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Rašo R. MIZARA

I.i *

Pranešimai skelbia, kad vi
sokį naciški gaivalai Hitlerio 
okupuotuose kraštuose (Len-
Rijoj, Pabaltyj, Ukrainoj ir 
Baltarusijoj) yra nepaprastai 
susirūpinę savo kailiu. Su Rau
donosios Armijos laimėjimais 
fronte, jie mato sau galą. Jie 
buvo pasiųsti į tuos kraštus 
pavergtuosius žmones valdyti, 
apsigyventi.

Kryme, sakoma, daug ru
munų buvusiųjų karininkų, vi
sokių nusususių dvarponių su 
šeimomis apsigyveno, many
dami, kad jie ten galėsią po- 
navoti — puikiame, gražiame 
krašte. Ukrainoje visa eilė vo
kiečių karių ir karininkų šei
mų buvo pasiųsta apsigyventi. 
Tas pats Baltarusijoj. Tas pats 
Pabaltijo kraštuos.

Lietuvoj, pavyzdžiui, vokie
čiai siuntė ne tik vokiškuosius 
nacius apsigyventi, — jie siun
tė ir Hollandijos ir Danijos 
“ekspertus” mokyti Lietuvos 
“mužikus,” juos engti, išnau
doti.

Lenkijoj — dar baisesnė 
padėtis.

Dabar tie visi ponai labai 
nusiminę, nebežino, ką daryti. 
Jie supranta, kad, kai Raudo
noji Armija tuos kraštus pa
sieks, jiems viešpatauti neteks. 
Jie turės dirbti ir valgyti duo
ną iš savo prakaito. Pabėgti 
jiems iš ten nebus lengva, — 
vokiečiai pirmiausiai žiūri j iš
traukimą kareivių, o ne j ci
vilinius!
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AMERIKIEČIAI GANA SKAUDŽIAI NUKENTĖJO TUNISI JO J
Amerikos Submarinai Nūs-NACIAI IŠSTŪMĖ AMERI-
kandino 5 Japonų Prekinius 
Laivus ir Turbūt Sunaikino 
Stambų Karinį Priešų Laivę 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

KIEČIUS IŠ CENTR.
TUNISIJOS Į ALŽYRIJA

Sovietai Užėmė dar Kelis

Anglijoje veikia t. v. “Na
tional Party” — Nacijonalinė 
Partija. Tai fašistiniu gaivalų 
grupė, plečianti hitlerininkų 
propagandą tarp anglų.

žinių agentūrą Ona praneša 
iš Londono, jog ši partija šiuo 
metu pradėjusi kampaniją už 
taiką su Hitleriu — už “de
rybinę taiką.” šiai partijai rū
pi išgelbėti Hitlerio režimas; 
ji dreba dėl savo likimo.

Visa eilė žymiųjų Anglijos 
žmonių, politikų, valdžios pa
reigūnų, visuomenininkų rei
kalauja tą partiją uždaryti.

Fašistų smaugiama Suomi
ja turėjo savo “prezidentinius 
rinkimus,” — rinkimų kome
diją. Vienbalsiai išrinktas tas 
pats — Risto Ryti. Tas pats 
fašistas, kuris Suomiją įtraukė 
į fašistinę Ašį, kuris pradėjo 
prieš Sovietų. Sąjungą karą!

Nereikia nei aiškinti, jog 
tie rinkimai buvo tik komedi
ja. Turime atsiminti, kad “rin
kėjai,” kurie išrinko Rytį ant
rajam terminui, buvo išrinkti 
prieš šešerius metus, kuomet 
krašte ir visame pasaulyj vieš
patavo kitokia padėtis. Jie bu
vo išrinkti visai kitokia plat
forma.

Šiandien daugybė Suomijos 
žmonių trokšta taikos, nes jie 
gyvena pusbadžiai, nes Suo
mija, įtraukta į fašistinę Ašį, 
stovi ant sunykimo kranto.

Jei Suomijos žmonėms bū 
tų šiandien leista balsuoti, — 
jie būtų balsavę už tokį pre
zidentą, kuris stovi už taiką 
su Sovietų Sąjunga, už išsto
jimą iš fašistinės Ašies.

Komercinė Amerikos spau
da, tačiau, šituos t. v. rinkimus 
ima už tikruosius ir bando bal
tinti juodąją valdžią, vedančią 
karą prieš mūsų krašto talki
ninkę !

WASHINGTON, vas. 17. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas 284:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vasario 15. — Vakare buvo pasiųsti trys Jungtinių 

Valstijų lėktuvai atakųot japonų pozicijas Shortland 
salų srityje. Vienas iš tų lėktuvų mėtė bombas į priešų 
pozicijas Ballale saloje. Vienas Jungtinių Valstijų lėk
tuvas nesugrįžo.

Vakare vienas didysis mūsų bombanešis Liberator, 
lydimas lėktuvų kovotojų, atakavo japonų orlaivių sto
vyklų Kahili, pietiniai vakariniame Bougainville salos 
pajūryje. Vienas iš mūsų lėktuvų-palydovų nesugrįžo.

Laivyno Pranešimas 285:
RAMUSIS VANDENYNAS IR 

TOLIMIEJI RYTAI
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė apie šitokias 

savo veiksmų pasekmes prieš japonus minimose srity
se:

Vienas vidutinis japonų žibalinis laivas nuskandintas.
Vienas vidutinis priešų transporto laivas nuskandin

tas.
Du vidutiniai japonų krovinių laivai nuskandinti.
Vienas priešų laivas-palydovas nuskandintas.
Vienas japonų šarvuotlaivis sužalotas ir, turbūt, nu

skandintas.
Vienas vidutinis priešų krovinių laivas sužalotas.
Šie veiksmai dar nebuvo minėti jokiame pirmesnia- 

me Jungtinių Valstijų laivyno departmento pranešime.

SULAIKYTA KENUOTOS MĖSOS IR ŽUVIES 
PARDAVINĖJIMAS IKI BALANDŽIO 1 D.

Šiaur. Afrika, vas. 18.— 
Vokiečiai su didžiaisiais tan
kais ir šarvuotais automo
biliais išstūmė amerikiečių 
tankistų kariuomenę iš 
centralinės Tunisijos per 
sieną į gretimąją francūzų 
koloniją Alžyriją. Daugiau
siai naciams . patarnavo 
nauji didieji jų tankai ii’ 
motorizuotos kanuolės.

Tie priešų tankai, vadina
mi Mark VI, sveria po 50 
iki 60 tonų, turi šešių co
lių storio plieno sienas ir 
yra ginkluoti labai galingo
mis kanuolėmis.

Amerikiečiai laikraščių 
korespondentai rašo, jog 
nei anglai nei amerikiečiai 
neturi tokių stiprių ir 
smarkių tankų, kaip hitleri
ninkai toje srityje.,

Amerikiečių kariuomenė 
dar neįpratus kariauti, ne
užsigrūdinus mūšiuose, o jų 
priešai naciai jau surembė- 
ję kariai. Tatai irgi kol kas 
padeda vokiečiams laikinai 
imti viršų prieš amerikie
čius.

Vidudieniniai radijo pra
nešimai teigė, kad ameri-

rikiečius vieškeliu iš Gaf- 
sos.

Tuomet, grąsinami dides
nių priešų jėgų, amerikie
čiai apleido vieną savo lėk
tuvų stovyklą Sbeitloj ir 
dvi kitas Thelepte. Nedideli 
kiekiai amerikiečių maisto, 
gazolino ir keletas lėktuvų 
buvo taip sužalota, jog ne
galima buvo jų iškraustyt, 
ir todėl jie liko priešams.

Amerikiečiai, kurie be
veik be atvangos turėjo 
kautis nuo sekmadienio ry
to, nukentėjo skaudžių nuo
stolių ir prarado gana daug 
savo tankų ir kitų pabūk
lu. c

AMERIKIEČIAI GINSIS 
Iš TEBESSOS KALNŲ

ALŽYRIJOJ

šiaur. Afrika, vas. 18.— 
Nuo štrumuojančių iš trijų 
šonų vokiečių, amerikiečiai 
pasitraukė kelioliką mylių 
atgal iš miestų Ferianos, 
Kasserine ir Sbeitlos, cent- 
ralinėje Tunisijoje, į tvir
tesnes apsigynimo pozicijas 
Tebessos kalnuose, Alžyri- 
joj, kaip sakė vidudieniniai

Strateginius Miestus; Nu- 
maršavo Desėtkus Mylių 
Pirmyn nuo Charkovo 

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 17. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė Ukrainoje vasario 17 d. per at

kaklias kautynes užėmė Slaviansko miestą su geležin
kelių mazgu, taip pat miestus Rovenki, Sverdlovsk, 
Bogodukov ir Zmijev ir apskričių centrus Aleksejev- 
skoje ir Slaviano-Serbsk.

Kursko srityje mūsų kariuomenė, toliau išvystyda- 
ma savo ofensyvą, užėmė Graivoron miestą.

Į vakarus nuo Charkovo mūsų kariuomenė, sėkmin
gai tęsdama ofensyvą, kirto smūgius likučiams supliek
tos vokiečių kariuomenės. Mūsų kovotojų junginys X 
per trijų dienų kautynes sunaikino 70 vokiečių tankų, 
11 motorizuotų kanuolių ir daugelį vikšrinių ir kitokių 
trokų.

Kelias, kuriuom hitlerininkai traukėsi, liko nuklo
tas vokiečių lavonais ir užgriozdintas didžiaisiais ir 
mažaisiais jų paliktais ginklais.

Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado mūsų kariuome
nė, nugalėdama desperatiškus vokiečių pasipriešini
mus, kiekvieną kartą laimėjo pergalę ir grumdamasi 
pirmyn, užėmė dar 11 apgyventų vietų ir sunaikino 
2,000 vokiečių. Buvo paimta nelaisvėn didelis skaičius 
priešų ir sunaikinta 23 jų tankai, 18 kanuolių, 33 kul
kas vaidžiai, 38 apkasų mortiros ir penki šarvuoti auto
mobiliai. Taipgi buvo pagrobta 12 kanuolių, du tankai, 
46 kulkasvaidžiai, 28 trokai, vienas priešų štabo auto
mobilis ir kiekiai kitų karinių reikmenų.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

Niujorko miestą pasiekė kie
tokas šaltis, — apie 8 laips
niai žemiau nulio. Tūli žmo
nės bėčlavoja, skundžiasi, jieš- 
ko paguodos. Girdi, neįmano
mai šalta!. ..

