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“Gimiau 1809 m. vasario 12 
d. Hardin apskrity], Kentu- 
kėje. Mano tėvai buvo gimę 
Virginia valstijoj iš .nežymią 
šeimų — sakyčiau, antraeilių 
šeimų. . .
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“Mano tėvas turėjo tik še- 
šius metus amžiaus, kai mirė 
jojo tėvas, ir jis užaugo be jo
kio mokslo. Iš Kentucky vals
tijos jis persikėlė Į Spencer 
apskritį, Indiana valstijoj, 
man esant aštuoneriu metų 
amžiaus. Mes apsigyvenome 
mūsų naujoje sodyboje apie tą 
patį laiką, kai Indiana patapo 
valstija ir įstojo į Jungtines 
Valstijas . . . Ten aš užaugau. 
Buvo ten taip vadinamų mo
kyklų, bet iŠ jų mokytojų ne
buvo reikalauta jokių kvalifi
kacijų, apart mokėjimo skai
tyti, rašyti ir skaitlinėmis skai
čiuoti, kad galėtų sudėti du ir 
du. O jei pasitaikydavo toje 
apylinkėje užklysti kokiam 
klaidūnui, mokančiam lotynų 
kalbos, tai į tokį būdavo žiū
rima kaip į kokį raganių. Ne
buvo ten nieko, kas galėtų 
akstinti žmogų siektis moks
lo . . .“

Tai paties Abraomo Lincol
no žodžiai apie save, apie sa
vo vaikystes gyvenimą, kuris 
buvo šiurkštus, aštrus, beveik 
beviltis.

Tačiau jaunasis Lincolnas 
nugalėjo visokias kliūtis, lavi
nosi, pats per save pasiekė 
mokslo, savišvietos ir tapo iš
rinktas Jungtinių Valstijų 
prezidentu — 16-tuoju Jung
tinių Valstijų prezidentu. Jam 
teko eiti tos sunkiosios parei
gos tuo laikotarpiu, kai mūsų 
krašte virė Civilis Karas, kai 
milijonai žmonių kovojo dėl 
Jungtinių Valstijų vienybės iš
laikymo, dėl vergijos panaiki
nimo. Jam teko vesti mūsų 
kraštas per didžiausius kri- 
zius, per neapsakomas skers- 
paines. Lincolnui, pagaliau, te
ko kristi kankiniu nuo nelabo
jo priešo šūvio, nuo tų laikų 
penktakolonisto šūvio .. .

Kiekviename didesn i a m e 
kare, kurį mūsų kraštas vedė, 
buvo atsiradę niekšų, pardavi- 
kų, penktakolonistų. Tokių 
buvo Revoliuciniame Kare, to
kių buvo 1812 metų, kare su 
Anglija, tokių buvo Civilinia
me Kare, tokių yra ir šiandien, 
žmonių kare, vedamame prieš 
fašistinę Ašį, prieš civilizaci
jos ir kultūros neprietelių — 
fašizmą.

Civiliame Kare tų laikų 
penktakolonistai prieš Lincol- 
ną veikė panašiai, kaip šian
dien tūli ponai veikia prieš 
Rooseveltą. Tiek kongrese, 
tiek už jo sienų Lincolno prie
šai visaip jį šmeižė, darydami 
visokias kliūtis karo eigai pa
kenkti.

Tas labai pasunkino Lin
colnui vesti karą. Tas daug 
lėšavo Jungtinių Valstijų žmo
nėms. Bet, nepaisant visko, jie 
laimėjo!

Lincolnas mirė nuo akto
riaus Bootho šūvio 1865 m. 
balandžio 15 d. 7 vai. ryto.

Jis mirė, bet jo šviesūs dar
bai niekad nemirs. Jo moky
mai, jo meilė darbo žmonėms, 
prispaustiems viso pasaulio 
bus didžiausias įkvėpimas 
gentkarčių. gentkartėms kovoti 
už laisvę, už šviesesnį gyveni
mą, už gražesnį rytojų.
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Kaip Civiliame Kare, taip ir 
šiandien mes kovojame už 
tai, “kad žmonių vyriausybė, 
žmonių išrinkta ir žmonėms 
tarnauti paskirta nepranyktų 
nuo šios žemės.“

Amerikos žmonės, kariau-

tiso'

AMERIKIEČIAI IŠ ORO 
PLIEKĖ PRIEŠUS NET 

GRAIKIJOS SALOJE 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, vas. 10. — Jungtinių Valstijų lai- 
vyno pranešimas:

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Mūsų didieji bombanešiai Liberatoriai ir vidutiniai 

Mitchell bombanešiai vas. 8 d. mėtė bombas į japonų 
stovyklų sritį Kiskos saloj ir į priešų įrengimus North 
Head (Aleutuose). Buvo matyta septyni japonų Zero 
vanden-lėktuvai ant vandens, bet jie nemėgino pasi
priešint. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vas. 9 d. mūsų Airacobra lėktuvai kovotojai užpuolė 

ir nuskandino didelę japonų valtį ties Hooper Įlanka 
šiaurinėse Russel salose. Toj pat apylinkėj buvo sunai 
kinta tam tikras skaičius metalinių kūrenamojo žibalo 
statinių, plūduriavusių ant vandens.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

TALKININKAI ATMETĖ I ANGLAI ATAKUOJA 
JAPONUS 6 MYL. NACIUS MISIJOJ kurio gimtadienį švenčiame šiandien. (Skaity

kit šios dienos Laisvėje Krislus.)

SOVIETAI UŽĖMĖ DAR 
DU GELŽKELIU CENT
RUS CHARKOVO SRITY 
Sovietų Oficialiai Pranešimai

LONDON, vas. 10. — Specialis Sovietų radijo pra
nešimas užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė užėmė Volčansko ir čugujevo 
miestus.

Ukrainoje vas. 10 d. mūsų kariuomenė per įveržtas 
kautynes užėmė Volčansko miestą ir geležinkelio sto
tį ir Čugujevo miestą ir geležinkelio stotį.

Vidunaktinis Sovietų radijo pranešimas, greta kit
ko, sakė:

Ukrainoje mūsų kariuomenė taipgi užėmė apskričio 
centrą Pečenegi ir didelę apgyventą vietą ir geležinke
lio stotį Bielyj Kolodez.

Azovo Jūros pakrantėje mūsų kariuomenė užėmė 
apskričio centrą ir geležinkelio stotį Primorsko-Ach- 

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

RAUDONOJI ARMIJA ATAKUOJA NACIUS 
JAU CHARKOVO PRIEMIESČIUOSE

Australija, vas. 11. — 
Amerikiečiai ir australai 
nubloškė japonus šešias my
lias atgal nuo Wau, šiaur
vakariniame Naujosios Gui- 
nejos ruožte. Tapo užmuš-, 
ta bent 150 japonų, besi
traukiant jiem atgal.

Suėmė Hitlerio Agentų 
Saiką Brazilijoj

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia suėmė tam tik
rą skaičių vokiečių ir bra
zilų fašistų, kurie buvo pa
darę sąmokslą padėt na
ciam įsiveržt į Braziliją 
pernai rugsėjo mėnesį.

Kongresmano Pasaka 
Apie Japonų Galybę
Washington, vas. 10. — 

Kongresmanas Costello, na
rys karinių reikalų komisi
jos, nupasakojo, būk Japo
nija esanti stipresnė už Vo
kietiją.

Havana. — Sustreikavo 
Kūbos miesto Camaguey 
gyventojai dėl to, kad val
džia neparūpino vandens 
per keturias paskutines die
nas. '

darni prieš fašistinę Ašį, gali 
ir privalo daug ko pasimoky
ti iš praeities, iš tų laikų, ka
da Lincolnas vadovavo mūsų 
karinėms jėgoms prieš pietinių 
valstijų viešpačius, troškusius 
sunaikinti Jungtinių Valstijų 
čielybę ir palaikyti Ameriko
je vergiją.

Mes privalome juo labiau 
remti karines krašto pastan
gas ir prezidentą Rooseveltą, 
mūsų ginkluotųjų jėgų vyriau- 
sįjį komandierių. Mes už tau
tinę vienybę! Mes privalome 
kovoti prieš tuos, kurie kenkia 
mūsų krašto karinėms pastan
goms stiprinti; prieš visokius 
penktakolonistus, prieš atvirus 
ir apsimaskavusius Hitlerio 
agentus!

London, vas. 11. — Aš
tuntoji anglų armija, iššla- 
vus Rommelio nacius ir ita
lus iš Libijos, dabar pradė
jo gana smarkią prieš juos 
ataką pietinėje Tunisijoje, 
už 20 mylių nuo Libijos sie
nos.

Lenkijos Premjeras 
Nori Rytų Prūsijos

London. — Generolas VI. 
Sikorskis, trėmime esančios 
lenkų valdžios ministeris 
pirmininkas, kalbėjo per ra
diją į lenkus jūrininkus ir 
užreiškė, jog po šio karo 
Lenkija turės gauti daug 
platesnį priėjimą prie Bal
tijos Jūros, negu pirmiau. 
Jis, tarp kitko, sakė:

Laikas nuo laiko ėjo gan
dai, kad lenkai gal sutiktų 
užleist Rusijai kiek žemės, 
kurią rusai laiko reikalinga 
savisaugai, jeigu talkinin
kai sutiktų pervest Lenkijai 
Rytų Prūsiją, su ilgu ir 
svarbiu Baltijos pajūriu ir 
turtinga žeme farmom ir 
pienininkystės ūkiui.

Drabužių Esą Gana Vi
siem Amerikiečiam

Washington. — Karinės 
gamybos įstaiga ir kainų 
administracija pareiškė, jog 
Amerikoje yra drabužių už
tenkamai visiems; todėl nė
ra reikalo kortelėmis apri
boti jų pirkimą.

BADU STREIKUOJA 
GANDHI

Indijoj paskelbė 21-nos 
dienos bado streiką kalėji
me Mohandas K. Gandhi, 
tautinis indėnų vadas, pro
testuodamas prieš anglų 
viešpatavimą tame krašte. 
Bet tai nebus visiškas bada
vimas, nes Gandhi gers vai
sių syvus.

Portland, Ore. —- Apsivo- 
žus valčiai, prigėrė 8 laiva- 
stačiai.

Angly Premjeras Pareiškė: 
Fašistai Bus Triuškinami 
Ant Žemės, Ore ir Jūrose

London, vas. 11. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Churchill raportavo seimui 
apie savo pasitarimus su 
prez. Rooseveltu Kasablan
koj, Šiaurinėj Prancūzų Af
rikoj; sakė, kad buvo iš
dirbta pilna karo veiksmų 
programa devyniems mė
nesiams prieš fašistų Ašį.— 
Iš to nužiūrima, kad Chur
chill susitarė su prez. Rbo- 
seveltu pradėt ofensyvą 
prieš Hitlerį ir Mussolinį 
Europoje ne vėliau kaip ei
goje devynių artimiausių 
mėnesių.

Churchill pareiškė, jog 
anglai ir amerikiečiai tikrai 
įsiverš į Europos sausumą 
ir šturmuos fašistus ant 
žemės, ore ir jūroj, kad su
triuškint nacius - fašistus 
kuo greičiausiu laiku.

Vienas to ofensyvo tiks
las tai bus atliuosuot vokie
čių gulimą, spaudimą, daro
mą prieš Sovietų Rusiją, 
kaip teigė premjeras Chur
chill. Jis pareiškė gilią pa
garbą “rusams už puikiau
sius ir milžiniškus žygius” 
prieš nacius. Churchill ža
dėjo daugiau kariniai-me-

Kongresmanai Nutarė
Palaikyt Nelemtąją

Dieso Komisįj ą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 302 balsais prieš 92 
nutarė dar dviem metam 
palaikyt Dieso komisiją ne
va tyrinėjimui prieš-ameri- 
kinių judėjimų ir skirt Die- 
sui lėšų.

Eilė Naujosios Dalybos 

džiagines paramos Sovie
tams.

Pakartodamas preziden
to Roosevelto užreiškimą, 
kad fašistų kraštai bus taip 
supliekti, jog turės besąly
giniai pasiduot, Churchillas 
paaiškino, kad tas užreiški- 
mas nėra atkreiptas prieš 
pačius Vokietijos, Italijos 
ar Japonijos žmones. Bet su 
jų fašistiniais valdovais tai 
bus pasielgta su begailestin- 
gu teisingumu, kaip pabrė
žė Churchillas.

Jungtinės Tautos nepaliks 
nė mažiausio pėdsako faši
stų galios Vokietijoj, Itali
joj ir Japonijoj.

Nežiūrint vokiečių sub- 
marinų, per paskutinį pus
metį prekiniai Anglijos ir 
Amerikos laivynai padidėjo 
1,250,000 tonų, o per pasku
tinius du mėnesius nacių 
submarinai mažiau nuskan
dino talkininkų laivų, negu 
kada pirmiau, kaip teigė 
Churchillas.

Jis sakė, kad Amerika ir 
Anglija sėkmingai perkėlė 
į Šiaurinę Afriką jau be
veik pusę miliono savo ka
riuomenės.

demokratų ir kai kurie pa
žangesni republikonai kar
čiai priešinosi Dieso komisi
jai, reikalaudami ją panai
kint kaipo kenksmingą 
karinėms Amerikos pastan
goms.

Dieso komisija persekio- 
(Tąsa 5-am pusi.)

Maskva, vas. 11. —Ūžė-i 
mus Sovietam Čugujevą, 
miestą su svarbia geležin
kelio stočia, Raudonoji Ar
mija pasiekė punktą už 22 
mylių į pietų rytus nuo 
Charkovo, Ukrainos did
miesčio, plieno pramonės 
centro. Kita Sovietų ka
riuomenės dalis užėmė Vol
čansko miestą su didele ge-. 
ležinkelio stočia, 36 mylios 
į šiaurių rytus nuo Charko-i 
vo.

Po to raudonarmiečiai 
atėmė iš vokiečių eilę tvir-i 
toviškų pozicijų arčiau 
Charkovo.

švedai Sako, Kad Naciai 
Kraustosi iš Charkovo

London, vas. 11. — Iš 
Švedijos pranešama, kad 
Sovietų kariuomenė štur
muoja hitlerininkus Char
kovo priemiesčiuose, tiktai 
už šešių mylių nuo paties 
miesto. Sovietinė artilerija 
jau pirmiau pradėjo bom
barduoti nacių fortus ap
link Charkovą.

Pranešimas iš Stockhol- 
mo sako, kad vokiečiai jau 
pradėję kraustytis iš Char- šiem darbininkam bei tar- 
kovo, kur jiem gręsia apsu- nautojam turės būti moka- 
pimas. (Tatai dar nėra pa
tvirtinta.)

