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Kaip Galima Gelbėti 
Lietuvai?

Andrius Marty Apie
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KRISLAI
Po $100 “Lietuvai Gelbėti.
Jūs, Katalikai, Duokit

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Tūla spauda paskelbė, kad 
SLA paskyręs $100 Amerikos 
Lietuvių Tarybai, vadovauja
mai didelių Tarybų Sąjungos 
plūdikų, p.p. Grigaičio ir ši
mučio.

LRKSA taipgi davęs $100.
Nors abiejų Susivienijimų 

lėšų fondai silpni, bet pinigus 
pašalinėms įstaigoms, neturin
čioms nieko bendro su frater- 
nalizmu, su Susivienijimų na
rių gerove, jie duoda.

Tokis SLA neseniai uždėjo i 
nepaprastus ant narių mokes-! 
čius, — po 15 centų kas me-' 
nuo!

Nežinau, kaip į tai pažiūrės1 
patys Susivienijimų nariai, 
žinoma, jų dalykas.

Iš šalies stebint visgi atro
do keista.
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ANGLAI PRIE LIBIJOS SOSTINES TRIPOLIO VARTŲ
AMERIKIEČIAI NUKOVĖ 

1,032 JAPONUS GUA
DALCANAL SALOJ

Liepsnose Skęsta Tripolis, 
Fašistų Centras, Pleškina
mas Talkininkų Lakūnų

SOVIETU KARIUOMENE 
GRUMIASI VIS PIRMYN 

PER UKRAINĄ
i Amerikos Lakūnai Padegė Dar Vien? PrieŠŲ Laivą, Sužalo- 

‘t.u jo Kitą; Pleškino Ašies Punktus Tripolyj, Tun'sijoj ir Burnrpj

Paminėtoji A. L. Taryba at
sišaukia į visuomenę, prašyda-j 
ma auką. Atsišaukimas pasiro
dė ne tik Grigaičio organe, bet 
ir klerikalų spaudoje. Aukos 
turinčios būti siunčiamos sek
retoriui Grigaičiui! Jos prašo
mos, aišku, ne kokiems ten 
“kujolams ir bingolams,” bet 
“Lietuvai gelbėti”!

Grigaitis neturi pasekėjų. 
Net ir tie keli, kurie jį seka, 
pinigų jam neduos. Tad jis 
kreipiasi pas “melžiamąją 
karvelę” — pas katalikus.

Socijalizmą Grigaitis jau se
niai įsteigė, — dabar jis išgel
bės Lietuvą, tik jūs, katalikai, 
aukokite! .. .

Nežinau, ar paminėtoji ta
ryba yra registruota Washing-! 
tone, nežinau, ar šitam aukų i 
rinkimui prašytojai turi spe-į 
cialį iš Washingtono leidimą. į 
Bet tiek galiu tvirtinti, per 
Grigaičio rankas perėjusios 
aukos Lietuvai nepagelbės!

Kurie nori šiandien Lietuvai 
pagelbėti, jie turi gelbėti Rau
donajai Armijai, mušančiai ii-1 
gaamžius lietuvių tautos prie
šus, vokiškuosius plėšikus.

Kurie nori Lietuvai gelbėti, j 
jie turi padėti lietuviškiems 
pulkams, esantiems Raudono
joj Armijoj.

Kurie nori gelbėti Lietuvai, 
tie visais būdais ir visomis pa
stangomis turi padėti Jungti
nių Valstijų ir visų Jungtinių 
Tautų karo pastangoms.

Tai vie.nintėlis šiandien 
lias Lietuvai gelbėti.

Jeigu taip, tai Amerikos 
tuvių visuomenė privalo 
išvien su Amerikos visuomene 
ir aukoti atliekamus centus 
Russian War Relief Komitetui, 
kuris surinktomis aukomis su
perka ir siunčia pagalbą did
vyriškiems kovotojams Rytų 
Fronte.

• Na, o šimučio - Grigaičio 
(taip gardžiai pasibučiavusių 
kavalierių) fondas, be abejo, 
bus naudojamas ne Raudona
jai Armijai padėti, 
šmeižti, bjaurioti.

be
eiti

bet jai

Daily Workeryj pasirodė 
trys svarbūs apie padėti Fran- 
cijoje straipsniai. Juos rašė 
žymusis. Francijos komunistų 
vadas Andrius Marty.

Jis aiškiai pasisako, t jog 
francūzai komunistai remia 
generolo de Gaulle judėjimą. 
Jie remia ir generolą Giraudą. 
Jie remia kiekvieną francūzą, 
nepaisant jo politinio nusista
tymo praeityj, kuris tik kovo
ja prieš hitlerizmą ir Vichy 
valdžios parsidavėlius.

Autorius yra įsitikinęs, jog 
francūzai sukils taip greit, 
kai. tik talkininkų kariuome
nė pasirodys1 Vakarų Europo
je, kai tik bus atidarytas ant
rasis frontas.

O kai francūzų liaudis su
kils, tuomet josios nepriete

 

liams bus kaput!

Washington, saus. 20. — Jungtinių Valstijų laivyno 
pranešimas 256:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Sausio 18 d. popiet grupė mūsų Lekiančiųjų Tvirto- 

vių-didžiųjų bombanešių, lydima lėktuvų kovotojų, 
bombardavo japonų krovinių laivą, stovėjusį Short- 
land salos srityje. Dvi bombos pataikė į laivą ir jis 
buvo paliktas bedegąs. Tapo nušauta žemyn du japonų 
vanden-lėktuvai Zero rūšies; vienas mūsų lėktuvas 
kovotojas negrįžo.

Nuo sausio 13 iki 17 d., įimtinai, buvo nukauta 1,- 
032 japonai įvairiuose susikirtimuose tarp Jungtinių 
Valstijų ir priešų jėgų Guadalcanal saloje.

AMERIKIEČIŲ ORO ŽYGIAI BtlRMOJE
New Delhi, Indija, saus. 20. — Čionaitinio Jungti

nių Valstijų štabo pranešimas,:
Didieji mūsų bombanešiai vakar bombardavo japonų 

naudojamas prieplaukas Bassene, Burmoje. Praneša
ma, kad padarė priešams nuostolių.

Per dvi paskutines dienas grupė Amerikos lėktuvų 
kovotojų ir vidutinių bombanešių, pakildama iš Indi
jos stovyklų, kartotinai bombardavo ir apšaudė japo
nų įrengimus Kaminge, šiaurinėje Burmoje.

Sausio 19 d. didesnės mūsų oro jėgos atakavo prie
šus sprogdinančiomis ir padegančiomis bombomis.

(Tąsa 5-tame pusi.)

Cairo, Egiptas, saus. 21.(bijos sostinės, 
—Anglų armija vakarinėje! karinio fašistų 
Libijoje {kandžiai vejasi iš- , uosto, kaip teigė vidudienio 
daužytą vokiečių ir italų Į radijas. O jau vakarykš- 
kariuomenę, k o m anduoja-i čiai pranešimai sakė, jog 
mą Romm°lio. Bėgančius gi i priekiniai anglų daliniai at- 
neatlaidžia. naikina Ameri-j maršavo į punktus tik už 
kos ir Anglijos lakūnai,! 30 mylių nuo Tripolio, 
bombarduodami juos ir šau- Amerikiečių ir anglų or- 
dydami iš priekio ir užpa-i laiviai be atlaidos ardo ir 
kalio. i degina Tripolį ir jis pleška

a ] i •, - v-_! didžiuliais gaisrais, apsiaus-Anglų kariuomene uzemei, .. .
du paskutinius buvusius tas liepsnomis ir durnais 
stiprius fašistų punktus — . ,V1S1 bėgančiųjų fašistų 
m v Ar keliai yra užversti ju lavo-Tarhuna, 45 mylios į pietų • • . v , . J * .v, rn -lt™ nais ir sudaužytais bei is-rvtus nuo Tripolio, ir Horn-' ... . .v er i- • ,, 4-4^ 1 degintais Asies tankais, sa, 65 mylios i rytus nuo to v & - ,... . .’‘7 . • v i šarvuotais automobiliais irmiesto. 11 .. . i-ii-i kitais pabūklais.

Sparčiai blokšdami fašis-; (Nacių radijas skelbė, 
tus vis tolyn į vakarus, kai j kad anglų kariuomenė įsi- 
kurie anglų būriai jau “pa-Įveržė jau į Tripolio prie- 
siekia vartus Tripolio,” Li-! miesčius.)

svarb’aus!°| Raudonarmiečiai Atėmė iš Vokiečiu Dar Eile Miestu ir Ge-centro ir , n ..... 4 ~ . z ...

London, saus. 20. — Spccialis Maskvos radijo pra
nešimas, užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė pietuose užėmė miestus Ostro- 
gožska, Nevinnomyską, Proletarskają ir apskričių cen
trus Bielokurakina ir Bielovodska.

Sausio 19 d. Voronežo fronte mes sulaužėme pasi
priešinimus apgulto priešų garnizono ir užėmėme Os- 
trogorską. Buvo pagrobta didelis kiekis priešų reik
menų, o tarp jų ir du geležinkelio traukiniai, prikrauti 
troku ir automobiliu.

Pietiniai-vakariniame fronte mūsų kariuomenė, vis 
plačiau išvystydama ofensyva, užėmė apskričio centrą 
ir didelę geležinkelio stoti Bielokurakiną.

Mes apvalėme nuo priešų visas šiaurines pakrantes 
Manyčo kanalo.

Mūsų kariuomenė Kaukazo fronte per atkaklų mūšį
užėmė miestą ir didelę geležinkelio stoti Nevinnomys-, 
ka.Per 3 Dienas Angiai Nuskan 

dino 15-ką Fašistų Laivų

I Sovietai Dabar Gauna Daugiau Ginklu iš 
Jungtinių Valstijų, Negu Anglija

Washington. — Iki šių ti gana maisto, kaip ir lėk 
metų sausio 1 d. Jungtinės tuvų ir tankų. 
Valstijos viso pasiuntė So
vietų Sąjungai beveik 2,600 Į nes iki šiol puikiai vede 
lėktuvų, daugiau kaip 3,200 
tankų, 81,000 trokų, lengvų
jų kari nių automobilių 
(jeeps) ir kitų, kaip rapor
tavo Ed. R. Stettinius, 
Lend-Lease paskolų fondo 
administratorius. Tai dau
giau, negu Anglija tuo tar-l 
pu gavo tokių reikmenų iš 
Jungtiniu Valstijų. Stetti
nius sakė:

DAUGIAUSIAI SAVAIS
GINKLAIS SOVIETAI

IKI ŠIOL KOVOJO
“Mes dar negalėjome pa

siųst Sovietų Sąjungai tiek, 
kiek jinai norėtų arba kiek 
Sovietų armijai reikia, o 
dalis mūsų pasiųstų reik
menų dingo (vokiečių su
naikinta) kelionėje.

“Dabar mes pradėjome 
siųsti Sovietų Sąjungai ir 
maisto daugiau, negu An
glijai. Sovietų armijoms 
vedant ofensyvą, jų pasise
kimui tiek pat svarbu ture-

Ot, jei šiandien talkininkai 
galėtų iškelti savo jėgas Va
karų Europoje!

Galime įsivaizduoti, kokiu 
džiaugsmu, kokiu entuziazmu, 
kokiu pasiryžimu užsidegtų 
pavergtosios Europos žmonės! 
Iš vienos pusės vokiečiai nai
kinami Rytų Fronte, iš kitos— 
būtų naikinami vakaruos.

Gal per keletą mėnesių bū
tų galima Hitlerio saiką visiš
kai parblokštj.

“Sovietų Sąjungos žmo-

kovą prieš nacius daugiau
siai savais ginklais. Bet da
bar Lend-Lease parama 
Rusijai žymiai auga. Ji dar 
didesne užaugs 1943 m.”

Lend-Lease fondo admi
nistratorius Stettinius taip
gi sakė, kad ir Anglija pa
siuntė Sovietams daugiau 
kaip 2,600 tankų ir virš 2,- 
000 lėktuvų.

Kietųjų Angliakasykly 
Mainieriy Streikas 
Faktinai Pasibaigęs

Wilkes Bane, Pa., saus. 
21.—Pranešama, kad strei
kavusieji kietųjų angliaka- 
sykhj mainieriai paklausė 
prezidento Rbosevelto įsa
kymo ir jau beveik visi su
grįžo darban.

(Priešpietinės radijo ži
nios ketvirtadienį skelbė, 
kad gal jau tik trejetas 
tūkstančių streikierių teli
kę iš buvusių apie 25-kių 
tūkstančių.)

šiaur. Afrika. — Vokie
čiai ir italai prasiveržė per 
francūzų pozicijas ties Pont 
du Fahs, apie 30 mylių į 
pietus, nuo Tuniso. Francū
zų kariuomenė buvo pri
versta pasitraukt 7 mylias 
atgal. Siaučia įnirtę mū
šiai.

LONDON, saus. 21. —An
glų ir amerikiečių bomba- 
nešiai sunaikino dar du fa
šistų laivus, kurie gabeno 
vokiečiams ir italams pa
stiprinimus ir karo 
menis i Tunisiją.

reik-

tris

nuskandino keturioliką fa
šistų laivų, plaukusių su 
kariuomene ir reikmenimis 
į Tunisiją. O anglų sub- 
marinai tuo pačiu laiku su
naikino vieną fašistų laivą 
su kroviniais, padegė antrą, 
o du kitus užvijo ant pa
krantes seklumos. TaipLONDON. — Per 

dienas kariniai Anglijos į pranešė Anglijos laivyno 
laivai Viduržemio Jūroje!ministerija saus. 20.

VICHY EX-MINISTERIS ALŽYRIJOJ 
KENKIA FRANCŪZŲ VIENYBEI

Alžyras. — Kapitonas 
Marcei B. Peyourton tapo 
paskirtas general-guberna- 
torium Alžyrijos, francūzų 
kolonijos Šiaurinėje Afri
koje. United Press rašo, 
kad anglai ir amerikiečiai 
kariniai pareigūnai ten “pa
laimino Peyourtono pasky-

Čilė Varo Ašies Pilie
čius į Koncentraci

jos Stovyklas
Santiago, Chile. — Pietų 

Amerikos respublika Čilė, 
sutraukius ryšius , su fašis
tų Ašim, dabar gaudo ir į 
koncentracijos s t o v y k las 
varo Vokietijos, Japonijos 
ir Italijos piliečius.

Čilės prezidentas Rios 
pareiškė, kad jo kraštas 
tuomi parodo vienybę su ki
tais amerikiniais kraštais 
prieš fašistų valstybes.

Burma. — Anglų orlai
viai daugmeniškai bombar
davo japonų punktus.

Colorado Springs, Colo.— 
Gaisras sunaikino 23 patal
pas koncentracijos stovyk
loje, kur laikoma fašistų 
sėbrai.

rimą, nors jo rekordas ; 
laikomas nelabai švariu.

Peyourtonas savu laiku 
buvo Vichy Franci jos vi
daus reikalų ministeris. Da
bar pasikalbėjime su laik
raštininkais jis sakė, kad ir 
kaipo Vichy valdžios narys 
jis, girdi, buvęs priešingas 
P. La valiui, atviram nacių 
sandarbininkui. Peyourto
nas teigė, kąd jis dabar pa
geidaująs vienybės tarp 
francūzų kariuomenes Šiau
rinėje Afrikoje ir generolo 
de Gaulle, Kovojančiųjų 
Francūzų vado, kurio ka
riuomenė atakuoja vokie
čius ir italus Libijoje. Pey
ourtonas taipgi pasižadėjo

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Vidunak'tinis Sovietu Pranešimas: < •

Pietiniai vakariniame fronte (šalia jau minėtų mies
tų) mūsų kariuomenė užėmė keturias stambias apgy
ventas vietas: Danylovką, Gorodiščę, Bolšečernigovką 
ir Mitiakinską, ir geležinkelio stoti Čebotovką.

