų pajė
gas prie Japonijos svarbių 
bazių, ir neduoda japonams 
progos užpulti ir bombar
duoti Jung. Valstijų komu
nikacijas tame rajone.

BYRNES APIE 
INFLIACIJĄ

Praeitą savaitę ekonomi
nės stabilizacijos direkto
rius James F. Byrnes kalbė
jo per radiją apie infliaciją. 
Sekamai kartojama dalys p. 
Byrnes kalbos.

“Diena, kada galima bu
vo sakyti, kad mūsų žmonės 
neįsigilinę į karą, jau praė
jo.”

“Mes turime pripažinti 
faktą, kad nėra vilčių pa
gerinti arba pakeisti mūsų 
dabartinį gyvenimo stan
dartą ateinančiais metais.”

“Mes turime prisirengti 
priimti spartanišką gyveni
mo standartą ligi karo pa
baigos, ir patriotiškai di
džiuotis juomi.”

“Nėra būdu duoti vienai 
grupei žmonių pakankamai 
tautos reikmenų be skriau
dos mūsų visų.”

“Mes negalime turėti vil
ties, kad laike karo galėsi
me prašalinti tikras arba 
įsivaizdintas žmonių nely
gybes.”

“Mes negalime atsisakyti 
pripažinti pavojų dabarti
nio padėjimo ir ypač grąsi- 
nančios infliacijos.”

“Aukštesnės kainos ir 
aukštesnės algos mums ne
atneš daugiau maisto... 
daugiau kenuoto maisto ar
ba cukraus... žmonės viens 
prieš kitą siūlys daugiau pi
nigų.”

“Mes turime stabilizuoti 
gyvenimo iškaščius.”

“T u r i m e pasekmingai 
kontroliuoti visas maisto 
kainas. Turime išbaigti 
juoduosius turgus.”

“Turime laikyti liniją 
prieš infliaciją ir defliaci
ją, Šį kartą turime laimėti 
taiką dėl savęs ir visos žmo
nijos.”

o. w. L

tė dirbti karo darbus verstinuose darbo batalijonuose.
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Ar 11 Mik Arini jos Perdaug? Iš Rusų Karų istorijos per 700 Metų
Daug yra ženklų, iš ku

rių galima pažint Hitlerio 
ir Japonijos patronus 
Amerikoje. Vienas iš tokių 
ženklų tai yra jų riksmai, 
kad prezide'ntas Roosevel- 
tas reikalaująs perdaug 
didelės armijos. Jie gąsdi
na amerikiečius, pasakoda
mi per savo laikraščius ir 
tam tikruose masiniuose 
susirinkimuose, kad nebū
sią kam laukų apdirbti, jei
gu bus paimta į karinę tar
nybą 11 milionų vyrų, kaip 
valdžia reikalauja. Jie bau
gina Amerikos gyventojus, 
kad, girdi, pritruks maisto 
ir turėsite badaut, jei bus 
sudalyta tokia didelė ar
mija. Jau kai kurie ir Jung
tinių Valstijų kongreso na
riai pradeda garsiai bum
bėti, šmėruodami fašistų 
ratus. Jie pasakoja, kad 
valdžios suplanuota milži
niška armija, o dar siunti
mas maisto ir kitų reikme
nų Rusijai ir Anglijai, esą, 
taip suvargins amerikie
čius, kad jie neteksią nei 
sveikatos nei ūpo kariauti. 
Tuomet, girdi, negalima bū
sią visiškai sumušt fašistinę 
Ašį ir reikėsią padaryt de
rybinę taiką. Nes būsiąs 
pakrikęs naminis frontas.
AŠIES KAILIO GELBĖ

TOJAI
Bet jie patys labiausiai 

ir bijo pilno Ašies sumuši
mo; patys stengiasi nupul- 
dyt naminį frontą, krikdyt 
karines valdžios pastangas, 
kiršyt vienas Jungtines 
Tautas prieš kitas, kenkt 
tinkamos armijos sukūri
mui, ir taip apsaugot fašis-l 
tų Ašies gyvybę, ypač kaip 
kardą prieš Sovietų Sąjun
gą-
MILIONAI NENAUDOJA

MŲ DARBO RANKŲ 
Amerikoje dar yra milio- 

nai ant milionų nepanau
dotų vyrų ir moterų jėgų, 
kurios galėtų dirbti farmo- 
se ir fabrikuose vieton pa
imamų armijon jaunų vy
rų. New Yorke ir kituose 
didmiesčiuose dar ir bedar
biai tebeskaičiuojami šim
tais tūkstančių. Bet minimi 
fašistų pakalikai kongrese 
ir už jo sienų nėkiek nesi
rūpina įtraukt darban tuos 
milionus rankų ir galvų. Jie 
dargi trukdo valdžios sie
kimus toje srityje.
SKAITLINGESNĖS AŠIES 

JĖGOS
Jungtinių Valstijų karo 

vice-sekretoriaus R. P. Pat- 
tersono kalba pasakyta 
Pittsburghe praeitą savai
tę, todėl, vyriausiai ir buvo 
taikoma kaipo atsakymas 
tokiem gaivalam. O jis štai 
ką nurodė:

Šiandien Europoj ir Afri
koj milionai išmiklintų, mū
šiuose užgrūdintų Ašies ka
reivių stovi prieš Ameriką 
ir prieš didvyriškus mūsų 
talkininkus. Ašis turi dau
giau kariuomenės negu 
mes. Jinai gali trumpesniais 
keliais siuntinėti tuos mi
lionus savo kariuomenės iš 
vienos vietos į kitą.

“Mūsų kariai kol kas su
sidūrė tiktai su mažiausia 
iš Ašies armijų—Tunisijoj, 
kur tėra mažiau kaip ket
virtis miliono Ašies karių. 
Bet mūsų kariuomenė jau 
pajuto smūgių jėgą to ga-

lingo priešo. Mes nukentė- 
jome nepasisekimo nuo tos 
vokiečių armijos, bet nu- 
kentėjome ne todėl, kad 
mums būtų stokavę kokių 
reikmenų.”

Amerika ir Anglija turi 
dar permažai kariuomenės 
Tunisijoj.

Vokiečių ir italų armijos 
turi virš 13 milionų vyrų. 
Japonai vartoja kur kas 
daugiau kariuomenės, negu 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija - Australija iki šiol 
prieš japonus išstatė.

LAIKAS NĖRA MŪSŲ 
PUSĖJE

“Tačiaus Jungtinės Tau
tos, ypač ši šalis, galėtų ir 
kariuomenės skaičium vir
šyti priešus. Bet tos gali
mybės turi" būti įkūnytos 
gyvenime, jos turi būti į- 
kinkytos ir naudojamos vie
nam tikslui —sumušt mū
sų priešus. Mes turime pa
kreipti kovos bangą savo 
naudai, ne galų gale, bet 
dabar, šiemet, 1943 metais. 
Laikas nėra mūsų pusėje. 
Mes neturime leist Vokieti
jai ir Japonijai sudrūtinti 
ir panaudot milžiniškus jų 
užkariavimus. Mes turime 
daryti ofensyvą.

“Ofensyvas reikalauja 
daugiau kariuomenes, negu 
priešai gali išstatyti. Štai 
kodėl mum reikia 8,200,000 
kareiviu ir oficierių armi
jos iki šių metų pabaigos. 
Mūsų laivynui, mūrinin
kams ir pajūrių sargybai 
reikia 2,600,000 vyrų šie
met. Taigi viso 10,800,000 
vyrų ir moterų turi būti 
ginkluotose mūsų jėgose 
pirm šių metų pabaigos. 
Tai bus mažiau kaip pusde- 
vinto procento visų mūsų 
gyventojų; o Vokietijoj pus- 
keturiolikto procento visų 
gyventojų yra ginkluotose 
jos jėgose.

“Šie 10 milionų 800 tūks
tančių (reikalingų karinėm 
pareigom) nėra ištraukti 
taip sau iš kepurės. Ju rei
kalauja žmonės, ant kurių 
uždėta sunki atsakomybė 
karą laimėti.

“Mūsų armijos ir-laivyno 
štabai vadovybėje generolo 
Marshallo ir admirolo Kin
go, turėdami visus faktus, 
nusprendė, jog mums reikia 
tiek jėgų, jeigu norime ka
rą laimėti. Vyriausias mū
sų komandierius, Jungtinių 
Valstijų prezidentas’ užgyrė 
šią programą. Čia yra Ame
rikos atsakymas Ašiai. Už
tikrinu, jog Ašiai nepatin
ka šis atsakymas.

GANA DARBININKU 
KARINIAMS IR CIVI

LIAMS REIKALAMS
“Darant tokį tarimą, bu

vo pilnai atsižvelgta į Ame
rikos pramonės, darbininkų 
ir žemdirbystės jėgas ir at
rasta, kad jos sugebės pa
gamini užtenkamai reikme
nų aprūpint mūsų ginkluo
tas jėgas, paremt mūsų tal
kininkus ir patenkint civi
lius mūsų žmonių reikalus. 
TIK KAREIVIAI IR JŪ
REIVIAI LAIMĖS PER

GALĘ
“Bet yra asmenų, kurie 

kritikuoja mūsų armijos 
programą ir klausia: ‘Kam 
reikėtų mum patiem ka
riauti? Kodėl neduot dau
giau reikmenų anglam, chi-

Vaizdas iš filmos “Leningrado Apgulimas,” — rodo
ma New Yorko mieste.

MORKOS IR KARO LAKŪNAI
Nevirtų morkų valgymas 

patarnauja žmogui atsilai- 
kyt tokiose vietose, kur ore 
yra permažai deguonies- 
oxygeno, būtinai reikalin
go kvėpavimui. Pirmutinis 
šį dalyką pastebėjo Angli
jos mokslininkas J. A. 
Campbell. O neseniai 
Northwestern Universiteto 
profesoriai A. C. Ivy ir ki

nam ir rusam, ir tegul jie 
kariauja už mus?’

“Anglai, turėdami ma
žiausiai žmonių jėgų, labiau 
negu kuri kita Jungi. Tau
ta naudoja karo reikalams 
visą laiką kiekvieną vyrą, 
moterį ir vaiką. Chinai jau 
puspenktų metų didvyriškai 
kovoja. Rusai su stebėtinai 
gabia savo taktika ir bega
line narsa užmušė daugiau 
nacių, negu visos kitos 
Jungtinės Tautos krūvon 
sudėjus.