Maskva. — Į šiaurius nuo 
K u r s ko raudonarmiečiai 
dar pasigrūmė artyn Orio
lo.

Sovietų kariuomene ties 
Rostovu atėmė iš vokiečių 
dar kelias tvirtoviškas po
zicijas ir be atvangos bom
barduoja priešus per Dono 
upę.
Sunaikino Nacius 110 My

lių Ruožte prie Azovo 
Raudonoji Armija užėmė 

Achtari, prieplaukos miestą 
prie Azovo Jūros, 110 my
lių į pietų vakarus nuo Ros
tovo, ir visiškai apvalė nuo 
apsuptų nacių ištisą ruožtą 
tarp Achtari ir Rostovo.

(Sovietų laivai iškėlė sa
vo kariuomenės dalinius su 
tankais Norossiisko srityje, 

kaip neoficialiai teigiama. 
Tarp Novorossiisko apylin
kės ir Achtari yra apsupta 
bent destėkai tūkstančių vo
kiečiu tame vakarinio Kau
kazo kampe.)

Sovietų orlaiviai audrin
gai atakavo nacių lėktuvų 
stovyklą prie miesto Stali
no, į šiaurvakarius nuo Ro
stovo, ir sunaikino 20 prie
šu orlaiviu ant žemės. C 4.

Raudonarmiečiai sulaužė 
vokiečių kontr-atakas Kra- 
matorsko srityje, 110 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Ros
tovo, ir pažygiavo dar pir
myn, grūmodami atkirst 
kokius 250,000 hitlerininkų 
esamų Rostovo srityje.

»...»■ , I. ■■■■■ —. ■ ■

Ne Visiem Bus Mokama 
Viršlaikių Alga už Dar

bą Virš 40 Valandų
Washington. — Valdiška 

Žmonių Karinių Jėgų Ko- 
I misija paaiškino, jog tose 
' srityse, kur įsakoma įvest 
48 valandų darbo savaitė 

i vieton 40 valandų, ne vi-

ma pusantra tiek algos uz 
pridedamas valandas, kaip 
už viršlaikį.

Tarp darbininkų - tar
nautojų, kuriem bus moka
ma tik paprasta alga nuo 
valandų, yra farmų darbi
ninkai, namų tarnautojai ir 
kiti, kuriem algų-valandų 
įstatymai, bendros-unijinės 
sutartys ar asmeniniai susi- 
derėjimai nenusako mokėt 
pusantro karto tiek už virš
valandžius.

Įsakymas dėlei 48 valan
dų darbo savaitės įvedimo 
taipgi nepaliečia bartende- 
rių ir tūlų kitų darbininkų- 
tarnautojų, kuriem valstijų 
įstatymai apriboja valan
das.

Anglų premjeras Chur
chill žadėjo daugiau para
mos Chinijai.



’Antras Puslapis

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc.

Every day except Sundays and Holiday* 
Established April 5, 1911

127 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. STagg 2-8878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .................... - $6.00
United States, six months .................. - $3.25
Brooklyn, N. Y., per year .................... $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ------------ $3.50
Foreign countries, per year------------ $8.00
Foreign countries, six months  --------$4.00
Canada and Brazil, per year -----------$7.00
Canada and Brazil, six months —..... — $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the

Act of March 3, 1879.

Sako, Antrasis Frontas Šiemet 
Bus Atidarytas

Kada Hitleris užpuolė Sovietų Sąjun
gą, tai Amerikoj ir Anglijoj karo “spe
cialistai” buvo tikri, kad naciai laimės 
per kelis mėnesius, jeigu ne per kelias 
savaites. Taip didelis buvo pasauly nusi
gandimas Hitlerio, taip menkas buvo su
pratimas Sovietų Sąjungos, tos darbo 
žmonių valstybės, kokią jėgą ji atstovau
ja. Bet vis gi, tie karo “specialistai” 
kalbėjo daugiau kariškai, negu dabar. 
Jie nors sakė: “Tas duos mums kelias 
savaites ar kelis mėnesius laiko geriau 
prisirengti karui prieš Hitlerį.”

Sovietų Sąjunga davė ne kelias savai
tes, ne kelis mėnesius, bet jau virš pus
antrų metų ji neša Jungtinių Tautų ka
ro naštą, laiko virš 2,000 mylių frontą, 
ir ne tik laiko, bet masiniai naikina Hit
lerio ir jo fašistinių talkininkų jėgas! 
Jeigu kas pirma manė, kad Hitleris “ne
įveikiamas,” jeigu kas tikėjo tam nacių 
blofui, tai dabar tik beprotis tam gali 
tikėti.

Sevastopolis! Odesa! Leningradas! 
Maskva! Stalingradas! Priekaukazija! 
Kurskas! Ir dabar Rostovas, tai vis 
vardai, kurie drebina kiekvieną hitleri
ninką, nes ten yra milijonų nacių kapai! 
Ir ten palaidota ne vien Hitlerio blofas 
apie jo “nesumušamą” armiją, bet ir jo 
tikra karo jėga.

Mūsų talkininkės, Sovietų Sąjungos, 
Raudonoji Armija greičiau veja hitleri
ninkus atgal, negu jie ėjo pirmyn. Ir 
Hitlerio armiją laukia visiškas susmu
kimas Sovietų Sąjungoj, laukia apsupi
mas Rostovo, Krymo, Oriolo, Pskovo, 
Estijos ir Latvijos srityse. Ir Raudonoji 
Armija tą atliks, jeigu mes, Anglija ir 
Amerika, atliksim savo pareigą.

Mes dabar jau ne ta jėga, kokia bu
vome seniau. Mūsų šalis turi kelių mi- 
lionų gerai išlavintų vyrų armiją, orlai- 
vyną ir galingą laivyną. Mūsų industri
ja galinga. Mes vien lėktuvų į mėnesį 
jau padarome daugiau, negu Vokietija, 
Italija ir Japonija j daiktą sudėtos. Mū
sų kariai veržiasi į kovą, kad greičiau 
užbaigus hitlerizmą.

Prezidentas Rooseveltas po naujų mer 
tų ir iš Kasablankos grįžęs kalbėjo, kad 
mes šiemet kirsime iš kelių punktų hit- 
lerizmui. Kada Raudonoji Armija muša 
priešą, tai laikas ir mums jį mušti.

Reikia manyti, kad šiemet antrasis 
frontas Europoje iš tikrųjų bus atida
rytas. Štai, mūsų vyriausybė oficialiai 
paskelbė, jog 1943 metais bus padary
ta Europoje invazija — milžiniška inva
zija — antrasis frontas, kuris suvaidins 
istorinį vaidmenį, sumuš priešą.

Vyriausybė teisingai įspėja, jog, ant
rąjį frontą atidarius, mes turėsime nu
kentėti: žus nemažai mūsų karių, bus 
jų sužeista ir, pabrėžiama, mes, pasili
kusieji namieje, turėsime sunkiau dirb: 
ti, ilgiau dirbti.

Amerikos žmonės yra viskam pasiren
gę, by tik mes pradėsime didesnes ak
cijas frontuose.

Socijal'Fašistinis Duetas
Čikagiškis dienraštis Vilnis (iš vas.

8 d.) rašo:
“Tarp p. Grigaičio ir Smetonos dinas

tijos, susispietusios “Dirvoje”, tęsiasi ba
talija. Tai nėra tikra kova, bet politinių 
gešeftmacherių susikirtimas.

“Vienas iš smetonininkų vėl kaltina 
Grigaitį daužius monopolius laike 1905 
metų revoliucijos. Grigaitis “Naujieno
se” atsako, kad ne jis daužė monopo
lius, bet tas nelabasis anarchistuojantis 
avantiūristas Kapsukas.

“Jei nabašninkas caras būtų gyvas, tai 
Grigaitis išduotų Kapsuką, kaipo anar- 
chistuojantį avantiūristą.

“Tokia Grigaičio-Smetonos kova yra 
niekas daugiau kaip jonvaikių kolioji- 
masis.

“Tėmykite. Tame pačiame “Dirvos” 
numery (vasario 6 d.), kur kuris nors 
iš smetonininkų akėja Grigaitį, įtalpin
tas tas pats laiškas iš Švedijos, kuris 
neseniai buvo tilpęs ir “Naujienose”.

“Ir smetonininkų ‘Dirvai’ ir Grigai
čio ‘Naujienoms’ tas ancevičinis laiškas 
labai svarbus, nes ten visos informaci
jos iš Berlyno. ‘Dirva’ taip ir pareiškia, 
kad tas laiškas labai svarbus. ‘Naujie
noms’ tas laiškas taip pat buvo labai 
svarbus.

“Ir vieno ir kito laikraščio pamatinis 
tikslas tas pats: šmeižti Sovietų Sąjun
ga.

“Tame pačiame ‘Dirvos’ numery V. 
Sirvydas reiškia didžiausią džiaugsmą, 
kad kongresmanas Marcantonio nepate
ko į atstovų buto teisminį komitetą. Mat, 
jis ‘raudonasis,’ jis ‘Maskvos draugas.’

“V. Sirvydas smetonininkų ‘Dirvoj’ 
rašo beveik žodis žodin tą patį, ką rašė 
socialdemokratų ‘Naujienos’.

“V. Sirvydui patinka kongreso reak
cininkai (Dies, Rankin ir kompanija), 
kurie pastojo kelią Marcantonio. Aku- 
rat tokia jau pažiūra ir Grigaičio.

“Smetonininkų ‘Dirvos’ polemikoj pa
matinis ‘argumentas’ visuomet buvo ir 
yra gąsdinimas žmonių raudonaisiais, 
Maskva. ‘Dirva’ labiausia giria Smetoną, 
kad jis apvalė Lietuvą nuo ‘rusiško rau
go’, nihilizmo ir bolševizmo.

“Ar ne ta pati linija ir ‘Naujienose’? 
Diena iš dienos tas laikraštis rašo ir 
sapnuoja apie Maskvą, apie Maskvos pi
nigus, apie rusišką raugą ir taip to- 
liaus.

“Tai kas, kad asmeniškai jie susikivir
čiję. Jų politinė linija ta pati, o tas 
juk yra svarbiausia.”

Vokietijoj Sąjūdis Ir 
Nusiminimas

Mr. G. L. Sulzberger, amerikiečio ko
respondento, surinktais daviniais, nacių 
Vokietijoj prasidėjo didelis sujudimas ir 
nusiminimas. Ilgai Hitleris ir Goebbelsas 
apgaudinėjo visus žmones kalbėdami, 
būk karas prieš Sovietų Sąjungą eina 
“pagal planą,” kad jie visur pergalį.

Dabar naciai negali savo melagysčių 
paslėpti ir užtylėti. Nors jie ir dabar 
kalba apie tai, kad “visur rusus atmu
ša”, kad “viskas eina pagal planą,” bet 
kiekvienam jau yra aišku, kad tai me
las! :7'i %

Lietuviškų pulkų Raudonojoj Armijoj dalinys; šitie kovotojai, podraug su Raudonąja 
Armija ir visa SSSR liaudimi yra pasiryžę išlaisvinti Lietuvą, išmušant iš ten vokiečius 
okupantus.

Lietuva ir Sovietų Sąjunga
Lietuvos liaudis pirmu 

kartu laisvai atsiduso—tai 
birželio mėnesį, 1940 me
tais, kada iš Lietuvos pa
spruko fašistas Antanas 
Smetona ir visa jo budelių 
šaika. Per 14-ką metų jie 
žudė ir kalėjimuose pūdė 
Lietuvos žmones! Per 14-ką 
metų jie plėšė Lietuvos 
liaudį ir jos sūnus šaudė! 
Žvėriškas Antano Smetonos 
fašistinis teroras Lietuvos 
istorijoj pasiliks juodžiau
sias !

Juk tai jis nuvertė liaudi
ninkų vyriausybę ir tuojau 
sušaudė keturis žymiausius 
Lietuvos liaudies vadus Ka
zį Giedrį, Juozą Greifenber- 
gerį, Karolį Požėlą ir Ra
polą čiornį! Tai jo šaika 
šaudė Suvalkijoj valstie
čius, kurių tarpe nužudė 
Juozą Gustaitį ir kitus!

Kada Sovietų Sąjunga su
sekė, kad Antanas Smetona 
suokalbiauja su Hitleriu ir! 
kviečia į Lietuvą ruduosius! 
kryžiuočius, ką vėliau ir! 
patsai budelis Hitleris pri-! 
pažino, tai birželio mėnesį, i 
1940 metais, Raudonosios; 
Armijos padrūtinimai atė- ; 
jo į Lietuvą, kad pastojus ! 
naciams kelią.

Antanas Smetona ir jo I 
fašistų šaika prisilupę Lie-!

tuvos turto dūmė pas Hit
lerį į Berlyną. Ir pirmu 
kartu Lietuvos liaudis lais
vai atsiduso. Tuojau susi
darė Laikinoji Valdžia 
priešakyj su Lietuvos rašy
toju ir veikėju Justu Palec- 
kiu. Paskelbta Lietuvoj pil
na laisvė. Atsidarė kalėjimų 
durys ir iš ten išėjo šimtai 
Lietuvos geriausių sūnų ir 
dukrų, per daugelį metų 
kankintų. Prasidėjo po visą 
Lietuvą susirinkimai, pra
kalbos ir džiaugsmo de
monstracijos,

Smetonos Seimas, kuris 
nieko bendro neturėjo su 
Lietuvos liaudies valia, bu
vo paleistas.Paskelbta nauji 
rinkimai. Tai buvo pirmieji 
tikrai laisvi rinkimai Lie
tuvoj. Rinkimuose turėjo 
teisę dalyvauti visi vyrai ir 
moterys sulaukę 21-metų 
amžiaus. Balsavimai buvo 
lygūs ir slapti. Balsavimuo
se dalyvavo darbininkai, 
valstiečiai, inteligentai, ku
nigai, minykai ir minykės! 
Visi! Balsavimuose dalyva
vo veik 100,% visi turinti 
teisę balsuoti arba 1,386,- 
569 piliečiai. Už Darbo 
Žmonių Sąjungos kandida
tus buvo paduota 99.19 nuo
šimčių visų balsų.

Penktad., Vasario 12, 1943

ka, stovėdama atskirai pati 
savaimi, niekada nebūtų 
galėjus to pasiekti.

“Gyvenimas parodė, kad 
tik Jungtinės Sovietų Res
publikos tegali atsispirti 
prieš imperialistines vals
tybes, kurios grumiasi ir 
veržiasi pavergti ir pajung
ti mažąsias tautas ...