Bet ar jie pasvarsto, ko
kiuose šalčiuose Raudonoji 
Armija šiandien muša žmoni
jos priešą — rudąjį žvėrį ?

Ar jie pagalvoja, kad Rau
donosios Armijos kariai kur

Washington. — Valdiška 
Kainų Administracija nuo 
vasario 17-18 nakties su
stabdė blėkinėse konservuo
tos - kenuotos žuvies ir mė
sos pardavinėjimą, tu r būt, 
iki balandžio 1 d., kada bū
sią įvesta kortelės mėsai 
pirkti.

Tuo tarpu uždrausta par- 
davinėt kenuotą mėsą ir žu
vį todėl, kad daug godžių 
asmenų puolėsi be saiko su
pirkinėti ir atsargon krau
tis šiuos valgius.

Tapo sulaikyta pardavi
nėjimas žuvies ir mėsos to
kiose dėžėse, kuriose šie 
produktai aklinai užlydyti 
ir karščiu sterilizuoti, to
kiu būdu sunaikinant jose 
įvairius perus bei bakteri
jas. Kartu uždrausta ir 
klemsų ir- oisterių pardavi
nėjimas Šitokiose dėžėse.

Bet dar leidžiama parda
vinėti stiklinėse konservuo
tas kiaulių kojas, džiovintą 
jautieną ir tūlus kitus mė
sos ir žuvies produktus, ku
rie nėra karščiu sterili-

zuoti nei aklinai dėžėse už
lydyti.

Daugiau kaip 75 procen
tų visos kenuotos mėsos ir 
žuvies reikia karo jėgoms 
Jungtinių Valstijų ir kitų 
kraštų, kuriuos Amerika 
remia.

kiečiai dabar nukentėję to
kį smūgį centralinėje Tuni
sijoje, kaip anglai savo lai
ku į vakarus nuo Tobru- 
ko, Libijoje.

Vakar hitlerininkai at
stūmė amerikiečius 22 my
lias atgal į vakarus nuo Sidi 
bou Zido. Vidurinėje Tuni
sijoje. Kita nacių kariuo
menės dalis tą pačią dieną 
grūmėsi pirmyn prieš, ame-

radijo pranešimai.
Amerikos bombanešiai 

atakavo priešų lėktuvų sto
vyklas Italijos saloje Sar
dinijoje ir oro kautynėse

sunaikino penkis fašistų 
lėktuvus. Penki amerikie
čių lėktuvai nesugrįžo.

Kitos amerikiečių lėktu
vų grupės bombardavo vo
kiečių ir italų pozicijas Tu
nisijoje.

RAUDONOJI ARMIJA STATO VOKIEČIUS 1 AP
SUPIMO PAVOJU ORIOLE IR BRIANSKE 

S

Maskva, vas. 18. —Sovie
tų kariuomenė nesulaiko
mai maršuoja prieš vokie
čius visame 400 mylių ilgio 
pietiniame fronte, ir nuo 
Charkovo užėmimo jau nu- 
sigrūmė 42 mylias pirmyn

raudonarmiečiai stato pa- 
vojun hitlerininkus Brians- 
ke ir Oriole, stambiuose 
pramonės miestuose ir la
bai svarbiuose nacių atspir
ties punktuose.

Maršuodami į vakarus

kas didesniuose šalčiuose turi 
gyventi, — muštis ir ilsėtis?

Ar jie pagalvoja, kad rau
donarmiečiai, būdami fronte, 
miega atvirame ore, o jų už- 
siklojimas ir pasiklojimas yra 
tik ant jųjų nugaros?

Tokius dalykus reikia prisi
minti. Prisiminus, — pamirš
ti savo “šalčius” ir duosniau 
remti didvyriškąją Raudonąją 
^rmija, aukojant i Russian 
War Relief Komitetą! (Skai
tykit šios dienos Laisvėje 
straipsnį apie Botkino ligon- 
butį.)

Washington. — Kariniai 
žinovai čia apskaitliavo, 
kad 5 milionai hitlerininkų 
armijos dabar kariauja 
prieš Sovietus.

Fašistai Norėtų Atkal- 
bėt Angliją ir Ameri

ką nuo Sovietą
Virginio Gayda, Italijos 

fašistų propagandistas, rašė 
savo gazietoj, kad Italija, 
girdi, galėtų susitaikyti su 
Amerika ir Anglija, bet ne 
su Sovietų Sąjunga.

Washington. — Elmer 
Davis, Amerikos karo žinių 
įstaigos vedėjas, pareiškė, 
kad fašistai šneka apie at
skirą taiką todėl, kad jiems 
riestai ir jie, gelbėdami sa
vo kailį, stengiasi atkalbėt 
Anglija ir Ameriką nuo vei
kimo išvien su Rusija. Bet 
tai bergždžios fašistų pa
stangos, sako Elmer Da
vis.

Prezidentas Reikalauja Įstatymu Už-
draust Aukštesnes kaip $25,000 Metines 

Algas Pavieniams ir $50,000 Poroms

į šiaurių vakarus nuo to 
miesto. Raudonarmiečiai 
kas valanda vidutiniai pa-
žygiuoja po vieną mylią 
pirmyn.

Blokšdami nacius į šiau
rių vakarus, sovietiniai ko
votojai, matyt* siekia atimt

nuo Kursko, Sovietų kovo
tojai ypač gręsia apsupimu 
vokiečiams Oriole.

Sovietai pasiekė jau arti
mąsias Stalino miesto apy
linkes ir tuomi juo labiau 
susiaurino ištrūkimo spra
gą hitlerininkams Rostovo-

Washington. — Čionaiti- 
niai karininkai skaičiuoja, 
kad vokiečiai ir italai turi 
apie 175,000 kariuomenės 
prieš talkininkus Tunisijoj.

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas savo laiške 
kongresmanui Doughtonui, 
kongresinės lėšų komisijos 
pirmininkui, vas. 17 d. rei
kalavo, kad kongresas už- 
girtų prezidento nustaty
mą ne daugiau kaip $25,000 
metinės algos pavieniams ir 
$50,000 vedusiom porom po 
to, kai iš algų atskaityta 
privalomi taksai valdžiai. 
Taip prez. Rooseveltas rei
kalauja apribot ir fabrikan
tų ir kitų kapitalistų meti
nius pelnus.

Jis ragina visas grynas 
įplaukas virš $25,000 per 
metus pavieniams ir $50,- 
000 poroms imt kaipo tak
sus kariniams reikalams.

Kongresmanų daugumos 
vadas McCormack dėl to sa
kė, jog prezidentas tuom 
sumanymu stengiasi taip 
padaryt, kad “negalėtų pri
siveis! daugybė naujų krau
jo milionierių, kaip kad po 
praeito pasaulinio karo.”

Savo laiške Doughtonui

prezidentas, šalia kitko, pa
reiškė :

“Aš esu įsitikinęs, jog tai 
yra šiurkšti ir didelė ne
teisybė, kad pirmininkas 
korporacijos, atliekančios 
valdžiai karinius darbus, 
gauna pusę miliono dolerių 
algos ir bonų per metus, 
kuomet korporacijos darbi
ninkam yra uždrausta pa
kelt algas įstatymais ir ma
no patvarkymu kaipo prezi
dento. šios nelygybės išly
ginimas, aš manau, padėtų 
mums sėkmingiau vesti ka
rą.

“Juk tai yra rupi nely
gybė, jei karo laiku vienam 
žmogui yra leidžiama gaut 
net daugiau kaip $67,200 al
gos per metus, kuomet val
džia ima armijon kitą žmo
gų ir reikalauja, kad jis 
tarnautų ginkluotose mūsų 
jėgose tiktai už $600 per
metus.

Šitaip prez. Rooseveltas sias

iš nacių Konotopą ir tuomi 
perkirst svarbiausią vokie
čiams geležinkelį, einantį iš 
Kijevo į Oriolą ir į Brian- 
ską.

Dabartiniais savo žygiais

Washington. — Bent 30 
senatorių reikalauja atidėt 
farmų darbininkų šaukimą 
armijon.

Anglai Nuvijo Nacius iki
Mareth Linijos

šiaur. Afrika, vas. 18. — 
Aštuntoji anglų armija atė
mė iš fašistų Medenine mie
stą ir nubloškė Rommelio 
nacius iki Mareth tvirtu
mų linijos, pietinėje Tuni
sijoje. Anglai jau šturmuo
ja priešus dviejuose tos lini
jos punktuose.

ninkams tarnaudami, kelia 
ermyderį prieš prezidento 
įsakymą apribojantį didžią- 

algas. Jie buriasi at-

Azovo Juros - Doneco kam
pe.

Sonetai Užgrobė 150 
Garvežių ir 14 Karinių 
Traukinių su Amricija

Maskva, vas. 18. — So
vietų kariuomenė, sparčiai 
maršuodama pirmyn į va
karus nuo Charkovo, pasie
kė punktus už 85 mylių nuo 
Poltavos, svarbaus pramo
nės ir geležinkelių miesto 
su 130,000 gyventojų. Pol
tava stovi už 170 mylių į 
pietų rytus nuo Kijevo, Uk
rainos sostinės.

Sovietų tankai greitame 
žygyje linkui Poltavos už
ėmė vieną geležinkelių sto
tį ir pagrobė iš vokiečių 
150 garvežių, 14 karinių 
traukinių ir 75 prekinius 
vagonus, pilnus prikrautus 
kanuolinių šovinių ir bom-

atsake tiem kongresmanam šaukt, tokį prezidento 
ir senatoriam, kurie, pelni- tvarkymą.

pa- bų, ir sučiupo keturis di
džiuosius nacių tankus.
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Trys Mėnesiai Didžiajam 
Ofenzyvai

Šiandien, vasario 19 dieną, sukanka 
lygiai trys mėnesiai, kai Raudonoji Ar
mija pradėjo dabartinį savo ofensyvą 
prieš nacius—didžiausį ir pasekmingiau- 
sį ofensyvą pasaulio istorijoje!