“šiandien Sovietų Rusijos 
armijos 25-metinėje sukak
tyje mes visi turėtume stap
telėti ir pamąstyti apie mil
žinišką skolą, kurią mes e- 
same kalti toms narsioms 
(Sovietų) tautoms. Mes tu
rėtume duoti garbę kritu
siom jų kovotojam, nes jos 
p a a u k o j o nesuskaitomą 
daugybę gyvybių. Bet jų 
žmonių jėgos nėra tokios, 
kad niekada neišsisemtų.

“Nuo kada gi Amerika 
pasirinko tokią tautine po
litiką, kuri sakytų: ‘Tegu 
Jurgis tai padaro?’
TAI MŪSŲ KARAS, LY
GIAI KAIP ANGLŲ, RU

SŲ, CHINŲ
“šis karas yra lygiai mū

sų, kaip kad jis yra karas 
anglų, rusų ir chinų. Mes, 
kiek tik išgalėdami, siun
čiame reikmenų jiems ir ki
toms Jungtinėms Tautoms. 
Taip mes ir toliau darysi
me.

Bet tiktai mūsų kareiviai 
ir jūreiviai ir mūsų talki
ninkų kareiviai ir jūreiviai 
laimės galutinąją pergalę.

“Atėjo valanda, kad mes, 
visi amerikiečiai, turime 
žiūrėti tikrovei stačiai į a- 
kis. Mes turime būt pasi
ruošę žinioms apie vis didė
jantį skaičių sužeistų ir už
muštų saviškių, apie mūsų 
nepasisekimus fronte: mes 
taipgi turime būti pasiruo
šę sunkesniam darbui ir 
pasiaukojimam naminiame 
fronte.

“Mūsų ginkluotų jėgų 
reikalai turi stovėti pirmo
joj vietoj. Klausimai dėlei 
dažnaus darbininkų kilnoji
mosi iš vienų fabrikų į ki
tus ir dėlei bereikalingų iš- 
likinėjimų iš darbo turi

(Tąsa 4-tame pusi.)

ti, Chicagoj, išbandė mor
kas ant žiurkių štai kaip:

Jie patalpino 107 žiurkes 
į vieną tam tyčia įrengtą 
kambarėlį ir tiek pat žiur
kių į kitą tokį kambarėlį. 
Pirmoji žiurkių grupė per 
dešimt dienų buvo maitina
ma tiktai šviežiomis žalio
mis morkomis; o antrame 
kambarėlyje žiurkės buvo 
šeriamos per tiek pat laiko 
paprastu, sveiku mišriu 
maistu.

Pagali aus, iš abiejų kam
barėlių buvo ištraukta tiek 
oxygeno-deguonies, kad jo 
teliko taip mažai, kaip 30 
tūkstančių pėdų aukštyje 
nuo žemės; ir per dvi va
landas po to padvėsė 86 
žiurkės iš tų, kurios buvo 
šeriamos sveiku, mišriu pa
prastu maistu; iš jų tik 21 
teliko gyva.

O iš kitų žiurkių, kurios 
nieko daugiau negavo ėsti, 
kaip tik morkas, 86 išliko 
gyvos ir tik 21-na tepadvė- 
sė, nors merkinės žiurkės 
per tas dešimtį dienų pra
rado dešimtadali savo svo
rio (“nusirediusino”).

Įvairūs kiti ant žiurkių 
bandymai medicinoje pa
prastai yra pritaikomi ir 
žmonėms. Taigi ir morkų 
išmėginimas ant žiurkių 
nurodo, kad ši daržovė gali 
daug pagelbėti kariniams 
lakūnams, turintiems skrai
dyti dideliuose aukščiuose, 
kur oras perdaug “skystas” 
ir trūksta oxygeno-deguo
nies. J. K.

Paprasti Pelėsiai
- Stebėtina Gyduolė
Kas galėjo tikėti, kad pa

prasti pelėsiai (moksliniai 
vadinami penicillium nota- 
tum) būtų gyduolė? Bet 
Anglijos mokslininkai paty
rė ir Amerikos Mayo Kli
nika patikrino ir patvirti
no, jog tie pelėsiai yra pui
kiausias vaistas prieš tokias 
piktas ligų bakterijas, kaip 
streptokokkai, stafilokok- 
kai ir dujų gangrenos pe
rai.

Sulfa vaistai yra laikomi 
stebėtina gyduole žaizdoms 
ir piktiems tinimams. Ta
čiaus, įvairiuose atsitiki
muose, kur sulfa nieko ne
pagelbėjo, tai iš paprastų 
pelėsių pagaminti vaistai 
greitai pagydė tokias žaiz
das ir sustabdė tinimus.

Tačiaus patartina skaity
toj ams, kad jie patys ne
mėgintų imt bile pelėsius ir 
dėt sau ant žaizdų, be gy
dytojo. Nes patys besidak- 
taraudami gali nukentėti.

N. M.

Novgorodo rusai, vado
vaujami kunigaikščio Alek
sandro Nevskio, 1240 me
tais ant Ne vos upės ledo 
supliekė švedus užpuolikus.

Dviem metais vėliau ru
sai, to paties kunigaikščio 
komandoje, ant Peipus 
(Čudskoje) ežero ledo su
triuškino vadinamus “nenu
galimus” vokiečių riterius- 
kryžiuočius ir atvadavo nuo 
jų Pskovą, Rževą, Toržoką, 
Velikije Lūki ir Staraja 
Russa miestus.

Metalo šarvais apsivilkę, 
vokiečiai rusus atakavo ky
liu, o rusai panaudojo prieš 
juos replių-apsupimo takti
ką. Bebėgant sumuštiem ri
teriam, įlūžo ežero ledas ir 
daug jų prigėrė.
TOTORIŲ SUMUŠIMAS
Maskvos kunigaikščio Di

mitri o Donskojo vadovybėj 
rusai Kulikovo Lauke 1380 
metais ištaškė totorius už
kariautojus, ties viršutine 
Dono upės tėkmė. Po to a- 
belnai susmuko totorių ga
lybė, kurie buvo pasiekę 
Austrijos sostinę Vieną ir 
net Adriatiko pajūrius.
KAROLIO XII SUKIRTI- 
MAS, BERLYNO UŽĖMI

MAS.
Rusai, komanduojami Pe

tro Didžiojo, ties Poltava 
1709 metais, supliekė vadi
namą nenugalimai i Švedijos 
karalių Karolį XII, sunai
kindami jo garbę ir galybę.

175i9 m. rusai sumušė gar
sųjį vokiečių kariautoją, 
vadinamą Friedrichą Didįjį, 
Prūsų karalių, ir 1790 m. 
spalių 9 d. užėmė Berlyną.

SUVOROVO ŽYGIAI
Pačioje aštuoniolikto šimt

mečio pabaigoje, feldmarša
lo Suvorovo vadovaujami, 
rusai perėjo per Šveicari
jos Alpių kalnus ir Italijo
je supliekė gabiausius fran- 
cūzų Napoleono generolus. 
Suvorovo komanduojami 
rusai niekados nepralaimė
jo nė vieno mūšio. Jis saky
davo : “Kiekvienas mano 
kareivis turi suprasti mano 
manevravimą.”

Garsieji rusų pulkave- 
džiai Kutuzovas ir Bagra- 
tionas yra laikomi geriau
siais Suvorovo mokiniais.
NAPOLEONO PRANCŪ

ZŲ KAPAI RUSIJOJE
Kutuzovo vadovaujama, 

tik 200,000 rusų armija su 
partizanų pagalba 1812 me
tais nugalėjo 600,000 fran- 
cūzų ir jų talkininkų armi
ją, komanduojamą paties 
Napoleono, ir taip sunaiki
no įsiveržėlius, kad tik vie
nas iš kiekvienos dešimties 
francūzų tegrįžo iš Rusi
jos.

KRIMO KARAS
Krimo kare 1853 - 1856 

m. rusų kareiviai ir oficie- 
riai per 11 mėnesių didvy
riškai gynė Sevastopolį, at
akuojamą Anglijos, Franci- 
jos, Turkijos ir jų talkinin
kų armijų ir laivynų. Kiti 
priešų laivynai veikė Balti
jos Jūroje.

Tuo laiku aukštieji rusų 
komandieriai buvo jau su
puvę. Bet kariuomenė buvo 
tokia narsi ir atkakli; kad 
įsiveržėliai turėjo pasi
traukt iš rusų žemės po 
formalio pralaimėjimo ties 
Sevastopoliu.

PERGALĖ PRIEŠ 
TURKUS

Nežiūrint netikusios ko
mandos, r u s ų kariuo
menė 1877 - 1878 m. su
mušė turkus, remiamus ki
tų kraštų, ir beveik pasie
kė Turkijos sostinę Kon
stantinopolį. Tada kitų Eu
ropos kraštų diplomatai, ži
nodami caro valdžios ištiži
mą, ėmė grąsint Rusijai ka
ru iš savo pusės. Caras nu
sileido, ir taip buvo iš rusų 
išplėštas pergalės vaisius.
KARAS SU JAPONIJA
Rusijos kare su Japonija 

1904-05 m. rusų kareiviai ir 
paprasti oficieriai vėl pa
rodė nepaprastą narsą ir iš
tvermę, bet aukštieji ko
mandieriai buvo latrai, išti
žėliai, net ir pardavikai, 
kaip kad generolas Stoes- 
sel, atidavęs japonam Port 
Arthurs.
CARO VALDŽIOS IR KO
MANDOS SUPUVIMAS 
PASAULINIAME KARE
Praeito pasaulinio karo 

metu Rusijos caro valdžia 
ir komanda jau buvo visiš
kai sugedus ir supuvus. Vo
kietė caro pati, tarp kitko, 
turėjo savo generolų parti
ją, ir jie tiksliai darė taip, 
kad vokiečiai sumuštų ru
sus.

Bet ir nežiūrint supuvi
mo viršūnėse, rusų kariuo
menė laimėjo eilę mūšių,, 
ypač per 1916 metų ofen
syvą, komanduojamą tei
singo ir gabaus generolo 
Brusilovo.