“Lietuvos liaudies seimas, 
įsitikinęs, jog tik inkorpo
ravimas į Sovietų Respubli
ka užtikrins tikra vvriausia4- 4- « C-

savivaldybę Lietuvių Vals
tybei, tikrą bujojimą pra
mones ir žemdirbystės, tik
rą pražydimą lietuvių tauti
nės kultūros, tikrą išvysty
mą medžiaginių ir dvasinių 
liaudies jėgų, pildydamas 
valią žmonių, kurie nuvertė 
senąjį režimą, — režimą 

| priespaudos ir neteisybės, 
režimą, kur vienas žmogus 
išnaudojo kitą, — todėl šis
liaudies seimas nutarė pra
šyti Vyriausią Sovietą So
vietinių Socialistinių Res-

Lietuva Tapo Tarybine 
Respublika

Pirm ir renkant Lietuvos! 
Seimo atstovus įvyko tūks
tančiai susirinkimų. Vilniu
je ir Kaune masiniuose su
sirinkimuose dalyvavo po 
virš 100,000 žmonių. Visur! 
reikalavo, kad žemės būtų; 
atiduotos darbo valstie
čiams, fabrikai ir dirbtuvės 
su kitais šalies turtais pa-1 
daryti visos liaudies nuo- i 
savybe, kad Lietuvoj būtų 
įvesta tarybinė tvarka, kad 
sekmingesniam Liet uvos 
bu jojimui Lietuva lygiomis 
teisėmis susivienytų su ki
tomis tarybinėmis respubli
komis įstodama į Sovietų į 
Sąjungą.

Ir liaudies išrinktas Sei
mas, pildydamas žmonių

publikų Sąjungos priimti 
Lietuvos Sovietinę Socialis
tinę Respubliką į Sovietų 
Sąjungą, kaipo Sąjunginę 
Respubliką tokiais pat pag
rindais, kaip buvo priimtos 
Ukrainų, Baltinsiu ir kitos 
sovietines respublikos į So
vietų Sąjungą.”

Kaip matome, tai ne So
vietų Sąjunga pareikalavo 
arba privertė Lietuvos val
stybę į stot į jos broliškų so
vietinių respublikų šeimą, 
bet to reikalavo Lietuvos 
liaudis ir tą liaudies reika
lavimą išpildė Lietuvos sei
mas prašydamas priimti 
Lietuvą.

Vyriausias Sovietas So
vietiniu Socialistiniu Res
publikų išklausė šį Lietuvos 
prašymą ir rugpjūčio 3 d., 
1940 m., priėmė Lietuvą į

Vaizdas is Stalingrado: raudonarmiečiai baigia apvalyti miesto priemiesčius nuo 
naciškų įsiveržėlių. Nuotraukoje matosi ir tankas, vokiečių paliktas.

TARYBŲ LIETUVA
Tu gimei aštuonioliktų metų ugny, 
Revoliucijos liepsnos iš tolo tau švietė 
Ir Leninas rodė tau pergalės kelią.
Dar šiandien man vaikystės vaizduos gyveni,— 
Kai delnai gniaužė ginklą grublėti, 
Kai veidai viltimi ėmė degti išbalę. •
Už tarybinę vėliavą tavo narsiai 
Lietuvos tada kovėsi liaudis— 
Ir laimėjimui mirksnio betrūko. 
Bet į kapą įstūmė tave duobkasiai, 
Kovotojus tavo išžudė, sušaudė, 
Ir vėliavą tavo nelaisvės vėl uždengė rūkas.
Bet tu nemirei, liaudies išlikus širdy, 
Tu kalėj imti požemiuos augai 
Ir palėpiais šaukei tamsią naktį.
Tu teismuos pasmerkimo klausei išdidi, 
Tu kalbėjai, kai žodį mes tarėme “draugas,” 
Ir nuo kulkų širdis nepaliovė tau plakti.
Ir atėjo seniai kovose išsvajota diena, 
Kai numetusi pančius, tu aikštes užliejai, 
Kai pavasario sriautas ištvinęs.
Tavo veidą laimėjimo puošė giedri šypsena, 
Tavo laisvė plieniniuose tankuos dundėjo, 
O lėktuvai vainiką padangtėj tau pynė.
Suklestėjai šeimoj seserų jau laisva, 
Sujūravo laukai, sudundėjo dirbtuvės 
Ir į šviečiančią ateitį Stalinas vedė. 
Kaip pražydus gėlė tu buvai, Lietuva, 
Kai tave vėl atgiję kryžiuočiai užgriuvo, 
Kad nelaisvėj amžiams paliktum bežadė.
Tu šiandien vėl esi kraugerių pavergta, 
Vėl kraujuos tavo veidas, supančiotos rankos 
Ir vėl kruviną kapą tau budeliai kasa.
Tiek atlaikius lig šiol ir šiandien tu tvirta, 
Ir šiandieni tau jėgų, kad laimėtum, užtenka, 
Ir šiandien tu parodai didvyrišką drąsą!

Kostas Korsakus.

valią, liepos 22 dieną, 1940 
metais paskelbė Lietuvą 
Socialistine ir Sovietine 
Respublika.

Tarpe kitko deklaracijoj 
sakė:

“Liaudies Seimas, išreikš
damas vieningą Lietuvos 
laisvos darbo liaudies va
lią, skelbia, kad Lietuvoje 
įvedama Tarybų santvar
ka.

“Lietuva skelbiama So
cialistine Tarybų Respubli
ka. Nuo šios dienos visa 
valdžia Lietuvos Socialisti
nėj Tarybų Respublikoj 
priklauso miesto ir kaimo 
darbo žmonėms, kurie tary
bose atstovaujami savo at
stovų.”

Taip Lietuva tapo sovie
tinė. To norėjo liaudis, to 
reikalavo žmonės, tą jie iš
reiškė tūkstančiuose rezo
liucijų, kurias priėmė ma
siniuose susirinkimuose ir 
tą jų valią įvykdė liaudies 
atstovai.
Lietuva Įstoja Į Sovietų 

Sąjungą
Lietuva patapus socialisti

ne ir sovietine valstybe 
matė, kad naudingiau jai 
bus, jeigu ji nebus atskira 
valstybė, bet taps nariu So
vietų Sąjungos. Ir ten pat 
Seimas priėmė deklaraciją, 
kurioj tarpe kitko sakė:

“Sovietų Socialistinių Res
publikų Sąjunga yra susi
darius iš tautų, kurios sa
vo noru susivienijo. Jos nė
ra atskirtos viena nuo ki
tos, jos sudaro vienumą.

“Gyvenimas parodė, jog 
bendradarbiavimas tarp so
vietinių respublikų atnešė 
joms dar negirdėtą gerovę 
ir audringai smarkų išsi-

Sovietų Sąjungą. Ir todėl 
pasakos, kad būk “rusai pa
vergė Lietuvą” yra nešva
rus melas!

Kodėl Lietuva Jungėsi su 
Sovietų Sąjunga?

Tikslą, kodėl Lietuva jun
gėsi su kitomis sovietinėmis 
respublikomis, aiškiai nuro
do Tarybinės Lietuvos Kon
stitucijos Skyrius 2, straip- 
snys 13, kur tarpe kitko pa
sakyta :

“Savitarpinei pagelbai įgy
vendinti ekonominėje ir po
litinėje srityj, lygiai kaip 
apsigynimo srityj, Lietuvos 
Tarybų Socialistinė Respub
lika laisvu noru susijungė 
su lygiateisėmis Tarybų So
cialistinėmis Respubliko
mis...”

Ir tame pat skyriuje 
straipsnys 16-tas nurodė, 
kad Lietuvos teritorijos plo
tus niekas negali keisti be 
jos sutikimo. Kaip žinome, 
Lietuvai įstojus į Sovietų 
Sąjungą dar tūli plotai So
vietinės Baltrusijos buvo 
pervesti Lietuvai.

Straipsnys 15-tas užtikri
no pilną Lietuvos laisvę, ku
ris sako: “Lietuvos Tarybų 
Socialistinė Respublika pa
silaiko sau teisę laisvai iš
eiti iš Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos.” Rei
škia, jeigu Lietuvos liaudis 
bile kada panorėtų, tai be 
jokio varžymo gali pasi
traukti iš Sovietų Sąjungos.

Bet jau tada Lietuvos 
liaudis ir jos vadai, kaip ir 
Sovietų Sąjungos liaudis, 
numatė naudingumą iš ly
gaus susivienijimo ir šalių 
bendradarbiavimo. Dabar 
tas yra aiškiau, negu aiš
ku.

vystymą jų ūkio-ekonomi- 
jos ir kultūros. Istoriniai 
trumpu laiku jos pasidarė 
politiniai, ekonominiai ir 
kultūriniai pažangiomis re
spublikomis. Viena respubli-

Tik pagalvokime, kas bū
tų atsitikę su Sovietų Uk
raina, Baltrusija, Lietuva, 
Latvija, Gruzija, Estija,

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Shostakovich’s 7th Symphony
EAIBV® Tte&as iSislapia

By RALPH PARKER
MOSCOW (By Wireless)

T>HILUARMONIC hall in Leningrad 
is a formal eighteenth - century 

building—it was the St. Petersburg 
court assembly rooms—with plain 
white walls, glittering chandeliers 
and an open stage backed by organ 
pipes. It was here, some years ago, 
that a small audience of Lenin
grad’s inveterate concertgoers as
sembled to listen to a pianoforte 
recital by Dmitri Shostakovich. The 
piece de resistance was a new com
position of his own, which Shosta
kovich played at the end of his

spotted her husband roaring his 
head off with the rest. He was still 
shouting and clapping his neighbors 
on the shoulders when she reached 
him.

“Why,” he cried, “I didn’t know 
that you were interested in foot
ball,” and all the way home he 
talked of nothing else.

That evening in the private room 
of a popular restaurant the Lenin
grad team was celebrating. Shosta
kovich was there and it was clear 
from his beaming face and the way 
he went into every detail of the af
ternoon game with the captain that

“To hell with it,” said his friend, 
“I knew nothing would come of it. 
You know, I didn’t like to tell you 
before, Dmitri, but I never could 
stand youi^ pieces.”

The war front was very near. 
From the roof you could see troops 
moving. Life became very hard, 
full of petty wories, gnawing an
xiety. Of his twelve pupils at. the 
Conservatory only four were left, 
but the classes continued despite 
air raids, shelling, duties at barri
cades and wood cutting. Twenty- 
four years before young Dmitri had 
been a volunleer street cleaner dur

From the Diary 
of a Journalist

PI I IL A DELP111A STREET 
SCENE

"These Are
Our Boys"

program. There were many profes
sional musicians and critics of ex
perimental music who considered 
this to be a work of outstanding 
importance.

But when the slight young man 
with a permanently puzzled expres
sion rose from the piano and stood 
beside the stool nervously adjust
ing his spectacles, it was clear that 
1he audience was bewildered and ir
ritated even angry. The applause 
was desultory as the people rose 
to leave.

“I’ll play it again. Perhaps you 
din’t understand it.” the composer 
said abruptly and sat. down. When 
the sonata was again finished the 
hall was almost empty.

After that concert Shostakovich 
disappeared. Irina, his wife, usually 
so calm, grew anxious and alarmed 
when, missing him at the stage 
door, she hastened through the 
center of the city searching the 
long broad quays, crossing bridges

Dmitri Shostakovichand hoping everywhere to see the 
familiar figure walking with long, 
nervous strides through the white 
night. But neither in the streets 
nor in the habitual cafes was he to 
be found, nor did he return all that 
night.

Leaving her child Kolya with her 
mother-in-law, no less anxious than 
she for her son, Irina continued the 
search next morning. Once she 
thought that she had found him 
looking into a shop window on the 
other side of the Nevsky Prospect. 
But it was not till late in the after
noon that she was certain. Dmitri 
was standing reading a poster and 
before she was able to run across 
the street to join him he had hur
ried away, to be swallowed up in 
the crowd.

A LMOST desperate with bewilder- 
-**-ment she ran after her husband 
only to see him board a street car 
far out of her reach. The idea 
struck her to run back to where 
she had seen him standing a few 
minutes earlier. Many advertise
ments were on a billboard there— 
the circus, an exhibition of paint
ings, a football match between Mos
cow and Leningrad, a lecture on 
parachute jumping, but only the 
exhibition and football match were 
taking place that day.

She searched every corner of 
the Hermitage and questioned every 
guardian of that picture gallery, 
but there were no traces of her 
husband. Thert for the first time in 
her life she went to a football 
match. It was obviously an exciting 
moment in the game w'hen a slight 
young brunette with a distressed 
manner shoved her way to the 
front of the grandstand. As she 
scanned the faces around her none 
paid her any attention. Every eye 
was on the Leningrad forward 
pressing toward the Moscow goal. 
It was just when a great shout 
went up from the crowd that she

he was in his element. Some one 
asked him to play and everybody 
crowded around the piano. "I’ll play 
you a piece called ‘Football,’ ” he 
said as he struck the first chords.

rpHE listeners shifted their feet, 
coughed and lit cigarettes as the 

complicated percussive music conti
nued. All, looked puzzled, bored, dis
appointed’ and moved away in an 
embarrassed manner when the 
piece was finished.

But from the next room came a 
sound of applause and soon there 
entered a professor of the Moscow 
Conservatory.

"I was sure it was you; Dmitri 
Dmitrievitch, but I didn’t know 
you were a football fan,” said the 
professor as he congratulated his 
former pupil.

Meanwhile the trainer started to 
play a popular song which every
body was soon singing while Shos
takovich curled up on the divan 
and went to sleep, thoroughly out 
of sorts.

The scene shifts a few years. 
Shostakovich’s piano quintet brought 
him fame. People left the concerts 
whistling the ironic lively polka. 
The name of Shostakovich was con
stantly seen on billboards. People 
queued for hours to buy tickets for 
his concerts. But still the composer 
was profoundly disatisfied. “Why,” 
he would ask critics, “does so much 
of my music leave people cold?” At 
other times he would shrug his 
shoulders, decide to stop writing 
and fell into moods of black de
pression. An acute personal drama 
was at work within him, and to no 
one did he cause such distress as 
to his wife, Irina.

There was one old orchestral con
ductor, a man who had lived 
through much, who used to tell 
him: “Dmitri Dmitrievitch, you

by Alice Brooks

don’t know life. You think you can 
make music without living. What 
do any of you young fellows know 
of life? You are given everything 
you want nowadays. You are pam
pered. Of course, that won’t go on, 
you will be corkscrewed sooner or 
later, and the sooner the better for 
your music, Dmitri Dmitrievitch. 
And when you have cried out with 
anguish because you can’t help 
people, you’ll be a thousand times 
more miserable and a thousand 
times happier. And then you’ll hit 
at the piano and make real music.”