Mūsų pietinio fronto kariuomenė per ryžtingą ataką 
užėmė Proletarskają miestą su didele geležinkelio sto-‘ 
čia.

Kaukazo fronte per įveržtas kautynes mūsų kariuo
menė užėmė Nevinnomvsko miestą su geležinkelio sto- 
čia, apskričio centrą Ikona-Chalką, geležinkelio stotį 
Erkem-Šahara ir apgyventas vietas Erkėm Chalką,' 
Klvčevskį ir kitas.

Stalingrado sritvje mūsų kovotojai tebenaikina ap
suptą vokiečių fašistų kariuomenę. Pačiame mieste 
mūsų kariuomenė atmušė kelias priešų kontr-atakas, 
pažygiavo pirmyn 200 iki 300 jardų ir užėmė kelis for
tus.

Pietiniame fronte mūsų kariuomenė, įveikdama fa
šistu pasipriešinimus, vis pirmyn grūmėsi. Po atkak
liu kautynių mes užėmėme eile kitų apgyventų vietų. 
Mūšių lauke vokiečiai paliko šimtus užmuštų saviškių 
ir labai daug karinių reikmenų.

/ (Tąsa 5-me puslapyje)

Sovietų Kovotojai Pažygiavo dar 17 iki 30 Mylių 
Pirmyn Voronežo Fronte ir Linkui Charkovo

pramonės miesto Doneco 
upės srityje.

Į pietus nuo Voronežo 
sovietinė kariuomenė suė
mė visą vengrų batalioną 
su visais jo ginklais.

Raudonoji Armija kie-

Maskva, saus. 21. — So
vietų kariuomenė, žygiuo
dama į pietų vakarus pagal 
Stalingrado-Krasnodaro ge
ležinkelį, dasigrūmė iki ke
leto mylių nuo strateginio 
geležinkelių mazgo Salsko,
100 mylių į pietų rytus nuo čiau užveržė lanką apie ke- 
Rostovo. Raudonoji Armi-;lias apsuptas priešų divizi
ja maršuoja prieš nacius jas į pietų vakarus nuo Vo- 
Rostove ir dviem kitom ronežo' ir neatlaidžiai nai- ' 
linkmėm, ir priekiniai So- kina visomis pusėmis sura- 
vietų kovotojų daliniai ker-,kintus hitlerininkus, 
tąsi su hitlerininkais kai 
kur jau tik už 50 mylių nuo 
Rostovo.

Sovietų k a riuomenė, 
blokšdama vokiečius atgal 
dviem kryptim, per dieną 

London, saus. 21. —/Va- pasigrūmė 17 iki 30 mylių 
kar nacių orlaiviai puolė pirmyn 
Londoną; anglai atmušė Ukrainos didmiesčio ir plie- 
juos nuo paties miesto ir no fabrikų centro. Iš šiau- 
nukirto žemyn keturioliką Į rių šono atakuojantiems __ __ o__ , __ _ .
priešų lėktuvų. Bet vienas raudonarmiečiams kai kur Amerikos laivyno komanda 
Hitlerio orlaivis paleido' 
bombas į vargingųjų moky
klą priemiestyje ir taip už
mušė 41-ną vaikutį ir tris 
mokytojus.

Naciai Bnbnis Už
mušė 40 Anglu Vaiku

Bendrai gi sovietiniai ko
votojai grumiasi pirmyn vi
sais frontais nuo Leningra
do iki Kaukazo.

1
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linkui Charkovo,
Amerikiečiai Nuskandi 
na 5 Jap. Submarinus

Washington, saus. 21. -r

telieka tik 79 mylios iki pranešė, jog praeitą mėnesį 
Charkovo. amerikiečiai sunaikino dar

Raudonoji armija muša penkis japonų submarinus 
fašistus ir už 30 mylių nuo; Pietinėje dalyje Ramiojo 
Vorošilovgrado, s v a rbaus i Vandenyno.

*
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\“ Komunistais” Bauginti — Įsakyta 
* iš Berlyno

Kur tik Hitlerio razbaininkai puolė, 
visur jie dengėsi obalsiu, kad puola ko
munistus. Hitlerio agentai Franci ją pa
dėjo pavergti su tuo pačiu obalsiu. Vokie
tijoj hitlerininkai tuo pat obalsiu atėjo 
į galią, jie, kad gauti progą užpulti Ko
munistų Partiją, net parlamento rūmus 
sudegino ir kaltę ant komunistų suver
tė. Japonijos samurajai užpuolė Chiniją 
irgi po obalsiu, kad jie ją gelbėja “nuo 
komunistų.” Amerikoj visi hitlerinin
kai šaukia prieš komunistus, kad sėk
mingiau galėtų pravesti Hitlerio planus. 
Apie tai dienraštis “Vilnis” iš sausio 15 
dienos rašo:

“New Yorke teisiami 22 nacių Bundo 
nariai. Toj byloj iškelta aikštėn kokios 
propagandos (įrankius vartojo tie Hitle
rio batlaižiai ir šturmininkai Ameriko
je.

“Į teisėjo Bright’o klausimą liudininkas 
Winterscheidt atsakė: “kas tik prieš na
cius, kas tik prieš nacional-socializmą, 
buvo įsakyta apšaukt komunistais.”

“Tas liudininkas buvo Berlyne 1936 
metais. Jisai tenai išėjo nacių propagan
dos klesas. Tos visos propagandos ker
tinis akmuo buvo — visi, kurie prieš 
Hitlerį esą bolševikai. Kuo smarkiausia 
pūsti antikomunistišką baubą, tai pama
tinis punktas Hitlerio technikoj.

“Sakykite, ar ne tą pačią šeinkata- 
rinką suka Dies, Coughlin, “Tribune” ir 
visi profesionalai raudonbaubiai?

“Ar ne ta pačia technika remiasi 
“Naujienos”, “Draugas” ir smetoninin- 
kai, kurie visur mato bolševizmą, kurie 
kiekvieną ne jų plauko žmogų apšaukia 
raudonuoju, Maskvos agentu?

“Jei kokioj pašelpinėj draugijoj prog
resyviai žmonės pakelia savo balsą, tie 
hitlerinės technikos meisteriai, tuoj už- 
baubia apie komunizmą, spekuliuodami 
tamsesnių žmonių prietarais.

Bet kada mes juos pavadinam jų tik
ru vardu, jie pradeda draskytis iš pik
tumo.

“Negryna tų žmonių sąžinė. Tiesą pa
sakius, jie iš viso neturi sąžinės.”

Leitenante Pavlicenko Apie 
Amerikiečius

Į Sovietų Sąjungą jau sugrįžo leitenan
te Liudmila Pavlicenko, kuri yra nude
jug 305 hitlerininkus ir kuri keturis mė
nesius išbuvo Jungtinėse Valstijose.

Sovietų Sąjungoj ji padarė kelis pra
nešimus apie Ameriką ir visur giria 
amerikiečius, kad jie naudoja savo ga
bumus ir industriją paruošimui galingų 
jėgų prieš bendrus priešus. Ji minėjo, 
kad Amerikos karo gamyba jau yra ga
linga, kad mūsų šalies karo jėgos tvirtos 
ir laukia, kada jos atidarys antrą frontą 
fr kirs priedui smūgį.
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Didžiausias Šaltis ir Dumblas
Kada hitlerininkams nesiseka, tai jų 

propaganda kaltę verčia ant gamtos. 
Šiemet Sovietų Sąjungoj yra, kol kas, 
nešalta žiema; rusai ją vadina “sirots- 
kaja zima” — našlaitiška žiema. Todėl 
ir Raudonoji Armija gali sėkmingiau ei
ti pirmyn, nors vietomis kovotojai iki 
juostos turėjo grumtis per sniegus.
' Bet gi hitlerininkų propaganda skel-' 
bia, būk Sovietų Sąjungoj baisiai šalta. 
Iš kitos pusės jų propaganda siuntinėja 
į Ameriką per “neutrahškus šaltinius” 
paveikslus, rodančius, kaip keliai pavir
tę į baisų dumblą. Tie paveikslai randa 
vietą komercinėj spaudoj, kaip New 
Yorko “Daily News” ir “Mirror.”

Štai prieš mane du paveikslai. Viena
me ncaųi tankai užklimpę dumble, kita
me nacis eina iki kelių dumble besiram
stydamas lazda. Koki jie “kankiniai”! 
Ir kaip gi tą suderinti, kad iš vienos pu
sės baisus šaltis, o iš kitos dumblas? Juk 
jeigu yra šaltis, tai jis sukaustė dumblą, 
o jeigu yra dumblas, tai nėra šalčio.

Prie to, jeigu yra dumblas, jeigu rei
kia per jį bristi, tai juk tas patsai yra 
ir Raudonajai Armijai; jai dar sunkiau, 
nes besitraukdami naciai naikina tiltus, 
sprogdina kelius, užverčia tarpkalnes, 
dešimtis tūkstančių prisodina minų ir 
pridaro kitokių kliūčių.

Prie to reikia atsiminti ir tą, kad pe
reitą visą vasarą gamta buvo labai prie
lanki Stalingrado srityj, bet nacių “blitz- 
krigas” baigėsi tuo, kad Raudonoji Ar
mija juos ten supliekė ir apsupo.

Apie Sovietų Belaisvius
Iš Stockholmo, Švedijos, praneša, kad 

būk jiems teko patirti, kad Norvegijoj 
koncentracijos logeriuose naciai pradėjo 
švelniau apsieiti su rusais belaisviais. 
Ligi šiol hitlerininkų logeriuose buvęs 
taip baisus ir žiaurus teroras, kad jį ne
galima nei aprašyti. Žmones badu ma
rino, kankino, mušė, iš jų tyčiojosi ir 
žudė. Bet dabar, kada Raudonoji Armija 
eina pirmyn ir dešimtimis tūkstančių 
hitlerininkus ima į nelaisvę, tai sako, kad 
būk nacių logeriuose kiek sušvelnėjo at- 
sinešimas linkui belaisvių.

Gal ir tiesa, gal būti hitlerininkai nori 
išgelbėti savo žvėries kailį. O gal tik 
nacių propaganda, kad paslėpus jų žiau
rumą, nes iš tokių “neutrališkų” šalių, 
kaip Švedija, Šveicarija, Ispanija ir Por
tugalija labai daug ateina hitleriškos 
propagandos.

Šunies Mėsa Sriuboj — Išdavė 
Slaptybę

Kada Raudonoji Armija apsupo hitle
rininkus Stalingrado srityj, tai nacių ge
nerolai ir kiti komandieriai tą slėpė nuo 
savo kareivių. Bet vokiečiai eiliniai su
žinojo. Jų maisto porcija kasdien darėsi 
mažesnė ir prastesnė.

Pagaliau vieną dieną jie gavo dvo
kiančios sriubos, kurioj buvo gabaliukų 
mėsos. Kareiviai teiravosi, kas per mė
sa. Jiems atsakė, būk tai arkliena, bet 
vėliau jie patyrė, kad tai buvo šuniena. 
Tą sriubą valgydami, jie savo tarpe pra
dėjo kuždėtis: “Mes apsupti....” “Mes jau 
spąstuose!”

Hitlerio razbaininkai generolai, maty
dami, kad jau toliau negalima jų padėtį 
paslėpti, tai pranešė, kad jie yra apsup
ti, bet būk Hitleris juos išgelbėsiąs, nes 
septynios tankų divizijos veržiasi nuo 
Kotelnikovo.

Kaip žinome, Raudonoji Armija su
mušė hitlerininkus Kotelnikovo srityj ir 
nuvijo toli linkui Rostovo. Stalingrado 
srityj iš 220,000 nacių yra belikę tik apie 
50,000, kurių Raudonoji Armija reikala
vo pasiduoti, o kada jie nepasiduoda, tai 
kasdien jie naikinami.

„Amerika” Suvylė „Naujienas“
Klerikalų “Amerikos” redaktorius su- 

fušeriavo “The World Alamanac”, ra
šydamas, būk tas metraštis Lietuvą iš
skyrė iš Sovietų Sąjungos.

“Naujienų” bosui tas “Amerikos” ap
rašymas labai patiko ir jos (No. 14) jau 
šaukia: “Komunistų šulai turės apšaukti 
tą kalendorių ‘pronacišku” ar ką nors 
kitą daryti...”

Jeigu “Naujienų” redaktorius pasi- 
skaitys tame kalendoriuje 215-219 pus
lapius, kur yra aprašyta Sovietų Sąjun
ga, kas ją sudaro, tai jis pamatys, kad 
Lietuva kaip buvo, taip ir yra įskaito
ma ten, kur tikrumoj ji yra — tai yra 
Sovietų Sąjungoje.

Sunaikinome 395 Japonų. 
Karo Laivus

Anglų dienraštis “Times” daro su
trauką, pagal Washingtono pranešimus, 
kiek Amerika ir jos talkininkės sunai
kino Japonijos karo laivų nuo karo pra
džios.
"Pagal apskaitliavimą, Japonija nete

ko 1 ar 3 šarvuočių, 36 kruizerių, 7 or
laivių vežikų, 57 naikintojų, 20 submari- 
nų ir 262 kitokių laivų. Bendrai, Japo
nija neteko jau 395 karo laivų ir jų pa- 
gelbininkų.

Per tą patį laiką Jungtinės Valstijos 
neteko |91 laivo; daugiausiai mes nete
kome, kada ant Amerikos iš pasalų už
puolė Perlų Uoste ir kitur.
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Laisvės Suvažiavimas

Raudonarmiečiai fronte, — kažin kur Velikije Lūki 
sektoriuje, nelabai toli nuo Lietuvos. ,

$2000 Fondas Suvažiavimo 
Proga

Sausio 31 d., kitą sekma
dienį įvyks Laisvės Bendro
vės dalininkų suvažiavimas. 
Vakare bus bankietas. Gra
žiai plaukia ’ suvažiavimui 
pasveikinimai ir dienraščiui 
aukos. Buvo išsireikšta pa
geidavimas s u v a ž i a vimo 
proga sukelti dienraščiui 
$2000. Atrodo, kad tai bus 
atsiekta.

Šiom dienom aukų gavom 
nuo šių organizacijų ir as
menų : , j ’ ! '

L. ir J. žemaičiai, Hart
ford, Conn., $25; Laisvės

N. J., $3; Literatūros Drg. 
20 kp., Binghamton, N. Y., 
$3; Mary ir Joe Merk, 
Brooklyn, N. Y., $2; Olga ir 
Frank Reinhardt, $2; J. Ži
linskas, Suffield, Conn. $2.

Valys Bunkus nupirko 
Laisvės Bendrovės Šerų už 
$10. Šiuom kartu viso įplau
kė $8|9. Iš anksčiau buvo 
įplaukusių $52, viso $141. 
Iki $2000 dar trūksta 
$1,859.