Savo spaudimu iš rytų 
prieš vokiečius rusai išgel
bėjo francūzus Verdune ir 
italus Isonzoj.

Jie išgelbėjo talkininkus 
ir Marne upės pirmajame 
mūšyje Francijoj, kuomet 
rusai įsiveržė į Rytų Prū
sus ir taip atitraukė daug 
vokiečių kariuomenės iš 
Franci jos.

Bet cariniai komandie
riai nugrūdo visai nepri- 
ruoštą rusų armiją į Prū
sus ir, galų gale, privedė 
prie to, jog kokie 60,000 ru
sų buvo apsupta ir sunai
kinta ties Tannenbergu-Sol- 
dau.

1915 m. vasaros mūšiuo
se Gorlitzo-Tarnovo fronte 
rusų komandieriai teskyrė 
tik dešimtį šovinių per die
ną kiekvienai šešių kanuo- 
lių baterijai, o vokiečiai tu
rėjo daugiau negu po 700 
šovinių kiekvienai savo ka- 
nuolių baterijai kasdien. Ei
nant rusų pėstininkams į

Lengvas Kūno Vitaminų 
Ištyrimas

Kai kurie žmonės visuo
met jaučiasi pavargę, nei 
sveiki nei ligoniai. Dažnai 
taip būna dėl vitaminų sto
kos arba dėl to, kad nors 
žmogus užtenkamai vitami
nų su maistu vartoja, bet 
kūnas dėl tūlų priežasčių 
permažai tegali vitaminų 
panaudoti.

Paskutiniu laiku Harvar
do Universiteto dentistikos 
profesoriai surado lengvą 
būdą tam sužinoti, bakste
lint tam tikrą adatą į rau
menį ir chemiškai ištiriant 
gautą kraujo lašelį. 

ataką, dažnai tik pirmoji jų 
eilė teturėjo šautuvus, o ki
tiem kareiviam teko laukt, 
kol atliks šautuvai nuo už
muštų bei sužeistų jų drau
gu.

Per tokį caro valdžios ir 
jo komandos supuvimą ir 
kriminali apsileidimą 5,000,- 
000 nišų tame kare buvo 
užmušta bei pavojingai su
žeista ir 2,400,000 nelaisvėn 
paimta.

Tie smūgiai, 'rodos, galėjo 
sutrėkšt ir pačią rusu kovos 
dvasią, bet nesutrėškė.

Po Sovietinės Revoliuci
jos vėl skaisčiai užsilieps
nojo rusų kovos dvasia ir 
jie ištaškė caristus - balta
gvardiečius ir svetimuosius 
įsiveržėlius.
DABAR RUSAI KOVOJA 
SU DAUG GALINGESNIU 

PRIEŠU NEGU TADA 
Pirmasis Pasaulinis Ka

ras neužklupo Rusijos neti
kėtai ir negalėjo taip pasa
lomis smogti, kaip kad na
ciai smogė 1941 metais.

Tada Rusijai nereikėjo 
kariaut prieš visą Europą, 
kaip kad dabar Sovietai tu
ri kariauti. Rusija tuomet 
susidūrė tik su Vokietijos- 
Austrijos jėgomis.

Vokiečiai tada kariavo 
į dviem europiniais frontais, 
buvo suspausti gana siaura
me plote, tarp rytinio ir va
karinio frontų. Vokietijai 
tada buvo neprieinami sve
timi karinių medžiagų šalti
niai. apart Rumunijos žiba
lo. O dabar naciai naudoja 
ne tik visas vakarinės, cent- 
ralinės ir pietinės Europos 
medžiagas, bet ir visą jos 
mašineriją ir darbo žmonių 
jėgas.

Prieš Rusiją tada karia
vo mažiau kaip pusė vokie
čių armijų, o šiandien prieš 
Sovietus išstatytos faktinai 
visos nacių, italų ir jų sėb
rų armijos.

Bet kad dabar Sovietų 
Sąjungos žmonės ir kariuo
menė, daugiausiai rusai, 
turi gerą, rūpestingą val
džią ir gabius, pasišventu
sius komandierius, tai jie ne 
tik atremia baisiąją rudųjų 
ir juodųjų užpuolikų galy
bę, bet triuškina juos ir ve
ja atgal. • N. M.

Sumanymai Kongresui 
Prieš Streikus

Washington. — Senato
rius Tom Connally įnešė 
Jungtinių Valstijų kongre
sui sumanymą, kad valdžia 
tuojau laikinai perimtų į 
savo žinybą bile karinį fab
riką ar kitokią įmonę, kur 
„gręsia streikas,” nelau
kiant, kol darbininkai su
streikuos.

Šis sumanymas yra tai
komas ypač prieš mainie- 
rius, kurių senoji sutartis 
užsibaigia paskutinę kovo 
mėnesio dieną.

Panašų sumanymą prieš 
streikus siūlo ir kongres- 
manas Wright Patman.

Valetta, Malta. — Torpe
diniai anglų orlaiviai nu
skandino didelį fašistų lai
vą su kariniais reikmenimis 
Viduržemio Jūroje.
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Wanda Wasilewska
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Ar 11 Miliomi Armijos 
Perdaug Amerikai?

Vertė Eugenija
(Pabaiga)

— Klausyk, dūdų garsai...
— Ką, ką? — užsiinteresavo pulki

ninkas. — Ką jis sako?
— Nieko.
— Kaip tai, lyg sakė ką...
— Nesiriša....
— Užbaigti— suriko pulkininkas. Ka

reivis iš aukšto taikė su bagnetu.
— Ne čia — rėkė pulkininkas. — Im

kite iš grįčios!
Kareivis paėmė po pažasčia bejiegį 

kūną ir traukė linkui durų. Anisija ma
tė, kaip velkasi jo bejiegės kojos, kaip 
takas kraujo vilkosi per kambarį. Sėdė
jo prispaudusi rankomis širdį. Ant sie
nų šokinėjo juodi šešėliai, daužėsi ap
kaustyti batai, prie stalo tas antras svy
ravo ant ranku kareiviu. Pulkininkas 
vėl atsisėdo prie stalo.

— Sekantis! Klausk, ponas!
Anisija greitai paslėpė galvą po kald- 

ra. Bandė užsikišti ausis pirštais, kad 
negirdėtų. Spaudė delnais akis, kad ne
matytų. Keikė savo likimą, savo gy
venimą, kuris nenorėjo užsibaigti, kuris 
vilkosi jau, kiek metų? Devyniasdešim
tis, devyniasdešimtis vienus metus—kol 
priėjo prie šios nakties, prie šios nak
ties. Prakeikė savo akis, kad jos neapako 
į laiką, kad neliko aptrauktos visiškai, 
kad pamatė. Keikė savo ausis, kad jos 
neapkurto į laiką — kad galėjo girdėti. 
Ir per kaldrą, per viską vis ėjo į senas 
ausis garsai, dejavimai, ir desperatiškas, 
monotoniškas riksmas:

— Nežinau! Nesakysiu!
Ir pagaliaus tyla. Bet ilgai ji nedrįso 

pažiūrėti iš po kaldros. Ant galo iškišo 
galvą. Matomai, jie rengėsi miegoti. 
Traukė žemyn batus, atsisagiojo diržus. 
Darinėjo medines langinyčias. Užkišo i 
duris. Ten, prie grįčios, nakvojo karei
viai, prieangyje vaikščiojo sargybiniai, 
tačiaus atrodė, kad šie, viduje, nepasiti
kėjo niekam, bijojo. Pats pulkininkas ap
žiūrinėjo durų kamštį. Pats pabandė 

langinyčias. Ir pats priėjo prie pečiaus 
pažiūrėti, ar senė miega. Anisija greit 
užmerkė akis, ir bandė kvėpuoti ramiai, 
tykiai. 1 5 *

Užgeso lempa. Anisija jautė, kaip tirp
sta jai kojos ir rankos, darosi jos sun
kios, kaip švinas. O vienok tas turėjo 
būti, turėjo būti.

Laukė. Laikas slinko išlengvo, oj, kaip 
išlengvo. Tamsioj grįčioj sekundos vilko
si be galo lėtai, nenorėjo jos paskubėti. 
Laikas, rodos, atsistojo ant vietos ir nei 
žingsnio. Tirpo rankos ir kojos, išgąsčio 
prakaitas lediniais lašais apipylė jos 

kaktą ir pečius — o vienok tas turėjo 
įvykti. 1

Jau kažkas knarkė. Paskui antras, tre
čias. Anisija tykiai pasikėlė ant pečiaus. 
Atrodė jai, kad ją mato patamsyje, kad 
mato, jaučia jos kiekvieną judesį. Bet 
anie miegojo. Iš visų pusių pylėsi knar
kimai, sunkūs kvėpavimai. Išsimėtę jie

ant šiaudų, ant žemės, pulkininkas ant 
lovos. Nuleido vieną koją nuo pečiaus— 
ir laukė. Niekas nesijudino. Antrą koją 
— nieko. Atsargiai nuslinko ji nuo pe
čiaus. Kad tik neprikeltų juos širdis, ku
ri taip garsiai plakė jos krūtinėje. Bet 
ne, jie miegojo. Miegojo giliu, kietu mie
gu žmonių nusidirbusių sunkiu darbu. 
Anisija, tamsoje, pagraibomis — ji ži
nojo grįčią atmintinai, nebuvo jai akys 
reikalingos — priėjo prie durų. Sulaiky
dama kvėpavimą, ji dar kartą užsuko 
raktą, ištraukė. Giliau užkišo langiny
čias. Pati nežinojo, iš kur ėmėsi spėkos 
skaudančiuose pirštuose, sutinusiose, 
drebančiose rankose. Stipriai, stipriai 
uždarytos buvo durys. Stipriai, stipriai 
uždaryti langai. Niekas nepertrauks jų 
miego, nieks neįeis į grįčią, niekas ne
sugadins poilsio ponų oficierių.

Dar palaukė. Niekas nesijudino. Mie
gojo kietai, miegu sunkiai dirbusių žmo
nių. Po suolu. Pačiupinėjo. Taip, buvo 
bonka savo vietoje, žinoma. Pilna bon- 
ka. Kaip tik neseniai Natalka atnešė iš 
skiepo, padėjo po suolu. Pilna bonka.