When the war camo, Shostako
vich was among the first to volun
teer from Leningrad. He failed in 
his medical examination. Then he 
joined the Home Guard. They ac
cepted him till they found out who 
he was, when he was told that he 
was too precious a piece of State 
property for that. Then he became 
a fire-watcher. Helmeted, with a 
pair of gauntlets for incendiaries, 
he stood on the roof when the Jun
kers came over and saw how the 
confusion caused in the streets by 
the first raids settled down to iron 
discipline, how the city was blasted 
by bomb explosions. He heard the 
cries of wounded children, the 
screams of the dying. He watched 
over his beloved city as the planes 
swept over it, and the guns of ships 
in the Neva spoke their thunder.

T ENINGRAD was besieged. People 
starved and died in the streets, 

lay in icy rooms too weak to move. 
There was no fuel, water, telephone. 
Death in its most cruel form seem
ed to be bending over the great ci
ty. One day his best friend, a foot
ball player, came to him. A few

motif, liked for its grace AND its 
simple making! Use the doilies in 

this pattern for a luncheon or buf
fet set, or as "incidentals.” They 
cost very little — and give a lot of 
pleasure and service. Pattern 7414 
contains directions for doilies, list 
of materials; illustration of 
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minutes before this man had found 
his mother burned’ to death. Be
fore she died she had thrown her 
son’s best suit of clothes from the 
window. Shostakovich for a long 
time was speechless. “She was a 
good woman,” he said at last— 
then realizing how inadequate his 
words must have sounded, he fell 
silent again.

"Have you forgotten about your 
music?” his friend asked.

"Yes, I have.”

ing the days of reconstruction af
ter the civil war. In the presence 
of suffering and nobility of charac
ter that suffering evoked in the 
people of Leningrad — the patience 
of those who went down to the 
Neva to draw water, the silent 
grief of those who dragged their 
dead through the streets on sled
ges, the generosity of children ten
ding the sick and needy, the su
preme patriotic effort of workers 
struggling to the factories to fill 
shells for guns, the mass courage 
of a city living on three ounces of 
bread a day and yet spitting de
fiance at the enemy — Shostako
vich suddenly began to work.

TN his own home his wife, Irina, 
* suffered/ as did all Leningrad wo
men, yet she met him with a brave 
gayety when he returned from his 
duties. To obtain food for her child 
she stood in line, managing some
how to get a little, fresh milk now 
and then. To save fuel, the beds 
and piano were dragged into the 
kitchen, and it was here that, the 
Seventh symphony began to take 
shape. In suffering Leningrad 
Shostakovich saw more clearly than 
ever before the tender, sweet emo
tions of men and women in a world 
at peace, and found ways of evok
ing in music the memories of those 
days.

The rumor that he was writing a 
symphony spread rapidly and dele
gations of office workers, musi
cians, even soldiers called on him. 
From them he discovered that the 
fact he was working gave them 
added confidence, and soon he was 
able to broadcast Io all of the So
viet Union: “Now I have finished 
the first part of my now symphonic 
work, and if it is good, it shall be 
known as the ‘Leningrad Sympho
ny.’ I tell you this because I want 
everybody to know that we are liv
ing as normal people in this city. 
Soviet musicians of all the world, 
our art is threatened by a great 
danger, but the Germans cannot 
kill our art, for art is eternal and 
belongs to the people.”

People struggled in half dead to 
hear him play (a few bars from 
the symphony.

Though the symphony was not fi
nished Leningrad began to gather 
an orchestra together. Only fifteen 
could be found to play. Others 
from the front that had been eva
cuated had lost their limbs oi’ were 
too weak, but as the music was 
written they began to study it. Old 
musicians refused to obey the eva
cuation order. They would stay to 
hear the first performance.
TANE winter day Shostakovich 

finished the Seventh symphony, 
and soon afterward it was arranged 
that he should take the score to 
Kuibyshev to work out the full 
orchestration with the Bolshoi The
atre symphony orchestra. Shostako
vich was deeply depressed when he 
reached the airfield where a Doug
las plane awaited him. He was de
pressed to be leaving Leningrad 
and also because he was disatisfied 
with the finale. Across the stiff, 
creaking snow, supporting his wife 
and child, he clutched the score in 
his hand, for it had never left him 
since he wrote the first bars. Whe
ther it was the blast of the plane’s 
engines or some subconscious act 
it is not clear, but just before en
tering the plane several pages of 
the score were swept from his hand 
and sent floating across the air
field. They were never found and 
Shostakovich stayed in Leningrad 
to rewrite that finale.

For many days he tried to re
member the score, but the more he 
thought the more discontented he 
became. He fell ill and friends be
came desperately anxious. He was 
despondent and weak.

(To be concluded next week)

by Matt Sholomskas
With careful strides the Marine, 

with a girl clinging on each arm, 
made his way through the churn
ing streany of shoppers. His eyes 
looked straight ahead and as the 
slippery slush slithered under his 
feet, his steps faltered for an in
stant. Just, as it seemed that, ho 
would slip, the girl on either arm 
tightened her grip and his steps be
came. more steady.

Hustling shoppers, oblivious to 
everything but thoughts of their 
destination, milled al) around the 
slowly moving, trio. Two elderly 
women who almost collided with 
the trio seemed exasperated. Quite 
firmly one exclaimed: “Why don’t 
you watch where you’re going!”

Almost not hearing, the leather
neck and his two feminine escorts 
continued their slow, careful way. 
With a plaintive expression in her 
eyes, one of the girls looked up at 
the woman who had spoken, smiled 
and turned her head away. The 
other girl just looked at. the Ma
rino. He said nothing. The expres
sion on his face did not change and 
his eyes looked over forward.

It then occured to me that I had 
seen the Marine before. There was 
something about him that made 
him seem most familiar. Even as 
1 started at him, his eyes did not 
turn from their fixed course. There 
was something strange about his 
eyes — his eyes, of course, that 
was it. I had seen those eyes be
fore. But where?

Evon as I pondered the mystery, 
I continued to watch the trio wend 
their creeping way through the fast 
flowing stream of humanity. A 
pair of shoppers, almost unable to 
see over the bundles piled in their 
arms, jostled the threesome, but 
without stopping to even look 
around hastened by.

The girl on the Marine’s left re
coiled from the collision but. held 
on to his arm. The leatherneck 
stood still. His eyes stared straight 
ahead. A trio of women, who had 
witnessed the incident., began to 
talk rapidly.

“I wonder who is holding who 
up!” said the first in a voice sa
turated with irritation.

"I have no objection to drink
ing,” snapped another, “but at least 
they should keep off a busy street!.

“I wonder which of the three is 
drunk the most,” chimed in the

third with a disgusted ring in her 
tone.

The gills and the leatherneck 
must have overheard the conversa
tion for (hey turned their heads in 
the direction of the speakers. Per
plexed expressions spread over the 
faces of the girls. The face of the 
Marine remained expressionless and 
his eyes still stared forward. Then 
1 realized where I had seen him. 
Even as I recognized him, I heard 
another voice speaking.

It was a boyish voice ■— a con
vincing voice shorn of hostility and 
rudeness — and I turned in the di
rection from whence it came. There 
stood a boy of about, twelve. He 
looked up at the three women as 
he spoke. With excitement and 
emotion in his every word he was 
saying:

“They’re not. drunk! Don’t you 
read the papers? Don’t you reco
gnize him?”

Ho was almost pleading.
The women just, glared at the 

boy as if to reproach him for his 
boldness, but he continued to talk.

“He’s blind, he’s not drunk,” he 
pleaded.

The women looked at each other 
quizzically, then turned 1o the boy 
again.

His face lighted up, and then al
most with a tone of solemnity he 
spoke again.

“He killed 200 Japs on Guadal
canal. A Jap grenade blinded him.”

When he had finished speaking, 
the women stood as if frozen in 
their tracks, unable to move or to 
speak. Sheepishly they looked at 

i each other. One tried to say some
thing but gulped and turned to 
look at. the boy. The boy had dis
appeared and had melted into the 
crowd. Instinctively, the three wo
men turned in the direction of the

■ unrecognized hero.
Maybe they wanted to apologize 

for their hasty conclusions. Perhaps 
they would have thrilled at press
ing his hand. Whatever their inten
tions, only disapointment greeted 
them when they craned their necks 
toward the slow walking trio.. They 
were no whore to be seen. Just as 
the women swallowed hard, the 
trio had been swallowed up by the 
stream of shoppers.

Thousands of Philadelphians pas
sed him that Saturday afternoon— 
yet it took the prejudices of age 
and the keen eyes and memory of 
a 12 year old boy to recognize him 
-—Private Albert. A. Schmid, a hero 
of the Solomons.

PVT. CHARLES YANUSH.

Pvt. Charles Yanush, originally of 
Scranton, Pa., although most re
cently a resident of Maspeth, N. Y., 
and former 'Brooklyn Aido Chorus 
member has been “somewhere” in 
Africa for the past 3 or 4 months, 
although he has been out of the 
United States foi' almost a year. 
In fact Charlie, who is a para
trooper, participated in the opening 
of the major offensive there in No
vember.

Most of us at home hero little 
realize how important, how vital 
to the morale of a soldier, mail 
can be. To lose contact with fami
ly and friends for even a short 
while, especially when thousands of 
miles away gives a fighting man a 
sense of loss as though he was 
completely severed from such 
things as love, and sincere, warm 
friendships he ever knew.

Keeping up a soldier’s morale is 
just as necessary as keeping him 
supplied with those two things most 
needed to win wars, ammunition 
and food. Man’s needs call for more 
than material things.

Here is an interesting letter, 
which Charlie sent his sister, Mrs. 
Aldona Sineus, of Glendale, N. Y., 
which proves my point about mail:

excess gas that the damn Germans 
had, and seeing quite a bit of eli
mination on both sides, plus a ter
rific drive at night to roach safer 
territory. Left me feeling like 
some of the heroes in Josey’s comic 
books. However, taking it easy 
now, but very restless.

Incidentally, tell Tauras that one 
doesn’t have to be brave to be a 
parachutist, just crazy.

A few of my friends are going 
back home now — rather badly off 
though — minus a few parts of 
themselves — But I still hope I 
were going with them.

Say, Sis, how’s about keeping a 
flow of mail coming my way? I 
don’t care if all I hear is a "hello” 
from somebody. It’s the only con
nection we have with the outsidq 
world, and it sure would be migh
ty good to hear from some folks 
from back home.

Give my regards to Tony and 
everyone back home.

So long, Sis, — write you more 
later.

Love, 
Charlie.

For those of his friends who may 
wish it, Charlie’s address is:

Pvt. Charles Yanush,
Co. D. 03rd Para. Inf.
A. P ,O. 302, U. S. Army

New York City

P. F. C. ALBERT C. (GILDER) 
GIEDRIS

Valentine 13 THE ALIBI SEASON.
“Russia is very large, hence an 

ideal place for conducting a re
treat.” — Nazi militarist.

For many facts in this article 
the writer is indebted to Lucia 
Kappler, the well-known scenario 
writer in the Soviet Republic.

You’re sweet and pink 
As strawberry guava. 
You can drink 
My cup of Java.

You’re more fair
Than tongue can utter 

You can share 
My pat. of butter.

Some send roses
By the yard, 
But. who encloses
His ration card—

Who but me, 
With love divine?
Darling, be 
My Valentine!

Ethel Jacobson.

“Tripolitania has lost its impor
tance to us.” — Fascist official.

“We did not think we could 
hold it, anyway.” — Fascist editor.

“We knew it would fall, but kept 
still so as not to inform the ene
my.” — Fascist spokesman.

"We have forced the enemy to 
take up the burden of the initia
tive.” — Berlin apologist.

“The grapes are sour.” — Rey
nard the Fox.

The MD Scarcity—
Medical care, they say, will have 

to be rationed.
“Doctor, I have a pain in the 

neck.”
“Let’s see your card... H’m. 

.. . I treated you 'for a pain in the 
neck last Thursday. Your next cou
pon won’t be valid before the fif
teenth ... Nurse, show this chiseler 
out.”

When F. D. R. registered to vote 
he identified himself as “Frank
lin Roosevelt, farmer.”

“One more pass, Mr. Brassbrains, and I won’t even leave a grease 
spot of you for the labor management committee’s salvage 
campaign.”

Dear Sis:
A few more words letting you 

know I’m still somewhere around 
in this world.

It seems as of the only different 
news I have since you’ve last heard 
from me is that I’ve acquired the 
art of talking in my sleep — pos
sibly an asset to my wife some day 
or rather night, depending on when 
she hears me sleeping.

Well, hon, according to Life Ma
gazine, things are going along fair
ly well down here. You can laugh 
at what I’m going to say now — 
when we are able and can manage 
to get one, we read Life from co
ver to cover, just to find out how 
the war is coming on.

Had a rather 'exciting time about 
a month ago getting rid of some

Private Giedris is now stationed 
at North Carolina, in the Quarter
masters’ Office, U. S. M. C. A. S. 
He has received a medal for Sharp 
Shooter, Bayonet, and Expert Pis
tol shooting. He is the son of J. 
Pyvaruri of Baltimore, Md., and is 
a member of both the LDS branch 
and Lyros Chorus in Baltimore.

Raymond J. Kirsnis (Karson), 
also of Baltimore, Md., is now ser
ving Uncle Sam. He joined the Na
vy, and is now in Melbourne, Flo
rida. Raymond is the son of the 
late Sally Karson who lived in 
Brooklyn, N. Y., a few years ago. 
His home in Baltimore was with J. 
Pyvarun.
Rrom the diary of a Journalist

Most Vital Music Produced
in U. S. and Russia Today

DR. BLACK

England Has Excellent Composers, 
Too, But in the Traditional Mold

NEW YORK, Feb. 5. — The most 
vital music production today is tak
ing place in the United States and 
Russia, says Dr. Frank Black. The 
noted conductor and general music 
director of the National Broadcast
ing Company also believes that 
there are a great many excellent 
composers in Englpnd but their mu
sic is in the more traditional mold.

"Russia encourages national mu
sic,” says Dr. Black, “and stimu
lates the use of folk material and 
the ‘Russian idiom.’ Although Pro- 
kofieff lived abroad for many years 
before returning to Russia to live 
and work, he still showed his na
tional characteristics in his music.”

The reason for the success of 
Russian composers, Dr. Black says, 
is that they write with an audience 
in mind. Like the American compo
sers, they know that the people are 
the ultimate judges of their music. 
The creative spirit of the Russians 
is reflected in their optimistic mu

sic, just as the buoyant spirit of 
America finds its way into our mu
sic.