Tačiau nėra gązdinantis 
dalykas. Spaudoje matome 
pranešimų, kad daugelyje 
vietų organizacijos yra nu
tarusios paaukoti, bet kol

Generolas Gregory 
Žukov

Savaitraštinis 
“Newsweek” pateikė pla
tesnių žinių apie Sovietų 
generolą Gregory Konstari- 
tinovič Žukų v. Šis generolas 
pasižymėjo ;1941 ir 1942 me
tais, pirmiausiai sudaužy
damas Hitlerio jėgas Mas
kvos srityj ir toli jas at
mesdamas nuo Sovietų Są
jungos sostinės, o pereitų 
metų gale išvystydamas 
ofensyvą Stalingrado, Do
no ir Doneęo srityj, apsup
damas nacius Stalingrado 
srityj ir sudarydamas Hit
lerio bazei Rostove pavo^ 
jų. Minėtas žurnalas tarpe 
kitko rašo:

Generolas G. K. Žukov 
yra Sovietų tvarkos auklė
tinis, tai valstiečio sūnus. 
Jiis būdamas 22 metu am
žiaus įstojo į.,, Komunistų 
Partiją ir kariavo prieš 
kontr-revoliuciją ir inter
venciją. Taika suteikė jam 
progą lankyti aukštas mi
ll tares mokyklas, jų tarpe 
Frunzės Militarę Akademi
ją, kuri Sovietų Sąjungoj 
yra tas patsai, kas Jungti
nėse Valstijose West Point. 
Jis yra specialistas tankų ir 
rai tari jos srityse.

Jau 1936 metais genero-; 
las Žukovas gerai buvo ži
nomas Raudonosios Armi
jos eilėse, kaipo tankų spe
cialistas. Ir kada pirmieji 
Sovietų tankai buvo pasiųs
ti į pagelbą Ispanijos liau- 
diečiams, tai ir generolas 
Žukovas išvyko ten, kad ko
voti ir patirti apie busimų 
priešų (vokiečių ir italų) 
karo techniką ir taktiką.

Kada generolas Žukov 
grįžo atgal į savo šalį, tai 
jis buvo pasiųstas j išlau
kinės Mongolijos Liaudies 
Respubliką kovai prieš Ja
ponijos imperialistus. Ir
1939 metais garsioj kovoj 
prie Nomonhan generolo 
Žukovo tankai taip toli at
metė japonus į Mandžuri- 
ją, kad Japonijos generalio 
štabo viršininkas su didele 
paskuba atvyko iš Tokio ir 
įradėjo jieškoti su Sovie
tais susitaikymo.

Po šių kovų generolas 
Žukov buvo paaukštintas.
1940 metais jis paskirtas 
komandantu Kijevo karinio 
distrikto, kur jis užėmė 
maršalo Simo Timošęnkos 
vietą. 1941 metais jis pa
skirtas Sovietų Sąjungos 
apsigynimo komisaro pa
vaduotoju ir tuo pat kartu 
pakeltas į Raudonosios Ar
mijos generalio štabo vir
šininkus. Ir tais pat metais, 
spalių mėnėsio jis paėmė 
komandą iš maršalo Timo- 
šenkos kritiškose Maskvai 
dienose.

Generolas Žukov yra drą
sus ir sugabus. Net japo
nų laikraščiai papasakojo, 
kaip'Nomonhan kovą jis

žurnalas išlaimėjo% Japonijos armija 
buvo apsikasus už dumblin
gos upės ir jautėsi visai; 
saugi. Ir štai vieną riaktį 
japonai išgirdo tankų krio
kimą iš tos pusės, kur bu
vo ta nepereinama upė. Jie 
nekreipė • į tai reikalingos 
atydoš. Jie buvo tikri, kad 
tankai . nepereis upę, kad 
jie užklimps,' Bet .Sovietų 

. tankai atliko tą, kas ki
tiems negalima- ^Tie perėjo 
upę, sulaužė japonų apsigy
nimo liniją ir metodiškai 
naikino priešus. Tik po per- 
taikos japonai patyrė, kad 
generolo Žukovo žmonės 
dirbo ištisas naktis ir su
tvirtino tos upės dugną, 
taip, kad jis atlaikė tankų 
svorį.

Generolas Žukov yra ir 
fiziniai ir protiniai tvirtas 
žmogus. Būdamas Kijevo 
srities komandierium, kas
dien prieš pusryčius pada
rydavo raitas iki 20 mylių 
kelionę; jis dirbo po dvyli
ką valandų, patsai sunkiai 
dirbo pasiruošdamas karui 
ir to reikalavo iš jo pagel- 
bininkų tol, kol jie nepa
vargdavo. Negailestingas 
linkui savęs, reikalaujantis 
ir linkui kitų. Jo komandoj 
disciplina yra geležinė ir 
jis nepakenčia bent kokių 
nusivylusių žmonių. Bet tai 
įtakingas žmogus, kad vien 
jo vardas traukia jo pagel- 
bininkus pirmyn, kaip 
kis magnasas.

Po šio apibudinimo 
nerolo Žukovo žurnalas 
reina prie apibudinimo rau
donarmiečių, kurie yra są
moningi, kovingi, žino už 
ką kovoja ir pasirengę di
džiausiam pasiaukojimui už 
žmonijos laisvę. Neseniai 
pasikalbėjime su Amerikos 
korespondentu Ralph Par
ker generolas Žukovas sa
kė, kad Sovietų Sąjungos 
visi ginklai pasirodė labai 
geri, daugelis jų geresni už 
vokiečių ginklus, bet jis sa
kė, kad jeigu jie būtų ki
tokių žmonių rankose, tai 
negalėtų atlikti tos rolės, 
kokią suvaidina Raudono
sios Armijos žmonių ran
kose.
, - -------w f

Po to, kaip sis straipsnis 
•jau buvo parašytas, tai 
maršalo • Vorošilovo ir ge
nerolo Žukovo vadovystėj 
naciai buvo sumušti Lenin
grado srityj ir nuo Lenin
grado nuimta apgula. Už 
generolo Žukovo pasižymė
jimus jis buvo pakeltas į 
Sovietų Sąjungos maršalus, 
tai yra, aukščiausi generolų 
laipsnį.

ko-

ge-
Pe-

Skaitytojai, Elizabeth, N. 
J., $24; J. Ragauskas, Shel
ton, Conn., $10; Mikolas 
Leipus, Brooklyn, N. Y., 
$5; Mr. ir Mrs. Jules Lazu- 
nas, Brooklyn, N. Y., $5; D. 
Burba, Stamford, Conn., 
$5; Literatūros Draugijos 
136 kp., Harrison-Kearny, Ji būti sukeltas. P. Bukftys.

pinigų negavome, į skaitli
nes įtraukti negalime. Taip
gi daugelyje vietų yra re n-V 
karnos aukos iš asmenų. Jos 
irgi sudarys gražią skaitli
nę. Vis dar turime vilties, 
kad $2,000 fondas dienraš
čiui, suvažiavimo proga, ga-

Naminis Frontas
Raportas iš Darbo Fronto

Ateinančiais metais įvyks 
plačiai apimanti pakeitimai 
kas link naujų būdų prista
tymui darbininkų karui, ir 
palaikymui dabartinių dar
bininkų, išskyrus tuos, ku
rie įstos kariuomenėn, tuo
se darbuose, prie kurių jie 
dabar dirba. Automobilių 
industrijoj programa jau 
vykdoma sustabdyti nerei
kalingą pakeitimą darbinin
kų, ir kur tik fabrikai lai
kinai uždaryti dėl tų pakei
timų, yra užtikrinimai, kad 
darbininkai, kurie priėmė 
kitas tarnybas, galės būti 
grąžinami į savo senas vie
tas be jokių materialių nuo
stolių.

Nors spaudimas pagrei
tinti karo gamybą labai di
delis visoje šalyje, septyni 
valdžios departmental ir 
agentūros susivienijo pra-

maksimumą mi- 
konservuotuose

mažai uždirban-

Vidutinis amerikietis per 
metus suvartoja 12 svarų 
druskos su valgiais ir gėri- 
mals, .. .. J.yXLfW

klu pieno, kiekvieną dieną. 
Daržovės, kaip kopūstai,^ 
morkos, žaliosios pupelės ir 
tomatės rekomenduojami 
kaipo maistingi, nebrangūs 
ir kuriuose yra reikalingų 
vitaminų ir mineralų.

Su v. Valstijų Agrikultū
ros Departamento Bureau 
of Home Economics duoda 
patarimus šeimininkėms a- 
pie ekonomišką pirkimą 
maisto. Pirkimas dideliais 
kiekiais daržovių, kada jos 
sezone ir pigiausios, ir paly
ginimas valgių kainų įvai
rių krautuvių, gali sumažin
ti maisto iškaščius.

Priežiūra Namų Gumos 
Office of Price Adminis

tration pataria vyrams ir 
moterims saugoti kaliošus, 
vandeniui vamzdžius (gar
den hose), guminius apsiau
stus, gorsetus, ir kitus na
mų guminius dalykus nuo 

ir 
nuo sutepimo su taukais ar
ba smala.

Nuo jūsų priklauso šių 
dalykų išsaugojimas — gera 
priežiūra ir jų pataisymas 
— sako OPA. Karas Pacifi- 
ke panaikino gavimą gu
mos. Beveik visa guma, ku
rią dabar naudojame kartu 
su dirbtina, kurią mes ga
miname, turi būti suvarto
ta ginklams mūsų karei
viams.

Saugokite gumą nuo jos 
priešų. Padėkite į gerą vie
tą. Nuvalykite ir sutaisyki
te. Šie patarimai prailgins 
jūsų guminių dalykų nau
dingumą.

Sudėkite guminius daik
tus į vėsią, tamsią vietą, 
toli nuo garo ir karšto van
dens vamzdžių. Karštis ir 
saulė silpnina gumą ir ji 
trūksta. Jeigu daiktai, ku
rie dedami į sandėlį, yra pu
siau gumos ir kitos medžia
gos, sandėlis turi būti sau
sas; kitaip daiktai gali api- 
pelėti. Guminius daiktus 
nereikia sulenkti, nes tada’ 
jie trūksta, bet jeigu tas 
būtinai reikalinga padalyti, 
kada jie dedami į sandėlius, 
apibarstykite talkum pudra 
arba kornų milteliais.

Aliejus, taukai arba sma
la išpučia gumą, jeigu ilgai 
nenųvalyta, taigi ’ reikia 
nuplauti su muilu ir šiltu 
vandeniu. Jeigu tas nenu
plaus, tai galima vartoti iš
valymo skysčius, bet atsar
giai, nes jie gumą gali su- 
tarpdyti. Jeigu guma per
daug neįsinešiojusi, galima 
namie pataisyti su nebran
giais guminiais lopais.

... . ; . OW1 .

Čtgvill/Ul U£> OUOJL Vieniju fe
šydami, kad nebūtų jokio šilumos, saulės, aliejaus i 
atslūgimo valstijų darbo 
teisių, kurios apsaugo svei
katą darbininkų. Ir kad ne
būtų jokių peržengimų fe- 
deralio draudimo samdyti 
tarnybon vaikus žemiau 1'6 
m. amžiaus.
Tinkama Dieta—Dalis Ka

ro Pastangų
Su v. Valstijų valdžia pa

brėžia svarbą tinkamos die
tos, kaipo būtiną dalį karo 
pastangų.

Peržiūrėjimai dietų įvai
riuose rajonuose, tarp įvai
rių darbininkų grupių įro
do, kad daugelis žmonių ne
tinkamai valgo todėl, kad 
jie nežino, kokis maistas 
reikalingas jų ypatingiems 
darbams.

Valdžia paskelbia vėliau
sius išradimus apie vitami
nus, mineralus ir kitus 
reikmenis dėl gerai balan
suotų valgių. Šie išradimai 
įtraukti į nustatytą dietą, ir 
ūkio produkcija paskatinta 
pristatyti reikalingų pro
duktų. Dar prie to, studi
juojami įvairūs būdai, kaip 
užlaikyti 
tingumo 

valgiuose.
Dietos

tiems specialiai nustatytos. 
Nustatyti minimumai įvai
rių valgių, pagal amžių ar
ba užsiėmimą. Pastebima, 
kad daug kiaušinių, pieno ir 
žalių ' dažrovių yra šiose 
dietose.

Pav., nustatyta pigi die
ta moteriai, kuri perdaug 
fiziniai nedirba.Per savaitę, 
ji gali suvartoti 4 kiauši
nius, lį svaro mėsos, pauk
štienos arba žuvies, ir 2 sti-
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Experts Discuss Music For
Armed Forces

By Helen B. Cole

The conference on music for mon 
in the armed forces held at Town 
Hall on Tuesday morning, is the 
kind of event to stand up and cheer 
about. Not because it solved 
the 
the 
on 
gor
to results.

Experts got together and 
their views on the question of 
plying music (of 
at the fighting 
training camps, 
experts too, men 
ing knowledge
whether in the business of supply
ing recordings dr entertaining at 
camps.

problems, or even raised all 
problems, but because it sot 
the right track, and* with a 
and honesty which must

all 
of 

off 
vi-

lead

REPORT ON THE U. S. A. Bowling-a People’s Sport For
Over 7,000 Years

told 
sup
men 
the 

real

all kinds) to 
fronts and in
These were 
who have a work-
of their business,

"Music a Weapon,” Damrosch Said

Dr. Walter Damrosch led off, af
ter an introduction by Olin Downes, 
who chaired the meeting. Eor thou
sands of Americans, the slow and 
fatherly tones of Dr. Damrosch 
describing the plan of a musical 
piece is part of their first love for 
music. Though a developed musical 
taste may go beyond these first be
ginnings, his contribution to mass 
appreciation of music is enormous 
and unique in our culture. Dr. 
Damrosch also made his contribu
tion to music during the last war, 
through the training of ĄiTny band 
personnel.

The music situation in the pres
ent war was outlined by Major Ho
ward C. Bronson. Music Officer for 
the Special Service Division of the 
Army and Dr. Harold 
Head of the Husic 
Library of Congress 
to the U. S. Navy.

Classification of 
weapon of value in 
stated by both 
this concept is 
the Army and 
as follows:

Spivake, 
Division of the 
qnd consultant

a 
was

music as 
warfare 
speakers. Howthese

put into practice by 
Navy was described

How Music Is Used in the Army

Service Division ofThe Special
the Army is charged with the busi
ness of maintaining morale. Music 
is part of that job.

Į tions, he 
submit it.

through
Army Song

assist in the 
leaders, band 

I hey also help 
play the har-

Army Music has two divisions.
1—Official and authorized Army 

bands which are an integral part 
of the Army organization.

2 —Use of music as recreation 
and entertainment.

On the entertainment angle:
Singing is encouraged 

the issuance of an 
Book.

Qualified musicians 
development of song 
and dance units and 
teach the fellows to
monica, oracina, tonette and uku
lele. “These particular instruments 
are stressed because of their small 
size.” \

Record libraries supply music to 
overseas units, and many artists 
from swing bands to symphony or
chestras volunteer their talent 
through USO-Camp Shows.

The situation in the Navy is si
milar with differences necessitated 
by ship-life.

Lawrence Tibbett, looking much 
too young to have served in 
U. S. Merchant Marine in the 
war, compared (he tastes of 
soldier and sailor of today 
those of 1917. In contrast
desire for sentimental songs of the 
“Long, long trail a’winding” varie
ty, "today’s camp audiences res
pond with enthusiasm to operatic 
numbers. I have even had requests

Wagner, 
happened 
is not a

the 
last 
the 

with
to the

for ‘Evening Star’ by 
which could never have 
in the last war. This war 
war against a language.”

The great Metropolitan Opera 
baritone expressed the belief that 
the interest of the soldiers in sym
phonic and operatic music was a 
“reflection of America’s general 
musical development.”