Praėjus trims dienoms nuo lapkričio 
mėn. 19 d., atsimename, Raudonoji Ar
mija paskelbė pasauliui, kad ji pradėjo 
mušti priešą Stalingrado fronte; kad 
ji tą pradėjo lapkričio 19 d. Pranešimas 
skelbė apie Raudonosios Armijos įsiver
žimą į užnugarį vokiečių, esančių prie 
Stalingrado.

Be Raudonosios Armijos vyriausios 
vadovybės, tuomet niekas nesitikėjo, kad 
per tuos tris mėnesius Sovietų karo jė
gos atliks tokius stebuklus, kokiu atliko. 
Daugelis “karinių ekspertų” manė, jei 
Raudonoji Armija apvalys priešą nuo 
Stalingrado, tat ir tai bus labai gerai.

Dabar matome, kaip dalykai išėjo!
Per tuos tris mėnesius kiekvieną dieną 

Raudonoji Armija priešą mušė ir mušė 
ir vis pasiekė naujų laimėjimų.

Per tuos tris mėnesius Raudonoji Ar
mija nustūmė priešą kur kas toliau, negu 
jis užėmė per penkis mėnesius savo ofen- 
syve. Be to, kad Raudonoji Armija anu
liavo visus vokiečių laimėjimus per pen- 
kius mėnesius (vasarą), ji atsiėmė to
kias tvirtumas, kaip Kurskas, Belgoro- 
das ir Charkovas! Raudonoji Armija 
jau yra netoli Dniepro upės. Raudonoji 
Armija skaldo vokiečių divizijas į ka- 
valkus ir tuos kavalkus—į šmotelius.

Nežinome, kiek per tuos tris mėnesius 
Raudonoji Armija bus vokiečių išmušu
si, kiek jinai bus jų paėmusi į nelaisvę, 
bet žinome vieną, kad daug—daug išmu
šė, daug paėmė į nelaisvę vokiečių, ru
munų, italų ir vengrų. Priešas paklojo 
daugybę ginklų, daug visokių karinių 
medžiagų.

Tai smūgis, kokio Hitleris niekad ne
sitikėjo !

Vasario 23 dieną sukaks 25-ri metai, 
kai Raudonoji Armija buvo pradėta or
ganizuoti. Šio savo gimtadienio proga, 
be abejo, Raudonoji Armija, kovojanti 
už visos žmonijos laisvę, prieš visos kul
tūriškosios,laisvę ir taiką mylinčios žmo
nijos priešą, suteiks pasauliui smulk- 
meningesnių žinių apie savo didžiojo 
ofensyvo vaisius. Jie bus įdomūs. Mes 
jų laukiame.

Kiek tai liečia tolimesnes Raudonosios 
Armijos operacijas, mes susilaikome nuo 
pranašysčių. Mes nesijaučiame esą “vis
ką žinančiais ekspertais.” Vieną sako
me: Hitleris ir jo šaika bus sunaikinti, 
Raudonoji Armija išeis pergalėtoja! Ji 
išlaisvins ir mūsų tėvų kraštą, Lietu
vą.

Mes tą, beje, sakeme tuomet, kada 
Hitleris pradėjo karą prieš Tarybų Są
jungą,—tą sakėme beveik prieš 20 mė
nesių.

Goeringo ir Hitlerio bauginimo bolše
vizmu propagandą ...”

Ir jis pakartojęs, kad finai teisinasi, 
kad jie nieko prieš Ameriką ir Angliją 
neturi, kad jie “demokratai”, kad jie ne
padeda Hitleriui, tik būk nuo Sovietų 
Sąjungos užpuolimo giną Finliandiją, ra
šo:

“Jeigu net ir priimtume jų šį argu
mentą, tai jį sumuša kiti, daugiau įtiki
nanti ir Jungtinių Tautų strategijai 
svarbesni argumentai; juk negalima pa
kęsti, kada, virš visko, visi pranešimai 
sako, jog Šiaurinėj Finliandijoj, kaip ir 
Šiaurinėj Norvegijoj, Vokietijos karo 
lėktuvai turi įtaisytus orlaukius, iš kurių 
jie atakuoja Amerikos ir Anglijos kon
vojus, plaukiančius į Murmanską per 
Šiaurinį Didjūrį. Manoma, kad nacių 
karo lėktuvai dažnai nusileidžia ant Fin
liandijos užšalusių ežerų ir iš ten puola 
Amerikos laivus.

‘Prie to, Laplandijoj, šiaurinėj Fin
liandijoj, yra šešios ar devynios Vokie
tijos divizijos ... Finliandija 90% preky-. 
bą veda su Vokietija.”

Taip apibūdina fašistinės Finliandijos 
rolę net tokis žmogus, kuris nori, kad 
Jungtinės Tautos laimėję karą Sovietų 
Sąjungos kaina, “neužmirštų” Finliandi
jos.

Ką Churchill kalbėjo su finų fašistų 
atstovu, kol kas nežinia. Pasakos apie 
“taiką,” tai jau seniai išgalvota finų fa
šistų apgavystės taktika, kad savo bude
liškus žygius ir bendradarbiavimą su 

‘Hitleriu pridengti. Vienatinė fašistų 
Finliandijai gyduolė, tai besąlyginis jos 
pasidavimas.

Nacių Propaganda Judžiuose
Dar pirm šio karo pradžios Hitleris 

kas metai šimtus milionų dolerių išleis
davo fašistų propagandai užsieny j. Ir 
Hitlerio “slaptas” ginklas pavergime ki
tų kraštų buvo jo penktoji kolona. Penk
toji kolona po priedanga kovos prieš 
komunistus paruošė Franci jos pražūtį. 
Penktoji kolona visu pasiutimu veikė ir 
kitose šalyse, šaukdama apie “komunis
tinį pavojų” ir “sovietinį pavojų”, o tuo 
tarpu ruošdama tų šalių pavergimą.

Jungtinėse Valstijose Hitlerįo, Musso- 
linio ir Japonijos agentai veikė veik vie
šai. Jie šnipavo mūsų apsigynimo pajė
gas ir industriją. Jų įtakoj kalbėjo tūli 
senatoriai ir kongresmanai. Jų įtakoj 
buvo gaminami ir judžiai, nukreipti prieš 
Sovietų Sąjungą, ir jų šnipų, kaip Kreb- 
so—Jan Valtino parašytos knygos ener
gingai buvo platinamos.

Iš Londono telegrafavo dienraščiui 
“Daily Worker” Mr. I. Montagu, kad 
Finliandijoj fašistai, kurie yra mūsų 
priešai, negali atsidžiaugti Hollywoode 
pagamintais judžiais “Comrade X” ir 
“Ninotchka”. Abu tie judžiai buvo pa
gaminti išniekinimui Sovietų Sąjungos. 
Buvo ir daugiau panašių judžių. berei
kia nei aiškinti, kad kas dabartinėj mir
tinoj kovoj tarpe barbarų ir civilizuoto 
pasaulio patinka finų ir vokiečių fašis
tams, tas kenkia mūsų karo laimėjimui.

Revoliucija Prieš Dies
Chicago j kalbėjo vidaus reikalų sek

retorius Mr. Ickes. Jis sakė, kad nepai
sant, jog Mr. Dies laimėjo kongrese, kad 
jo komitetas ir toliau pasiliko neva tyri
nėti “neamerikinį veikimą,” kuris tikru
moj nei vieno Hitlerio, Mussolinio ir Ja
ponijos šnipo nesusekė, bet juos net už
tardavo, kongrese prieš Mr. Dies buvo 
tikra revoliucija.

Mes manome, kad Mr. Dies, kaip pra
eityj tik skaldė Amerikos, liaudies vie
nybę, taip ir dabar darys. Bet Amerikos 
liaudis, kuriai reikalinga vienybė, kad 
nugalėjus budelišką hitlerizmą ir jo sėb
rus, suras užtektinai drąsos ir energijos 
stiprinti savo krašto karines pastangas.

SSSR ambasadoriaus Amerikai žmona, Ivy Litvinovie- 
nė, kalbasi su CIO sekretoriumi James B. Carey mitin
ge, suruoštame Russian War Relief Komiteto Tarybų 
Sąjungos kovotojams padėti.

Draugas Henrikas
Jagminas

Specialus Vajus Sovietų Sąjungai 
Gelbėti Pradeda Įsisiūbuoti

Jau kelis kart dienrašty
je buvo rašyta, jog yra ve
dama skubus vajus globoji
mo Maskvoje Botkino ligo
ninės. Ligoninės globojimą 
pasiėmė kalbiniai skyriai, 
prie Russian War Relief 
Komiteto. Iki pradžiai ko
vo mėnesio, kalbiniai sky
riai pasiryžo sukelti $100,- 
000.

Šiam specialiam vajui yra 
išleista tam skiriamos stem- 
pos $40 vertės, knygelės 
formoje. Stempų knygelės 
yra išsiuntinėta mūsų LDS., 
LDLD kuopoms ir atski
riems asmenims.

Lietuvių Komitetas So
vietų Sąjungai gelbėti pa
siryžo sukelti $5,000 kvotą. 
Penki tūkstančiai dolerių, į 
taip trumpą laiką sukelti, 
kai kam gal atrodys perdi- 
delė suma, bet Komitetas 
mano, kad rimtai imantis 
už darbo — tikslą pasiek
sime be didelių sunkumų. 
Philadelphijos kolonija pir
mutinė davė gan malonų 
atbalsį — $600. Brooklyne 
Moterų Apšvietus Kliubas 
pasižadėjo sukelti $100. Mo
terys visuomet savo paža
dą ištesi. Keliose kolonijo
se yra rūpestingai ruošia
ma masiniai mitingai šiam 
reikalui.

Atsižvelgiant į Raudonos 
Armijos žygius ir visos So
vietų liaudies pasiaukojimą 
naikint hitleriškus niekšus, 
galime skaityti sau už gar
bę, kad ir mes nors su pini
gine parama prisidedame 
prie tos milžiniškos kovos.