Atsargiai ištraukė kamštį. Tykiai pa
silenkė ant lovos. Išlengvo, atsargiai py
lė kerosiną ant. šiaudų, ten, kur radosi 
pulkininko kojos. Atsitraukė žingsnį—ir 
vėl atsargiai pylė kerosiną, ten, kur gu
lėjo ant žemės oficieriai. Ir ant slenks
čio ir visur. Sausas buvo medis, sausos 
buvo lentos, kiek tai metų jau stovėjo ši 
grįčią? Sausas buvo medis, kaip šiau
dai, šiaudai sudrėkę nuo kerosino. Dre
bančia ranka, atsargiai pajieškojo deg
tukų ant pečiaus. Buvo, žinoma, kad bu
vo....

Užsiklojus galvą kaldra, ji patrynė 
degtuką. Atrodė jai, kad balsas buvo 
garsesnis už šovimą — ir apmirė be ju
desio. Bet grįčioj toliau buvo tyku, tik 
reguliariai knarkė žmonės, pasinėrę sun
kiame miege. Pridėjo ji degtuką—ir ne
begalėjo daugiau bepasikelti. Nuslinko 
greitai šviesi kibirkštėlė, paskui liepsnu- 
kė, susirietė šiauduose, prašliaužė kaip 
gyvatė, ir išsipylė kaip vanduo į viršų. 
Anisija kaip užhipnotizuota,' negalėjo 
aklų atitraukt nuo besipilančio tarp šiau
dų aukso, net nejautė, kaip užsidegė nuo 
kerosino sušlapęs jos sijonas, neatitrau
kė ji akių nuo linksmai šokinėjančių, 
vis priekyn bėgančių ir didėjančių lieps
nų.

Kada pašoko su riksmu pirmasis iš 
miegančių, grįčią jau degė naikinančia, 
didele liepsna. Ant sienų pradėjo šokinėti 
juodi šešėliai. Pakilo riksmai. Iš lauko 
kažkas bandė įlaužti duris. Bobutė Ani
sija bandė pasikelti, bet šį kartą kojos 
atsisakė klausyti. Ji krito veidu į lieps
nas, ir paskutinė sąmonė jai kuždėjo, 
kad langai ir durys yra tvirtai, tvirtai 
uždaryti. Nejautė skausmo. Ji šypsojo
si į tą mintį, kad niekas, o niekas nepa
jėgs atidaryti nei langų, nei durų.

(Tąsa nuo 3-čio psl.) 
būt išspręsti ir gali būt iš
spręsti. Kiekvienas turime 
dirbti, kiek tik pajėgiame.

“Mes taipgi turime ener
gingai spręsti klausimą dėl 
darbininkų reikalo farmom. 
Yra baltakalnierių darbi
ninkų nesvarbiose pramonė
se, kurie gali grįžt į far- 
mas, iš kurių jie atėjo.

“Bet mes negalime iš
spręst klausimo dėl darbi
ninkų stokos taip, kad ma
žintume savo ginkluotas jė
gas ir akių plotu atidėliotu
me vienos tam tikros gru
pės šaukimą kariuomenėn 
po kitos (kaip kad, pav., 
farmerių).
KAS NULĖMĖ PRAEITĄ 
KARĄ, NULEMS IR DA

BARTINĮ
“Ašis yra užvaldžius mil

žiniškus žemės plotus su 
gausingais medžiagų šalti
niais juose; taigi vien blo- 
kadavimu mes negalime su- 
mušt Ašį. Pergalė bus lai
mėta per griežtus karo 
veiksmus, su tokiomis nu
slegiančiai didesnėmis mūsų 
jėgomis, kad bergždi būtų 
tolesni Ašies pasipriešini

mai.
“Tai 2,000,000 amerikie

čių kariuomenės praeitame 
kare, prisidėję prie mūsų 
talkininkų jėgų, privertė 
priešą pasiduoti. Tada tal
kininkai turėjo jau 213 di
vizijų kariuomenės, o vo
kiečiai teturėjo jau tik 185 
divizijas. Vokiečiai žinojo 
tas skaitlines. Jie atrado, 
kad jau negalės laimėti, tai 
jie ir pasidavė.

“Dabar, kaip ir tada, mes 
turime priversti priešus su
prast, kad jie negali laimė
ti. Dabar, kaip ir tada, mes 
turime juos įtikinti, kad 
mes esame pasiruošę pilnai 
atlikti savo darbą ir tikrai 
jį atliksime.

“Niekas neduotų priešams 
tiek paramos ir paguodos, 
kaip mūsų armijos sumaži
nimas.

“Karas reikalauja aukų. 
Pasiaukojimas yra kaina, 
kuria reikia užmokėt už 
pergalę. Amerikos žmonės 
visuomet atsiliepė, kada tik 
buvo pašaukti pareigon. At
silieps jie ir dabar.”

J. C. K.

Sovietų medikalei pagelbai. 
Aukavo sekanti:

Po $1: M. Gustaitienė, P. 
Pėstininkas, A. Runas ir Cook. 
Po 50c.: Mrs. Petruševičienė, 
M. Supranienė, Mrs. Reklaitie- 
nė, Mrs. Gilbaitienė, draugai 
Zinkevich, D. šlekaitienė ir A. 
Ruseckas. Po 25c.: Tik Drau
gė, Mrs. Geležauckienė, P. 
Kručas, D. Kairienė, N. Golov- 
ka ir J. Klevinckienė. Viso 
$12.38.

Dadėjus pelną nuo vakaruš
kų $10.78, viso susidarė 
$23.16.

Komisija gerai darbavosi, o 
ir pašaliečiai pagelbėjo, todėl 
buvo ir geros pasekmės. Komi
sijos raportas priimtas su pa
gyrimu.

Nutarta prisidėt prie Lietu
vių Meno Sąjungos, kaipo bro
liškos organizacijos.

Taip pat nutarta paaukot 
$5 dėl Sovietų ligoninės Bot
kin Hospital, kuri amerikiečių, 
globojama Maskvoj. Taip pat 
tam tikslui apsiėmė darbuotis 
P. Šlekaitis ir I. Klevinskas, 
kad tokiam svarbiam reikalui 
surinkus kiek galint daugiau
sia, nes tas viskas atsieis, ro
dos $100,000, o lietuviai, tei
singiau sakant, Lietuvių Ko
mitetas Sovietų Sąjungai Gel
bėt pasižadėjo sukelt $5,000. 
Todėl visi turėtų tą gražų dar
bą paremti su savo auka pagal 
išgalę.

Dar 7 nariai užsimokėjo sa
vo duokles centrui. Jau turim 
viso užsimokėjusių 36 narius. 
Dar 8 yra neužsimokėję, bet 
iki sekančiam susirinkimui, 
manau, ir jie savo pareigą at
liks. Todėl jų vardų nė ne
skelbsiu.

Sekantis susirinkimas nutar
ta laikyt pas D. Proleikus.

Tamošiaus Draugas.

Montello, Mass.

Detroito Žinios
Kareiviu Žinios

Kiek laiko atgal pateko į J. 
V. kariuomenę jaunuolis An
tanas Mačys ir ilgą laiką tar
navo ir lavinosi Floridos vals
tijoj. Dabar randasi Balti
more, Md. ir mokinasi aviaci
jos mokslo. Vieną sekmadienį, 
gavęs leidimą ant vienos die
nos, buvo atvykęs aplankyti 
savo mylimą motiną, sesutes ir 
tėvą. Teko sužinoti, kad jam 
viskas gerai sekasi ir tikisi 
greitai pasiekti pažangų laips
nį aviacijoj. Gyvendamas 
Detroite buvo veiklus jaunuo
lis Aido Chore ir kitose orga
nizacijose.

Antano Mačio tėvai gyvena 
Detroite, 150 Blaine St., pa
žangūs ir geri draugai.

Vytautas Raman-Ramanaus- 
kas, tai Kastanto Ramanausko 
sūnus, mokinasi radijo mokslo 
rytinėse valstijose. Dabar liko 
perkeltas į Kalifornijos valsti
ją. Jis važiuodamas iš’ rytų į 
vakarus buvo sustojęs pasisve
čiuoti pas savo tėvą ant kelių 
dienų, ir aplankė savo gimines 
ir pažįstamus. Sakėsi, kad 
mokslas gerai sekasi ir tikisi, 
kad ne po ilgam turės keliau
ti į užsienį karo laukan.

Draugų Domininko ir Emili
jos Rugienių-Rye trys sūnai, 
Johnny, Albert ir Frank, tar
nauja J. V. kariuomenėj ir 
jau du buvo atvykę svečiuotis 
pas savo tėvelius ir brolius. 
Džiaugėsi, kad tarnystė gerai 
sekasi.

Kazys Juodis-Juodaitis, de- 
troitiečių Aido Choro mylimas 
draugas, atrašė laišką aidie- 
čiams ir savo draugams iš 
East Warren, Wyoming. Sako
si, kad viskas gerai sekasi tar
nystėj. Jo pageidavimas, kad 
būtų greičiau Europoj antras 
frontas ir kad padaryti galas 
fašizmui. A.

terys buvo prigaminusios įvai
raus maisto, net ant šimto 
žmonių. Tik gaila, kad darbo 
dienoj pasitaikė, taipgi tą sa
vaitę žmonės turėjo daug pra
mogų, ir oro nepalankumas 
daug sulaikė nuo atvykimo į 
vajininkų vakarą. Vakaras 
baigėsi draugiškais pasikalbė
jimais.

Vakaro pirmininkas atsi
kreipė į svečius, kad kuris ga
li, prisidėtų prie lėšų paden
gimo, o likusios aukos bus ati
duota dėl Vilnies preso fondo. 
Buvo suaukota $14. Kadangi 
daug maisto buvo aukauta dėl 
to vakaro, tai lėšom tik reikė
jo atimti $3, o $11 liko dėl 
Vilnies preso ir atiduoti drg. 
F. Abekui. Aukotojų vardai, 
manau, bus paskelbti per drg. 
Abeką.