“While there has been a great 
increase in the amount of contem
porary Russian music heard in 
America in the past year, we still 
have not done more than scratch 
the surface. There is a tremendous 
body of music by Miaskowsky, 
Tanieff, Khatchaturian, Kabalevs
ky, as well as Prokofieff, Gliere, 
and Shostakovich, which has never 
been heard in this country. The 
greater understanding between the 
Soviet and American peoples has 
been enhanced by their mutual ap
preciation of their cultural achieve
ments, especially in the field of 
music.

“Radio has brought many works 
by Russian and American compo
sers to millions of people who 
otherwise would not have an op
portunity to hear them. It is the 
aim of radio to bring to the peo
ple not only the music they know 
and love, but also the new, vital 
musical creations of contemporary 
composers, whatever their natio
nality.”

Musical 
Notes

By The Trio 1

• Irving Berlin actually hides and keeps songs until they are opportune. 
“God Bless America,” for example, was written for the original Army 
show, "Yip, Yip, Yaphank,” but was never in it. He didn’t think the 
song was good enough then, and years later he polished it and published 
it. He also knows how to give his accepted and standard hits a nostal
gic flavor, as witness his own rendition of “Oh, How I Hate to Get Up 
in the Morning,” in “This is the Army.” The answer to the query, 
“What do you write first, the words or the music?” is very simple. It 
all depends. If he has a good tune he works on a lyric to fit it, if he 
has a lyric he finds the tune for it.

• The Lithuanian, Metropolitan Opero singer, Anna Kaskas had her 
first chance at a really big role last Friday night. The opera “Il Trova- 
tore” was presented, and Anna Kaskas took her place, and as the critics 
put it, took it well. The New York daily “PM” writes, “Miss Kaskas, 
usually buried in small parts, has much of the dark richness in her 
voice that Verdi looked for in his Axucenas. She ' ocn’t yet d”imatic 
punch to dominate the whole action, as Azucena should, but it s a fine 
vocal job she does.” Bravo for her! We sincerely hope that now Miss 
Kaskas will be given more opportunities to show her abilities. ______ 4
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Lietuva Ir Sovietų 
Sąjunga

(Tąsa nuo 2-ro psl.)
Sovietų Rusų Respublika ir 
kitomis, jeigu jos būtų buvę 
kiekviena atskira šalis?

Vienybė Parblokš 
Hitlerizmą

Pirma, jos nebūtų pasie
kę to milžiniško ekonominio 
Išsivystymo, jos nei viena 
nebūtų galėję išbūdavo ti 
tūkstančius fabrikų ir dirb
tuvių, jos nebūtų pasiekę 
kultūriniai tos aukštumos, 
ant kurios dabar yra Sovie
tų Sąjunga. Jos nebūtų ga
lėję išbudavoti galingąją 
Raudonąją Armiją ir ją ap
ginkluoti, kuri dabar išgel
bėjo ne vien Sovietų Sąjun
gą, bet-Angliją, Ameriką ir 
visą kultūrišką pasaulį nuo 
žvėriško hitlerizmo!

Jeigu Ukraina, Baltrusi- 
ja, Lietuva, Rusija ir kitos 
sovietinės respublikos būtų 
buvę skyrium, tai Hitlerio 
gaujos jas visas būtų pa
vergę. Dabar įvyko kas ki
ta, nors Hitleris pavergė 
visą eilę sovietinių respub
likų, bet jis negalėjo sunai
kinti Sovietų Sąjungos ga
lios. Ir ukrainų, ir baltru- 
sių, ir kitų tautų milionai 
žmonių pasitraukė, ten ap
siginklavo ir dabar laisvina 
savo šalis iš po hitlerinin
kų!

Šiuos dalykus Lietuvos 
liaudis numatė ir pažymėjo 
savo Konstitucijoje, kaipo 
būtinai reikalingus Lietu
vos politinių, ekonominių ir 
apsigynimo siekių sėkmin
gam pravedimui gyveni
mam

Kaip Lietuva, taip ir eilė 
kitų sovietinių respublikų 
ir ekonominiai negalėtų 
sėkmingai vystytis būda
mos skyrium. Vienoj res
publikoj, kaip Lietuvoj, nė
ra tokių būtinai reikalingų 
dalykų, kaip įvairūs meta
lai, anglis, žibalas. Kitoj, 
kaip Gruzija, nėra arba ma
žai yra rugių ir kitokių 
duonos javų, bet už tai ten 
yrą daug apelsinų, vynuo
gių, arbatos ir kitų būtinai 
reikalingų dalykų.

Visos sovietinės respubli
kos gyvendamos kartu vie
na kitą papildo, viena kitai 
gelbėja. Lietuva tik vienuo- 
HKą menesių buvo Sovietų 
Sąjungoj, o ji atsiekė milži
niško progreso kultūroj, in
dustrijoj ir kitose šakose. Į 
Lietuvą šimtais vagonų bu
vo vežama iš Sovietų Są
jungos anglis, druska, apel
sinai, fabrikams ir dirbtu
vėms žalioji medžiaga ir dė
ka tam Lietuvoj kilo indus
trija ir visai buvo likviduo
ta nedarbas. Lietuvos pilie
tis buvo susilaukęs tikros 
laisvės.
Kokia Bus Lietuva Ateityj?

Dabartiniu laiku Lietuva 
yra pavergta budeliškų Hit
lerio jėgų. Lietuvos liaudis 
pergyvena baisiausi vargą 
ir skurdą. Lietuvoj siaučia 
žvėriškas nacių teroras. 
Lietuvoj yra nužudyta apie 
100,000 žmonių! Hitlerio 
razbaininkai suėmė apie 
800,000 geriausių Lietuvos 
sūnų ir dukrų ir išvežė į 
Vokietiją, kur jie sunkiai 
dirba, prastai valgo ir gal 
pusė, gal daugiau, iš jų žus 
toj baisioj nelaisvėj.

Ęet Lietuva nežus! Lietu
voj liaudis kovoja už savo 
laisvę. Lietuvoj yra apie 
30,000 partizanų, kurie nai
kiną nacių traukinius, amu
niciją, sprogdina tiltus, vei-

kia, kad padėti sumušti hit
lerizmą.

Lietuvos pavergimas per 
Hitlerio gaujas dar nereiš
kia, kad Lietuva jau nėra 
dalimi Sovietų Sąjungos. 
Sovietų Sąjungoj veikia 
Lietuvos vyriausybė, tai 
Tarybinės Lietuvos valdžia, 
priešakyje su Justu Palec- 
kiu ir Mečiu Gedvilą. Tai 
vienatinė Lietuvos vyriau
sybė !

Sovietų Sąjungoj yra lie
tuvių pulkai, kurie kaunasi 
Raudonosios Armijos daly
se lygiai taip, kaip latvių, 
estų, baltrusių ir ukrainų 
pulkai.

Sovietų Sąjungoj laikosi 
ir lietuvių kultūrą. Ten pa
sitraukę Lietuvos inteligen
tai, rašytojai, poetai, veikė
jai leidžia laikraščius, “Tie
są”, “Už Pergalę,” “Tary
bų Lietuva” ir kitus, leidžia 
knygas, brošiūras ir lape
lius. Lietuviai gyvenanti 
Sovietų Sąjungoj jau atlai
kė dvi konferencijas, kur 
dalyvavo ir Lietuvos parti
zanai, ir lietuvės slaugės, ir 
lietuviai raudonarmiečiai. 
Jie palaiko tamprius ryšius 
su Lietuvos liaudimi. Jie in
formuoja Lietuvos liaudį 
per radio ir milionais lape
lius ant Lietuvos skleisda
mi iš lėktuvų.

Vienatinė lietuvių jėga, 
kuri kovoja už išlaivinimą 
Lietuvos, tai lietuviai pasi
traukę į Sovietų Sąjungą ir 
Lietuvos partizanai. Jiems 
pagelbą teikia ir dar dau
giau gali teikti Amerikoje 
gyvenanti lietuviai, nes 
mums turi apeiti Amerikos 
karo išlaimėjimas su kuo 
mažiausiai nuostolių ir iš
laisvinimas Lietuvos.

Jungtinėse Valstijose ba
ladojasi Antanas Smetona, 
jo misija yra kenkti lietuvių 
vienybei. Tam pačiam tar
nauja ir jo “atstovai”. Tam 
tarnauja ir sutvertos “Ta
rybos” iš socialistų, kleri
kalų ir fašistų elementų, 
kuriems vadovauja per Ber
lyną atvykę ponai.

Visi tie elementai šaukia 
neva už “nepriklausomą ir 
laisvą Lietuvą’, bet jie ne
padeda sumušti hitlerizmą, 
o be pergalės ant hitleriz
mo negali būti nei laisvos, 
nei nepriklausomos Lietu
vos!

Pažangiųjų Amerikos lie
tuvių buvo ir yra nusista
tymas, kad Lietuvos san
tvarką jau kartą, 11D40 me
tais, liaudis išsprendė.Ji pa
skelbė Lietuvą tarybine. 
Kokia Lietuvą bus ateityj, 
ar ji ir toliau pasiliks So
vietų Sąjungoj, ar ji atsis
kirs, tai Lietuvos liaudies 
reikalas, tai jos valią ir tą 
jai garantuoja ir Aflantiko 
Čarterįs. Jokia jėga iš lau
ko pusės ir joki “džentel- 
manai” neturi teisės pasa
kyti Lietuvos liaudžiai, ko
kią ji turi pasirinkti tvar
ką. Vieną mes žinome, kad 
Lietuvos liaudis niekados 
nesutiks, kad ją smaugtu ir 
spaustų Smetoųo.s rūšies fa
šistai ir toki elementai, kaip 
Amerikoj sudarą “tarybas.”

Kad Lietuvos liaudžiai su
teikus progą vėl laisvai gy-1 
venti, savo reikalus tvarky
ti, tai visi Amerikos lietu
viai turi visomis jėgomis 
padėti Amerikos vyriausy
bei ir jos talkininkams ka
rą išlaimėti.

D. M. šolomskas.

Easton, Pa.
Lietuvių Kliubas Parėmė 

Rusiją
Sausio 24, 1943', Lietuvių Pi

liečių Kliubas surengė Card 
Party, del Prūsijos medįkalės 
pagelbos. Lošėjų buvo daug ir 
užpildė kliubo abu viršutinius 
kambarius, kur buvo sudėti 
stalai lošimui. Ir šiaip buvo 
daug publikos, kuri nors ne
lošė kortomis, bet pirko tikie- 
tus ir atėjo, kad paremti tą 
svarbų darbą. Tarp lošėjų ma
tėsi ir svečių net iš Wilkes 
Barre, Pa., tai drg. V. Valu
kas su moteria ir sūnais ir drg. 
M. Parednis su moteria.

Prasidėjus lošimui, viską 
puikiai tvarkė mūsų kliubo 
jaunos draugės — Marella 
Stamets, Evelyn Farion ir Bar
bara Kaziūnas.' Stalas, kur bu
vo sudėta preisai dėl lošėjų ir 

j “nonplayers” buvo apdėtas 
įvairiais gražiais daiktais, ku
riuos suaukavo biznieriai, ir 
mūsų draugės moterys, kurios 
ne tik po vieną, bet po kelius 
daiktus atnešė dėl preisų.

Lietuviai biznieriai Lushiai, 
abudu broliai, aukavo po bes- 
kę “fruit groceries”; D. Krikš
čiukai (Kriks Baker Shop) iš 
Betlehem, Pa., davė gražų 
keiksą, taipgi drg. Krikščiu- 
kienė pagamino labai gardžių 
valgių.

Pasibaigus lošimui, buvo 
šaukiami lošėjai ir “non-play- 
ers” ir kurie buvo laimėtojais, 
gavo puikius prizus. Ir visos 
dovanos buvo išdalintos iki 
paskutinės. Paskui visi skubi
no žemyn, kad gavus užkąsti 
ką nors, o D. A. Unikauskie- 
nė ir drg. M. Kuzinienė, dirbo 
sušilusios, kol visą publiką pa
valgydino. Buvo išleista ant iš- 
laimėjimo b ėsk ė “groserio” 
ir kailinis kainierius, kurį au
kavo drg. Stukan, rusas biz
nierius.

Tą darbą atliko dd. Rimkū- 
niūtės iš Betlehem, Pa., Švegž- 
dienė ir šlapikienė.

Išlaimėjimas atnešė pelno 
$22.32. Taipgi buvo gauta ir 
aukų. Aukavo: L. Tilvikas 
$10, J. Jahnson (Jonuškis) 
$5, J. Puplauskas $1, P. Joni
kas $1 ir S. Klipštas 50c. Au
kų gauta $17.50. Iš viso pelno 
liko $107.72. Pinigai tapo pri
duoti vietiniam Russian War 
Relief komitetui.

Paskui kliubo pirmininkas 
C. Straus pranešė, kad ran
dasi dainininkas, kuris gal ką 
nors mums padainuos, ir vi
siems susėdus, drg. V. Valu
kas gražiai padainavo kelias 
daineles, pianu akompanuo
jant jo sūnui. Dainos visiems 
patiko, ir karštais plojimais 
reikalavo, kad daugiau padai
nuotų. Ačiū drg. Valukui už 
paįvairinimą mūsų pramogos.

Komisija dirbo ir dėjo visas 
pastangas, kad parengimas 
būtų pasekmingas, kad sukel
ti paramos Rusijos kovoto
jams, kurie kovoja pasiryžu
siai, kad sunaikint Hitlerį ir 
visą fašistinę gaują. Visiems,

Detroit, Mich. Hartford, Conn.
Tęskime Darbą Pirmyn

Pirmiausia noriu priminti, 
kad ketvirtadienį, vasario 18 
d., įvyks Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubo susirinkimas, 
žinome, kad prieš mus stovi 
keletas naujų darbų, kuriuos 
turėsime atlikti trumpoj atei
tyj. Kitas dalykas, dar turime 
ir nebaigtų, darbų nuo 1942 
metų, ir tuos darbus reikės 
visom bendrai susitarus už
baigti.

Dėl naujų darbų, tai irgi 
turime skubiai rengtis. Pir- 
miausis, turime nutarę sureng
ti vakarienę vasario 14 d., 
įvyks 4097 Porter St. nuo 7 
vai. vakare. Pelnas bus skir
tas dėl pirkimo ambulanso 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

Antras parengimas, tai ko
vo 7 d. bus Moterų Tarptauti
nės Dienos paminėjimas ir di
delė koncertinė programa su 
perstatymu ir įvyks Lietuvių 
Svetainėj, čion mes turime ir
gi įdėti nemažai triūso, reikės 
išrinkti darbininkes dėl to va
karo, nes darbas visur rūpes
tingai turi būt atliktas. Mes 
moterys visados stengiamės 
viską prirengti gerai, tai 
stengkimės, kad ir šį sykį vis
kas būtų rūpestingai atlikta.