Stempos parsiduoda nuo 
50 centų iki $10. Neparduo
tas stempas būtinai reikės 
grąžinti Komitetui.

Draugės ir draugai, ku
rie tik gavote stempų kny
geles, imkitės skubiai už 
darbo, nes Sovietų šaliai 
reikalinga visokeriopa pa- 
gelba. Mūsų kožnas doleris 
ir dovanotas drabužis turi 
labai didelės reikšmės toje 
sunkioje kovoje už žmoni
jos laisvę. Komitetas gerai 
žino, kad didžiuma gerašir
džių žmonių jau nekartą y- 
ra aukoję Sovietų karžy
giams, bet pakol kova eina, 
aukokime ir vėl, ir vėl—iki 
priešas liks visiškai par
blokštas.

Piniginę perlaidą išrašy
kite L. Kavaliauskaitės var
du ir kartu su stempų kny
gelėje įrašytais aukotojų 
vardais, pasiuskit S. S. G. L. 
K. sekretorei, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

SSG. L. Komitetas

Šalčiai Kenkia Laisvei

Churchillas Tarėsi su Finų 
Atstovu

Iš Stockholmo praneša, kad kada Ang
lijos premjeras W. Churchill buvo Tur
kijoj, tai jis ten tarėsi su Finliandijos 
fašistų atstovu baronu Yrjoe Koskinen.

Kaip žinome, Anglija oficialiai yra ka
ro padėtyj su fašistų pavergta Finlian- 
dija. Finliandijos armija ir visos jėgos 
kariauja ne vien prieš Sovietų Sąjungą* 
bet prieš Angliją ir Ameriką. Net Mr. 
Harold Callender, vasario 12 dieną, ra
šydamas iš Washingtono apie tą Chur- 
chillo pasitarimą, tarpe kitko, pažymi:

“Finų socialistų laikraštis ‘Suomen 
Socialdemokratti’ kartoja Goebbelso,

0<tFdnc|lhe'fep!
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Šalčiams siaučiant ma
žiau gauname naujų skai
tytojų. Šiom dienom gavo
me vieną naują.prenumera
tą nuo J. Urbono iš Pitts
burgh, Pa., 2 metams ir 
vienas šešiom savaitėm 
pats skaitytojas užsisakė.

Gražiai darbuojasi dien
raščio labui F. Wilkas, Wil
merding, Pa. Jis dažnai pa
rašo žinučių iš savo apylin
kės ir rūpinasi atnaujinimu 
prenumeratų. Jis šalčių ne
paiso. Dirba visai našiai.

Aukų dienraščio reikalam 
gavome sekamai:

Po $5: Alf. Venckevičius, 
Stoughton, Mass, ir Felix 
Kvedar, Stoughton, Mass.

Po $4: Peter Mack, Phi
ladelphia, Pa. ir Anthony 
Wollow, Danielson, Conn.

Po $2.50: V. Raguskiene 
ir J. Kazlauskas, Noxen, 
Pa., ir J. P. Norwick, Det
roit, Mich.

J. Gavėnas, Linden, N. J. 
$2.00.

K. Bukčius, Brooklyn, N. 
Y., $1.25.

Po $1: F. Liepis, Waure- 
gon, Conn., J. Stigienė, 
Brockton, Mass., K. Tamo
šiūnas, New York City, N. 
Y., P. Marozienė, Richmond 
Hill, N. Y., V. Žilinskas ir 
Anastazija Žilinskas, B r k’n, 
N. Y., A. Milusevičius, 
Cambridge, Mass., T. Kle

bonas, Brooklyn, N. Y., ir 
Juozas Kiaušas, Chicago, 
Ill.

Ačiuojame pasidarbavu
siems dienraščio platinimu 
ir dėkojame už gražias au
kas.

Nenuleiskime ranku dėl 
blogo oro ar šalčio. Dar
buokimės, kad gauti naujų 
skaitytojų vis daugiau ir į 
daugiau.

Laisvės Administracija.

Redakcijos Atsakymai
V. J. Stankui, Easton, Pa.— 

Diskusijos, kurios buvo kilu
sios prieš Laisvės šėrininkų su
važiavimą, baigėsi su pačiu 
suvažiavimu. Jame dalyvavu
sieji šėrininkai pageidavo ne
leisti laikraštyj toliau diskusi
jų tęsti, ir redakcija tąjį pa
geidavimą pildo. Todėl Jūsų 
rašinėlio dėl V. čepulio kal
bos, sakytos suvažiavime, įdė
ti laikraštin negalėsime.

Kitiems mūsų bendradar
biams. — Kurių rašiniai iki 
šiol Laisvėje nepasirodė, bus 
sunaudoti vėliau. Dalykas ta
me: pastaruoju laiku mes tu
rėjome specialiais klausimais 
raštų, būtinai turėjusių pasiro
dyti dienrašty.]’ tam tikru lai
ku. Dėl to negalėjom sunaudo
ti bendradarbių rašinių, kurie 
nėra greito pobūdžio. Ačiuo
jame už rašinėjimą ir»prašo
me daryti tą patį ateityj.

4 dieną vasario gavau pa
skutinį laišką nuo draugo 
Henriko Jagmino, iš Hill
crest sanatorijos, Tucson, 
Arizona.

Tame laiške draugas ra
šė: “Gydytojas deda visas 
pastangas sustiprint plau
čius, kad neprasimuštų ki
tas kraujaplūdis ... Jau
čiuosi kaip po sunkiai ope
racijai. Pirmiau, būdavo, 

skauda čia, tai čia, tai ki
tur. Dabar tu skausmu nė
ra, šviesiau akyse. Visas 
reikalas atbūdavo! kūną ir 
sustiprint plaučius. Anot 
gydytojo, ‘dabar atsigriebi- 
mo ir ligai atsišiepimo pe
riodas.’ Gydytojo nuomone, 
šis periodas gali baigties 
pradžia sveikimo... Apie 
pasveikimą dabar esu dau
giau tikras, negu buvau pir
miau ... Todėl padėk, Drau
ge, man pasveikt.”

Tiek daug optimistiško 
nusiteikimo, nors aštria 
džiovos forma sergąs ligo
nis per pastarąjį mėnesį ar 
daugiau pasilaikė tik oksi- 
genu.

Netekome ištikimo drau
go, Vilnies štabo nario, dir
busio Vilnyje nuo 1934 me
tų. Darbo sąlygos tvankia
me redakcijos kambarėlyje 
buvo labai sunkios, nors li
gonis džiovą pajuto tik pe
reitą vasarą. Pavasarį Hen
rikas man sakėsi, kad jau
čiasi neblogai.

Nuo 1912 metų, kada at
važiavo Amerikon, draugas 
Jagminas, tuoj pristojo prie 
socialistinio judėjimo, kuris 
tuomet buvo darbininkų ju
dėjimo avangardu. Jis įsi
rašė į Lietuvių Socialistų 
Sąjungos kuopą Waterbury, 
Conn. Jis tuoj pasidarė ak
tyvus narys. Kada 1919 m. 
tvėrėsi Komunistų Partija, 
jis buvo konvencijos dele
gatu. Į dešiniuosius, į so
cialdemokratus jis žiūrėjo 
labai, labai prastai. Oportu
nizmas jam buvo įkyrus, 
nepakenčiamas.

Kai Amerikon atvyko 
K a p s u k a s - Mickevičius, 
draugas Jagminas karštai 
jam pritarė.

Pirmiausia jo stotis Ame
rikoj buvo Ansonia, Conn., 
bet ten jis gyveno tik labai 
trumpą laiką. Tuoj persi
kėlė į Waterburj, kur lietu
vių pažangusis judėjimas 
buvo daug platesnis.

Waterbury, 1918 metais, 
jis ir apsivedė su Marijona 
Katavičiūte. Visą laiką jie
du labia gražiai sugyveno.

Išvyksta į Chicagą.
Iš Waterburio draugas 

Jagminas išvyksta į vidur- 
vakarines valstijas. Iš pra
džių apsistoja Milwaukee, 
Wis., kur išgyveno apie ke-

turius metus. Draugai mil- 
waukieciai turėtų plačiau 
parašyti, kaip mūsų drau
gas ten darbavosi. Tuomet 
ir Milwaukee buvo pusėti
nai didelis judėjimas.

Iš Milwaukee atvažiuoja 
Cihcagon. Čia jis triūsiasi 
visokiuose darbuose ir, tuo 
pačiu sykiu, eina atsako- 
mingas pareigas partijoje. 
Iš Chicagos jau jis niekur 
nenorėjo važiuoti, nebent 
su prakalbomis. Tik džiova 
privertė draugą Henriką iš
važiuoti į Denver, Colo., o 
vėliau į Tucson, Arizona.

Būdamas Arizonoj, lap
kričio - gruodžio mėnesiais, 
jautėsi geriau. Kartą, atsi
menu, buvo parašęs Vilniai 
politinių pastabų. Tai buvo 
paskutiniai jo žodžiai į mū
sų visuomenę. Sausio mė
nesį liga pakrypo pavojin- 
gon fazėn,, kuomet prasimu
šė kraujaplūdis.

Mes, kiek galėdami, rūpi
nomės teikti jam medžiagi
nę paramą, o ypač tuo rū
pinosi draugė Marijona 
Jagminienė.

Velionis buvo apsiskaitęs 
žmogus, giliai protaujantis 
žmogus. Kaune jis buvo 
baigęs Saulės mokyklą, nors 
klerikalizmui jau tuomet jis 
nepritarė. Gimęs Šančiuose 
(Kauno priemiesty), darbi
ninkų šeimoj (tėvas buvo 
plytninkas), draugas Jag
minas visuomet buvo ištiki
mas savo klasės idealams.

Jis visuomet buvo labiau 
miestelėnas.

Gyvendamas Chicago j e, 
jis paeiliui buvo virėjas, 
dirbąs viešbučiuose ir res- 
tauranuose, po to buvo bar- 
berys. Tūlą laiką dirbo gro- 
sernėse.

Ir vis tik ta fizini darba 
dirbdamas tas ištikimas 
draugas rado laiko skaityti 
ir mokinties, rado laiko la- 

Įvinties, dalyvauti politinia- 
ime darbininkų judėjime. 
■Jam labai rūpėjo ir meno 
reikalai. Jis yra išvertęs 
lietuvių kalbon visą eilę sce
niškų vaizdelių.