Pažangiečių Bankietas
Lietuvių Moterų Pažangos 

Kliubas davė šaunu bankieta 
vasario 14 d. ir kiek buvo ma
toma, kad žmonės, kurie daly
vavo bankiete, buvo užganė
dinti. Bankieto tikslas buvo, 
kad sukelti finansų dėl Lietu
vių Bendro Komiteto nupirki
mui ambulanso dėl Amerikos 
Raud. Kryžiaus, žmonių daly
vavo skaitlingai ir pelno liko 
$140 nuo bankieto, o pridėjus 
aukas, kurios yra surinkta ant 
lakštų, susidarys stambi auka 
nuo Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo.

Iš Tarptautinio Veikimo 
šiuo laiku lankėsi su pra

kalbomis po Michigan valsti
jos miestus draugė Margaret 
Cowl, įžymi kalbėtoja ir mo
terų organizatorė. Ji čion kal
bėjo daugelyje vietų svetainė
se ir vasario 22 d. kalbėjo per 
radijo iš stoties WJLB temoj 
“Moteris ir Karas.” Prakalba 
buvo labai įdomi, ji kalba la
bai nuosekliai.

Cbiniečiai dirba savo kooperatyvų dirbtuvėlėse, gamin
dami ginklus kovai prieš japoniškus užpuolikus.

Oakland, Calif.
Geri Darbininkų Klases Dar

buotojai Nebūna Užmiršti

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 198 kuopos susirinkime 
vasario mėn. drg. J. K.' Čap
likas pranešė, kad buvęs Vil
nies redaktorius Jagminas dar 
vis sunkiai serga ir tebėra Ari
zonoje, gydosi, ir kad jam rei
kalinga parama. Nutarėme pa
aukoti iš kuopos kasos $10 ir 
ant vietos draugai aukojo se
kamai : Po vieną dolerį: Čap
likas, Jokubauskas, Burdienė, 
Karosas ir Radi. Po 50c.: Mu- 
gianienė ir Jankauskas. Tad 
viso pasidarė $16. Gera para
ma iš mažos lietuvių grupės. 
Ir tai ne pirmutinis kartas. 
Aukota ir pirmiau.

Skaitytas laiškas iš Vilnies 
dėl bazaro reikalų. Prašo ką 
nors paaukoti. Nutarta nupirk
ti kokią nors dovaną ir pasiųs
ti į bazarą. Tam darbui atlik
ti išrinkta komisija iš draugių 
.Karosienės ir Mugianienės. 
Bazaras įvyks kovo 26, 27 ir 
28 dienomis. Gaila, kad per 
toli ir negalėsime dalyvauti 
ypatiškai.

J. Yankauskas, Koresp.

Scranton, Pa.
Geras Susirinkimas, Gerai 

Veikiame

Vasario 14 d. atsibuvo 
ALDLD 39 kp. susirinkimas, 
ir labai skaitlingas. Pasirodo, 
kad draugai pradėjo daugiau 
domėtis organizacijos reika
lais.

Išdavus valdybai raportus, 
prieita prie komisijos raportų. 
Vakaruškų komisija raporta
vo, kad vakaruškos, kurios at
sibuvo sausio 31 d., labai bu
vo pasekmingos. Nors trūku
mų buvo dėl transportacijos 
(suvežimo reikmenų), nes ne
buvo galima gaut karų, o ku
ris prisižadėjo viską suvežio- 
ti, tai negalėjo “užstarduot” 
karą, bet komisija dalykus ge
rai sutvarkė ir reikmenis pri
statė, nors brangiau ir atsiė
jo. Vakaruškos pavyko gana 
gerai ir davė pelno $32.35, 
kurie ir tapo padalinti pagal 
kuopos nutarimą: Amerikos 
Raudonajam Kryžiui $10.79, 
Sovietų medikalei pagelbai 
$10.78 ir kuopos reikalams 
$10.78.

Koncertinė programa jau 
buvo aprašyta pirmiau, todėl 
dabar neminėsiu. Tik turiu pa
žymėti, kad kalbėtojams pa
agitavus, tdpo sumesta aukų

Parapijonų Bėdos ir Murzina 
Traicė

Seniaus čia buvo daug če- 
verykų dirbtuvių lietuviais ap
gyventoje vietoje. O dabar 
gana sumažėjęs jų skaičius. 
Didžiausios buvusios Douglaso 
šiūšapės pusė jau nugriauta. 
Paskutinį laiką žydų operuo
jamas fabrikas irgi tūno tuš
čias. Dar ir lietuviška buvo 
šiūšapė, bet, ant nelaimės, 
tamsioj naktyje spėkos vary
mo pečius “pabėgo” iš dirbtu
vės ir taip diržai sustojo judė
ti .. . Sakoma, tas inžinas lė- 
šavęs $40,000.

Todėl dėl sumažėjimo dar
bų ir karo laikų žymiai lietu
viai praretėjo. Mat, daug jau
nimo išėjo kariauti už demo
kratiją ir laisvę prieš nacizmą 
bei mikadizmą.

Taipgi progresyviški lietu
viai turi pasistatę puošnų tau
tišką namą. Dar ir katalikai 
įsisteigė skiepą dėl pamaldų— 
šią maldinyčią įtaisė čia ku
nigaudamas Urbonavičius virš 
20 metų atgal. Tik šį metą 
skiepas tapo numalevotas. Da
bar aš ir paklausiau aukšto 
kataliko šiaip: “Kodėl jūs taip 
žemoje vietoje poteriaujate? 
Kuomet čia gyvenančių lenkų 
maža grupė gražioje bažnyčio
je meldžiasi?” Tad katalikas 
atšovė taip: “Mes turime tris 
kunigus ir kelias jų davatkas 
dėl vaikų katakizmo ir keletą 
sykių daugiau išmokame pini
gų, negu lenkai vienam kuni
gui moka. . .” Dar nusišypsojęs 
pridūrė: “Apie sveikatą tylėk, 
skiepas pilnas, kaip silkių 
bačkoj ... ir pinigų lieka dau
giau. Viskas eina palei planą, 
kaip Hitleriui Sovietų Sąjun
goj . . . žinoma, atbulai!”

Dar vėl išbėgo kliubietis iš 
mitingo ir taip prabilo: “Tai 
‘murzina traicė’ koliojo lietu
vius kareivius, kariaujančius 
už Lietuvos laisvę ir naikinan
čius neprietelius nacius. Tie 
trejukai agitavo neaukoti dėl 
sužeistų karių ronų aptvėrimo 
pinigų. Dar ir kacapais kolio
jo . .. Matyti, koki jų jaus
mai !”

Jauna Mergaite.

Vajininkų Pagerbimo Vakaras

Vasario 16 d. įvyko Detroi
to laikraščių vajininkų ir or
ganizacijų veikėjų pagerbimo 
vakaras. Pokilį surengė LLD 
52 kp. dėl atžymėjimo mūsų 
energiškų veikėjų darbų — 
Vilnies ir Laisvės vajininkų ir 
LLD 52 kp. ir LDS 21 kp. na
rių įrašytojų per praeitus me
tus. Vilnies vajininkė drg. V. 
Smalstienė gavo pirmą pagar
bą už užrašymą 30 naujų 
skaitytojų ir labai didelį skai
čių atnaujinimų. Marė Smitre-f 
vičienė gavo 28 naujus skaity
tojus ir didelį skaičių atnauji-į 
no Vilnies ir Laisvės skaityto- i
JŲ- .

LLD 52 kp. daugiausia įra
šė naujų narių, net 24, Jonas 
Luobikis. LDS daugiausia atsi
žymėjus ir daugiausia gavus 
naujų narių LLD 21 kp. fin. 
sekr. U. Palevičienė. Buvo ir 
daugiau draugų ir draugių, 
kurie daug prisidėjo prie laik
raščiams skaitytojų ir naujų 
narių gavimo. Minėtam vakare 
dalyvavo ir drg. F. Abekas, 
Vilnies redaktorius. Tai buvo 
labai smagu turėti tokį pa
žangų svečią, ir jis mums pa
darė nuoširdų pareiškimą.

Vajininkų pagerbimo vaka
re buvo tikėtasi turėti daug 
žmonių, ir mūsų draugės mo-

Sovietų Karo Pagelbai
Mūsų visos pažangios orga

nizacijos westsidej turi išrin
kusios narius, kad darbuotųsi 
rinkimui drabužių ir kitų daik
tų dėl R.W.R. ir darbas eina 
vidutiniai, žmonės daug au
koja ir labai gerų drapanų ir 
čeverykų, kad net kaip kur 
negalima suspėti nuvažiuoti 
paimti. Kuriems negalima nu
vežti į svetainę sekmadieniais 
ar trečiadieniais, tai duokite 
žinoti, tel. NO. 1994.

Alvinas.

Philadelphia, Pa.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas ir Jonas Ne
praustaburnis

Tautininkų srovės žmonės 
vasario 21 d. buvo suruošę 25 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą, Richmond mies
to dalyj, kuris negalima pra
leisti nepaminėjus, nes jis bu
vo visais atžvilgiais įdomus. J. 
Grigonavičiui atidarius susi
rinkimą ir pirmininkaujant 
Ivanauskui, buvo sugriežtas 
Amerikos himnas ir kiti muzi
kos k aval k ai. O po jų sekė pa
nelės Ausevičiūtės mokinių 
įvairūs muzikos kavalkai, ku
rie išėjo gana gražiai.

(Tąsa 5 pusi.)

BOKITE 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

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c.

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

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y,



Pinnadienh, Kovo 1, 1943

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

Po koncertinės programėlės 
sekė kalbos šv. Jurgio parapi
jos kunigų. Pirmas kunigas 
kalbėjo labai trumpai apie 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
apie vargus Lietuvos žmonių 
gana teisingai ir logiškai, iš
skyrus vieną neteisingą išvadą, 
kad būk Lietuvos žmonės da
bar yra grūdami j Sibirą. Tai 
kaip jie gali būt grūdami da
bar į Sibirą, kad Lietuva yra 
po Vokietija jau daugiau pus
antrų metų, o Vokietijoj nėra 
Sibiro? Tur būt kunigėlis bi
jojo prasižengti prieš Adolfą 
ir pasakyti teisybę, kad Lietu
vos žmonės yra grūdami į Vo
kietiją.