Trečias dalykas, irgi svar
bus, tai dėl Sovietų karo pa
gelbos rinkimas drabužių ir 
kitokių dėvinių. Kaip kurios 
narės jau pačios aukavo ir net 
po stabas važinėjo rinkdamos 
reikmenis, bet žinokime, kad 
dar ne galas to darbo, reikia 
prie jo ilgiau padirbėti. To
dėl kas dar turite atliekamų, 
drabužių ir gerų dėl dėvėjimo, 
tuojau mums praneškite, arba 
priduokite į svetainę. Tai bus 
mūsų labdaringas darbas.

Praėjusių metų darbas, kurį 
reikia baigti, tai kraujo auka- 
vimas dėl Amer. Raud. Kry
žiaus. Mes dar nebaigėme ant
ros grupės pasižadėjimo. To
dėl tuojau priduokite vardus 
ir antrašus valdybai. Rasime 
laiką sueiti į reikalingą vietą 
ir atlikti tą naudingą darbą. 
Mūsų mažas pasiaukavimas 
gal sutaupius didelį skaičių 
gyvasčių mūsų karžygių sūnų,.

Todėl, kaip matome, mus 
laukia dideli darbai ir tą rei
kės viską nutarti ir darbinin
kes išrinkti sekamam susirin
kime. Didelė didžiuma drau
gių lanko choro pamokas ir 
joms yra sunku kas vakarą 
dalyvauti, bet šį sykį stengki- 
tės kiek galima daugiau da
lyvauti susirinkime vasario 
(Feb.) 18 d., 4097 Porter St., 
7 :30 vai. vakare, ir nesivėluo- 
kite.

M. Alvinienč, Pirm.

i Iš Mūsų Lietuvių Veikimo 
Padangės

Sausio 18 d. Liet. Amerikos 
Piliečių Kliubas turėjo savo 
svetainėje metinį susirinkimą. 
Narių dalyvavo nemažai.

Valdyba, kuri buvo gruo
džio mėnesį užtvirtinta vien
balsiai, priešakyj su pirm. J. 
P-ky, pasižadėjo dar daugiau 
darbuotis šiais metais, ne vien 
tik kliubui, bet ir tuose dar
buose, kurie rišasi su dabarti
niu pasauliniu karu ir aplamai 
darbininkišku judėjimu.

Iš metinio raporto paaiškė
jo, kurį labai aiškiai išdavė 
raštininkas Ant. Laskus, kad 
kliubas viso esąs vertas biskį 
daugiau kaip $50,000. O sko
lų tik belikę $8,600. Tai kliu
bas pašokęs turtu per du me
tu ir pusę apie $3,200.

Tai iš tikrųjų darbuotė gra
ži. Už tai priklauso kreditas 
darbuotojams su priešakyje 
stovinčiu gaspadorium Tomu 
Barrison.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Liet. Sūnų Pašelpinės Draugi
jos su užkvietimu dalyvauti 
jos 30 metų sukaktuvių paren
gime, kuris atsibus vasario 14 
d. po pietų, Liet. Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėje. Laiš
ką vienbalsiai priėmė, pasiža
dėdami dalyvauti su dovana 
$25 ir dar duos veltui svetainę.

Iš to galima suprasti, kad 
kliubas gražiai atsilygina toms 
draugijoms, kurios jam pada
vė ranką reikale įsigijimo na
mo.

Taigi, pasižymėkite dieną, 
tai yra, vasario 14 ir dalyvau
kite Liet. Sūnų ir Dukterį] 
Draugijos parengime.

Girdėjau iš rengėjų, kad 
bus nepaprasti pietūs, paga
minti iš geriausio maisto iš ka
lakutų mėsos ir kitos. Taipgi 
duos visokios rūšies gėrimų. 
Laike vaišių bus muzika ir 
kalbos. Po vaišių šokiapis grieš 
viena iš geriausių orkestrų.

• • 
įspūdžiai iš Ekstra Susirin

kimo
Sausio 31 d. Liet. Amerikos 

Piliečių Kliubas turėjo’ nepap
rastą susirinkimą dėl priėmi
mo naujai pertvarkytos kons
titucijos.

Kliubo pirm. J. P. atidaręs 
susirinkimą trumpoj sutraukoj 
pareiškė apie tikslą susirinki
mo, ir perspėjo narius atydžiai 
klausyti, kai bus skaitoma 
konstitucija. Paskui paprašė 
raštininko Petro Yesodos skai
tyti konstituciją. Perskaitęs iki 
pusės, turėjo pertrauką. Laike 
pertraukos pirmininkas prane-

šė nariapis, kad biznio komisi
ja turinti įsteigus skyrių par
davinėjimui karo bonų ir 
štampų.

Tuojau prasidėjo bonų pir
kimas. Vardus ir sumas pini
gų užrašinėjo advokatas Pra
nas Mančiūnas, jam prigelbė- 
jo Po v. Krikščius su A. Kele
liu. Viso likosi nupirkta už 
apie $2,000. Graži pradžia! 
Patarčiau pirkti bonus per 
kliubą. Viena, gausite gerą 
patarnavimą, o antra—atsižy
mėsime tarpe svetimtaučių, 
kadangi retkarčiais bus skel
biama vietiniuose angliškuose 
laikraščiuose, kiek jau lietu
viai turi supirkę bonų. Aš sa
kyčiau, kurie tik turite nulie
kamą dolerį, įveskite į bonus. 
Kuo daugiau mes jų supirksi- 
me, tuo greičiau tiems kraka- 
diliams fašistams nusuksime 
sprandus.

Po tam buvo užbaigta skai
tyti antra dalis konstitucijos. 
Po mažo apkalbėjimo, likosi 
kuone vienbalsiai priimta. Už 
tai priklauso kreditas komisi
jai, kad ji taip sugabiai pajė
gė sutvarkyti. Jąją tvarkė 
kliubo piripąsai pirmininkas J. 
Maziliauskas, dabartinis pirm. 
J. Pilky, rast. Petras Yesoda 
ir Bronius Videikis, o penkto 
pavardės nenugirdau.

Nariai irgi neužmiršo na
mo fondo. Likosi suaukota ar
ti $150.

Taipgi bus labai svarbiam 
tikslui parengimas, vasario

WILKES BARRE, PA.
Kas yra Veikiama mūs 

Apylinkėje
LDS 7 kuopa rengia kovo 

14 dieną prakalbas su koncer
tine programa. Dainuos V. 
Valukas su sūnum duetus, vie
tinis Lyros Choras dainuos 
liaudiškas dainas, Lyros kvar
tetas linksmins visus su gra
žiom dainom.

Laisvės redaktorius R. Mi- 
zara sakys prakalbą apie šian
dieninį karą ir LDS naudingu
mą ir gyvavimą.

Choras ir kvartetas yra po 
vadovyste V. Radišauskaitės, 
gabios jaunuolės.

Per šį parengimą turėsime 
įvairių gėrimų ir užkandžių. 
LDS 7 kuopa turės susirinki
mą ant dviejų po pietų. Tai 
kaip tik susirinkimą pabaigs, 
prasidės koncertas, prakalbos 
ir visas parengimas.

Viskas atsibus Progresyvio 
Kliubo svetainėj, 325 E. Mar
ket St., Wilkes Barre, Pa.

C. S. Kasparas.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

28 d., 6:30 vai. vakare. Ren
gia Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubas didelius šokius dėl 
Raudonojo Kryžiaus., Grieš J. 
Lazaros orkestrą .

Kliubo Reporteris.

BRIDGEPORT, CONN.
Krutamieji paveikslai ir prakalbos

Čia matysime labai jdomius šių dienų karo nykius. Matysite 
krutamuosius paveikslus ir girdėsite labai (domias prakalbas.

Matysite ir Lietuvą, taip pat New York ir War Paradą.
Paveikslai rodomi

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 13 D.
JAUNŲ VYRŲ SALĖJE, 407 LAFAYETTE ST. 

Kiekvienas privalėtų šiuos paveikslus pamatyt

NEW HAVEN, CONN.
Vasario 14 d., sekmadienį, svarbūs paveikslai
Ir mūsų miestas juda, kruta, čia vasario J 4 d., 2 vai. 

po, pietų bus rodomi krutamieji paveikslai ir sakomos 
prakalbos. Paveikslai bus apie dabartinį karą visuose 
jo frontuose, matysite New Yorko paradą ir jame da
lyvavusius lietuvius ir matysite Lietuvą.

RODOMA LIETUVIŲ SALĖJE
2^3 Front St., New Haven, Conn.

So. Boston, Mass.
kurie padėjo dirbti komisijai, 
ir visiems atsilankiusiems ant 
parengimo, visiems, kurie au
kavo ir davė dovanas, varde
Rusijos kovotojų, širdingai 
ačiū.

Card Party Kopusija.

Ann Sullivan (kairėj) ir Margaret Dixon, Transporto 
Darbininkų Unijos (CIO) raštinės tarnautojos išdaliną 
dalį milijono lapelių, kuriuos virš 4,000 AFL ir CIO 
unijistų išnešiojo po visą miestą išąiškinimui transporto 
darbininkų padėties ir gavimui visuomenės paramos 
32,000 sųbvįų dąrbįnipkų kovąi p? ąlgąs ir darbo; sąly
gas.

Iš LDS 62 Kp. Susirinkimo
Vasario 4 d. pirmu sykiu te

ko dalyvauti Liet. Darb. Susi
vienijimo 62-ros kuopos susi
rinkime. Susirinkimas dėl 
svarstymų buvo neskaitlingas, 
nes gera dalis narių užsimoka 
duokles ir išeina. Gi kurie 
svarstymuose dalyvavo, savo 
pareigas atlikinėjo labai gra
žioje nuotaikoje. Tai yra dėkui 
geram, pirmininkui A. J. Kups
čiui. Mat, jis apart prisilai
kymo susirinkimų taisyklių, 
mandagiai, priminiai į narius 
atsineša. Todėl svarstymų su
sirinkimas mažiau į pusantros 
valandos laiko ir užsibaigė.

Iš tarimų svarbiausias, tai 
kad į ambulansų pirkimą susi
rinkusieji labai nuoširdžiai at
sinešė. Kądangi kuopos iždas 
mažiukas, tai tik $5 tegalėjo 
skirti, bet veik kiekvienas su
sirinkimo dalyvis po $Į auko
jo, tai sudėjo net $15. Tai viso 

$20 LDS 62 kp. užsirekorduos 
tam prakilniam veiksmui, nors 
buvo pastebėta, kad visi savo 
pinigines turėtų su savim bu
simam n^asipiapi nptįnge tam 
tikslui vasario 28 d. Todėl ir 
sakau, kad tai didelis nuošir
dumas susirinkusiųjų ir pątrį- 
jotiškumas link LDS.

Aukotojų vardus užr. rašti
ninkas, mąnaų, pąskęįhs orga
ne “Tiesoje.” D. J.

Vilnies” Kalendorius
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių informacijų.

=====176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

4'Vilnies” Kalendorių 
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojay užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
.................- #

CHARLES J, ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4. •$»
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

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

_ L



PenktačL? Vasario 12, 1943 LAISVA Penktas Puslapis

SOVIETAI UŽĖMĖ DAR 
DU GELŽKELIŲ CENT
RUS CHARKOVO SRITY

jai, bet Diesas nenurodė nė 
vieno iš f asistuojančių gai
valų, kurie ypač skverbiasi 
į valdines įstaigas.

CARLE PLACE, N. Y.
(Tęsinys iš 1-mo psl.) 

tarskają (Achtari). Azovo Jūros krantai nuo Dono 
upės žiočių iki Primorsko-Achtarskajos ir šis ištisas 
ruožtas dabar yra visiškai apvalytas nuo priešų.

Vasario 9 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto daly
se sunaikino 10 vokiečių tankų, 120 trokų su kariais 
ir reikmenimis, nutildė septynias jų kanuolių bateri
jas, sunaikino tris geležinkelio traukinius ir išblaškė, 
iš dalies sunaikinant, batalioną priešų pėstininkų.

Rostovo-prie-Dono srityje mūsų kariuomenė vedė įtū
žusias kautynes su priešais. Viename sektoriuje mūsų 
kariuomenės junginys X supliekė batalioną priešų mo
torizuotų pėstininkų ir pagrobė kiekį jų reikmenų ir 
karių. Septyni vokiečių tankai buvo išmušti iš veikimo 
arba išdeginti.

Sovietiniai šauliai pasiekė geležinkelį einantį tarp No- 
vočerkassko ir Rostovo. Mūšiai tęsiasi ir priešai at
kakliai ginasi.

Pagal dar nepilnus pranešimus, mūsų kariuomenės 
dalinys X pagrobė Tim mieste ir apylinkėje 110 kanuo
lių, 33 mortiras, 72 kulkasvaidžius, 1,900 šautuvų, 95 
automatinius šautuvus, 259 trokus, 68,000 kanuolinių 
šovinių, 240,000 kulkų mažesniem ginklam, 85 kilomet
rus telefono vielų ir 17 sandėlių įvairių reikmenų. Pa
imta nelaisvėn ir tam tikras skaičius priešų.

Į šiaurius nuo Kursko mūsų kariuomenė vedė mūšius 
ir užėmė kelias apgyventas vietas. Kai kuriuose sekto
riuose priešai bergždžiai stengėsi sulaikyt mūsų kariuo
menės žygiavimą pirmyn, šaudydami iš kanuolių ir da
rydami kontr-atakas. Visos hitlerininkų kontr-atakos 
buvo atmuštos. Poniri geležinkelio stotyje mūsų ka
reiviai pagrobė 18,000 bombų ir amunicijos ir kitų reik
menų sandėlius.

MASKVA, vas. 10. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Kramatorsko srityje, mūsų kariuomenė, atremda
ma priešų kontr-atakas, užmušė virš 1,200 vokiečių 
kareivių ir oficierių ir padegė 24-ris priešų tankus. So
vietinė artilerija išmušė iš veiksmo dar septynis vokie
čiu tankus ir du šarvuotus automobilius ir nušlavė 
dvi kuopas priešų pėstininkų.

Sovietų lėktuvai atakavo vokiečių orlaivių stovyklą 
mieste Stalino ir sunaikino 20 priešų lėktuvų. Du vokie
čių lėktuvai buvo nušauti žemyn per kautynes ore.