Visa tai paruošė draugą 
Henriką darbui Vilnies re
dakcijoje.

10 d. vasario tas myli
mas draugas išsiskyrė iš 
mūsų eilių.

Jo palaikai buvo sudegin
ti Oakwood krematorijoj.

Jam amžinas poilsis, 
mums nauji darbai. Geriau
siai pagerbsime velionį, 
dirbdami tą darbą, kuriam 
jis pasiaukojo. L. P.

Berlyno radijas užginči
jo gandus, kad Hitleris pa
sitraukė iš vyriausios ko
mandos rytiniame fronte ir 
savo vieton paskyrė vieną 
nacių generolą.

Los Angeles miesto unijistai parūpino tūkstantį šiltų 
kailių “kamzelkų” Amerikos jūreiviams. Nuotraukoje 
matome unijistų veikėjus egzaminuojant tas kamzel- 
kas (liemenines).
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» Shostakovich’s
7 th Symphony

A POLITICAL RENEGADE MAKES A 
FARCE OF LITU. ANNIVERSARY

“These Are
Our Boys”

By RALPH PARKER
MOSCOW (By Wireless)

(Continued from last week)
One day as he lay in bed in the 

kitchen there came from the street 
a strange roaring sound—insistent, 
growing in power. Shostakovich sat 
up listening intently. He ran to the 
window, tried to rub a patch clear 
through the frosted glass. He 
wrenched a pillow from the broken 
panes so that a blast of icy air en
tered the room. But the street was 
now visible.

Up the Nevsky Prospect was sur
ging a great crowd, and from them 
came a loud, grumbling, menacing 
but. triumphant, sound. Shostakovich 
strained his eyes to see more, and 
then he saw in the midst of the 
crowd a group of German pilots 
under a heavy armed guard being 
marched through the street. The 
people could only be restrained 
with difficulty from venting their 
rage and hate on these men who 
had been indiscriminately bombing 
the city, wrecking its theatres and 
hospitals and killing its peace-lov
ing citizens.

From the moment he heard that 
cry of triumphant anger Shostako
vich started to rewrite the finale 
of his Seventh symphony. “It means 
the triumph of light over dark, of 
good over evil,” he told me a few 
weeks later in his small hotel bed
room in Kuibyshev as he sat ner
vously breaking up cigarettes into 
a teacup, and in the following 
Spring that proud finale rang out 
in the white-walled, brilliantly lit 
Philharmonic Concert Hall in Le
ningrad, and Leningrad rose to 
cheer its own symphony.

KT AM deeply happy that the
* American people have enjoyed 

my Seventh symphony,” Dmitri 
Shostakovich told me. “What is 
really important is that the music 
be widely understand.”

“And were you surprised?” I 
asked.

"Surprised?” Shostakovich re
plied, “Well, no. You see, I have 
had so many evidences to prove 
that ordinary people in the Soviet 
Union have understood the sympho
ny, so many letters have come to 
me from ordinary people, that it is 
not a surprise that Americans 
should have understood its mean
ing.”

"You don’t thing that it is nec
essary for people to have suffered 
from the war as Russians have suf
fered to grasp the emotional con
tent of the symphony? You told me 
when we last met that the first 
movement evoked the lost joys of 
peace and the growing and finally 
overwhelming sorrow of war.”

"I think,” he replied, “that Ame
rican understanding of the ‘Lenin
grad Symphony’ shows that the 
American people understand what 
the war is, that Russian and Ame
rican people have feelings in com
mon about war and peace, all of 
which opens their hearts in the

Musical 
Notes

By The Trio

MUSIC OF THE ANCIENT:—Few people realize, I fancy, to what an 
extent our music of today is made of elements extremely ancient and 
extremely modem. Of the beginning of music there is no history, and if 
we wish to seek out its origins we are forced either to study the records 
of early peoples who were already far advanced in civilization, such as 
the Assyrians, the Egyptians, the Hebrews, and the Greeks, or else go to 
those peoples who are still savages today, and see what are their crude 
practices.

Primitive peoples heighten and express their emotional states with 
rhythm and melody before they attempt serious architectural decoration 
or sculpture and painting.

Our own musical development very likely goes back through the Greeks 
and the Hebrews to the Assyrians and the Egyptians. From carvings 
and wall-paintings of these two ancient* peoples we know that they had 
a richly diversified musical development. Orchestras of strings and wind 
instruments performed under the guidance of a director, both at religious 
and at social functions. Dancers and singers were in great demand, and 
there were trained choruses.

Our' connection wjth the music of the Greeks, who had a highly deve
loped system of musical theory, undoubtedly greatly influenced our own 
early music. Chants survived both in the Roman branch of Christendom 
and in the Greek or Russian branches.

The Greeks used comparatively' few instruments, such as the lyre, the 
cithara, and various pipes and flutes. They gave music a most exalted 
position in their education and their religion. Plato, for instance, wrote: 
"Music should inspire with love for what is good and pure. Bad music is 
more permicious than any other evil.”

While in New York City last week, I encountered a friend whom I 
haven’t seen for a few weeks, Dave Hartley, a singer. Dave told me that 
he is singing with the Ben Yost Quintet at Roger Corner, (formerly Jack 

% Dempsey’s place), 8th Avenue. He invited me to come along and see 
their performance. Having time to spare, I went along.

I honestly enjoyed listening to this Quintet. Their voices blended nice
ly, and their repertoire was of well chosen songs. Each member of the 
Quintet performed his part well.

Within a short time, Dave is opening at the Roxy Theatre, on the same 
program with Grace Moore. I know that he will be just as successful as 
in his past performances, but nevertheless, I do wish him the best.

Incidentally, Dave is the brother of a well known screen actor, but 
since he wishes to achieve stardom on his own< merits, he does not use 
the same name. There is another brother, also an actor on the screen.

..........Lillian Belte.

Alfred Guerin, 70, who celebrat
ed his golden wedding anniversary 
two years ago in Spokane, Wash., 
got a divorce in Reno, Nev. He told 
the court: “I finally made up mind 
I just couldn’t get along with my 
wife.”

Six more men left Kosse, Texas, 
to join the armed forces—a total of 
240 out of a population of 805.

(Reprinted from the New York 
Times.)

same way to my music."

Dmitri Shostakovich speaks very 
rapidly and in a searching manner, 
as if chasing his own ideas. They 
are often sharp ideas, pointed like 
his pianoforte music, and often 
they seem to be running away from 
him, twisting and wandering like 

•weaving patterns of woodwind in 
his later orchestral work. He looks 
away from you, knitting his brows 
with an expresion that is almost 
bad tempered as he pursues them. 
And then he will turn and look at 
you, and with a frank smile say 
something gay and simple and a 
little mischievous—something about 
his son’s health, the football match 
or a word of sincere appreciation 
for another’s work. He is the most 
modest fellow, and it is hard to re
alize that he is among (he ten best- 
known Russians in the Anglo-Saxon 
world.

/COMPOSITION for him is pain- 
ful — sometimes, I imagine, it 

is almost an agonizing experience, 
fraught with periods of depression. 
For complete articulation is what 
he is always seeking. One of his 
best friends and admirers, the mu
sic critic David Rabinovitch, told 
me how profoundly shaken Shosta
kovich is by the struggle to reduce 
the wealth of complex material 
that floods his imagination to a 
form intelligible to man. That, I 
think, is because of his stubborn
ness. It is stubbornnes that has 
brought him through some anxious 
periods in his career when all but 
a few critics ranged against him 
and he exposed himself to the 
charge of being a musician’s com
poser who ignores the taste of the 
public. He has stubbornly refused 
to write down to the public, but at 
the same time he has conquered — 
perhaps not yet completely — a 
tendency of his fertile brain to in
troduce private jokes and elabo
rate scores beyond the understand
ing of all but a few amateurs. He 
is, I maintain, the only contempo
rary composer of considerable sta
ture who has made real contact 
with the masses without being false 
to his muse. His integrity is re
spected by the Committee of Arts, 
who have the last say as to whe
ther compositions shall be perfor
med within the Soviet Union, and 
by the public who flock to hear his 
symphony performed.

Shostakovich is one of the very 
few composers who have not dried 
up during the war. He is under 
stood to be working on a musical 
setting in orchestral choral form 
for the words of the poet Nikolai 
Tikhonoff on the subject of the 
twenty-eight guardsmen of General 
Major Pantiloff’s division who, in 
the Battle of Volokolamsk, stem
med the attack of a tank brigade, 
all perishing. He is also believed 
to be working on a heroic opera.

Beginning next year, the Army 
plans to equip soldiers in khaki 
from the skin out—flapping white 
undies are too conspicuous on a re
gimental wash line.

Senator Soaper in the Chicago 
Daily News: The world isn’t grow
ing smaller. It’s just that there are 
more people on the bus.

By Matt Sholomskas
NEW YORK. — Ironically and 

shamefully, the 25th Anniversary of 
the founding of the Republic of 
Lithuania held at Webster Hall last 
Sunday was nothing more than a 
sounding board for moth-eaten and 
worn-out anti-soviet sentiments and 
the divide and conquer propaganda 
of Goebbels.

Called jointly by loading Catho
lic clergy, Smetonites and social
fascists, the commemoration which 
was expected to follow the Ancevi- 
cius-Smetona line of inciting hatred 
for the Soviet Union found a fitting 
climax in the speech of J. Stilson, 
political renegade and editor of the 
Trotskyist “Naujoji Gadyne.”

While most of the sjx’akers care
fully restrained themselves from 
making any overt. expressions 
against America’s ally, Stilson 
threw all restraint, to the winds 
and with wreckless abandon indul
ged in a lengthy parroting of pro
paganda ground .out by Joseph 
Goebbels.

Stilson directed his attacks main
ly against the Lithuanian Literary 
Society. With demogogy character
istic of a Goebbels, he derided the 
text of a leaflet distributed by the 
society before the meeting. Assailing 
the leaflet which was entitled “Not 
Kisses of Deceit, but Only Bitter 
Struggle Against, the Fascists and 
Their Cohorts Will Free Lithuania,” 
he said its contents were “Moscow 
inspired.”