Antras kunigas, Bagdonas 
pasakė gana gerą prakalbą 
apie karo baisenybes ir agita
vo, kad lietuviai turi daug pa- 
siaukaut, kad karas būt laimė
tas. O kada karas bus laimė
tas, tai tik tada ir Lietuva bus 
laisva. Jo kalba buvo agitaty- 
viška ir sujudinanti klausyto
jus. Kaipo iš religijinio žmo
gaus ir negalima buvo geres
nės norėti, išskyrus tą išėmi
mą, kada jis mūsų sąjunginin
kę Sovietų Sąjungą biskį ap
vagino, o be įrodymų. Man at
rodo, kad tokiam švariam 
žmogui nevertėtų tas daryti.

Kalbėjo vienas anglų kalba 
kalbėtojas ir jo kalba buvo 
graži ir švari šiame momente 
apie karą.

Dabar apie vyriausį ir svar
biausi kalbėtoją šio masinio 
parengimo būtinai reikėtų 
daugiau pakalbėti. O tai buvo 
Jonas Grinius. Po jo prakalbos 
teko susitikti kelis jo frentus 
tautininkus. Už jo kalbą net 
trys davė vienodą vardą “Jo
nas Auksaburnis.” Bet aš jų 
išklausęs pastebėjau, kad jūs, 
vyrai, pravardžiuojat tą žmo
gų taip vadinami. Sakau, juk 
auksas nėra toks prastas me
talas, kurį būtų galima lygin
ti prie tokio J. G. nešvariosios 
burnos. Sakau, jūs jam duokit 
vardą Jonas Nepraustaburnis. 
Su tuo jie visi sutiko ir mane 
širdingai pasveikino už tai.

Dabar apie to J. Neprausta
burnio kalbą. Pirmiausiai jis 
išėjęs kalbėti perbėgo trum
pais ruožtais iš praeities kovos 
su vokiečiais kryžiuočiais, su 
rusais, paskui Lietuvos atgavi
mą nepriklausomybės 25 m. 
atgal. Toliau kalbėjo apie Lie
tuvos steigiamą seimą, apie tą 
tarybą, kuri jieškojo Vokieti
joj karaliaus. Pagyrė Sovietų 
Sąjungą, kurr pirmutinė pripa
žino nepriklausomą Lietuvą fr 
t.t. Bet kuomet priėjo prie da
bartinio vokiečių karo su Rusi
ja, tai atrodė, kad tas žmogus 
tikrai sumišo. Pradėjo šaukti 
nesavu balsu, kad rusai api
plėšė Lietuvą, kad rusai tik 
todėl pasirodė prieš vokiečius 
ir taip dabar juos muša, kad 
Amerika aprūpino visu kuom 
Rusiją, kad Amerikos komu
nistai pirma ėjo prieš Roose- 
\eltą, prieš karą, o dabar tik 
eina už karą, kad jie persiver
tė ir kad jie vėl persivers. Kad 
Rusijoj nieko nėra, kad Rusi
jos jūreiviai atvažiavę į Phi- 
ladelphijos prieplauką išpir
ko visus J. G. laikrodėlius iš

krautuvės. Tas Jonas Nepraus
taburnis rėkė, šaukė be jokių 
argumentų, be jokių įrodymų, 
ypatingai, kada tik jis prisi
minė apie tai, kad rusai vokie
čius muša.

Jo kalbos besiklausant, man 
atrodė, kad Jonas yra viso la
bo Adolfo agentas. Kodėl ? 
Nagi todėl, kad jis rėkė, kad 
rusai apiplėšė Lietuvą be įro
dymo, o tuom pačiu kartu nė 
žodelio neprisiminė, kad da
bar vokiečiai okupantai jau 
baigia terioti Lietuvą. Anot 
kunigo Bagdono, kad jau nėra 
Lietuvos.

Dabar, jei Rusija tik todėl 
vokiečius muša, kad Amerika 
viskuo aprūpina, tai kodėl 
Amerikos armija, turinti visko 
pakankamai, bet nepasirodo 
taip prieš fašistų armiją Afri
koj.

Kad* Amerikos lietuviai ko
munistai pirma ėjo prieš ka
rą, o dabar persivertė ir eina 
už karą, tai ar ne paaiškin
tum, Jonai, kodėl tu, kada so
cialistams priklausei L.S.S. ir 
buvai laikraščio “Kovos” ad
ministratorius, kritikavai reli
giją, o dabar apsikarstei škap
lieriais ir kryžiais. Juk tu pir
ma ant jų spjaudei, o dabar 
laižai ir tuom apgaudinėji 
svietą ?

Grinius baigdamas savo ne
švarią kalbą, prašė aukų dėl 
Lietuvos žmonių. Pirmininkas 
irgi prašė aukų, bet nieks tam 
nepritarė ir pusė publikos ap
leido salę nepaisant, kad dar 
buvo neužbaigta programa. 
Vadinasi, J. Grinius su savo 
neprausta burna ir nerimtumu 
supaškudijo visą Lietuvos ne
priklausomybės apvaikščioji- 
mą, o buvo susiėjęs gražus 
žmonių būrelis. Nejaugi Phila- 
delphijos tautininkų srovė ne
turi tinkamesnio ir švaresnio 
kalbėtojo ?

Po kalbėtojų kalbų, adv. C. 
Chaladin paskaitė rezoliuciją 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
kuri, sakė, bus pasiųsta Wa- 
shingtono vyriausybei, kurio
je nebuvo girdėt skambant nė 
vieno žodelio prieš hitlerinę 
Vokietiją, bet už tai buvo gir
dėt skambant prieš proletariz- 
mą ir prieš visokį izmą. Po 
rezuliucijos vėl sekė muzikos 
kavalkai ir dainos.

Beje, šv. Jurgio parapijos 
benas gražiai sugriežė kelis 
gražius muzikos kavalkus.

L. Korespondentas.

Leningrado gyventoja - moti
na verkia žiūrėdama į negy
vą savo kūdikį: jį užmušė na
cių bombos skeveldra.

EAISVt Penktas Puslapi*

Nashua, N. H.
Vasario 13 d. vakare įvyko 

smagus pokilis Cipro Kazlaus
ko ūkėje, Hudson, N. IL Pa
res rengėjai buvo C. Kazlaus
kai ir J. Simučiai, su tikslu 
paminėti Vinco ir Barboros 
Briedžių 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves ir jų sū
naus Albino f kariuomenėn 
grįžimo išleistuvėm. Briedžiai 
yra pažangūs .žmonės, seni 
Laisvės skaitytojai ir darbinin
kų klasės veikėjai, turi Užsi
auginę sūnų Albiną ir dukterį 
Millę. Albinas jau 8-ni mėne
siai tarnauja Dėdės Šamo ar
mijoj, Miss, valstijoj, oro lai
vyne už mechaniką ir jau yra 
užsitarnavęs saržento laipsnį. 
Albinas pirmu kartu buvo par
vykęs namo dviem savaitėm

pas tėvelius pasisvečiuoti. Tai 
tėvam ir visiem svečiam be ga
lo buvo linksma saržentą Al
biną Briedį turėti tarpe savęs.

Parėj dalyvavo 40 porų. 
Kruopščios gaspadinės paga
mino skania kalakutu vakarie
nę ir visokių prieskonių. Taip
gi buvo įvalias alučio, degti
nės ir saldžių gėrimų.

Baigiant valgyti, vakaro ve
dėjas L. Vaišnis pakvietė sve
čius pakalbėti. Pirmas kalbėjo 
saržentas A. Briedis. Palinkė
jęs tėveliam sveikatos ir ilgo 
amžiaus, padėkojęs už suren
gimą parės, prisiminė apie da
bartinį karą, tikrindamas, 
kad Suvienytos Tautos karą 
laimės ir greitoj ateityje mūsų 
priešai bus sunaikinti. Kiti 
svečiai, sveikindami jubilie- 
jantus, linkėjo geros sveikatos 
ir kad sulauktų, kaip sako, 
auksinio jubiliejaus, ir saržen- 
tui A. Briedžiui, kad gerai at
likęs savo pareigas, grįžtų lai
mingas namo. Nekurie prisi
minė dabartinį karą, sunkiąją 
jo naštą, kad Suvienytos Tau
tus kuo greičiausia jį laimėtų 
ir jų sūnūs laimingi grįžtų na
mo. Prisiminė sunkią padėtį 
mūsų talkininkės Sovietų Są
jungos, kuri labiausia muša 
rudąjį žvėrį ir kartu laisvina 
ir mūsų tėvų žemę. Ir ačiavo 
gąspadinėm už skanią vaka
rienę.

Paskiausia kalbėjo Brie
džiai, dėkavodami už surengi
mą jiem parės netikėtai, kuo 
jie buvo labai nustebinti, ir už 
dovanas, tai valgomojo kam
bario setą. Taipgi dėkavojo 
visiem atsilankiusiem į tą pa- 
rę. Užbaigus kalbas, L. Vaiš
nis atsikreipė su prašymu au
kų Rusijos medikalei pagelbai. 
Juozas Simutis rinko aukas. 
Aukojo sekamai:
L. Vaišnis $1.00
P. Garonas iš Methuen,

LOWELL, MASS.
I ---------

“Bendro Fronto” Sukaktuves
Taip vadinamas “bendras 

frontas” paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 25 metų su
kaktį. Buvo garsinta, kad bus 
daug kalbėtojų, kaip sakė, 
nuo visų srovių. Todėl ir aš 
dėl žingeidumo dalyvavau.

Vos įžengus į Šv. Juozapo 
skiepą viena moterėlė pasiti
ko su tikietais. Manau, reikia 
mesti nikelį dėl tautos labo, 
negi grįši namo šaltoj dienoj 
be nieko.