—And How Talent Is Misused

the statement that 
powers have not yet

the 
re

Making 
“military 
cognized the need for serious mu
sic,” Mr. Tibbett cited the example 
of a young American composer who 
has just been inducted into the Ar
my and placed in non-combat duty 
because of faulty eyc-sight. The 
Soviet Union had requested an 
orchestral piece from this compo
ser. Under present Army regula-

will not bo allowed 1o

not using the highest 
skill of the composer in war work, 
he said, pointing out that in Russia 
and England, every opportunity 
would be offered the composer to 
put his talent to work for the war. 
Citing the example of Shostako
vich’s “Seventh Symphony,” Mr. 
Tibbett said, “We can learn a great 
deal from our Allies.”

“This is

spectacle

“when I

of the soldiers 
Rod Square in 
was there in 

singing singing

Ho spoke of the marching songs 
of the Red Army and described the 
thrilling 
marching through 
Moscow,
1937, marching and 
always. Silence is the voice of des
pair and defeat,’ the singer said. 
“Singing is the voice'of victory.”

Koiissevitzky Paid Tribute 
to Russia

Dr. Serge Kousscvitzky too paid 
tribute to Russia, calling up tho 
“matchless example of Russia” not 
only as a fighting force but as the i 
country which had done the most 
to use art to express and ‘protect 
tho fundamentals for which we arei 
fight ing.” i

“This is. a war of the people, as 
much as of the armies—of the art
ist as well as of the soldier,” said 
the great symphonic orchestra lea
der. “Today the artist must expe
rience the depths of human emo
tions—and inspire deeds of great 
heroism and valour. He must 
for the people ,sing the song of 
of mankind.”

Lt. Liudmila Pavlichenko, Russian 
sniper, is back in Moscow after her 
four-month tour of the U.S.A. Here 
is her report to the Russians on 
the Americans as published in tho 
Communist youth publication Kom
somolskaya Pravda:

“With genuine American 
ciency they are strengthening 
military might of the United 
tions. Tho American people arc 
tivated by one aspiration—to
feat tho common foe as soon 
possible . . .”

offi- 
the 
Na- 
mo- 
de- 
as

sing 
love

“in 
the

of

the execution
Moscow radio

three Russian 
non-stop flight

of talk from 
carrying on

of American
conferences.

the 
the |

It is this kind 
experts which is 
best traditions 
“cracker-barrel”
Though the meeting did not solve 
the many problems involved in sup
plying tho armed forces with music, 
it helped give the whole business 
a sharp shove forward. The fight 
being conducted by serious workers 
in the musical field to broaden the 
Army and Navy approach to this 
subject is a vigorous and inspiring 
one which workers in the allied 
arts might well copy.

Com- 
and the Central 
All-Union Com- 
Bolsheviks an- 

regret the death

‘I Die for the Cause o f Freedom 
Writes Young Anti-Fascist

By Bill Mardo
In keeping with the times, which 

demands a physically fit people the 
trend in sports is toward mass par
ticipation, rather than that of more 
spectator passivity. Probably no 
other recreational sport enjoys tho 

many

com- 
amu-

for it 
of the

would
of the

discovered im- 
a game mark- 
we now know 
In his book,

large active following of 
people as does bowling.

And deservedly so. Bowling 
bines the best features of an
sement, a recreation, and a health
builder. There is no underplaying 
its value as an upbuilder, 
brings into play nearly all 
muscles.

We thought our readers 
be interested in knowing
history and development of bowl
ing. . . a sport that boys, girls, men 
and women, of all ages, are rapidly 
flocking to in ever-increasing num
bers .. .

Sir Flinders Petrie, emeritus pro
fessor of Egyptology at the Univer
sity of London, during an examina
tion of the contents of the grave of 
an Egyptian child, 
piemenis for playing 
edly similar to what 
as ten-pin bowling.
“The Making of Egypt,” Sir Flin
ders notes, “Gaines were fully de
veloped, both as board games and 
bowling at skittles.. The game of 
skittles or nine-pins, was provided 
in a large grave for a child. Three 
bars of marble placed here as gate
way are like the gate of logs of 
wood through which the balls are 
rolled in a similar game in Nor
folk (England). Larger skittles of 
pottery and stone are also found.”

The date of this Egyptian child’s 
burial has been accurately placed

at 5,200 B. C. So we can truthfully, sport. Money matches became prev- 
say that bowling traces its origin alent, 
back some 7,000 years!

Bowling in 
played for 
forms. Tho 
wore stone 
rarely be 
spheres, the 
(lie ball takes in the lawn game of 
bowls is easily understood.

Holland claims tho distinction of 
being the creator of the 
game. Long 
Charlemagne, 
in carrcau, 
form of the 
immigrants 
land in 
tion of 
known 
added 
patronage 
from way back, up to the present, j

Most closely allied to'the spot of 
today is the ancient game of nine
pins. Originally 
Dutch, Germans' 
pins was bowled 
or cinders. Along 
a single board, 12 to 18 inches wide, 
was used as tho alloy .bed, and tho 
pins were sot up, three pins in 
each of the three rows, on a board 
platform from 36 to 
square. Being impossible 
down any of the corner 
pins wore re-spotted after

Nine-pins first saw play 
ica in 1623, when the Dutch settlers 
in Manhattan started sending those 
pins 
pins 
was 
ular, 
sinking their evil claws into

Europe 
centuries, 
original 

boulders, 
shaped 
cause of

been j 
various

has
in

bowling balls 
As stones can 
into perfect 

the curve that

the

and ultimately proved the 
! game’s undoing. The gambling be
came so widespread that the Con
necticut legislature made the play
ing of nine-pins unlawful. Similar 
censure soon followed by 
York and Massachusetts 
ing bodies.

the New 
law-mak-

National

RUSSIAN GIRL AVIATOR 
KILLED AT HER POST

Marina Raskova, famous Russian 
girl aviator and commander of a 
long range Russian air force bom
ber regiment since tho war started, 
has been killed 
of her duties,” 
said Saturday.

She was one
women who made a 
from Moscow to the Far East in 
1938.

A Russian broadcast heard by the 
FCC said:

“The Council of People’s 
missars (cabinet) 
Committee of the 
munist Party of 
nounced with deep
of the beloved daughter of the So
viet people, commander of the air 
force regiment, Hero of tho Soviet 
Union, Maj. Marina Raskova, who 
died in the execution of her duties.”

The title Hero of . the Soviet 
Union is the highest in Russia.

Maj. Raskova was twice awarded 
the high Order of Lenin.

“She was young, modest, joyful 
and completely absorbed 
tion,” the Russian Radio

in avia
said.

the ship
in twen-

This letter is the last goodbye of 
a 22-year-old anti-fascist, Tody 
Bioncourt, to his family in Haiti 
before he was executed by the Na
zis in Paris. The letter was turned 
over to the Department of Exterior 
Relations of Haiti by the Interna
tional Red Cross which in turn 
transmitted it to the young hero's 
father, Mr. Yves Bioncourt. The 
boy’s mother, a French woman, is 
a teacher in Haiti, and his father 
is head of the organization there 
which corresponds to our American 
Athletic Union.

Young Bioncourt was a student 
in France when the Nazis invaded. 
A member of the Communist Party, 
he was carrying out*' 
work when arrested.

My girl, who works in 
yards, finished a schooner 
ty minutes the other day—then she 
ordered another be,er.

anti-fascist

9, 1942.Monday, March
Mother, Papa dear:

You will undoubtedly 
terrible 
ter 1_„.

I die with courage, 1 
tremble before death. I am 
ry for what I have done if it 
in any way contributed to the free
dom of my country and to liberty.

I am deeply sorry to quit life 
because I feel that I am capable 
of being useful. All my will was 
directed toward a better world. I 
understood vei-y well how the pre
sent social structure has been 
monstrously unjust. I understood 
that the right of free speech was 
only a word and I wanted that to

receive 
ible news by the time 
reaches you.

this
the 
let-

and the little

do 
not

not 
sor- 
has

■0

Do You Have Your 
Ticket For

LAISVE’S
CONVENTION BANQUET

which will take place on

JANUARY 31
at

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Convention will begin at 10 A.M. 
and the banquet at 6 P. M.

DANCING
TO A GOOD ORCHESTRA 

Begins at 7 P. M.

TICKETS ARE $1.75

They may be purchased at 
Laisve’s office at 427 Lorimer 

Street, Brooklyn, N. Y.

We’d like to see you there.
ED. STAFF.

<D

You will 
work in

tenderness 
with love, 
the sweet

like to guide in life, 
Gerald.
you with all my 
to the last moment

be changed. That is why I die for® 
the cause of socialism.

I am convinced that the world of 
tomorrow will be better, more just; 
that the humble
people will have the right to live 
with more dignity, more humanity. 
I carry with me in my grave the 
conviction that capitalism which 
breeds fascism will be crushed, and 
the inhuman exploitation of man 
by man will cease to exist. For this 
sacred cause I feel fierce and proud 
t© give my life.

I am sure that you will under
stand me, dear papa and mama, 
and that you will not blame me. Be 
strong and courageous, 
feel me reborn in the 
which I was a pioneer.

My heart is full of 
for you, it is overflowing 
I recall all the phases of
and happy infancy that I spent 
among you two, among you three, 
for I do not forget my darling 
Dede. All my past has suddenly 
come to me in a number of images. 
I recall the old house of Jacmal, 
the little Lycee. My boarding days 
at the Little Seminary, and my dif
ferent vacations. My old Coucoute, 
who I would 
and my little

I think of 
strength; up
I will be looking toward you.

I weep for my youth but not for 
my actions. I regret also my belo
ved studies, for I would have wish
ed to consecrate my life to science. 
I hope that Coucoute will continue 
to work hard and to understand 
that the grandest thing any man 
can do in his life is to be useful 
to society, that he should not be 
an egoist... If he should interest! 
himself in the vocation of science,, 
which I have begun to understand,i 
please urge him to concentrate on; 
physics and on the immortal the
ories of Einstein which will help 
him very much to understand la
ter the immense value of philoso-1 
phy. I wish my little brother Ge
rald also to undertake his studies' 
seriously so that he may arrive at 
something and always remain an 
honest man.

Mother dear, I love you as never 
before. I can already sense the re
ward of the work you have under
taken im Haiti. Continue to educate 
the poor little Haitians. Giving edu
cation to one’s 
greatest and 
deed.

Papa dear, 
and a strong 
Always be very good to her in me
mory of me... All of you please 
live in peace and think of me.

I embrace you all as strongly as 
I love you. All that I have in me 
as strength I pass on to you. Papa 
be strong; Mother, I beg you to 
be courageous; Mother Dede, you 
too. My little Coucoute and my 
little Gerald, I embrace you very 
strongly. Think of me. Goodbye, 

YOUR LITTLE TOTO.

brothers is the 
the most beautiful

you who are a man 
man, console mother.

"Gramercy is taking a desk job at the army post to release 
a WAAC for active duty.”

Musical 
Notes

By The Trio

Formed in 1875, tho
Bowling Association made several 
progressive changes in the game. A 
foul 
was 

. ... i the 
primitive] |ine

nine-pin
time ofbefore

tho French indulged) 
which is a j .

game. 'Die Flemish o( 
introduced into Scot- ‘ 

the 16th century an adapta-j 
the ancient game of bowls, 
as curling. All this gives 
proof of the international 

enjoyed by the game I

played by the 
and Swiss, ninc- 

upon bods of clay 
about 1,200 A. D.,

48 inches 
to knock 
pins, the 
each ball, 
in Amer-

flying. The game, with the 
arranged in a diamond shape, 
tremendously popular. So pop- 

that gamblers soon started 
the

line was established, dead wood 
removed from the alleys, and 

60-foot distance from the foul 
to the center of the head pin 
was adopted. Suffering from 

a too narrow perspective, the Na
tional Bowling Aassociation ceased 
functioning in a few years.

But for a brief attempt by the 
American Amateur Bowling Union 
in 1890, no other attempt at or
ganization came forth until 1895, 
when the American Bowling Con
gress was created. This l>ody set it
self the objective of promoting and 
elevating the game, adopting a uni
form set of playing rules, and es
tablishing uniform sjiecifications for 
the building of bowling alleys, as 
well as tho needed equipment.

The American Bowling Congress 
today supervise 
played in North America. The Con
gress conducts an annual World’s 
Championship Tournament, which 
attracts more than 27,000 partici
pants each year from more than 
800 cities in the United States and 
Canada, and the total prize list to 
winners totals approximately $200,- 
000 at every tournament.

And that’s bowling . . from 5200 
B. C. to 1943 A. H. (After Hitler).

bowling wherever

"These Are
Our Boys

BOOK REVIEW
THEY WERE EXPENDABLE.

By W. L. White .. . 205 pp. ... New 
York: Harcourt, Brace and Com
pany ... $2.50.

Strongest Soldier in the World 
a Lithuanian

John Cheponas, of Ft. Geo. 
Md., is just another sol- 
Uncle Sam’s, but he holds

Corp. 
Meade, 
dier of 
the record for being the world’s 
champion weight lifter. A super
man in his physical proportions, 
Corp. Cheponas usually flexes his 
muscles by stretching a heavy rub
ber band arm’s length — pressure 
pull, 450 pounds. Seems nobody 
else can perform tins "little” feat.

Cheponas’ measurements are: 
Height 5 ft. 5 in., weight 178 lbs., 
neck 19 in., chesfr 48 in. (normal), 
waist 34 in., biceps 16 7/8 in., 
thighs 24 in., calves 15 in. He is 
34 years old.

He broke the world’s record in 
dead lift at Seattle, Washington, 
September 4, by lifting 601 
pounds, bettering the previous re
cord 26 ¥2 pounds.

He started this lifting 
back in his native village 
varija, Lithuania.

Corp. Cheponas arrived 
1923, and taught himself
and speak English. He now read0 
Plato, Confucius, Schopenhauer, and 
other outstanding philosophers. Af
ter winning amateur welterweight 
wrestling championship of South 
Atlantic States in 1929, Cheponas 
wrestled until 1935, when he broke 
a shoulder and retired. Cheponas was 

crazy about Voltaire’s writings, 
He

“Sailor

fore.” If thousands of soldiers can
not open her eyes as 
going on,
what will. As for those gripers in
New York, well, New Yorkers were

to what is 
brother, I don’t know

Reviewed by Helen J. Barkus.
“MacArthur in Australia!” News

papers screamed this headline ear
ly in 1942. 
knew the story

I what happened 
j or why. From

bus’ness 
of Kal-

hcre in 
to read,

so 
he even assumed his name, 
wrestled professionally as 
Jack” Voltaire.

Cheponas’ mother Mrs. 
and his step-father both 
readers, reside in Ashley, Pa. Dur
ing the Christmas holidays he visi
ted his folks, when our Laisve cor
respondent had the good fortune of 
meeting this Herculean Lith. After 
arriving in this country, Cheponas 
was anxious to travel around. He 
has worked 
as seaman, 
etc.

He is a 
He wanted 
in destroying 
ians, and therefore joined the U.S. 
Army. He has the greatest respect 
for the Soviet Army, and says that 
while the Russians are destroying 
the fascists at one end, we should 
attack at another, until they are 
wiped out, then we can meet the 
Russians to give them their right
ful share of glory for fighting so 
courageously to wipe out those fas
cist beasts.