He bitterly attacked patriotic 
Lithuanian-Americans intelligent
enough to write a leaflet. Only 
Communists, he insisted could have 
issued such literature. Contents of 
the leaflet urged unity of Lith
uanian Americans and support of 
the war efforts and aims of the 
United States and the United Na
tions.

His remarks were received cold
ly by the audience and many per
sons who had received the “contro
versial” leaflet carefully tucked it 
away in their pockets for future

I want...
FIGHTING DOLLARS

!1

Am er tea must be strong. 
Every man and Woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea. a

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare!

J. Thomas advertised for a lost 
pig in Hillsboro, Texas. The finder 
telephoned at midnight, woke Tho
mas up. Thomas’ mumbled thank.^, 
went back to sleep. Next day he 
inserted a new ad: could anyone 
tell him who had called him?

The Army added rice pudding to 
the list of dehydrated foods sent 
abroad.

t

“He’s been listening to Rickenbacker and is thinking about dig
ging some foxholes in tile Roundhouse.”

reading. Among the audience gene
rally, could be felt a strong under
current of lack of enthusiasm and 
a cold indifference to the speakers. 
Many persons were deeply disap
pointed because neither fascism nor 
Naziism nor (he fight against this 
common enemy of Lithuanian-Am
ericans and the people crushed un
der the Nazi heel in Lithuania was 
mentioned.

Only in a resolution which was 
sent to various government agen
cies was the enemy named, and this 
apparently only for the sake of 
making a good impression upon of
ficial authorities.

Proceeding Stilson to the rostrum, 
among others was Vytautas Abrai- 
tis, representative of “Vienybe,” a 
Lithuanian weekly. One day after 
Hitler invaded the Soviet Union, 
“Vienybe” came out with a special 
edition with the brazen pro-Nazi 
headline “LITHUANIA IS NOW 
FREE!”

lie was followed by Pranas Ba
joras, editor of "Tevyne” who like 
Abraitis, greeted the asemblage and 
refrained from making any re
marks hostile to the Soviet Union.

Then in order came Johannes 
Kaiv, consul of the old Estonian go
vernment renounced by the Eston
ian people in 1940; J. B. Laucka, 
editor of “America”; and Dr. Al
fred Bilmanis, consul of the erst
while Latvian government. which 
was disowned by the Latvians in 
1940.

All of the speakers up to this 
stage carefully chose their words 
and refrained from uttering any
thing which could have been inter
preted as contrary to the interests 
of the United Nations and of bene
fit to the enemy.

But if anyone believed that the 
sponsors had repented for their 
sins of spreading pro-nazi propa
ganda, he soon received a rude 
jolt when J. Stilson began to pour 
out his pro-nazi venom against, one

Inside the Hut
by Wanda Wasilewska

Natalka, calls to her grandmo
ther who is ninety or some years, 
that the Germans are coming into 
the village. She tells her grandmo
ther that the entire village is tak
ing to the hills, and the woods. The 
grandmother insists that she will 
not leave. Natalka hurriedly tells 
her that there are two wounded 
Red Army soldiers hidden in the 
secluded shed who will need water, 
food and attention.' To this the 
grandmother answers that she will 
be able to manage somehow. She 
is now all alone and takes this 'op
portunity to visit the wounded Red 
Army soldiers, bringing them a pit
cher of water. Finding the two 
wounded men lying comfortably on 
the straw beds, she speaks to 
them and tells them that she is 
here to take care of them. One of 
the soldiers is feverish, she moist
ens a rag with water and places it 
on his forehead, gives them water 
to drink and promises to return 
the next day.

The following morning three men

The New York Herald Tribune 
published an item from its columns 
of 100 years ago: “Coffee from 
sweet potatoes is warmly commend
ed. The potatoes are pared, sliced, 
roasted, ground and steeped, like 
the coffeeberry. It is said to be ve
ry palatable, has the flavor of co
coa, and requires little sugar.”

The Department of Agriculture 
started to hunt down bootleggers of 
sliced bread.

of four allies and against patriotic 
Lithuanian-Americans.

That Stilson became the spokes
man of the evening was no acci
dent. For 14 long years, with his 
handful of followers and his paper, 
he has provided the enemies of 
the Soviet Union with plenty of 
anti-soviet ammunition.

That he became the front of Lith
uanian American groups seeking to 
sow distrust in the U.S.S.R. is like
wise no surprise. For reasons of 
business and prestige, certain edit
ors of Lithuanian papers who par
ticipated in the commemoration, 
did not want to risk their circula
tions and influence nor to invite 
the anger of the Lithuanian-Ame
rican public by too overt pro-nazi 
ut tcrances.

Thus Stilson, who has but little 
prestige and little to lose, became 
a logical pawn in the tragi-comedy 
at Webster Hall.

Povilas Zadeikis, minister of the 
defunct Smetona government, fol
lowed Stilson to the rostrum. He 
cautioned political leaders to be 
more careful with their utterances 
“since certain departments look at 
these matters differently.” His re
marks were directed at leaders in 
the assemblage who in the past 
had been liberal with pro-nazi re
marks.

Reverend Pakalnis, who presided 
at the meeting, betrayed the spirit 
of the commemoration when he 
said “A black cloud approaches 
Lithuania.” He was probably wor
ried by the magnificent advances 
of the Red Army in southern Russia 
and dreaded the thought of the Red 
Army soon chasing the Nazi invad
ers out of Lithuania.

As a relief from the stiffness of 
erswhile diplomats and the wild 
rantings of Stilson, the audience 
twice had the pleasure of listening 
to the beautiful golden-haired and 
golden voiced Lithuanian opera 
singer, Anna Kaskas.

enter her yard. Germans, she gues
sed but she is unafraid. They ques
tion her without satisfaction and 
leave. She is about to leave the hut 
and attend to her patients but finds 
her yard now full of Germans. The 
officer in charge is insistent and 
asks if this hut is hers and where 
the villagers are. She answers that 
it is her hut, she’s lived alone for 
the past 10 years and that she 
hardly ever left the house and did 
not know where everyone had gone. 
The Germans make themselves at 
home and are talking noisily. Gran
ny Anissia tries to get to the door 
but is stopped. The officer tells the 
soldiers to keep an eye on her and 
not to let her out of their sight. 
Anissia realizes that now she is un
able to do anything for the two 
Red Army men, so she climbs to 
the top of the stove and falls into 
a doze. Suddenly she awakens and 
hears the officer questioning her 
two wounded soldiers, who are so 
weak and are swaying but the 
hands of the German soldiers hold 
them up. The Red Army men re
fuse to answer' any of the questions, 
and for this they suffer at the 
hands of the German soldiers. One 
of the Red Army men falls to the 
floor, two of the Germans sit on 
him while a third drove a bayonet 
into the wounded man’s left eye. 
Granny, atop the flat stove is help
less and tries to hide under the 
covers to avoid hearing the cries 
and groans of her Red Army man, 
but she still sees and hears all 
that goes on in this hut of hers. 
The Red Army man still refuses to 
answer their questions and then 
the officer gives instructions to his 
men to take him outside and finish 
him off. The second Red Army man 
is questioned, but he, too gives out 
no information regarding his regi
ment and their plans.

Granny Anissia suddenly realizes 
that there is silence once more in 
her hut. Cautiously she leaves her 
bed and looks about to see that all 
the Germans are sleeping, yes 
sleeping the sound heavy sleep of 
weary men. She makes her way to 
the door, turns the key in the lock 
and places the key in her pocket, 
tightens up the cross-bars on the 
shutters. Under the bench she finds 
the full bottle of kerosene and 
pours it on the straw that the Ger
mans use for bedding, on the floors, 
and walls, then she reaches for the 
matches in the "niche in the stove 
and throwing the quit over her 
head she strikes a match, bends 
down and lights the straw. The 
flames creep quickly and spread 
soon it is a mass of flames. She did 
not feel her kerosene-soaked skirt 
catch fire.

Some of the sleeping Germans 
awaken and become panicky. They 
make for the door only to find it 
locked, the windows barred and 
in flames. Granny Anissia pit
ches headlong into the flames, her 
last thought probably that the doors 
and windows are closed so tightly 
that no one could possibly open 
them in time to escape.

This is only one of the short 
stories to come out of the Soviet 
Union. The synopsis has been writ
ten by F. P. We are sure that if 
our readers want more short sto
ries showing the courage of the 
Russian people, the Red Army and 
the Red Navy men, that our F. P. 
will be very happy to review the 
many others for you, too. So how 
about it? Do you want more?

NORTHERN AFRICA.
Monday, January 4, 1943. 

Hello Eva and Roy:
Greetings and salutations of a 

New Year from Northern Africa... 
A year that wp all hope will find 
us and our allies victorious and on 
the road to a peaceful future... 
A year that wo boys will return 
and once more continue our activi
ty amongst the Lithuanian people... 
Many of our young men cill really 
learn the moaning of organization. 
I believe that we will prosper in 
our activity... have a program 
that will not only be a credit to 
our people but also to the respect- 
ive> communities in which wp live...

Received your letter dated No
vember 7th... (hanks loads for 
same ... I sure appreciate any mail 
that I now receive from homo. .. 
I really am sorry T couldn’t at
tend those affairs you mentioned in 
your letter... at that particular 
time I was on lhe high seas... 
headed for this land... Africa... 
No doubt you have road of the 
American entry... we are all well 
and really getting along as well as 
can be expected .. .

This land is a big disappointment. 
I have always believed this was the 
land of heat, sunshine, desert 
jungle, and what not else but so 
for all I have seen is cold and rain- 
ny weather. You could call this a 
locale typical of a Florida resort 
community... large, modernistic, 
cement buildings, apartment houses, 
and villas are the structure of the 
city with Avenues and Boulevards 
lined with Palm trees... The town 
itself at one time was a rather bu
sy thriving metropolis but due to 
war conditions it has been let to 
run down. There is such a shortage 
of merchandise that when you go 
into a large department store it is 
a shame to see all those empty 
shelves and space ... Everything is 
rationed even to the wine and 
beer ... no whiskey here . . . Speak
ing of wine and beer brings me to 
the subject of stepping out.. . well 
the place is just plain dead... all 
bars close their doors at 8:30 P.M. 
Restaurants serve only two meals 
a day ... lunch and dinner... the 
movies have their last show at 
6:30 P. M. Now we work pretty 
late every evening so you can rea
dily see that Tony will have to be 
a good boy for a while . ..