Prasideda koncertas. Baž
nytinis choras sudainavo ke
lias dainas vidutiniai. Vietinis 
kunigas perstatė kalbėti Dar
bininko redaktorių Kneižį. Jis 
kalbėjo apie buvusį kunigų ir 
ponų rojų Lietuvoje. Sako, 
gal tas rojus sugrįš, jeigu 
nies išpirksime daug bonų. 
Mes tuomi Amerikos ponams 
parodysime, kad mes remiame 
valdžią, tai prezidentas duos 
mums Lietuvą. Sakė, pirkite 
visi ir kurie jau esate pirkę, 
užsiregistruokite šiandien. Be 
to, kas išgalite, paaukokite, 
kada rinks aukas. Tos aukos 
eis profesoriui Pakštui, o jis 
ves propagandą už Lietuvą. 
Kneižis pabaigė savo kalbą. 
Mergaitės pašoko klumpakojį. 
Padainavo kelias daineles la
bai puikiai.

Kalba montellietis kum 
Švėgžda ir sako: Mūsų taute
lė maža, turi tris milijonus 
gyventojų ir padalinta į tris 
dalis. Vieni gyvena danguje, 
kiti pažangoje, o treti praga
re. Sako, kur yra dangus, o 
kur yra pragaras, pasakykite? 
Viena davatka, norėdama būti 
gudriausia, sušuko: Aš žinau! 
Rusijoje pragaras, o Ameriko
je dangus! Kunigas sako, 
Amerikoje pragaras, ir pradė
jo pasakoti apie visai kitą da
lyką, nukrypo nuo temos.

Bonų sakė pardavę už $11,- 
500. Pirmiau pirkusių suregis
truota už $70,0Q0. Pakštui su
rinko $106. i i,

Vienas rin.kikąs sako vie
nam žmogui balsiai: Duok do
lerį, jei nori būti lietuvis. Bet 
pats vargiai lietuviškai sukal
ba. žmogelis tyli. Rinkikas vėl 
suriko: Tu ne lietuvis, jeigu 
neduodi dolerio’!*'

Na, broliai, ar Pakštas nori 
Lietuvos? Visai jos nenori. 
Čia, pavyzdžiui, pardavinėja 
Pakšto parašytą brošiūrą, ku
rioje jis sako, kad Lietuva tu
ri susivienyti su Švedija, kad 
Lietuvos pamatinės kalbos bus 
švedų ir anglų, kad Lietuva 
turi būti valdoma per karalių. 
Vadinasi, pagal Pakštą, Lietu
vos nebus, ją valdys karalius, 
ir dar ne koks prastas, bet 
Švedijos karalius.

Meluojate, kai jūs sakote, 
kad jūs norite demokratiškos 
Lietuvos, bet išsižadate savo 
kalbos, sykiu ir lietuvybės. 
Mano supratimu, kas davė 
Pakštui dolerį, tas pirko virvę 
Lietuvai pakarti.

Patrijotas.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6801 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LION’S DEN, INC.
6801 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 4306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 44 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. & EDWARD T. AYLWARD 
Al’s Tavern

44 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1207 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County. cf Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISUNAS 
Bar & Grill

473 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1018 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5009 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

HARRY SILVERMAN CO-OP. 
WINE & LIQUOR CO.

5009 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1025 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor' at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 300 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

SILVIO DcRIENZO 
Mayfair Wine & Liquor Shop

300 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1022 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2306 Voorhies Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

JOSEPH F. BOYTON
2306 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 'Riven that License No. 
GB 10616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS COHEN
61.3 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 309 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 128 No. 10th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ANDERSON
128 No. 10th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RD 4411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2081 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAURICE H. PRICE
2081 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1116 Manhattan Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY WO J SI AT
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 4237 has been issued to the undersigned 
to Kell beer, wine & liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1048-64 Ocean P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-64 Ocean P’kway, Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijbm, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTICE is hereby given that License. No. 
L 52 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 311 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

FRANCES GRAF 
Sea Beach Liquor Store

311 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 51 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 44 Hoyt Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

M. WERTHEIMER. INC.
44 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
RW 265 has been issued to th® undersigned 
to sell beer and wine, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 47 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 564 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Carlton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED DUSKIN 
Midwood Bar & Grill

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

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

&tui 
adfe.sas

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brookiyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Ala^kos žmo.nės panaudoja Šunis gabenimui maisto į 
tas vietas, į kurias kitaip sunku jį privežti.

■ .
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Mass. 2.00
V. Briedis 2.00
Bevardis 1.00
J. Simutis 1.00
S. Radzevičius 1.00
K. Petutis, .50
J. Kanauskienė ■ .50
V. V are n is .50
L. Karpliukas / .25
A. Pazniakas .25

Viso $10.00
Joseph Simutis.

Bridgewater, Mass
Į
Lietuvių Kooperącijos šėri- 

ninkų suvažiavimas atsibuvo 
sausio 30 dieną. Iš raporto pa
sirodė, kad draugovė 1942 me
tais darė nemažai pelno, todėl 
bordirektoriai nutarė dividen
dus išmokėti, po 20 dolerių, 
nup Šero. Jos biznio vedėju 
yra Stivis Rudis, pagelbinin- 
kas J. Kaspar.

Dabartiniu .laiku dirbama 
nemažai armijai čeverykų.

Po susirinkimo nutarta turė
ti mažas pasilinksminimas. Be

BE 100% 
WITH YOUR

to, nepamiršo ir Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir lietu
vių Sovietuos kovotojų. Pasi
darbavus P. Krukoniui ir J. 
Kasparui, aukų surinko $47.- 
25. Middleburietis A. Yamb- 
ros, irgi paaukavo $1. J. Kal
velis pridavė $10 nuo LLD 71 
kp. Pinigus priėmė G. Shi- 
maįtis.

Manoma, kad bridgewater- 
iečiai neužmirš, pasidarbuos ir 
sukels apie 5 šimtus dolerių.

A. Yambros, middleburietis, 
aukavo ir Laisvės fondui (dėl 
popieros) $2. Pinigus pridavė 
G. Šimaičiui.

Žolynas.

B i

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberiai

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levantlauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 1
BROOKLYN, N.Y. j

NIGHT—IIAvemeyer 8-1158 !
Tel. STagg 2-0783 - |

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

DIREKTORIUS
4* 4* •$*►

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.
•i’

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

ŽINIAILIETUVIŲ
Ar Girdėjote?

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

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

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

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

4. VHF tabletelės- turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletelės, kurie kenčia Rhekimatizmo, Arthritis, Neuri

tis skausmus dėl truk įmo kūną mineralinių druskų.
6. KAL tabletelės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti.
7. P. B. LAX tabletelės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletelės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

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

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

VITAL. HEALTH FOODS 
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.



Beštas Puslapis LAISVE Pirmadienis, Kovo 1, 1943
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Visus Prašome Rengtis

Šauniam Pažmoniui 
Kovo 7-tą

Sekamu vietos lietuvių ren
giamu visuomeniškai svarbiu 
pažmoniu bus Moterų Apšvie- 
tos Kliubo ruošiamieji judžiai 
- balius kovo 7-tos popietį ir 
vakarą, Laisvės salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

šios pramogos visas pelnas 
skiriamas Amerikos Raudono
jo Kryžiaus paramai. Tai bus 
dalis lietuvių kvotos Raud. 
Kryžiaus fondui, kuriam šie
met po visą šalį reikės sukelti 
šimtą dvidešimt penkis milijo
nus dolerių, jeigu norima, kad 
jis pajėgtų teikti reikiamą pa
galbą mūsų karinėms .jėgoms 
ir civiliniams netikėtų, masinių 
nelaimių nuotikiuose, kaip 
kad potviniuose, ištikus ata
koms iš oro, žemės drebėji
mams ir t.t.

Pramoga bus įdomi ir sma
gi. Antrą vai. po pietų bus ro
domi judžiai ir šiaip progra
ma. Judžiams baigiantis, gas- 
padinės jau turės karštų už
kandžių ir šalto alaus, taipgi 
bus šokiai iki vėlumos. Įžanga 
tik 25c.

Signalą Išbandymas 
Bus Antradienį

Miesto gyventojai dar kar
tą turės progą įsiklausyti - iš
mokti naujus perspėjimo nuo 
atakų iš oro signalus. Sekamas 
jų išbandymas bus kovo 2-ros 
vakaro 9 vai.

Šis bus penkių alarmų sig
nalas — pirmas vientisas, ant
ras banguojantis, paskui vėl 
vientisas, vėl banguojantis ir 
penktasis vėl vientisas švilpi
mas.

Bildinguose šviesos užgesi
namos su pirmuoju vientisu 
švilpimu ir neatidaromos iki 
radijas paskelbia “All Clear” 
po paskutinio vientiso švilpi
mo. Tik pasigirdus jūsų gat-į 
vėje policistų ir wardenu švil-' 
pikams stubose galima uždeg-l 
ti šviesas.

Laike vientisų švilpikų gat
vėse galima vaikščioti ir va
žiuoti, bet laike banguojančių 
švilpimų ir tylos laikotarpiu 
iki sekamo vientiso švilpimo 
visi vežimai turi sustoti ir 
žmonės turi prasišalinti nuo 
gatvių.

Laiškai iš Kariuomenės
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubui
Brangios Draugės:

Turiu garbės paminėti, kad 
aš ką tik gavau Kalėdų dova
ną ir atvirėlę, kurias jūs man 
siuntėt. Noriu pranešti jums 
visoms, jog aš įvertinu jūsų 
atliktą darbą ir širdingai pri
ėmiau. Linkiu, kad jūs visos 
būtumėt turėjusios malonias 
Kalėdas ir Naujus Metus.

Aš esu tropikuose ir jau
čiuosi gerai. Esu paskirtas sar
gybinių stot i n raiste ir randu 
aplinkumą labai interesingą. 
Mano darbas yra raiderių vie
nete prie susekimo orlaivių.

Dar kartą noriu padėkoti 
jums už dovaną ir pareikšti 
jums visoms ir visiems mano 
širdingiausius linkėjimus.

Jūsų draugas,
♦ Peter Čepas.

Leitenantas Petras Čepas 
yra maspethietis, LDS jauni
mo ir Aido Choro narys.

Gerbiamos Moterys:
Noriu padėkoti jums už do

vaną.
Smagu kariam žinoti, kad 

juos namiškiai neužmiršta. 
Toki dalykai labai palengvina 
mūsų, gyvenimą.

Ateis tuojau ta diena, kada 
mes vėl sugrįšime ir tarp jūsų 
vėl dalyvausime kaipo laimė-
tojai šio karo.