AMERIKIEČIAl“IŠ ORO
PLIEKĖ PRIEŠUS NET 

GRAIKIJOS SALOJE

Bruno Graibus, dienraščio 
Laisvės skaitytojų J. Graibų 
sūnus, išėjo Dėdės Šamo ka
riuomenėn 19-tą dieną sausio, 
šių 1943 m. Dabar randasi 
Floridoj, prie taisymo orlaivių.

Laimingai taisyti orlaivius, 
kad sumuštų rudąjį fašizmą.

Išleisdamas sūnų, norėda
mas jam padėti greičiau su
mušti fašizmą, Bruno tėvas J. 
Graibus paaukojo po du dole
riu Laisvei ir Sovietų, medika- 
lei pagalbai.

Minersville, Pa.
Reikėtų Padaryt Pakeitimą

Sausio 24 įvyko ALDLD 14 
kuopos susirinkimas, kurį ga
lima pavadinti pusiau pavyku
siu sulig centro šios organiza
cijos reikalavimu.

Kurie nariai supranta, ko
kią naudą neša tos organizaci
jos leidžiama literatūra, tuos 
nereikia ragint užsimokėti me
tines duokles, nes patys sten
giasi sužinoti, ir užsimokėti į 
laiką, kad nenustotų teisių ga
vimui taip brangios ir svarbios 
literatūros.

Šiemet, kada momentas 
toks svarbus ir literatūra, pa
mokinanti tais klausimais, rei
kalinga, ne tik šios organiza
cijos nariams, bet visai lietu
vių tautai, tai centras, turėda
mas po ranka gatavą rankraš
tį nutarė išleisti knygą pra
džioj metų. Todėl ir kreipėsi į 
narius, kad užsimokėtų duok
les pradžioj metų, kad nebūtų 
sunkumo apmokėti knygos iš
leidimo lėšas.

šitie du skyriai su aukštes
ne mokesčia atatinka. Bet mo
kanti 10c., niekė negali žinoti, 
apie šitą kultūrinę organizaci
ją kokį ji progresą atlieka dėl 
savo narių, nes jie neskaito 
jos išleistos literatūros.

Na, dabar duokim sau, mes 
išsirenkam valdybą, kuopai ar 
apskričiui, iš tokių dešimtuki- 
nių narių. Mes gerai supran
tam, kad kiekvieno valdyboj 
esančio užduotis yra jieškoti 
narių neorganizuotuos darbi
ninkuose, tad turi paaiškinti 
ir kokią naudą neša ta organi
zacija. O kaipgi aiškinti, jeigu 
pats nežinai?

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
Vakare grupė mūsų vidutinių bombanešių Marau- 

derių, lydimi Airacobrų ir Lightning lėktuvų kovo
tojų, bombardavo japonų pozicijas Kolombangaros sa
loje, New Georgia salų grupėje (Saliamono salyne). 
Nėra pranešimų apie pasekmes.

Vakare mūsų Dauntless bombanešiai-smigikai, lydi
mi Lightning ir Wildcat lėktuvų kovotojų, atakavo ja
ponų pozicijas Mundoj, New Georgia saloj. Buvo už
kurta didelis gaisras.

Jungtinių Valstijų kariuomenė Guadalcanal saloj 
nužygiavo pirmyn iki pozicijų už pusės mylios į vaka
rus nuo Segilau upės, Domma Cove apylinkėje. Šiaur
vakariniame tos salos pajūryje Jungtinių Valstijų ka
riuomenė nužygiavo į šiaurių rytus iki Visales. Nebu
vo susidurta su jokiu pasipriešinimu iš japonų pusės. 
Pagrobta didelis kiekis karinių priešų įrengimų.

CAIRO, Egiptas, vas. 10. — jungtinių Valstijų šta
bo pranešimas iš Vidurinių Rytų:

Mūsų vidutiniai bombanešiai atakavo priešų lėktuvų 
stovyklas Heraklion (Candia) ir'Kastelli Pediada, Kre
toj (Graikijos saloj), vakar vakare.

Buvo matyta vienas gaisras arti taikomų vietų, bet 
debesiai neleido pastebėt kitų pasekmių.

Nebuvo susidurta su jokiu pasipriešinimu, ir visi mū
sų lėktuvai saugiai sugrįžo.

Kongresmanai Nutarė 
Palaikyt Nelemtąją 

Dieso Komisiją
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

jo kovingas darbo unijas, 
ėdė komunistus ir kitus ta
riamus raudonuosius, bet 
beveik nelietė Hitlerio ir 
Mussolinio agentų Ameriko
je.

CIO unijos, tūkstančiai 
intelektualų — profesorių, 
kunigų, vyskupų, artistų, 
rašytojų ir visuomenininkų 
— siuntė kongresui reika
lavimus panaikint Dieso ko
misiją. Jie nurodė, kaip 
Dies su savo sėbrais sklei
džia nepasitikėjimą Roose- 
velto valdžiai, ardo ameri

kiečių vienybę, kursto tau
tinę neapykantą (kaip kad 
prieš žydus), o iš antros 
pusės, Dies nieko nedaro 
prieš tikruosius Amerikos 
priešus — fašistinius gai
valus.

Dabar yra tieson patrauk
ta 33 fašistai, kurie skleidė 
propagandą prieš amerikie
čių ėjimą į kariuomenę, 
kurstė neklausyt komandie- 
rių ir t.t. Bet Dieso komi
sija “nesurado nė mažiau
sio parodymo” prieš tuos 
fašistus, kaip pareiškė dar- 
bietis kongresmanas Mar- 
cantonio.

Dieso komisija paskuti
niu laiku paskelbė, kad val
džios įstaigose tarnaują 37 
radikalai, komunistų rėmė*

Šituom centro patvarkymu 
aš ir kreipiausi į kuopos na
rius, kad sušaukt skaitlingai į 
susirinkimą, užsimokėti duok
les ir aptarti svarbesnius or
ganizacijos reikalus.

Tiesa, nesusirinko skaitlin
gai, bet susirinkimą buvo ga
lima laikyti, ir 10 narių užsi
mokėjo metinę mokestį.

Abelnai imant, kad neskait
lingai susirinko, mūsų, kuopa 
turi ir tam tikrų kliūčių. Turi 
tokių narių, kurie nelabai gali 
toliau nueiti nuo savo kasdie
ninio gyvenimo ir jokiuos su
sirinkimuose negali dalyvaut, 
dėl sveikatos pakrikimo. Bet 
jie geri draugai, tik reikia nuo 
jų iškolektuoti duokles. Jie su 
noru užsimoka. Koletas toliau 
gyvena, tie taip pat negali pri- 
būt į susirinkimus ir sunkiau 
nuo jų iškolektuoti, tai tuos 
visus atėmus, neliks labai daug 
nemokėjusių. Tik truputį kuo
pos valdybai pasunkina dar
bą nuo jų iškolektuoti duok
les.

Bet štai dar vienas keblu
mas, kuris ar nebus kebliau
sias konkrečiai išrišti ?

Mes turime net 3 skirtingų 
rūšių narius savo organizaci
joj. Tai yra, su 3 skyriais me
tinės duoklės: $1.50, $1 ir 10 
centų,.

Kodėl taip ? Kiek man žino
ma, tai susiorganizavus šiai 
kultūrinei organizacijai, buvo 
padaryta viehas skyrius $1.50 
metinės mokesties ir už tai 
gaudavo nariai po vieną eg- 
zempliorį išleistų knygų. Tad 
vedusieji į viepą stubą gauda
vo 2 knygas. Tad pasirodė, 
kad nėra reikalinga dviejų 
vienodų knygų į vieną stubą. 
Tad nutarta, kad vienas gali 
priklausyti prie organizacijos 
—nėra skirtumo moteris ar 
vyras, — įmokėdamas tik 10c. 
ir už tai nieko negaudamas, 
nes literatūra naudojasi abudu 
ta pačia ir turi balsą abudu 
kaipo nariai organizacijos.

Nutarus leisti 3-menesinJ 
žurnalą šviesą, kurie 10c. na
riai norėjo gauti žurnalą, turė
jo mokėti $1 metinės duoklės. 
Tie gauna žurnalą, bet knygų 
negauna.

Pirmiaus taip buvo, kada 
vedusieji abudu priklausydavo 
prie organizacijos, tai didžiu
moj vyras mokėjo pilną mo
kestį, o moteris tik 10c. Na, 
buvo ir tokių šeimų, kurie ir 
abudu pilnai mokėjo, kurie 
nuoširdžiai linkėjo gerovės or
ganizacijai. Bet tokių nebuvo 
daug.

Štai dabar, kada mums pri
sieina rinkti valdybas, centro, 
apskričio ir kuopų, mes, ma
tydami, kad tuose dešimtuki- 
niuose nariuose, yra gabių at
likti darbą, mes ir išrenkam, 
kaipo pilną narį, nežiūrint to, 
kad antroji pusė su pilna mo
kesčia likvidavus organizaciją. 
Tuomet ir antroji pusė lieka 
netinkama į valdybą, kada ji 
nieko nežino apie nuveiktą ar
ba veikiamą darbą organiza
cijos, nes neskaito leidžiamos 
literatūros, ir nieko negali pa
sakyti apie jos gerumą eili
niams nariams.

Taip pat tokiems nariams 
su 10c. lengvas įstojimas į or
ganizaciją, ir lengvas atsitrau
kimas su mažai nuostolių. Tad 
mažai ir paiso apie organiza
cijos gerovę, o sabotažnin- 
kams perduoda iš vidaus visą 
silpnėjimą organizacijos! Tai 
kvislinginė veikla iš vidaus!

Centras turėtų daugiau 
kreipti domės į šitą netikusią 
metodą, kaip ją prašalint iš 
organizacijos įstatymų kelių.

Bet kad šita dabartinė įsta
tymų metodą žalinga organi
zacijai, tai neužginčijamas 
faktas. J. Ramanauskas.

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

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

(36-371.
HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia vakarėlį, 

šeštadienį, 13 d. vasario. Prasidės 
7 v. v., 15-17 Ann St., Harrisone. 
Apart skanių užkandžių ir gėrimų 
bus ir šokiai, taip pat ir keletas 
puikių dovanų. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, užtikrina
me, kad būsite visi pilnai patenkin
ti. Beje, įžangos bilietų nebus. — 
Kom. (35-37)

WILKES-BARRE, PA.
Vasario 14 d. bus suvaidinta ko

medija “Pusseserė Salomėja.” Pel
nas bus skiriamas Am. Raudonajam 
Kryžiui ir Sovietų Sąjungos pagel- 
bai. Vieta, 325 E. Market St., pra
džia 6 v. v. ALDLD 43 kp. kviečia 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

(35-36)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 14 d. vasario, 11 
vai. ryto, pas dd. Latozus, 1035 Ca- 
niff. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes turėsime svečią, F. Abeką, Vil
nies redaktorių. Jis pirmą kartą da
lyvaus mūsų susirinkime. Taipgi tą 
pačią dieną turėsime prakalbas. Ne
pamirškite užsimokėti šių metų 
duokles, dar nekurie draugai neuž
simokėję už 1942 metus. Būkite su
sirinkime ii’ užsimokėkite. — Sekr.

(35-36)
lawrenče"7mass.

ALDLD 37 kp. extra susirinkimas 
įvyks 14 d. vasario, 2 vai. dieną, L. 
P. Kliubc. Kviečiame narius daly
vauti, taipgi ir nenarius, nes bus 
kalba kaip sėkmingai rinkti aukas 
nupirkimui Amerikos Raudonojam 
Kryžiui, Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos raudonarmiečiams po ambulan- 
są. — Kp. Sekr. (35-36)

SCRANTON? PA.
.Literatūros Draugijos 39 kp. su

sirinkimas įvyks 14 d. vasario, 2 v. 
dieną, pas Praleikius, 407 Electric 
St. Draugai, dalyvaukite. Kurie dar 
neužsimokėjote duokles už šiuos 
metus, būtinai užsimokėkite. Taip 
pat bus išduotas raportas nuo vaka
ruškų. Nepamirškite pakalbinti sa
vo draugus-ges prisirašyti prie or
ganizacijos, nes dabar eina vajus 
gavimui naujų narių.—P. Šlekaitis, 
Sekr. (35-36)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Moterų Apšvictos Kliu

bo margas vakarėlis įvyks 13 d. va
sario. Liet. Taut. Namo apatinėj sa
lėje, pradžia 7:30 v. v. George Ste
ponavičiaus orkestrą gros šokius. 
Kviečiame dalyvauti. — Rengimo 
Komisija. (35-36)

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

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

30 Dieną
Nuolaida

A kiniai
už $7.50

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TURTASSVEIKATA

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

HARTFORD, CONN.
Nepaprastas parengimas. Vasario 

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

PHILADELPHIA, PA.
Išgirskite svarbias prakalbas. 

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

(36-37)
PHILADELPHIA, PA.

Lincolno-Lenino-Douglass paminė
jimas įvyks penktadienį, 12 d. va
sario, Labor Lyceum, 2916 N. 2nd 
St. Rodys judžius — “Stopped at 
Stalingrad” ir “Diary of a Polish 
Airman.” Kalbės Louis Budenz ir 
kiti geri kalbėtojai. Įžanga tik 25ė. 
Lietuviai kviečiami dalyvauti. — A. 
J. Smith. (34-36)

SO. BOSTON, MASS.
Surprizo vakarėlis 3 ambulansų 

naudai įvyks nedėlioj, vasario 14 
d., 6 v. vakaro, 376 Broadway. Bus 
gera muzikalė programa, taipgi 
skaniai prirengtų užkandžių, lietu
viškų sūrių ir kitko. Visas pelnas 
skiriamas pirkiniui ambulansų Am. 
Raudonajam Kryžiui, Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos raudonarmiečiams. 
Rengia ir kviečia visus — LLD 2- 
ros kp. Moterų Komitetas. (35-36)

worcester7mass.
Sekmadienį, vasario 14 d.,. LLD 

Moterų kuopa rengia puikią parę. 
Įvyks Liet. Svct., 29 Endicott St. 
Apart skanių gardėsių, rengėjos tu
rės ir muzikos. Draugų Hudsoniečių 
polkų orkestrą pažadėjo palinksmin
ti worėesteriečius, vadovybėje har
monist© drg. Šato. Delegatai taipgi 
turės svarbių pranešimų iš įvyku
sios ambulansų pirkimo konferen
cijos Bostone. Pradžia 5 v. v. Pel
nas skiriamas Lietuviam Raudon
armiečiam. Prašome dalyvauti. — 
Rengėjos. (35-36)

H---------------------------------------------------------- m

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

TelMTRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179 
a ■ ■ • —a

i: * LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
I; (VALGYKLA IR ALINĖ) ' 
;! Rheingold E^tra Dry Alus f 
; I Didelis pasirinkimas visokių 
lį Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ !;

Juozas Zeidat
; Savininkas J
:• 411 Grand St. Brooklyn :•

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: IlUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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 i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmoro 5-6191

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

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

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

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

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

Galinga
Galinga 
Galinga 
Galinga

Deksnio
Deksnio
Deksnio
Deksnio

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

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

Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.