Rudenas
Laisve

at any number of jobs, 
automotive machinist,

progressive young man. 
to have an active part 

the Hitler barbar

When Edward Kennedy Ellington, known everywhere as Duke El
lington, and his band invade Carnegie Hall this Saturday evening in a 
concert for Russian War Relief, Bach, Beethoven and Brahms will have 
to step aside for jazz. But not for the first time, as Paul Whiteman, Benny 
Goodman and Fats Waller have already appeared there, and have proved 
that now and then the old masters have to make room for the moderns. 
The concert will celebrate the Duke’s twentieth year of continuous lead
ership of his own band. It is a remarkable record in a field where maes- 
tros and Bands form and dissolve so quickly. The concert will be dif
ferent from other jazz programs in that it will be devoted, except for 
several numbers by members of his band, to the music of Ellington himself, 
who is not only one of America’s composers in the jazz idiom but also one of j 
its nofable figures in any form of composition. Ellington’s most elaborate 
composition is an opera called “Boo|a”, as yet unproduce^. It deals with 
the history of the Negro ir America. He has taken some of the music 
from this opera and turned it into a half-hour tone poem for his band 
and he will unveil it at Carnegie Hall. It is called, “Black, Brown and 
Biege.” The first movement tells of the sorrows and joys of the Negro on 
first being brought, in slavery, to the colonies. In the second rą<pvement 
Duke deals with the recurring hopes and disappoint merits between Ame
rican wars ,— the whippings the escapes, Jim Crowism. The l^nst move
ments sings of Harlem, — of the Negro who is not merely a singing 
and dancing wizard but a loyal American. I

........They are supposed to bring in 
WAACS to take over our jobs. 

Don’t know yet just what I’m go
ing to do.

You were wrong about the men 
who want to go overseas. Before 
they are shipped across, each man 
has a thorough Infantry training 
from 6 to 8 weeks. That includes 
men in the Air Forces. When they 
do get across, they go through an
other training that consists of 
fighting conditions there. So you 
see, these men are not sent across 
without proper training.

What you wrote me about those 
gripers was interesting. Some 
people do not know we arc at war 
yet. Get a load of this. One day 
we were going into Miami. In the 
“Jitney” there were an elderly 
couple. The lady said to her hus
band, “I wonder what is wrong 
with the Beach (Miami beach, Flo
rida). It was never like this be

'f-

SGT. JOHN G. ADOMAITIS

ser- 
this 
the 
are 
ser-

Few persons really 
behind the story of 
in the Philippines 
this book, a really 

; great story emerges showing the 
actions of Motor Torpedo Boat 
Squadron 3 and their answer to 
tho Japanese attack on the Philip- • 
pine Islands. Learn the gallant cou- 

i rage and comradeship of the men 
which destroyed several Jap war
ships: learn, loo, the pitiful story 

j of our • campaigns which were 
. before they began. Then, orders 
, camo, and the remains of what was 
į once Squadron 3, made tho perilous 
j crossing 
1 thur.

to Australia with MacAr-

L.
to
Squadron, and what has re- 

from his interview with

White has seen and spo- 
four of the survivors ofI W<I ken

i this
I suited
Bulkeley, Akers, Cox and Kelly, is
a deep and unforgetable memory 
of a nation’s

Į valiant group 
' Death claimed

Mr. White 
his own fine 
give us a very human look into a 
very real 
our lives.

mistake and the 
of men, figlTting till 
their lives.
indeed excells even 
style of writing to

battle which touched all

Were Expendable” is a 
true account which should

always the type to complain first. 
True, many of the boys in the 
vice now do not know what 
war is really like. My view of 
story is this. Those of us who 
not in combat are doing civil
vice work in Uncle Sam’s uniform. 
It’s like vacation with pay. I would 
like to have my eyes opened by 
really getting into combat. I sup
pose I would gripe then, but it 
would satisfy my ego to know that 
I actually did something besides 
sitting behind a desk.

Sgt. John G. Adomaitis.

“They 
grim but 
shake out all of the complacent 
outlook that some Americans still 
adhere to * and make “Remember 
the Philippines!” as familiar a 
battlecry as “Remember Pearl Har
bor!” ,

BROTHERS MEET IN AFRICA.

Corp. Robert Yuravage and Pvt. 
Joseph Yuravage, sons of Mr. and 
Mrs. Anthony Yuravage, 212 Spen
cer St., Minersville, Pa. Robert en
listed on June 18th, 1941 and is a 
member of a Medical Detachment; 
Joseph enlisted on Dec. 15, 1940, and 
is with an infantry group.

Both boys were sent abroad ear
lier in the year and met by chance 
two months ago in England. They 
became separated and did not see 
one another until last week when 
they were reunited again some
where in North Africa.

ft I
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CORP. ROBERT YURAVAGE
PVT. JOSEPH YURAVAGE
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LIEUT. JOHN D. BLOZNELIS 
Catskill, N. V.

Lieutenant John D. Bloznelis has 
just graduated from the Williams 
Field Army Advanced Flying 
School, in the Army Air Corps in 
Chandler, Arizona. He is now a 
graduate Bombardier.

African soldiers examining dud 
Nazi bombs found notes from 
Czech workers who had sabotaged 
tho detornators, saying “This 
the best we can do for you."

is

by 
Ei-

Picture dealers are swamped 
orders for photos of General 
senhower... but Chinese still order 
thousands of General Doolittle.

Germany is stiff tr i g rcr.i tooth
aches due to shortage of dentists. 
We are getting in position to pull 
all their rotten teeth out.
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Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant
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Perspėjimas
T
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Rašo POVILAS PAKARKLIS.

(Tąsa)
Tam tikro užsienietiško fakulteto stu- 

dijozas, teturįs tik daktarato diplomą, o 
neturįs valstybinio diplomo, galima sa
kyti, tėra įsigijęs bendrąjį universiteti
nį išsilavinimą: jis yra išklausęs univer
siteto kursą, parašęs disertaciją, papras
tai atitinkančią mūsų diplomini am 
darbui, ir išlaikęs vos kelius egzaminus.

Pripažinti Lietuvoje tam tikram už
sienietiškam daktarui, teturinčiam tik 
daktarato diplomą, aukštojo mokslo tei
ses, neskiriant žymesnių egzaminų, reik
štų skriausti studijozus, baigiančius Lie
tuvos aukštąsias mokyklas ir drauge 
proteguoti užsienio universitetus Lietu- . 
vos aukštųjų mokyklų nenaudai.

Dar didesnis Lietuvos univetsiteto1 
studijozų skriaudimas ir užsienio mo- 
kyklų protegavimas pasireikštų tuomet, 
kai tam tikram užsienietiškam daktarui, 
teturinčiam vien daktarato diplomą, ne

tik lengvai būtų suteikiamos Lietuvoje 
aukštojo mokslo baigimo teisės, bet ir jo 
disertacija būtų prilyginta Lietuvos dak- 
taranto patiekiami disertacijai, vadinas, 
minima užsienietiška disertacija būtų 
palaikyta priedu prie visiško universiteto 
baigimo.

Mat, reikia įsidėmėti, kad Lietuvos 
aukštosiose mokyklose studentai turi iš
klausyti ne tik fakulteto kursą, ne tik : 
kai kuriuose fakultetuose parašyti diplo
minį darbą, atitinkantį tam tikrų kraštų , 
disertacijai, bet ir išlaikyti ne vos kelius, 
o 20—30 egzaminų. Ir ne vienas iš lie
tuvių, įsigijusių vokiškuose kraštuose 
daktaratų diplomus, pripažįsta, kad ne 
Lietuvoje, bet kai kuriose užsienio vals- ‘ 
tybėse yra daug lengviau baigti mokslą, 
nors paprastai dar primena, kad ten ! 
esama mokyklų santvarka prisideda prie • 
didesnio žmogaus ; išlavinimo. ;

<Bus daugiau)

STALINAS APIE V. I. LENINĄ '

(Pabaiga)
daugelį šimtmečių 
žmonės dešimtis ir 
kartų mėgino nusi-

Per 
darbo 
šimtus 
mesti nuo savo pečių engė
jus. “Tačiau kiekvieną kar
tą, — sako Stalinas, — su
mušti ir sugėdinti,' būdavo 
priversti jie pasitraukti, 
slėpdami savo sieloj skriau
dą ir pažeminimą, pyktį ir 
nusivylimą ir kreipdami į

Lenino Mirties Sukaktuvių Proga 
i . •

voliucinio vadovavimo di-
; džiausiasis meisteris. Nie- 
; kuomet jis nesijausdavo 

toks laisvas ir / linksmas, 
kaip revoliucinių sukrėtimų 
epochoje. Tuo aš visai ne
noriu pasakyti, kad Leninas 
būtų vienodai pritaręs bet 
kuriam revoliuciniam su
krėtimui arba kad jis būtų 
visuomet ir bet kuriomis 
sąlygomis buvęs už revoliu-

žvilgsnius’į nežinomąjį dan- eini us sprogimus. Anaiptol, 
gų, kur jie tikėjosi.rasti iš-į. U(? as. tenoriu pasakyti, 
vadavimą. Vergovės gran- (Rad niekuomet genialusis 
dinės pasilikdavo nepalies-; Benino įžvalgumas nepasi-
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tos, arba senosios grandinės 
būdavo pakeičiamos naujo
mis, tokiomis pat sunkio
mis ir pažeminančiomis.”

Leninas pirmą kartą is
torijoje išvedė mūsų šalies 
tautas iš priespaudos ir iš
naudojimo viešpatystės. Jis 
nurodė darbo žmonėms 
praktišką išsivadavimo ke
lią, įkvėpė jiems įsitikini
mą, kad jų kova pasibaigs 
pergale.

“ Lenino didybė, — sako 
Stalinas, — visų pirma ir 

/ yra čia, kad jis, sukūręs 
Tarybų Respubliką, tuo pa
čiu parodė tikrovėje viso 
pasaulio p r i s p austosioms 
masėms, kad viltis išsiva
duoti nėra prarasta, kad 
dvarininkų ir kapitalistų 
viešpatavimas neilgas, kad 
darbo viešpatystę galima 
sukurti pačių darbo žmo
nių pastangomis, kad dar
bo viešpatystę reikia sukur
ti žemėje, o ne danguje. 
Tuo jis uždegė viso pasau
lio darbininkų ir valstiečių 
širdis išsivadavimo viltimi. 
Tuo ir paaiškinamas fak
tas, kad Lenino vardas ta
po pačiu mylimiausiu darbo 
žmonių ir išnaudojamųjų 
masių vardu.”

Stalinas parodo gyvais 
pavyzdžiais iš Lenino veik
los Spalio revoliucijos metu 
nepaprastą Lenino įžvalgu
mą iš anksto nuspėjant re
voliucijos eigą ir klasių elg
seną. Leninas — tikras re
voliucijos genijus. Jis pil
niausiai išreiškė istorinius 
darbininkų klasės reikalavi
mus ir siekimus audringų
jų sukrėtimų periodu — im
perializmo ir proletarinės 
revoliucijos periodu.

“Leninas buvo gimęs re
voliucijai, — sako Stalinas. 
—Jis buvo tikrai revoliuci
nių sprogimų genijus ir re-

reikšdavo taip pilnai ir aiš
kiai, kaip revoliucinių spro
gimų metu. Revoliucinių 
posūkių dienomis jis tikrą
ja prasme pražysdavo, tap
davo aiškiaregiu, iš anksto 
nuspėdavo klasių sąjūdį iri 
galimus revoliucijos zigza-1 
gus, matydamas juos kaip 
delne.”

Didžiausioji darbininkų 
klasės vadų ir ideologų: 
Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino — jėga yra jų su
gebėjimas moksliškai iš 
anksto numatyti istorinius 
įvykius. Būdami genialiais 
teoretikais, mokslo korifė
jais, jie, pasiremdami giliu 
visuomenės išsivystymo dės
nių išstudijavimfi, tiksliai 
nužymi istorinio visuome
nės vystymosi perspektyvas 
ir darbo žmonių masių ko
va, v

Stalinas nurodė, kad ge
nialus įžvalgumas, sugebė
jimas greitai pagauti ir su
vokti besiartinančių įvykių 
vidujinę prasmę — tai ir 
yra Lenino savybė, kuri pa
dėdavo jam nužymėti tei
singą ir aiškią strateginę 
partijos elgsenos liniją re
voliucinio sąjūdžio posū
kiuose.

jis eina’... Tačiau kaip aš 
nusivyliau, kai sužinojau, 
kad Leninas atvyko į susi
rinkimą anksčiau už dele
gatus ir visai nuošaliai, 
kažkur kampe, paprasčiau
siai kalbasi paprasčiausiais 
reikalais su paprasčiausiais 
konferencijos delegatais.”

Lenino kuklumas ir pa
prastumas nebuvo kažkas 
atsitiktina: tai yra charak
teringi bruožai, kuriais iš
siskiria proletarų vadai, ti
krieji liaudies masių vadai.

“Tiktai vėliau aš supra
tau, — : 
kad tas Lenino paprastu- bet 
mas ir kuklumas, tas sten
gimasis pasilikti nepastebė
tu arba bent nekristi į akis 

j ir nepabrėžti savo aukštos 
padėties, — tas bruožas yra 
viena pačių stipriausių Le
nino būdo pusių, kaip naujo 
vado naujų masių, papras
tų ir eilinių . giliausiųjų' 
žmonijos ‘pažemiu’ ma
sių.”

Pats Stalinas taip pat yra 
geriausias kuklumo ir pa
prastumo pavyzdys. Tie 
Stalino būdo bruožai yra 
aiškiai Anri Barbiuso pa
rodyti jo knygoje apie Sta
liną.

Laisvės Redakcijai 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. 1
Gerbiamieji Darbo žmonių ,
Tarnai! < 1

Jūgų vądoyybb žmoniškumas 
gali pasitikėti. Aš taip darą u. 
Vilny j etilpo k^li straipsniai 
iš valdiškų, priegįautlų pęr lie
tuvius, ten laikomus — žino
ma, vienas kalba už visus.',

Su tais įstaigų rašytojais aš 
susirašinėjau, žinoma, bent 
kiek aukų pasiųsdamas. Tūlas 
J. Druskis, Californijos “Ami
gos” prieglaudoje, auką priė
mė, o pavardžių kitų, ten esa
mų lietuvių, nedavė.

Taip ir su kitais, štai Petras 
Yankus, State Sanatorium, 
Maryland, rašė Vilnyje, rašė 
esą 24 lietuviai džiovininkai. 
Kitame rašte, prieš Kalėdas, 
rašė, kad kartu šu juomi State 
Sanatorium, Md., yra 12 lietu
vių : 2 moterys ir 10 vyrų. Aš 
jo prašiau, kad man atsiųstų, 
tų lietuvių pavardes ir iš kur 
— Lietuvoje gimę... Sakiau, 
aš parašyčiau laikraščiuose, į, 
tų džiovininkų buvusius drau
gus atsišaukimą, kad suramin
tų 'bent asmeniniais laiškais ar 
maža auka, etc.

Pas mane lankėsi Jonas Ty
la, 10350 S. Indiana Ave., Chi
cago, Ill., ir jisai liepė man $1 
tiem džiovininkam nusiųsti. 
Pirmiau aš dvejais atvejais bu-, 
vau nusiuntęs padalinimui 11 
dolerių, taigi, visiem 12 po 
vieną dolerį.

Šitas “draugutis”
šysiąs į Laisvę, žinoma, 
prašydamas “vardan” 
lietuvių ligonių.

Aš Laisvės redakcijai
siunčiu iškarpas ir laiškus Dr. 
V. F. Cullen, Md., T. B. Sa
natorium, 1'943 m. sausio 8 ir 
15 dienų.