Ūpas kareivių labai geras, 
ypatingai, kaip gaunam žinių 
iš Sovietų. Mes žinome, kad 
mūsų darbas yra sunkus, bet 
pergalė bus mūsų.

Draugiškai,
Al. Dobinis.

Algirdas dovaną buvo ga
vęs ir laišką parašęs dar čio
nai būdamas prieš pat išva
žiuojant, bet jo laiškas buvo 
išleistas iš kempės jam pasie
kus naują paskirtį užjūryje, 
žinios apie karių perkėlimus 
iš vienos vietos kiton yra stro
piai saugomos, kad išvengti 
užpuolimo ant konvojų ar tai 
jie būtų ant sausžemio, ar ant 
jūrų.

Smagu būna gauti laiškus 
nuo karių, sužinoti, kad jie 
gyvi ir sveiki, eina savo pa
reigas. Juo svarbiau parašyti 
jiems, parašyti tankiai, nelau
kiant, neatidedant rašymą po 
to, kada nuo jų laišką gauna-

1/ ........................ ~~~ ■ ...... ~ A

LAISVES BAZARAS
šiemet Laisve turės bazarą savo salėje, nes ta 
salė, kur visada laikydavo bazarus, užsidarė 

iki karo laimėjimo.

Laisvės Bazaras Bus 
Balandžio 3 ir 4 April 

ABU VAKARU BUS ŠOKIAlI 

Gros Pavidis Orkestrą

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesivė- 
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

* LAISVĖS SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

me. Ir negavus, nereikia pasi
duoti nusiminimui, įsikalbėti 
nelaimę, kurios daugeliu atve
jų nėra. '

Mes, gyvendami normalėse 
sąlygose, namie, tankiai pa
mirštame, kad kareiviams pa
sitaiko tokių laikotarpių, kur 
per kelias savaites negali pa
rašyti ar išsiųsti laiško. Gru
pės karių būna išsiunčiamos 
tyrinėjimams, pratimams, spe- 
cialėms pareigoms kur nors 
toli nuo pulko, iš kur jie ne
gali išsiųsti laiškų, nei gauti 
laiškų iki nesugrįžta į kempę. 
Vienok ir kempėse juk ne raš
tinėse jie sėdi. Per dienas at
lieka visokias praktikas, pasi
ruošimus, veda praktikų karą 
net dar nebūdami fronte. Grįž
ta pavargę ir vos spėjus apsi
prausti, užkąsti, jau sutemo. 
Didžiumoje kempių arti fron
tų jokių šviesų nedega vaka
rais, nes tai pavojinga. Taip ir 
prabėga savaitė, kita, kartais 
mėmių ir daugiau iki karys 
gali rašyti laišką.

Ir parašyti laiškai juk kar
tais pražūsta kelyje su laivais, 
su orlaiviais, trokais vežiojan
čiais paštą tarp frontų ir na
mų. O juk dingsta laiškų ir be 
frontų. Aha .dieną Chicagos 
stotyje supleškėjo vagonas 
laiškų, tarpe jų daug kariuo
menės ir jai siunčiamų laiškų.

Progresyviai Nusiavė 
Skaldytojus Iš bo

kalo Vadovybės
Virėjų ir Kepėjų Unijos Lo

kalus 89-tas neseniai įvyku
siuose lokalo viršininkų rinki
muose dviem balsais prieš vie
ną iššlavė iš lokalo vadovy
bės tuos, kurie kenkė karo pa
stangoms skaldymu lok ai e vie
ningumo.

Miesto reakcininkai labai 
džiūgavo dėl progresyvių pra
laimėjimo prieš kiek laiko įvy
kusiuose Kafeterijų Darbinin
kų Unijos Lokalo 302 rinki
muose, kuriuose kai kurie re
akcininkų kandidatai praėjo 
labai mažyte balsų didžiuma. 
Jie sakė, kad maisto darbinin
kai nusisukę nuo progresyvių. 
Progresyviai aiškino, kad tai 
įvykę dėl pastarųjų nebudru- 
mo, apsnūdimo. Ir jie lokalo 
89-to balsavimuose įrodė, kad 
visokio plauko defytistai ir 
jiems talkinanti vieningumo 
skaldytojai gali laimėti ten, 
kur masės snaudžia, bet ne 
ten, kur jos veikia.

Karo Sekretoriaus Padėjėjas 
New Yorke Pareiškė, Kad 
“Mes Atakuosime Priešą”
Kalbėdamas American La

bor Press Association’s kon-
ferencijoj New Yorke karo 
sekretoriaus padėjėjas Robert

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Tai ne vieškeliu, bet ežeru atpuškuoja šis karavanas 
trokų, atvežantis nuo užmiesčio draugų duoną ir šilu
mą apgultam Leningradui. Rizikuodami nacių orlaivių 
atakas ir palaidojimą po ledu ir baisiosiose pusnyse tie 
trokmanai ir gyvos kelią rodančios lempos suvaidino 
didvyrišką rolę apgynime Leningrado 1941—42 metų 
žiemą. Vaizdas iš judžio “Leningrado Apgula,” sėk

mingai rodomo Stanley Teatre, 7 Avė. ir 42 St., N. Y.

T. Patterson pareiškė, jog:
“Mes dabar esame atakoje. 

Ofensyvas perėjo j mūsų ran
kas ir mes .nemanome ji pa
mesti. Nuo šio laiko, dieno
mis ir naktimis, kiekviename 
veiksmų teatre aplink pasaulį 
mes tvosime priešą viskuomi, 
ką mes turime, kur tik jį rasi- 
me.

Jis sakė, kad joks militariš- 
kas vadas nesutinka su lloove- 
rio siūlymu palaukti, nes “lai
kas esąs mūsų, pusėje.” Jis to
liau sakė:

“Laikas nėra mūsų pusėje. 
Jeigu naciams duosime laiko 
atsipeikėti nuo Rusijos užduo
tų -smūgių; jeigu jie ir japonai 
gaus laiko išvystyti beribius 
užgrobtus šaltinius, mes nelai
mėsime visuotinos pergalės. 
Dėl ko duoti jiems tą laiką? 
Mūsų politika turi būti tvoti 
juos, tvoti taip smarkiai ir taip 
greit, kaip galima ant žemės, 
ant vandenų ir ore.

“Pravedimui tos politikos 
reikalinga yra nesigailėti pa
stangų pastatyti veiklon armi
ją ir laivyną taip stiprius 
skaičiumi, išlavinimu ir ap
ginklavimu, kokius tik išneša 
mūsų šalies resursai ir išgalė 
palaikyti. Daleisti, būk laikas 
yra mūsų pusėje, vesti karo 
biznį stovinėjant, reiškia kvie
timą pralaimėjimo.”

Pattersonas kalbėjo konfe
rencijoj redaktorių AFL, CIO 
ir gelžkeliečių brolijų, leidžia
mų laikraščių, viešbutyje Com
modore, kur dalyvavo virš 250 
redaktorių.

Amalgameitai Nupirko 
Už $350,000 Bony 
Amalgameitų Unija, ku

rios nariu yra Samuel Levin, 
kare užmušto paskubusiojo 

seržanto Meyer Levin’o tėvas, 
pereitą ketvirtadienį įteikė 
Brooklyn© prezidentui John 
Cashmore $350,000 čekį pir
kimui karo bonų. Už tokią 
sumą galima nupirkti naujas 
bomberis, kuris, sako unijis- 
tai, atkeršys fašistinei Ašiai 
už Colin Kelly ir Meyer Le
vin’o mirtį.

Apšvietos Vakaras 
Nukeltas

Šį pirmadienį pripuolus sa
višvietos vakaras nukeliamas 
į kovo 8-tą, kadangi tikimasi, 
jog tų vakarų lankytojai no
rės dalyvauti ir bus dalydavę 
Lietuvai ir Sovietų Sąjungai 
pagalbos mitinge-koncerte va
sario 28-tos popietį, Grand 
Paradise didžiojoj salėj. Dau
geliui būtų neįmanoma daly
vauti pagrečiui dviejuose mi
tinguose.

| rėš sugrąžinti taryboms gazo
linos knygeles. Tokių padėtų 
sandėliuosna ar parduotų ma
šinų esama labai daug, kaip 
rodo skaičiai išduotų leidimų 
mašinoms vairuoti, šiemet iki 
vasario 24-tos New Yorke bu
vo išduota leidimų 356,064 ke
leivinėms ir 89,255 biznio ma
šinoms. Pernai tuo pat laiku 
buvo išduota 571,229 keleivi
nėms ir 95,783 leidimai biz
nio mašinoms vairuoti.

Clement Vokietaitis

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas pri-

žiūrėti 42 šeimynų namo, garu ap
šildomas ir su refrigeration. Mokes
tis $75.00 j menesi su 3 kambariais. 
Antrašas, 403 Hewes St., Apt. 3. 
Atsišaukite prieš 3 vai. po piet, bi
le dieną. (46-51)
Reikalinga vedusi pora prižiūrėti 
33-jų šeimynų namą. Gaus keturis 
kambarius ir gerą algą. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės j krau
tuvę (paint): 514 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (49-50)

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

“Laisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
O’ Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

Ekstra Diena Gavimui 
Knygelių

Dėl kokios nors priežasties 
negalėjusieji gauti maisto kny
gelės No. 2 reguliarės regis
tracijos dienomis, galės gauti 
kovo 5-tą, nuo 3 iki 5 po piet. 
Išdavinėtojai bus didžiumoje 
pradžios mokyklų, bet ne viso
se.

Pereitą savaitę per tris die
nas išduota 6,688,884 knyge
lės.

Nevartojamų Automobilių Sa
vininkai Turės Grąžinti 

Gazolinos Knygeles
Pereitą trečiadienį išleista 

patvarkymas, kad visi tie, ku
rių mašinos padėta į sandėlius 
(storage), nevartojamos, tu-

Lietuvis Advokatas
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
A-------------------- - ---------- ------------ □

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
.<vu ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

.sudarau 
įrikoniškais. 
I kalui esant 
f padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuvių Rakandų Krautuvė
<♦><♦>

<♦><♦>

<♦>

<♦><♦>

<♦>
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

<♦>
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NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISMUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,
t

V 
♦

1 Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON ™ RX“ET
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173