Vardas ir pavardė....................................................................................................
Gatvė ir numeris ................................................................................................. w
Miestas ........................................................... Valstija

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

2.
3.

4.

LIETUVIU ŽINIAI 
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto sū 
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, Arthritis Neun 
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuon

, P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo 
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; Čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių m«<ių; 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 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
.......... . .........miyn

6.
7.
8.

9.
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Lietuviai Rinkime Auku 

Medikalei Pagalbai
Gruodžio 17—19 įvykusioj 

rinkliavoj Sov. medikalei pa
galbai darbavosi šie:

P. Sholl, G. Kuraitis, Jos. 
Jordan, Stanley Spiegle, John 
Grubis, A. Mureika, J. Gasiū- 
nas, W. Bunkus, Geo. Ware- 
son, Vincent Bovinas, Peter 
Grabauskas, Helen Verkutis 
(dvi dėžutes), Lenine Veiku
tis, Eugene Thompson, A. Ci- 
bulskienė, Helen Verkutienė, 
A. Mal inauskienė, O. Depsie- 
nė, J. Augutienė, J. Marcin
kienė, S. Sasna ir J. E. Gužas.

Šiomis dienomis iš Russian 
War Relief, Inc., raštinės gau
tas kvitas, kuriame pažymėta, 
kad šios grupės priduotose dė
žutėse auku rasta $90.04. At
sižvelgiant j tuomet pasitaikiu
sį zero orą su svilinančiu ir 
stumiančiu vėju, kad pastovė
jus keletą minučių gatvėje 
rankos, kojos nepakenčiamai 
nušaldavo, rinkliavą galima 
skaityti nebloga. Tuo pat lai
ku buvo renkami ir pasveikini
mai ant blankų, tas taipgi at
siliepė ir į rinkliavą su dėžu
tėmis gatvėse.

Liet. Komitetas.

Koncertui Tikietai Gau
nami Laisvėj

Pabaltijo Tautų Kultūrinės 
Tarybos trečio metinio kon
certo, kuriame dalyvauja ir 
lietuvių Aido Choras ir Balso 
Trijetas, tikietai gaunami Lais
vės raštinėj ir pas platintojus.
Visi prašomi juos įsigyti iš 
a.nksto. Koncertas - balius 
įvyks jau šio šeštadienio vaka
rą, vasario 13-tą, Finų Salėj, 
15 W. 126th St. arti IRT Lex- 
ington Avė. linijos 125th St. 
stoties, New Yorke.

Lietuvių Komisija.

“Tvirtuma Ant Volgos” 
Irving Teatre

Dramatiškas Sovietų judis iš 
Stalingrado pirmosios kovos 
už gyvastį “Tvirtuma Ant Vol
gos,” dabar rodomas Irving 
Teatre, Irving Place ir 15th 
St., New Yorke. Filmą rašy
ta, diriguota ir pagaminta pa
skubusių brolių Vasiljevų, ga
mintojų garsaus “Čepajevo.”

Toje pat programoje rodo
ma filmą “Pasaulis Kare,” pa
rodanti dešimtį metų fašistinės 
tironijos siekimęsi užkariauti 
pasaulį, nuo pirmojo bomba- 
vimo Shanghajaus, 1931 me
tais, iki Perlų Uosto, 1941 m. 
Priedams rodoma trumpos 
Charlie Chaplino komedijos.

Demokratų Kliubas Veiksiąs 
Senoj Vietoj

Laisvės red ak ci j on buvo at
silankęs K. Gagas ir prašė 
pranešti visuomenės žiniai, 

, kad Lietuvių Demokratų Kliu
bas veiks, kaip veikęs, savo 
senosiose p a t a 1 p ose, 416 
Hooper St. Jis sako, kad tie 
laikraščiai, kurie parašė, jog 
kliubas išsikeliąs kitur, skelbė 
netiesą, šį šeštadienį, vasario 
13-tą, sakė Gagas, Demokratų 
Kliubas apvaikščios savo pa
talpų iš naujo atidarymą po 
minėtu antrašu su draugišku 
pažmoniu ir programa ir var
de kliubo kviečia visus atsilan
kyti.

United Mutual Benefit Asso
ciation, didžiausios negrų 
įstaigos šioj valstijoj, du šim
tai darbininkų vienbalsiai nu
tarė prisidėti prie CIO.

REIKALAVIMAI
Reikalinga vieta privatiniuose na- 

H'UO'/' Laikymui 2-jų metų berniu
ko. Geras atlyginimas. Pra&au laiš
ku pranešti: J. S., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (36-38)

Maisto Pirkimasis su Kny
gelėmis Jau Čia Pat;

Ar Viską Žinote?
Produktų Padalinimo Kny

gelę No. 2, pagal kurią galė
sime pirktis kenuotą maistą 
po kovo 1-mos, pradės dalinti 
šio mėnesio 23-čią ir per se
kamas dvi dienas, 24 ir 25-tą, 
miesto mokyklose.

Ar tos knygelės pagerins 
padėtį ?

Ar jos išris maisto ir kitų 
produktų problema?

Kaip gauti daugiau produk

tų už savo dolerį ?
Tie ir eilė su tais surištų 

klausimu bus atsakyti lietuvių 
savišvietos susirinkime šio pir
madienio vakarą, vasario 15, 
Laisvės salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Pradžia lygiai 8 
vai. vakaro.

J susirinkimą kviečiami visi 
susidomėjusieji tais klausi
mais. įžanga nemokama.

Apšvietos Komisija.

Scena iš naujausio Sovietų dokumentališko judžio “Le
ningrado Apgula,” pirmu kartu Amerikoje rodomo 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke, per- 
statančio didvyriškus Leningrado gynėjus laike 
miesto apsupimo naciais per 18 mėnesių.

S. Petkienė Sveiksta Radijus Jūsų Naudai
S. Petkienė, prieš savaitę 

sunkiai susirgusi plaučių užde
gimu, pamažu eina geryn. Iš 
lovos dar nesikelia, bet tikisi 
galėsianti neužilgo keltis.

Daug džiaugsmo ir sustipri
nimo, sakė ligonė, jai suteikė 
draugių-draugų laiškai ir at- 
lankymas. Rodė laiškus nuo P. 
Jasilionienės iš Binghamton, 
O. Gaškauskienės iš Hunting
ton, Liet. Sūnų ir Dukterų 
Draugystės iš Great Neck, ku
rioj ji priklauso nuo tenai gy
venimo laikų. Pačiame sunku
me ligos buvo atvažiavęs ir 
porą dienų pabuvojo sūnus, 
taipgi giminaitė Josephine. 
Laiks nuo laiko ateina Moterų 
Apšvietos Kliubo pirmininkė 
K. Petrikienė su bliūdeliu šil
to maisto, taipgi atlankiusios 
kelios kitos kliubietės ir kiti 
draugai ir draugės. Namo pri
žiūrėtojo žmona užeinanti kas 
rytą pažiūrėti ir kas reikia pa
duoti. Tai taip ir pragyveno 
gana sunkų krizį namie. Ji dė
koja visiems ją lankiusiems 
asmeniškai ir laiškais.

D-ė.

CIO Pagerbs Meksikos 
Unijy Atstovą

M i estą va radijo stotis WN 
YC, 830 klcs., kas ryto 8:30 
valandą duoda šeimininkėms 
programą, kurioje aiškinama 
kas geriausio tą dieną turgu
je, apie kainas ir 1.1. O prade
dant vasario 10-ta kasdien aiš
kins apie būsimą padalinimą 
produktų ir jų pirkimą pagal 
punktų sistemą ir kuponus. 
Miestavas radijo veikia kas
dien nuo 7 ryto iki 7 vai. va
karo. žinių sutraukas duoda 
keliomis minutėmis prieš va
landą.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Atsilankius New Yorkan iš 
Meksikos tenykščiam darbi
ninkų vadui ir visos Lotynų 
Amerikos Darbininkų Konfe
deracijos viršininkui Vicente 
Lombardo Toledano, New 
Yorko CIO unijos suruošė po- 
kilj viešbutyje New Yorker, 
kur susirinko 700 visų CIO 
unijų atstovų.

Toledo, lankydamasis CIO 
Nacionalės Pild. Tarybos mi
tinge pereitą savaitę karštai 
kalbėjo už Jungtinių Valstijų 
unijų vieningumą su Lotynų 
Amerikos unijiniu judėjimu ir 
su visų Jungtinių. Tautų unijo
mis.

Pokilyje kalbėjo Toledano, 
CIO prezidentas Murray, 
Amalgameitų viršininkas Po- 
tofskis ir daugelis kitų. Gar
bės svečiuose dalyvavo Ricar
do G. Hill, Meksikos genera- 

j lis konsulas ir Alejamdro Car- 
I rilio, darbininkų bloko vadas 
i Meksikos Seime.

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberini

J. GARŠVA
Graborlus-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

Masiniame Mitinge 
Pagerbė Lincolną

Vasario 10-tos vakarą, Car
negie Hali, buvo surengtas 
masinis mitingas apvaikščioji- 
mui Abraomo Lincolno pa
skelbtos negrų Išlaisvinimo 
Deklaracijos ir pagerbimui 
Lincolno. Mitinge dalyvavo 
pusketvirto tūkstančio negrų 
ir baltų publikos. Pirmininka
vo brooklynietis kunigas Tho
mas S. Harten. Kalbėjo dauge
lio partijų ir srovių kalbėtojai.

Mitingo dvasia buvo aiški 
karo laimėjimo dvasia, už pa
rama mūsų talkininkams ir už 
prašaiinimą visokios diskrimi
nacijos, nes ji kenkia mūsų 
karo pastangoms.

Drabužiai Dar Nebus 
Padalinami

Pasklidusius girdus, būk, po 
batų, seks drabužių pardavi
mas pagal padalinimo siste
mą, Kainų Administra c i j a 
griežtai nuginčijo. Sako, kad 
padalinimui drabužių kol kas 
nėra jokio pamato, nebus pa
dalinami.

Sugedus New Haven trau
kinio mechanizmui prie 140th 
St., New Yorke, šeši iš New 
Yorko išeinanti traukiniai ta
po sutrukdyti ant bėgių, pus
valandžiui laiko pereito antra
dienio rytą, tūkstančiai žmo
nių pavėlavo į darbus.

Embassy Newsreel Teatruo
se Įdomios Programos

“Lai Naciai Būna Sumuš
tais,” naujausia laida Carey 
Longmire žinomu po vardu 
“Your Ringside Seat” progra
mų, rodoma visuose Embassy 
Newsreel Teatruose.

Kilnioje keliama klausimai, 
kuriais bus daug kalbama 
šiais motais, būtent: kokios 
politikos laikysis Amerika -po 
karo, ar ji vėl užsidarys izo
liacijos kiauto ar stos kartu su 
Anglija, Rusija ir Chinija į 
bendrą sargybą palaikymui 
taikos po šio karo. Kartu bū
na II. V. Kaltenborno savaiti
nė žinių peržvalga.

Kiekvienas teatras, prie ben-

droš visiems programos, turi 
savo pridedamąją filmą, vie
name būna vienokia, kitame 
kitokia. 42nd St. teatro prie
dam eina “Gimė Laivas” ir 
“Rytojaus Peliukė”; 46th St. 
teatre — “Armijos Kapelio
nas” ; 50th St. — “Gimė Lai
vas” ir “Mickey’s Gimtadienio 
Pare”; 72nd St. — “Kanados 
Šauksmas” ir “Donaldo Ka
mera.”

Sacks ir Gimbel krautuvių 
darbininkų unijos lokalai 2 ir 
4 nutarė susivienyti. Bendras 
mitingas įvyks vasario 16-tos 
vakarą, viešbutyje Diplomat.
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y

STagg 2-0783Tel.
NIGHT—HAveineyer 8-1158

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-G8G8

• •
VALANDOS:

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Trečias Metinis Pabaltijos Tautų 

KONCERTAS ir BAITUS 
Šeštadienį, Vasario 13 Feb.

FINŲ SALĖJE
15 W. 126th St. New Yorke

(Arti IRT Lexington Avė. linijos)
Didžiuma pelno eis Sovietų Sąjungos karo pagelbai.

PROGRAMA:
1. Latvių Orchestra, vadovaujama L. Needze
2. Lillian Jameson, latve sopranas
3. Latvių Choras, vadovauja Sarali Gibet
4. Lietuvių Balso Trijetas. Aldona Anderson, Suzana 

Kazakevičiūtė, Aldona Klhnaitė, vadovybėj Br. Šaknaitės.
5. Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Anderson
G. Efim Vitis, rusas operų tenoras
7. Radiševo Rusų Liaudies šokių Grupe, vadovaujama 

Alex Karaczun, akomp. Walter Kaluta
8. Finų Choras, vadovaujamas Hannes Saari
9. Jungtinių Tautų Daina, D. Šostakovičiaus, 

bendrai dainuos visi chorai.

šokiai iki vėlumai prie Latvių Orkestros
Pradžia lygiai 8 vai. vak. Įžanga su taksais 75c.
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Kviečia lietuvių, latvių, estpnų ir suomių kultūrinių 
organizacijų komitetas. 

■ - ■ --- ------------------- ------------------------------------ -■■■- ■ ■ ...—

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

KARŠTI VALGIAI
DIDELIS PASIRINKIMAS

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Amerikos Darbo Partijos 
Now Yorko Apskričio Komite
tas sušaukė konferenciją va
sario 11-tos vakarą, 220 W. 
80th St., tikslu pastūmėti pir
myn įsteigimą priežiūros dir
bančių motinų vaikams.

Tūkstančiai jaunų motinų 
norėtų eiti į darbus, kad pas
kubinti karo laimėjimą, bet 
neturi kur palikti vaikų. Tam 
reikia vyriausybės užlaikomų 
ir prižiūrimų įstaigų.

Susisiekimų Unijos Lokalas 
4-tas, CIO, ir Maliorių Unijos 
Lokalas 848, AFL, yra tarp 
daugelio reikalavusių panai
kinti Dies Komitetą.

& .......

! Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

<♦> Lietuvių Rakandų Krautuvė <♦>

<♦><♦>
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
r i t i t i t i Trn rn

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VUU-THIN* MAMONA Vttl-THIM* «AMMr»

ROBERT LIPTON ™ “X ,s™
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2173