Mano $11 ir Jono Tylos $1 
teko gudruoliui Petrui Jankui. 
Gal jam labai reikalingi tie 
doleriai, kad jisai uždėjo pirš
tus ant jų ir juos pasilaikė, tai 

sako Stalinas, — irgi paprastas šių dienų įvykis; 
; melavimas ir bandymas 

mane sudumyti mane nema-1 
žai įdilgino.

Gerbiamai Laisvės Redakci
jai patarnauju tiktai kaipo kurie pradėjo mėsinėti platų

griežtas teisybes mylėtojas.
Su nuoširdžia pagarba,

A. K. Rutkauskas, M. D.
Nuo Redakcijos:.

Mes esame labai dėkipgi 
Dr. A. K. Rutkauskui už pasi
teiravimą pas Mary lando1 sa
natorijos viršininkus apie Jan
kaus elgseną. Dr. Victor F. 
Cullen’o, sanatorijos superin
tendento, laiškas, rašytas sau
sio 15, 1943, Dr. Rutkauskui, 
skamba sekamai:

“As I wrote to you before,; 
Mr. Peter Yonkus has the 
money in hand that you sent 
him. There are only four Lith
uanians here, and none of 
them have gotten one cent of 
the money that you sent.”

‘Lietuviškai: “Kaip aš jum 
pirmiau rašiau, p. Peter Yon
kus turi tuos pinigus, kuriuos; 
jūs jam siuntėte. čionai tėra 
keturi lietuviai ir nei vienas iš 
jų nėra gavęs nei vieno cento 
tų pinigų, kuriuos jūs siuntė
te.”) >

pasaulį, atsimušė kakta į šie*- 
ną. Raudonoji Armija, Ame
rikos armija, Anglijos ir Chi- 
nijos armijos laužo juodųjų 
nacių-fašistų tvirtoves ir jų 
galybę. Mes žygiuojam į per
galę. Karas baisus ir jo bai
sios žudymo mašinos.

Prakalbos bus labai svar
bios tuorni, kad mes jose turė
sime Sovietų Sąjungos konsu
lato atstovą, kuris apibūdins 
Lietuvos žmonių gyvenimą.

Viskas, ko mes rengėjai 
prašom, tai kad Laisvės skai
tytojai, kliubai, visos vietinės 
organizacijos, visi pažangieji 
lietuviai, jaunesni ir seni, gar
sintų šias prakalbas ir skleis
tų. garsinimo lapelius, kuriuos 
duokite savo kaimynams ir ki
tiems ir pasakykit žodžiu apie 
prakalbas.

Prakalbos prasidės 2 vai. 
po pietų.

Ypatingai ALDLD 141 kuopa 
ir 149 kuopos nariai būtinai 
turėtų dalyvauti. Ant šio pa
rengimo bus muzikos, kalbų 
ir ^vairumo. Paremkit ALDLD 
10 kuopų.

Sunkiai Serga Drg. Ona 
Žalnieraitienė

Mūsų įtakinga draugė O. 
žalnieraitienė sunkiai serga. 
Jau dvi savaitės, kaip iš lovos 
negali pasikepi. Drg. žalnie
raitienė priklauso prie LDS 5 
kuopos, ALDLD 10 kp. ir Lie
tuvių Moterų Kliubo. Draugės 
ir draugai, aplankykime šią 
draugę ir palengvinkim jai li
goje. Linkime jai greito pa
sveikimo. Rep.

Baltimore, Mdllll
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Philadelphia, Pa

sake ra- 
aukų 
visų

pn-.

Svarbios Prakalbos
Vasario (Feb.) 14 dieną, 

sekmadienį, Philadelphijos lie
tuvių organizacijos rengia 
svarbias prakalbas, Lietuvių 
Tautiškoje Salėje, 928 E. Mo- 
yamensing Avė. Kalbės pirmą, 
kartą Philadelphijoj Sovietų 
Sąjungos generalio konsulato 
lietuvis atstovas Povilas Ro- 
tomskis ir Antanas Bimba, 
Laisvės redaktorius. Povilas 
Rotomskis sykiu su kitais Lie
tuvos Tarybinės valdžios žy
miais pareigūnais pasitraukė į 
Sovietų Sąjungos sostinę Mas
kvą, kuomet sužvėrėję vokie
čiai naciai’ užplūdo Lietuvą. 
Lietuvoje gyvendamas jis bu
vo mokytojas, prie tarybinės 
vyriausybės ėjo svarbias dip
lomatines pareigas. Jis puikiai 
supranta visus Lietuvos žmo
nių reikalus. Jam bus galima 
duoti klausimų, dėl paaiškini
mų ir 1.1.

A. Bimba plačiai aiškins 
apie dabartinio karo eigą. 
Kam nesvarbus šis karas? Vi
siems. Užpuolikai barbarai,

x Lincoln©, Lenino, Douglass 
Paminėjimas

Vasario 12 d., penktadienį, 
įvyks paminėjimas Lincolno, 
Lenino ir Douglass, Kensingto- 
no Labor Lyceum svetainėje, 
2916 N. 2nd St., Philadelphia, 
Pa. Įžanga tik 25 centai, šia
me masiniame susirinkime 
bus rodomi judžiai “Stopped 
at Stalingrad” ir “Diary of a 
Polish Airman.” Kalbės Daily 
Workerio redaktorius Louis 
F. Budenz. Lietuviai eikit kuo 
anksčiausiai, kad sutilptumėt 
į svetainę.

Sausio 17 d. čionai įvyko 
prakalbos, surengtos apvieny- 
tų rusų draugijų, rusų bažny- 

svetainėj, 1723 E. Fer- 
Ave., dėl Sovietų medi- 
pagelbos. Kalbėtojas 
gen. Victor Yakantoff,

Vietiniai Lietuviai Nori Sukel
ti Finansus Nupirkimui Lietu

vos Armijai Ambulanso
Philadelphijos lietuvių or

ganizacijos nusitarė rinkti au
kas po visą miestą nupirki
mui Lietuvos armijai ambulan
so. Lietuvos armija kovoja sy
kiu su Raudonąja Armija už 
išlaisvinimą ne tik Lietuvos, 
bet visų tų tautų, kurios yra 
pavergtos užpuolikų barbarų. 
Philadelphijos žmonės patys 
kelia šį klausimą ir reikalau
ja pradėti šį svarbų darbą. 
Išrinkta komisija pagaminimui 
blankų ir viso plano. Bus’vė
liau pranešta.

ALDLD 10 Kp. Parengimas
šį sekmadienį, sausio 24 d., 

Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 5 :30 vai. po pie
tų įvyks gražus parengimėlis.

tinėj 
mont 
kalės 
buvo
buvęs caristinės Rusijos armi
jos oficierius. Kalbėjo temoj: 
dabartinė pasaulio padėtis. 
Labai aiškiai ir gabiai išdėstė 
visą karo padėtį nuo pat pra
džios iki dabartinio laiko, 
kaip Anglijos ir Francijos val
donai subudavojo Hitleriui ar
miją ir tuo pačiu laiku kasė 
duobę Sovietams. Bet Sovietų 
vadovai labai gerai suprato 
tuos dalykus. Taipgi paaiški
no, kodėl nebuvo antras fron
tas įvykdytas 1942 metais.

Mūsų prezidentas ir’ kiti 
valdžios atstovai ir generolai 
norėjo, bet tie kapitalistiniai 
apyseniai ir penktakolonistai, 
Anglijos taipgi ir Amerikos, 
išsigando Raudonosios Armi
jos ir nustūmė tolyn. Bet ant
ras frontas bus.

Taipgi klausimas buvo, ko
kia bus Lietuva po karo? At
sakė, tokia, kokios Lietuvos pi
liečiai norės. Bet vienas daly
kas, Lietuva niekados jau ne
bus fašistinė ir Smetona nie
kados jau negrįš, prisieis Sme
tonai pabaigt rūgti čionai 
Amerikoj.

žmonių buvo apie trys šim
tai ir pusė, aukų surinkta 
$516, smulkiais $20.20.

S. Raymond.

F

Lenino didybė taip pat 
atsiskleidžia viename pui
kiųjų jo būdo bruožų — 
kuklume ir paprastume. At
simindamas savo pirmąjį 
susitikimą su Leninu 1905 
m. gruodžio konferencijoje 
Tamerforse Stalinas sako;

“Įprasta, kad ‘didelis žmo
gus’ paprastai turi pasivė
luoti į susirinkimą, kad su
sirinkimo dalyviai su ap- 
mirštančia širdimi lauktų 
jo pasirodant, be to, prieš 
pasirodant dideliam žmogui 
susirinkimo dafyviai įspėja 
viens kitą: 4tss... tylos...

vj/.M
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LAISVES BANKIETAS
B

Aido Choras Duos Dainy Programą

*
įsigykite iš anksto

B 
I 
4

Bankietas Prasidės 6-t% Valandą Vakare
Šokiai Prasidės 6:30 Valandą Vakare
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Leninas turėjo nenugali
mą oratorinio meno jėgą, 
didžiausią ir retai pasitai-i 
kančią propagandisto dova- 
ną. Jo kalbos pasižymėdavo 
nepaprasta įtikinamąja jė
ga, būdavo paprastos ir aiš
kios. Paėmęs kaip pavyzdį 
dvi Lenino kalbas, pasaky-i 
tas Tamerforso konferenci-1 
joje, Stalinas atskleidžia tas; 
Lenino kalbų savybes.

“Mane, — sako Stalinas,1 
— žavėdavo ta nenugalima 
logikos jėga Lenino kalbo
se, kuri truputį sausokai, 
bet užtat iš pagrindų už
valdo auditoriją, palaips
niui įelektriną ją ir paskui 
paima nelaisvėn ją, kaip 
sakoma, ligi paskutinio vy
ro. Aš atsimenu, kaip kal
bėjo anuomet daugelis de
legatų: ‘Logika Lenino kal
bose — tai kažkokie visa
galiai čiupikliai, kurie su
ima tave iš visų pusių rep
lėmis ir iš kurių glėbio ne
beįmanoma ištrūkti: arba 
pasiduok, arba ryškis visiš
kai pralaimėti’.”

I I e
g Tuojau įsigykite bilietus ir dalyvaukite 

savo dienraščio Bankiete

Įvyks Sekmadienį

Sausio-Jan. 31
BUS GRAND PARADISE SALESE

318 Graild Street Kampas Havemeyer Street Brooklyn, N. YKampas Havemeyer Street

Vakarienė bus viršutinėje salėje, o šokiai didžiojoje salėje

ANTANO PAVYDĮS ŠEŠIŲ KAVALKU ORKESTRĄ
Gros Šokiams lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus

Bankietui Bilietas
KELRODIS: New Jersey-Čioms važiuojant iš Down Town, New Yorke, 

per C. R. R. of N. J., geriausia paimti Jamaica traukinį ant Broad St., 
o iš Hudson Tubes, paimkite Jamaica traukinį ant Fulton St. ir išlipkit 
Brooklyne tuojau pervažiavus Williamsburgho tiltą, ant Marcy Avenue 
stoties. Eikite į Broadway iki Havemeyer Street vieną bloką, sukitės 

‘ po dešinei j Havemeyer St. ir eikite apie 4 blokus iki Grand St., čia ant 
kampo bus Grand Paradise sale.

Iš Uptown važiuojant ant Union Square imkite subway Canarsie Train 
ir išlipkite ant Bedford Ave. stoties, Brooklyne. Tada eikite Bedford Ave. 
į Grand Street, ir ten netoli bus salė.

Vien tik šokiams 
ĮŽANGA 50c. 

{skaitant taksus
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AMERIKIEČIAI NUKOVĖ 
1,032 JAPONUS 'GUA

DALCANAL SALOJ
Amerikos Oficialiai Pranešimai

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Mūsų bombos, kaip pranešama, tiesiog pataikė į 

vieną pastatą, kurį japonai vartoja kaip savo štabo 
centrą; taipgi pataikė į priešų kareivines ir į sandėlį. 
Sprendžiama, jog tais žygiais tapo visiškai sunaikin
ta pusė šios priešų stovyklos.

Visuose minimuose ofensyviuose veiksmuose mes ne
praradome nei vieno orlaivio nei vieno lakūno.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ LAKŪNŲ VEIKSMAI 
LIBIJOJE IR TUNISIJOJE

Cairo, Egiptas, saus. 20. — Čionaitinis Jungtinių 
Valstijų štabas išleido šitokį pranešimą:

Nuolat kirsdami didelius smūgius vokiečių ir italų 
laivams ir prieplaukų įrengimams, mūsų Liberator 
bombanešiai dienos laiku atakavo Tripolį (Libijoj) ir 
Sousse (Tunisijoj).

Buvo pastebėta daug sprogimų prieplaukose vakari
nėje pusėje Sousse uosto. Viena didelė mūsų bomba 
stačiai pataikė į vieną priešų prekinį laivą uoste.

Debesiuotas oras Tripolyje kliudė pastebėt, kur dau
guma mūsų bombų sprogo, bet visos bombos nukrito į 
taikomąją sritį.

Priešų lėktuvai kovotojai atakavo mūsų orlaivius 
dviejuose veiksmuose. Tikrai tapo sunaikinta trys vo
kiečių orlaiviai ir sužalota ketvirtas.

Naktį saus. 18-19 vidutiniai mūsų bombanešiai ata
kavo ir išvaikė priešų lėktuvus Castelbenito stovyk
loj, padegdami kelis priešų orlaivius ant žemės ir už
kurdami didelius gaisrus pačios stovyklos įrengimuo
se.

Mūsų lėktuvai kovotojai-palydovai, atakuodami tą 
stovyklą, sukėlė kitus gaisrus.

Iš tų žygių nesugrįžo vienas mūsų lėktuvas.

SOVIETŲ KARIUOMENE 
GRUMIASI VIS PIRMYN 

PER UKRAINĄ
Sovietų Oficialiai Pranešimai

~tolR.M.WffH1 iJIrRWTRj.'HI 1' - ‘"-".‘SffWWWWW*

Voronežo fronte, srityje Postojalyj motorizuota mū
sų kariuomenė po dviejų valandų kautynių paėmė ne
laisvėn 5,000 italų kareivių ir oficierių.

Aleksėjevkos apylinkėje mūsų kariuomenė atakavo 
didelę motorizuotų italų eilę. Italai tik silpnai pasi
priešino ir greitai pasidavė.

Mūsų kovotojai pagrobė 700 auto-trokų ir jais tolyn 
vijosi priešus.

Į pietus nuo Ladogos ežero mūsų kariuomenė vedė 
įtūžusius ofensyvius mūšius, žygiavo pirmyn ir pagro
bė keturis priešų amunicijos ir maisto sandėlius, 20 
trokų ir kiekį kitų karo reikmenų.

Daug Politinių Kalinių 
Dar Neišlaisvinta 
Šiaurinėj Afrikoj

London. — Tapo sudary
ta mišri komisija iš Ameri
kos ir Anglijos konsulų ir 
talkininkų karininkų, kad 
tuoj aus pagerint būklę po
litinių kalinių Alžyrijoj, 
Šiaurinėj Francūzų Afri
koj, ir, galų gale, išlaisvint 
juos, kaip pareiškė Antho
ny Eden, Anglijos užsienių 
reikalų ministeris.

Jis priminė, jog Anglijos 
ir Amerikos valdžios ragino 
ir ragina francūzų vyriau
sybę šiaurinėje Afrikoje 
paliuosuot visus politinius 
kalinius, laikomus koncen
tracijos stovyklose bei ka
lėjimuose už tai, kad jie pri
tarė Jungtinėms Tautoms 
kare prieš fašistų Ašį.