Peoples of many lands have con
gregated to this particular spot... 
so naturally many languages and 
customs are in evidence but French 
is still the No. 1 tongue spoken . .. 
Oui, mes amis, Je parle Francais, 
main tenant... Now I wish I had 
studied‘just a bit harder in school... 
With the whites we have the native 
population ... just a small minority 
of them live like human beings the 
rest are just the scum of the 
earth ... I have seen poor unfor
tunates in America ... but it won’t 
compare to those ... Their clothing 
is just rag upon rag. They don’t 
know the word cleanliness exists... 
the only time they wash is when 
the local authorities round them 
up and steam them out... Yes, 
folks, I am seeing a bit of the 
world but I can only say that there 
is nothing like the states ...

TECH. SGT ANTHONY VASARIS
With me everything is coming 

along just great... I live with a 
swell bunch of fellows and offic
ers ... we work a lot but at the 
same time we have d lot of fun in 
doing that particular job we are as
signed to... I am still in the of
fice and work right along with the 
administrative end of our particular 
job in this campaign ... Received 
another promotion this time to 
Tech Sergeant... yes, the army 
has been very good to me so far...

CORRECTION:
In last week’s issue of the Laisve 

English Section under “These Are 
Our Boys,” the address of Pvt. 
Charles Yanush was incorrect. The 
corrected address is the following:

Pvt. Charles Yanush
Co. D 503rd Para. Inf.
A.P.O. 302, U. S. Army
New York City, N. Y.

I trust that you are in the best 
of spirits and health ... How is 
everything in the LDS... who is 
the secretary since Mr. Siurba left 
for the service. 1 haven’t heard any 
news for such a long time that I 
would appreciate first hand infor
mation from you... In your next 
letter please do not spare lhe pen... 
tell all.

Sincerest regards (o all ... again 
may I wish you all a Bonne Anne,

Au Revoir, 
Antanas.

By the tone of Hie letter we can 
see that Tony would very much ap
preciate mail... so drop him a 
line ... especially you LDSers from 
the East, where Tony worked so 
hard in the LDS and (he Cho
ruses . ..

Address is:
Tech. Srgt. Anthony Vasaris,, 

31085710
Hq. and Hq. Co.
6th Port of Embarkation
APO 668, c/o Postmaster 
New York, New York.

CPL. VINCENT ULCIIICKAS
.... We’ve just completed an event
ful week and I’m glad — Monday, 
we had to dig fox holes and tanks 
rolled over us. Tuesday, we had a 
problem in jungle tactics and most 
of the day we were wading waist- 
deep through mud or swimming. 
Wednesday, we were up in planes 
taking aerial photos. Thursday, we 
had more tactics under actual fire 
of machine-gun bullets, artillery 
and whatnot. Today, (Friday), was 
rather dull, we had to construct a 
wire cable across a river and cross 
hand over hand to the other side. 
However, it was interesting and 
you can bet that I enjoyed every 
bit of it and also thank my lucky 
stars that I have nine lives ...

.... so writes Vincent Ulchickas 
who is at present attending Offic
ers Candidate School at Fort Ben
ning, Georgia.

Also friends of David Matis have 
received cards from the beautiful 
state of Washington, where David 
is now stationed — Vancouver, 
Washington. David will be remem
bered by many as the quiet, retir
ing, helpful city-editor from the 
Freiheit of New York City.

To Help ’em Spend 
Their Leisure Hours

"Any book you really want to 
keep is a good one to give.”

Here’s a general idea of the kind 
of books the boys in the services 
want:

Curent Best Sellers.
Popular fiction and non-fiction 
dated from 1980 to 1943.
Technical books dated no earlier 
than 1985.
Western and adventure stories. 
Mystery and detective stories. 
Popular books of popular titles. 
Humorous books.
The physical condition the books 

are in is also important. They’ve 
' got to travel far and service many 
į men. Books on the verge of falling 
• apart aren’t of much use.
; Our soldiers are still reading!
, That’s the watchword these days. 
And that’s the starting point of the 
1943 Victory Book Campaign. It’s 
to run from January 5th to March 
5th and it certainly should go way 
over the II million mark reached in 
1942. So the keynote for this cam
paign is: give a good book.

Last year, 50 per cent of the 
books donated wore unsuitable. No, 
our boys weren’t interested in the 
1868 methods of making cheese 
cake nor do the adventures of the 
Bobbsey Twins excite them. Re
member, the soldiers are the boys 
who used to live on the block or 
work alongside you in the factory. 
They like to read the same things 
you do.

Set up a Committee in your LDS 
branch or in your Chorus, or in 
any other organization to which 
you may belong. Pester your best 
friends and even acquaintances. 
Hold affairs to which the price of 
admission would be a worthwhile 
book. Any method, any means, but 
remember, the most important 
thing is quality. Good books are 
ammunition. Good ideas are bullets. 
Send ’em good, and send ’em lots, 
but send’em.
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Racijonavimas ir 
Naujos Knygutės

Kiekvienas namas šalyje 
tuj’čs vieną arba daugiau 
War Ration Book 2, pri
klausant nuo kiek narių 
kiekviena šeima turi. Be 
tokios knygutės, nebus ga
lima pirkti kenuotų ir bon- 
kose prezervuotų vaisių ir 
daržovių, .vaisių sunkų ir 
sriubų, sušaldytų vaisių ir 
daržovių ir džiovintų vai
sių.

War Ration Book 2, bus 
išleista pabaigoje vasario 
arba pradžioje kovo mėn., 
arba kada valdžia galės su
tvarkyti visą dalyką vienu 
kartu kiekviename kaime, 
miestelyje ir mieste visoje 
šalyje. War Ration Book 2 
taipgi įves Su v. Valstijų 
žmonėms racijonavimą reik
menų pagal punktus, tai 
pirkimo sistema, kuri veikia 
Anglijoj per kiek laiko.

Priežastys dėl šio punktų 
racijonavimo yra aiškios. 
Amerikos pulkai turi eiti j 
kovą gerai pavalgydinti ir 
stiprūs, ir turime jų reika
lavimus visų pirma aprū
pinti. Turime taupyti mais
tą ofensyvams, ir vartoti jį 
kaip invazijos ginklą mūsų 
pulkams pašalpai badaujan
tiems gyventojams. Kitas 
maistas turi būti siunčia
mas pagal mūsų “lend- 
lease” programą kareiviam 
Britanijos, Rusijos ir kitų 
tautų, kurios kartu pasiry- 
žusios išnaikinti priešą, pa
deda prezervuoti Amerikos 
gyvybes. Dėlei visą-pasauli- 
nio išdalinimo maisto, kurio 
mes tiek daug turime, trūk
sta “kovojančio maisto” — 
maistas kurį kareiviai turi 
turėti, ypač kai kurio ke- 
nuoto, bonkose prezervuo- 
to ir sušaldyto maisto, ku
ris lengvai transportuoja
mas. Dėl tų trūkumų, ir 
kad žmonės, kurie turi 
daug pinigų negalėtų pirkti 
daugiau negu savo dalį to, 
kas lieka, ir kad kiti nega
lėtų taupyti per daug, val
džia įvedė kontrolės siste
mą. Šią kontrolę vadiname 
racijonavimu reikmenų pa
gal punktus. Tai demokra
tinis būdas lygiai reikmenis 
dalinti.

Kada War Ration Book 2 
bus pabaigta, valdžia pra
neš per laikraščius ir ra
diją. Savininkai War Ra
tion Book 1 turės nueiti į 
arčiausią racijonavimo už-- 
registravimo ofisą ir nusi
nešti jų senas knygas su sa
vim. Niekas negalės gauti 
Book 2, ligi parodys regis- 
trantui Book 1. Book 2 ta
da bus duota ir Book 1 su
grąžinta savininkui toles
niam vartojimui pirkti cuk
raus ir kavos.

Naujos knygos nebus pa
našios į senąsias. Jos turės 
24 punktus ženkleliais kiek
vienam puslapiui. Kiekvie
nas ženklelis turės raidę ir 
numerį. Raidės surašytos 
skersai puslapių pradedant 
su raide A. Numeriai bus 
8, 5, 2, 1 ir bus surašyti iš
ilgai puslapio. Pavyzdin, 
bus A8, A5, A2, Al, kitoj 
kolumnoj bus B8, B5, B2, 
BĮ.

Naujose “punktų racijo
navimo” knygose keturi 
puslapiai bus mėlynos spal
vos, ir keturi raudonos. Kol 
kas raudoni puslapiai nerei- 
kąlingi. Tik mėlynos spal
vos puslapiai bus vartoja
mi kenuotam maistui. Pir
itam periodui punktų ženk
leliai trijose kolumnose A, 
B ir C bus vartojami. Iš 
yiso bus 48 punktai, tik tiek

bus vartojama kiekvienam 
periodui. Kiekvienas perio
das lygus kalendoriaus mė
nesiui. Raidės pažymės, ku
riame periode ženkleliai bus 
vartojami, numeriai pažy
mės ženklelių vertę.

Kaip Pirkti Su Punktų 
ženkleliais

Kada racijonavimas kon
servuoto maisto pagal 
punktus pradės veikti, val
džia nustatys punktus įvai
rių rūšių maisto, ir pagal 
kiekį. Kiekviena krautuvė 
šalyje turės viešai išstatyti 
oficialų sąrašą.

Pirkdami pagal punktų- 
ženklelių sistemą, svarbu 
atsiminti, kad reikia pralei
sti punktų ženklelius kaip 
ir pinigus. Maisto kaina ne
nustato punktus. Tik val
džia gali nustatyti punktus 
ir tai pagal trūkumą arba 
perviršį konservuoto mais
to. Kada punkto vertė ko
kio nors maisto pakeista, 
valdžia apie tai praneš ir 
maisto krautuvės išstatys 
permainą. Gal tik sykį per 
mėnesį punktų vertė keisis. 
Kainos gali būti pakeistos 
nepaisant punktų vertės.