Bet tenaitinė civile fran
cūzų valdžia nesiskubina. 
Praeitų metų paskutinio 
mėnesi^ pabaigoje Alžyrijoj 
dar buvo įkalinta bent 200 
lenkų, 100 sovietinių pilie
čių ir tam tikras skaičius 
cechų ir belgų, kaipo Tarp
tautinės Brigados narių, 
kurie Ispanijoj po respubli
kos vėliava kovojo prieš ge
nerolą Franko, nacius ir ita
lų fašistus, — kiek patyręs 
ministeris Eden.

Hartford, Conn.

trole Hartford National Bank 
& Trust Co. Taigi, kurie, tik 
pirksite bonus, ar štampas, pil
kite per kliubą. Jums viską at
liks ko geriausia. O antra, tą 
darydami, atsižymėsime tarpe 
kitų tautų, kadangi bus ret
karčiais pažymėta angliškuose 
laikraščiuose, kiek lietuviai tu
ri nusipirkę bonų ir štampų. 
Kurie tik išgalite, pirkite, ne 
atidėliokite ant. toliau. Kuo 
daugiau pirksime, tuo greičiau 
nusuksime sprandus priešams, 
ir vėl susilaukę iš karo karžy- į 
gius visi dirbsime savo tautai 
ir aplamam darbininkų judėji-1 
mui.Biskis Žinučių iš Aplamo 

Lietuvių Veikimo
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo biznio direktoriai sau
sio 4 d. savo posėdyj išsirinko 
valdybą ir visą kitą veikian
čiąją komisiją. Pirmininku li
kosi jaunuolis M. Evans; už
rašų. raštininkas P. Aika; fi
nansų raštininkas A. Laskus; 
trostistai A. Kelenas ir J. Rin
kevičius; gaspadorius T. Ber- 
rison. Į veikiančiąją komisi
ją įėjo J. Giraitis, J. Pilky, P. 
Kriksčius ir J. Vasiliauskas, 
šokiams orkestrų samdymas ir 
padavimas apgarsinimų į ang
lų kalbos laikraščius paskirtas; šokius? Taipgi "sudainuos gražių dai- 

; nelių Liuosybės Choras.' Tuoj, po 
programos, galėsite pasišokti prie 
J. Steponavičiaus Orkestrus. Turėsi
me gėrimų ir skanių užkandžių. 
Įžanga 55c. Kviečiame visus daly
vauti, linksmai praleisti laiką.

(1749)

Duodu žinoti, kad nerengtu
mėte nieko vasario 14 d., nes 
po pietų Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėje bus 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų

uz-

400

vo-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Sovietinė kariuomenė, perėjusi per Manyčo upę, iš

vijo vokiečius iš kelių apgyventų vietų.
Pietiniai-vakariniame fronte mūsų kariuomenė 

ėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų.
Gorniatkos srityje tapo nušluota daugiau kaip 

vokiečių ir pagrobta du dideli jų grūdų sandėliai.
Kitoje srityje buvo sunaikinta virš 1,500 vejamų

kiečių ir užimta tuzinai apgyventų vietų. Nelaisvėn pa
imta 980 priešų kareivių ir oficierių. Pagrobta 93 vo
kiečių kanuolės, 11 tankų, 14 amunicijos sandėlių, 180 
trokų, 7,046 dėžių kanuolinių šovinių ir kiekiai kitų 
ginklų ir amunicijos.

Kitame sektoriuje mūsų kariai iš N junginio paėmė 
nelaisvėn 3,000 priešų, pagrobė 32 kanuolės ir didžiu
lius daugius kanuolinių šovinių ir minų, taipgi kelis 
karinius traukinius.

Valuiki-Urazovos srityje buvo pagrobtas šarvuotas 
priešų traukinys. Vienoje apgyventoje vietoje mūsų 
kariuomenė paėmė nelaisvėn visą priešų artilerijos pul
ką su visais jo ginklais ir įrengimais.

Šiauirniame Kaukaze sovietinė kariuomenė, sulaužy
dama hitlerininkų pasipriešinimus, žygiavo vis pirmyn 
ir užėmė dar tuzinus apgyventų vietų. Pagal dar ne
pilnus skaitmenis, čia tapo sunaikinta apie 1,000 prie
šų, suimta 460 jų kareivių ir oficierių ir pagrobta dau
giau kaip 100 kanuolių, tame skaičiuje visos kanuolės 
vieno vokiečių artilerijos pulko; daugiau kaip 200 kul- 
kasvaidžių, 55 mortiros, 50,000 kanuolinių šovinių, 280 
trokų ir astuoni sandėliai maisto ir kitokių reikmenų.

London, saus. 20. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas, tarp kitko, sakė:

Mūsų kariuomenė Voronežo fronte (apart vakar mi
nėtų vietų) užėmė dar apskričių centrus Štalkovką ir 
Viedelevką.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kovotojai atėmė iš prie
šų Petrovskoje miestą su geležinkelių mazgu, apskri
čio centrą Spicevskoje, geležinkelio stotis Spicevską, 
Kugucikianą ir Dvorcovyj ir dideles apgyventas vietas 
tonskają Balką, Suchają Buivolą, Georgijevskają, Ro- 
šinskį ir Adyčę Chatlą.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė vis naikino ap
suptą fašistų kariuomenę; pažygiavo pirmyn į vaka
rus nuo miesto ir nušlavė 800 hitlerininkų; nelaisvėn 
paėmė 329 priešus ir pagrobė devynis lėktuvus, 12 tan
kų ir šarvuotų automobilių, kelis šimtus trokų, 244 
kulkasvaidžius ir kiekius kitų karo reikmenų.

Millerovo mieste hitlerininkai paliko 500 saviškių su
žeistų ant likimo valios; daugiau kaip 3,000 nukautų 
priešų lavonų liko miesto srityje. Mes pagrobėme 11 
tankų, 17 orlaivių, 58 kanuolės, 840 trokų, 10 maisto 
sandėlių, du vyno sandėlius, traukinius su įvairiais 
kroviniais, 2,000 bačkų gazolino bei žibalo ir kiekius ki
tų karo reikmenų. • (
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i Vichy Ex-Ministeris 
Alžyrijoj Kenkia 

Francūzų Vienybei

Penkias Puslapi!

'•J

1.

4.

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

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. . . ’

Atsilakę 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.

2.
3.

Draugijos, 30 metų jubiliejinis 
apvaikščiojimas. Rengia iškil
mingus pietus su šokiais. Bus 
užkviestos visos vietinės drau
gijos. Bilietus neatidėliokite 
pirkti. Tas bus jums patiem 
geriau, nes gausite tikrai už 
savo pinigus. Gaspadinės su 
gaspadoriais žinos, kiek sve
čių, bus, tai ant tiek ir rengsis.

O vasario 28 d. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas sa
vo svetainėje rengia nepapras
tus šokius. Gros viena iš popu- 

i liariškiausių radijo orkestrų, 
būtent Juozo Lazaros orkes
trą. Pelnas eis Raudonajam 
Kryžiui. Prasidės 6:30 vai. v.

Pasižymėkite tas dienas ir 
turėkite sau už priedermę tuo
se parengimuose dalyvauti.

Vienas iš Kliubiečią.

(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

J—

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia 

įdomų vakarą, sausio 23 d. 
Taut. Name. Bus “floor show, 
liks profesionališki artistai, f 
jdunų mergaičių grupė sudainuos] 
vėliausias dainas, šoks lietuviškus

labai
Liet.
’ at- 

taipgi j

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 Summer Avenue 
» Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

K. Baranauskas,: K universiteto 
studentas.

Pasirodo, kad visi gana ge
rai susipažinę su savo darbais. 
Ir dar labai smagu pranešti, 
kad į atsakomingas vietas įėjo 
nemažai jaunuolių, kurie žiūri 
ne siaurai į dabartinį pasaulinį 
judėjimą.

Iš biznio rapobto visų praė
jusių metų paaiškėjo, kad vei
kiančiosios ypatos gražiai dar- , gorius," John F. Long‘Lietuviškai 
bavosi. Namo morgičius išmo-, kalbės D._M. šolomskas, 
kėjo, tik beliko biskis su virš 
$8,000 pavienių ir draugijų 
paskolos. Tai yra garbė kliubo 
veikėjams, o labiausia valdy
bai už jos tvarkingą prižiūrė
jimą biznio.

Taipgi minėtam posėdyj 
, pravesta gražių darbų, ne 

,fvien naudingų pačiam kliu- 
bui, bet ir mūsų lietuvių tau
tai. Įsteigė skyrių, per kurį ga
lima bus nusipirkti karo bonų 
ir štampų. Skyriaus pirminin
kas yra Pranas Aika, po kon-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
glaudžiai bendradarbiaut su 
amerikiečiais ir anglais.

Kovojantieji Francūzai Sa
ko: Peyourton — Vienas 
Blogiausių Vichy Gaivalų

London. — čionaitiniai 
Kovojančiųjų Francūzų at
stovai blogai atsiliepė apie 
Peyourtono paskyrimą Al- 
žyrijos general-gubernato- 
rium; sako: “Peyourtonas 
buvo vienas iš žvėriškiausių 
Vichy valdžios vadų, ir jo 
paskyrimas anaiptol nepa
rodo, kad tenaitinė civile 
valdžia būtų bent kiek ap
valoma.”

Kovojančiųjų F r a n cūzų 
vadai tvirtino, kad Peyour
tono paskyrimas dar toliau 
nustumia apsivienijimą 
tarp kenerolo de Gaulle jė
gų ir francūzų kariuome
nės, esamos žinyboje gene
rolo Giraudo, vyriausio ci
vilio valdovo Šiaurinėje ir 
Vakarinėje Francūzų Afri- 
ko j e.

Newport News, Va. — 
Naujas Amerikos lėktųvlai- 
vis Yorktown, 25,000 tonų, 
jau tapo nuleistas į vande
nį.

Ramiojo Vandenyno sri
tyje talkininkų lakūnai 
bombardavo japonų pozici
jas per 1,300 mylių.

London, saus. 21. — An
glai nušovė du nacių orlai
vius . iš tų, kurie mėgino 
bombarduot Londoną; kitus 
nuvijo.
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So. Bostono ir Apylin 
kės Moterų Žiniai
Iš Victory Club Moterą 

Veiklos
Susirinkimas, atsibuvęs sau

sio 17 d., naujai atidaryto j 
krautuvėj per Russian War 
Relief Lietuvių Komitetą, 494 
E. Broadway, So. Boston, bu
vo sėkmingas, į jį atsilankė ne
mažai mezgėjų. Draugės V. 
Kvietkas ir M. Krasauskienė 
atnešė du baksus jau numegs- 
tų pirštinių, pančiakų; drg, 
Freimontienė du šalikus, drg. 
Yvonne Niaurienė seniai lauk
tų 50 svarų vilnų, Mrs. E. Rep
šienė, Dr. Repšio žmona, atve
žė kelis baksus surinktų dra
bužių. Tai graži pradžia.

Nutarta rengti koncertą vil
nų fondo naudai.

Nutarta susiriąkti kas suba- 
tos vakaras į minėtą krautuvę 
ir ten vakaroti iki vėlumos: 
mėgsti, siūti, taisyti drabužius 
ir atlikti kitus reikalingus dar
bus. Todėl yra kviečiamos vi
sos moterys-merginos į pagal
bą, nes šis darbas yra didelis 
ir svarbus, mūs pareiga yra 
pridėti savo dalį.

Pirmas mezgėjų susirinki
mas įvyks ateinančios subatos 
vakare, sausio 23 d. Krautu
vės durys bus atdaros nuo 4 
vai. po pietų iki vėlumos. 
Kviečia visus į darbą.

Mezgėją Komitetas.

sekmin
ių ligo- 
darbuo-

Serga
šiomis dienomis, po 

gos operacijos; grįžo 
nines mūs nenuilstanti 
toja drg. P. Žukauskienė. Ji
dabar randasi savo namuose, 
16 Vassar St., Dorchester, 
Mass. Draugės, kurioms aplin
kybės leidžia, atlankykite ją.

Vėlinu drg. Žukauskienei 
greitai pasveikti ir su atnau
jinta energija vėl stoti į dar
bą. .. ..... ...............„ Bftstonietė.

MONTELLO, MASS.
Masinis susirinkimas! Bus prakal

bos ir koncertas. Sekmad., sausio 
24 d. Liet. Taut. Namo svetainėje, 
kam. Vine ir N. Main Sts. Angliš
kai kalbės Brockton’o Majoras, Jo
seph Downey ir Emigracijos sek-

Laisvės” 
redak. iš Brooklyn-, N. Y. Liuosybės 
Choras po vadovyste G. Steponavi
čiaus, išpildys koncertinę dalį pro
gramos. Pradžia 3 v. v. Įžanga vel
tui. Rengia Mass. Liet. Kom. vieti
nis skyrius. Šis susirinkimas šau
kiamas su tikslu, kad suteikus ma
teriališką paramą Raudonosios Ar
mijos Lietuvių Divizijoms, kurios 
kovoja prieš barbariškas Hitlerio 
gaujas. Kviečiame visus dalyvauti. 
Išgirsite interesingas kalbas. — 
Kom. (17-19)

EASTON, PA.
Sekmad., sausio 24 d., įvyks parė, 

Sovietų Sąjungos naudai. Pradžia 3 
vai. dieną. Liet. Piliečių Kliube, 631 
Walnut St. Bilietas 25c asmeniui. 
Duosime ir dovanų. Kviečiamo vi
sus dalyvauti. — V. J. S. (17-19)

WORCESTER, MASS
Sekmadienį, sausio 24-tą, 5 vai. 

po pietų, Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St., įvyks svarbus, gražus, 
pirmas šiais metais bankietas, kurio 
pelnas skiriamas vilnų ir ambulan- 
so fondam. LLD motėm kuopos na
res jau seniai mezga lietuviams ir 
kitiems raudonarmiečiams apsiren
gimus. Reikalinga, labai reikalinga 
paremti jų vilnų fondą. Tuo pačiu 
tarpu Worcesterio lietuviai pradė
sim savo kvotą ambulansų fondui. 
Juk Mass, lietuviai jau pradėjo va
jų sukėlimui finansų trim ambu- 
lansam: 1 Amerikos kariam, 1 lie
tuviam kovojantiem prieš Hitlerį 
ir 1 Sovietų Sąjungai.

Lai jokios priežastys nesulaiko 
jumis, draugai, nuo dalyvavimo šia
me svarbiame bankiete.—Rengėjos.

(1748)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 24 d., 2 vai. dieną. O. Shem- 
bcrienėš Name, 15 Front St. Kvie
čiam susirinkti visus narius, ir at
sivesti naujų įrašyti. Taipgi turime 
labai daug svarbių reikalų aptarti.
— Kom. (16-18)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, sausio 24) d., 5:30 v. 

vak., ALDLD 10 kp. rengia šaunią 
pramogėlę. Bus tikrų lietuviškų 
valgių ir gardžių gėrimų. Turėsime 
ir muzikantus. Katrų kojos miklios 
galės šokti. Įžanga nebrangi. Kvie
čiame visus dalyvauti. Įvyks Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. — 
Kom. (16-18)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių 

bo biznio skyriaus, metinis susirin
kimas įvyks penktadienį, sausio 22 
d., 8 
Avė. 
ypač 
rove, 
dyba. ■

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 2-ros Apskr. ruošia balių, 

įvyks 24 d. sausio, 408 Court St., 5 
vai. vak. Visi kviečiami dalyvauti 
šiame baliuje. Tą pačią dieną įvyks 
2-ro Apskr. j konferencija, bus sve- 
čių-delegatų 'iš kitų miestų, tad ga
lėsimo linksmai praleisti laiką. — 
Rengėjai. (16-18)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 24 d., 2 vai. dieną, 211 W. 
Coąl St., pas kriaučių. Šis susirin
kimas bus svarbus, visi dalyvauki-

Turėkite mintyj užsimokėti 
m. duokles. — P. E., sekr.

(1648)

Kliu-

v. v. Kliubo name, 280 Union 
Visi nariai prašomi dalyvauti, 
tie, kuriems rūpi Kliubo ge- 
Kviečla biznio direktorių

■ (1648)
vai-

te.
1943

už

't - ' 4
0 ■ ■

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
4 

už $7.50

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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.

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo. 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.

’ 5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, ArUiritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.

6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

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

9. VELVETONE CREAM, dči sausos veido odos; Vienas iš geriausių 
DEL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus 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 į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimęr Street Brooklyn, N. Y,
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PenktaiCien?o Vakarą
Pasibaigė Laikina “Vasara”

Kilo Protestai Dėl Neleidimo 
Marcantonio į Komitetą

Darbininkų rateliuose New 
Yorke ir po visą šalį kilo pa
sipiktinimas reakcininkų iš 
pietinių valstijų, o taip pat ir 
iš New Yorko susitarimu ne- 
daleisti kongresmano Vito 
Marcantonio į svarbų kongre
so teisių komitetą.

Marcantonio yra vienintelis 
darbietis kongresmanas visa
me kongrese, kovingas mūsų 
šalies vyriausybės karo pa
stangų rėmėjas ir visoje šaly
je paskilbęs kaipo darbininkų 
draugas.

Protestų telegramos buto 
kalbėtojui Sam Rayburn plau
kia nuo nacionalių ir lokalinių 
unijų vadų, CIO ir AFL. Ray
burn yra vadu to demokratų 
kokuso, kuris nutarė neįsileis
ti Marcantonio į komitetą. Kas 
liečia darbininkus, Marcanto
nio klausimas laikoma dar ne
užbaigtu.

Brooklyn ietis kunigas Tho
mas S. II arte n, veikėjas pilie
tinėse organizacijose, ypatin
gai daug pasidarbavęs prieš 
balsavimo taksus, pareiškė, 
kad šis klausimas “sustiprina 
Marcantonio draugų pasitikė
jimą juomi ir gauna jam tūks
tančius naujų draugų.” Kuni
gas mano pagaminti protesto 
rezoliuciją ir po ja gauti dau
gelio 
taipgi 
10-tą 
Hali
balsavimo taksus pavirs į tam 
tikrą demonstraciją už kong- 
resmaną.

Martin Cody, Viešbučių ir 
Kliubų Darb. Unijos Lokalo 
6-to finansų sekretorius pabrė
žė, kad “darbininkai žino 
Marcantonio kaipo ryžtingą 
draugą, ir darbininkams rei
kia tokio draugo teisių komi
tete. Darbininkams svarbūs 
įstatymai visuomet yra pavo
juje užkliūti teisių komitete, 
dabar dominuojamame reak
cininkų.”

Clifford T. McAvoy, Didžio
jo New Yorko CIO įstatymda-

vystei atstovas pareiškė, jog

keitimui to demokratu koku- 
so tarimo, kadangi Marcanto- 
nio buvimas 
bus simboliu 
gurno.”

Tarpe jau 
testu yra**šie

Selly,
Susisiekimų Sąjun- 

prezi-

teisių komitete
Amerikos vienin-

pasiuntusių pro
tini jų vadai: Jo- 

p rezidentas
Amerikos 
gos, CIO; Jay Rubin 
(lentas Viešbučių Amatų Ta
rybos, AFL; Michael Quill, 
prezidentas Transporto Darbi
ninkų Unijos, CIO; Conrad 
Kayo, distrikto vedėjas Amal- 
gameitų Bučerių Unijos, AFL; 
Abraham Flaxer, prezidentas 
Valstijos, Apskričio ir 
D a r b i ninku Unijos, 
Frank Dutto, Kopėjų 
1-mo biznio agentas;
Potash, Kailių Darbininkų Ta
rybos vedėjas, ir daugelio ki
tų unijų viršininkai. Taipgi pi
lietinės, negrų ir kitos organi
zacijos siunčia protestus rei
kalaudamos įleisti Marcanto
nio į kongreso teisių komitetą.

“Mergina Iš Leningrado 
Sugrįžo į Stanley

dvasiškių parašus. Jis 
pareiškė, kad vasario 
rengiamasis Carnegie 

masinis mitingas prieš

Pronacis Nuteistas 
5 Metam Už Ven

gimą Draft©
Robert C. Hoffman, 21 me

tų, 153-19—181st St., Jamai
ca, tapo nuteistas penkis me
tus kalėti per teisėją Clarence 
C. Galston už neštoj imą kariš- 
kon tarnybon.

Hoffman rašęs laiške, kad 
jis netikįs į kariavimą Jungti
nių Valstijų kariuomenėj, ka
dangi jo motina esanti gimus 
Vokietijoj ir tas, esą, būtų ka
riavimu prieš savo giminę. 
Kad taipgi jis negalįs kariauti 
ir prieš Vokietijos draugus, 
nes tai būtų kariavimu prieš 
savo šeimynos draugus. Bet jis 
nemanąs, kad kariavimas Vo
kietijos kariuomenėj prieš 
Ameriką būtų kariavimu prieš 
savo draugus.

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartėrtderis, pagei

daujama, kad jis suprastų degtinę, 
tai yra, žinotų degtinės vardus. 
Taipgi, kad mokėtų kalbėti, lietu
viškai, lenkiškai ir amerikoniškai. 
Būtų gerai, kad viduramžis žmogus 
atsilieptų. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės pas: 20th Century Bar 
and Grill, 52 Meserole St., Brook
lyn, N. Y. Telefonas EVergreen 
4-8954. (16-18)

Reikalingi vyrai ar moterys dirbti 
kaipo knygų peržiūrėtojai (Audi
tors) dideliame viešbutyje New 
Yorko Mieste. Darbas naktinis. 
Gaus gerą algą ir valgius. Pagei
daujama, kad būtų pilnai patyrę 
šiame darbe. Rašydami, praneškite 
amžių, kur dirbate dabar arba kur 
dirbote, kur galima susisiekti su 
jumis. Taipgi prisieis ir dirbti prie 
N. C. registerio. Visi gauti laiškai 
juo eplikaaių bus užlaikyta slapta. 
Rašykite: Personnel Mgr., General 
P. O., Box 650, New York City,

(17-18)

Šeštadienį Matykite Jodžius 
Ir Išgirskite Prakalbas 

šeštadieni, sausio 23. diena, prakalbą apie svarbiaušeštadienį, sausio 23. dieną, 
7 va), vakare, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė., bus rodoma net penkio
mis temomis, labai įdomūs ju
džiai, jų tarpe, kaip Raudono
ji Armija varo nacius atgal, 
kai)) Amerikos armija užėmė 
Afriką, kaip veikia Amerikos 
lėktuvai. Išgirsite vice-prezi- 
dento Wallace kalbą, matysi
te ir daugiau judžių, kurie la
bai yra įdomūs.

Antanas Bimba pasakys

apie svarbiausius ir 
vėliausius Įvykius karo fron
tuose, apie tai, ką reikia Ame
rikos civiliams žmonėms dary
ti, kad padėjus greičiau ir sėk
mingiau karą išlaimėti, apie 
tai, kokia yra padėtis Lietuvoj i 
ir ar ilgai dar ji kentės po na
cių jungu.

Ateikite visi ir visos. Pama
tykite gerus judamus paveiks
lus. Išgirskite gerą kalbėtoją! 

Visus Kviečia Rengėjai.

Sausio 22-rą, 8 vai. vak., 
Dombrowsky svetainėj, 755 
4th Ave., So. Brooklyne, bus 
rodomi įdomūs judžiai iš svar
biausių pasaulinių įvykių, o po 
judžių bus šokiai ir šiaip pa
silinksminimas. įžanga tik 35c. 
Pelnas skiriama Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Rengia 
LDS 50 kuopa. Visi So. brook- 
lyniečiai ir iš apylinkių kvie
čiami atsilankyti. G. K.

Per apie porą savaičių new- 
yorkiečius glostęs šiltas oras, 
panašus pavasario orui, su 
pradžia šios savaitės pasikei
tė. Pereitą trečiadienį tempe
ratūra buvo nupuolus iki 12 
laipsnių virš zero ir pranašau
ta pulsiant dar žemiau. 
\------------

Amerikos Darbo Federaci
jos Pild. Komitetas užgyro 
registraciją motorų tikslu pa
lengvinti vienur trūkumo, ki-| 
tur perviršiaus darbininkų j 
problemą.

Gyventojus Mokins 
Slaugybos

Atoinančią savaitę Queens 
pradeda namie slaugybos kla
ses, kuriose norima paruošti 
toms pareigoms bent 12,000 
to apskričio gyventojų. Pamo
kos bus Raud. Kryžiaus pa
talpose, 92-32 Union Hall St., 
Jamaica.

Susilaukė Sūnaus
su-

Miestų
CIO;

Lokalo
Irving

221 So. 4th
BROOKLYN,

Tel. EVergreen

Street
N. Y. 
7-6868

VALANDOJ:
% 9—12 ryte

1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

U
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Le VANDA '

Aldona Šopiūtė-Trentine 
sihiukė sūnelio gruodžio 27-tą, 
194 2 m., sveriančio 7 svarus ir 
11 uncijų. Jauna motina iš po 
ligos buvo pakilus, bet susida
rė naujų komplikacijų ii’ šio
mis dienomis gana sunkiai ser
ga, yra po gydytojo priežiūra. 
Randasi namie, 8512 — 96th 
St., Woodhaven, L. 1.

Aldona yra duktė Blanche 
Navickienės.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft) 

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokią 

Vyną ir Degtinės 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

□ ■
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Teatro lankytojams reika
laujant, Stanley Teatro vedė
jai trumpam laikui* sugrąžino 
pirmiausia tame teatre buvu
sią rodytą paskubusiąja So
vietų filmą “Mergina Iš Lenin
grado.” Ji pradėta rodyti sau
sio 19-tą.

Pirmuoju rodymu “Mergina 
Iš Leningrado” sumušė visus 
laikytojų skaičiaus rekordus.

Filmą perstato didvyrišką 
raudonųjų slaugių rolę gelbė
jime sužeistų, kas atliekama 
pačioje mūšių eigoje, po kul-

Zoja Fiodorovą

kų lietumi ir giliuose snieguo
se ir speiguose, kokius dabar, 
šiomis dienomis pergyvena 
Leningrado kovotojai ir slau
gės, stumiantieji ruduosius na
cių žvėris tolyn nuo Leningra
do. Vyriausią rolę vaidina 
Zoja Fiodorovą, gražuolė 
džių žvaigždė.

Filmą yra pirmutinė iš šio 
antrojo pasaulinio karo, 
švęsta “toms moterims, 
kurios kovoja su ginklu 
ir švelnumo greta vyrų 
mos savo ateitį.”

ju

pa- 
visur, 

drąsos 
ginda-

Kariškai Tarnybai Susirašė 
Daug Jaunimo

Pereitoj jaunuolių registra
cijoj kariškai tarnybai New 
Yorko valstijoj susirašė 44,048 
vaikinai, kuriem tarp liepos 1- 
mos ir gruodžio 31-mos suėjo 
18 metų. To amžiaus vaikinų 
valstijoj esama daugiau, bet 
daug jų jau buvo užsiregistra
vę kariuomenėn liuosnoriais.

Dabar visi sueinantieji 18- 
ką metų turi registruotis savo 
gimtadienį arba sekamą 
ną, jeigu jų gimtadienis 
puola šventadienį.

die- 
pri-

o
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Green Star Bar & Grill «

Lietuviškas Kabaretas

/

ta

B

E

5

E

NOTARY
PUBLIC

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

grab.
231 

taipgi 
parei-

$i V

Tel.
NIGHT-

Naudus, 42 m.
Livonia Av., Brook- 
satisio 20 d., Kings 

Laidotuvės

Teresa Wright, žvaigžde aktorė judyje “Abejonės Še
šėlis,” dabar rodomame Rivoli Teatre, Broadway ir 
49th Street, New Yorke.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRlangle 5-3622

Sumušę lakūną apiplėšimo 
i tikslais, du 19-kos metų vyru- 

jis nukrito ar nušoko nuo sto-i]{aį nuteisti nuo pusaštuntų iki 
go. |15-kos metų kalėti.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

silpnoka 
atsiliku- 
mokyk- 

du bro-

Gaudami pėdę neužmirškite n 
savo šalies reikalus — pir 

kite bonus ir štampas

UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
BROOKLYN

Gerai Patyrė Barberlal

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

159 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

P. Waldron, 54/m., rastas 
be sąmonės, bei/ dar gyvas 
prie savo namų, W.L 97th 
St., New Yorke. Manoma, kad

rt>
<

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783
IIAvemeyer 8-1158

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokt) 
užeina pas “Green SIAr Bar and Grill,” nes žino 

kad visados bus patenkinti

Linksma Purė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vj^ų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus Brooklyne

anuiH
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Vincent 
žiaus, 778 
lyne, mirė 
County ligoninėj,
įvyks sausio 23 d., 10 vai. ry-

Velio- 
našlę

Gloria, 
du sū- 
Taipgi

Užmušta 12 Mėty 
Mergaite

to, šv. Jono kapinėse, 
uis paliko nuliūdime 
Frances, tris dukteris, 
Dorothy ir Constance, 
nūs John ir Richard,
keturis brolius ir seserį.

Jo kūnas pašarvotas 
J. Garšvos koplyčioje, 
Bedford Ave. Garšva 
rūpinasi ir laidotuvių 
go m.

Lietuvių Rakandų Krautuve

Sausio 20-ta, buvusio Hotel 
Plaza tarnautojo Baez kamba
ryje, 513 W. 59th St., New 
Yorke, rasta 12-kos metų mer
gaitė Martha Punt. Mergiščios 
galva buvo sukapota plaktu
ko smailygaliu, jos gerklė per
rėžta peiliu, išžaginta.

Sąryšyje su žmogžudyste 
jieškomas Ellis Ruiz Baez, 45 
m., portorikietis, kuris tam 
kambaryje gyveno ir buvęs su 
Martha pažįstamas, tik perei
tą šeštadienį mergiščioms pas 
jį nuėjus jis Marthai davęs 
dolerį. Baez pastarosiomis po
ra dienų dingęs iš kambario ir 
iš darbo. Gi pereitą trečiadienį 
policijon atnešta prie 18th St. 
ir Lexington Ave. rasta pini
ginė, kurioj radę Baez regis
tracijos kortą ir kitus doku
mentus.

Mergiščia buvus 
protiniai, lankiusi 
siems vaikams klasę 
loj. Jos tėvas miręs,
liai kariuomenėj. Ji gyveno su 
motina ir jos antro vyro dviem 
mažais vaikais.

>
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIClUS
’ 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. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą!
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DU^O- 
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
M

M

l

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VIU-THIN* RAMONA VIRI-THIN*

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, M. 

TeL STagg 2-2173