Visos maisto krautuvės 
priims punktų ženklelius. 
Tokiu būdu, jeigu viena 
krautuvė parduos racijo- 
nuotą produktą žemiau negu 
kita krautuvė, galite pirkti 
kur kaina pigesnė. Bet nors 
jums gali kainuoti mažiau 
pinigais, turėsite atiduoti 
lygią sumą punktų ženkle
liais, jeigu daiktas vienodas 
abiejose krautuvėse.

Jeigu jums patinka auk
štos punktų vertės maistas, 
nprs nedaug pinigų kainuo
ja ir jeigu išbaigi savo 48 
punktus į mažiau kaip mė
nesio laiką pirkdamasi to
kius daiktus, turėsi laukti 
ligi sekamo periodo vėl pir
kti. Valdžia ragina šeimi
ninkes biudžetuoti savo žen
klelius lygiai kaip pinigus 
savaitės maistui. Pirkda
mos pagal biudžetą (bud
get) šeimininkės turės pa
kankamai punktų kiekvie
nam periodui.

Abelnai, punktų sistemą 
lengva suprasti. Anglijos 
šeimininkės jau vartoja pa
našią sistemą ilgiau negu 
metus laiko ir jos jau pri
sitaiko prie tokio pirkimo. 
Bet gal ims ilgiau. Ilgiau 
ima planuoti ką pirkti ir 
ilgiau pasirinkti maistą, ir 
ilgiau pardavėjui surokuoti 
kiek reikia mokėti pinigų 
punktais ir pinigais.

Dar du svarbūs dalykai 
apie racijonavimą pagal 
punktus. Pirma, kad tas, 
kuris perka reikmenis šei
mai, gali vartoti vieną arba 
daugiau knygelių, antra, 
jeigu galima, reikia vartoti 
aukštesnių punktų ženkle
lius — 8 ir 5. Pavyzdžiui, 
jeigu maistas, kurį perkate 
ims 13 punktų, geriau iš
plėšti 8 punktų ir 5 punktų 
ženklelį, negu 2 ir 1 punk
to ženklelius. Taupykite 
mažesnių punktų ženklelius 
dėl žemų punktų maisto. 
Pardavėjai negali pakeisti 
arba duoti “grąžos” punk
tais.

Atsiminkite, kad mėlyni 
ženkleliai bus vartojami tik 
kenuotam maistui, kurį val
džia racijonavo. Raudoni 
ženkleliai jūsų knygoje bus 
vartojami vėliau mėsos ra- 
cijonavimui. Cukrų ir kavą 
reikia pirkti su ženkleliais 
iš War Ration Book 1, kaip 
praeityje.

Konservuotas maistas, 
valdžia aiškina, yra mais
tas, kuris prezervuotas ke- 
navimu, šaldymu arba džio
vinimu, kad ilgiau išsilai
kytų. Tarp kenuotų ir į 
bonkas sudėtų vaisių ir 
vaisių sunkų yra obuolių 
sosas (applesauce), persi
kai (peaches) ananasai 
((pineapple), ir grapefruit 
sunka. Taipgi randasi su
šaldyti vaisiai ir daržovės, 
ir džiovinti vaisiai, kaip sly

vos ir rozinkos. Sąraše ke
nuotų daržovių ir daržovių

sunkų randasi rauginti ko
pūstai, tomačių ketsupas ir 
čili sosas, tomačių sunka, 
visokių rūšių pupų (beans), 

kaip ir paprastų daržovių. 
Visos sriubos racijonuotos.

Tarp maisto, kuris nebus 
racijonuotas, randasi čili- 
con-carne, cukraus pasal
dinti vaisiai (candied 
fruits), įvairūs vaisių mar- 
maladai, visokį agurkėliai, 
bulvių vinigretas (potato 
salad).

FLIS.

Rochester, N. Y.

Atsišaukimas
1 Visus Massachusetts Lietuvius ir Lietuvaites. Vasario 28 
Dieną Visi ir Visos Būkite Dideliuose Meno ir Humanitariz- 
mo Koncertuos ir Susirinkimuos So. Bostone ir Worcesteryj

Pietūs Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Paramai. Gedemino 

Draugystės Finansinė Apy
varta už 1942 Metus.

Rengiami pietūs Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus paramai 
sekamų draugijų ir kuopų:

Gedemino, Politiško Kliubo, 
Sūnų ir Dukterų, LDS 11-tos 
kuopos ir ALDLD 50-tos kp.

Bus sekmadienį, vasario 28 
dieną, kaip* 1:30 vai., Gedemi
no svetainėje, 575 Joseph 
Ave. Bus kalbėtojas nuo A.R. 
K. Pietūs tik 75c.

Reikalo svarbumą nereikia 
aiškinti, tik pasiimkime už pa
reigą dalyvauti. Visi būkime 
atsakomingi piliečiai.

Viso dovanų pasiųsta 69 ka
riams. O dar kiek komitetui 
žinoma, yra nepasiųsta dėl 32. 
O kasdieną vis atsiranda nau
jų rekrūtų. Gi pinigų veik nė
ra ižde.

Gavusieji dovanas kariai 
yra labai dėkingi virš minė
tam komitetui. Yra daug gra
žių laiškų su padėkavone. Jie 
bus skaitomi virš minėtame 
parengime.

Civilio apsigynimo komite
tas prašo visų šio miesto ir 
apylinkės lietuvių atsilankyti 
į tą parengimą ir paremti tą 
svarbų darbą, kąd būtų gali-

ma nuo likusio pelno apdova
noti ir tuos naujus lietuvius 
karius, kurie dar nėra gavę 
dovanų. Jaunuoliai išėjo ginti 
mūsų šalį ir mus pačius nuo 
užpuolikų fašistų. Taigi mes 
juos už tai atjauskime nors su 
maža dovanėle.

Tikietai yra pardavinėjami 
po 50c. už jį gausite valgių ir 
gardžių gėrimų atėję į svetai
nę. Pradžia 6 valandą vak.

Širdingiausiai kviečiame tė
vus ir motinas tų šalies gynė
jų, taipgi ir visus kitus.

Rengėjai.

Jau nemažai turime žinių, 
kad Massachusetts lietuviai 
girdėjo apie šiuos masinius su
sirinkimus ir koncertus, kurie 
įvyks vasario (Feb.) 28 d., 2 
vai. po pietų, South Bostono 
Municipal Audi torijoje ir 
Worcesteryj tą pačią dieną 
vakare. Kad šie du masiniai 
susirinkimai bus įdomūs, tai 
man, kaipo jūsų sekretoriui, 
nėra reikalo aiškinti. Tačiau 
noriu dėl jūsų štai ką pasaky
ti.

Pirma iš meno pusės, bus 
viešnia iš Brooklyn, N. Y., Bi
rutė Ramoškaite. Kas sykį gir
dėjo ją dainuojant, nori gir
dėti dar šimtą sykių. Ji yra 
pati pirmaeilė dainininkė. Iš 
Worcesterio bus svečias Jonas 
Sabaliauskas. Jis taipgi ren
giasi su naujomis dainomis. 
Mes mylime Joną ir jo daina
vimą.

Dabar noriu taipgi vieną 
paslaptį čionai dėl jūsų pasa
kyti. Nesenai yra gimęs nau
jas kvartetas. Jie nenori save 
garsintis, tai yra jų dalykas. 
Bet štai kaip jie save užsiva- 
dina. Jie sako, kad jų vardas 
yra “Bevardis Kvartetas.” Da
bar randasi visokių mandruo- 
lių visoje Massachusetts vals
tijoje, kurie sako, kad jie pa
sirengę duoti vardą šiam šau
niam bevardžių kvartetui. Ge
rai, galėsit duoti vardą, bet tu
rit būt visi, ir pasakykite savo 
draugams, kad ir jie būtų kon
certe.

Smuikininkė Lillian Levas iš 
Stoughton, Mass, mažai kalba, 
bet’labai puikiai vartoja savo 
smuiką. Ji bus pasiruošusi su- 
grięžti taip, kad visi būsit už
ganėdinti. IŠ Norwood, Mass, 
vyrų grupė sako, kad jie neat
siliks nuo “Bevardžio Kvarte
to.” Gerai, bandykit, bet tikiu, 
kad turėsit daug prakaito iš
lieti, pakol jūs, broliai nor- 
woodieciai, pasivysit šį kvarte
tą. Montello Liuosybes Choras 
tyliai tarpe savęs kalba, kad 
jie pralenks visus. Būkite visi 
tikri, kad Montello draugai 
nepasiduos lengvai be lenkty
nių. Juk Montello draugai 
jau aukščiausiai stovi su fi
nansais pirkimui ambulansų ir 
jie prakaituoja - dirba, o mes 
visi, kurie būsime, tik pasinau
dosime jų darbo vaisiais — 
girdėsime jų, dainas ir dėkosi
me jiems, tik už mažą kainą 
pasipirkdami bilietus už 55c. 
Yra puiki grupė labai energin
ga mergaičių. Ji užsivadinusi 
“Jaunimo Meno Grupė.” ši 
grupė pasirodys pirmą kartą. 
Tai puikių mergaičių grupė. 
Girdėsime jas. Tai tokia maž
daug meno dalis.

Iš kalbėtojų pusės štai koki 
svečiai bus. Nuo Russian War 
Relief, Inc., bus prezidentas 
Dr. Hugh Cabot. Nuo CIO bus 
prezidentas Mass, valstijos, 
gabus kalbėtojas Joseph A. 
Salerno. Mass, valstijos Rep. 
Hon. John Powers. Lietuviškai 
kalbės Antanas Bimbd, Lais
vės redąkto.rius.

Iš kur svečiai bus? Jau tu
riu dąug prąneširpų iš drau
gą ir draugių, kurie yra pasi- 
pirkę bilietus. Iš Lowellio 
draugai rašo, kad jie bus 
skaitlingai. Iš Haverhillio, drg.

Vincas Kancevičius sako, “mes 
nors toli gyvename, bet sura
sime būdą, kad pasirodyti 
skaitlingai.” Iš Lawrence, drg. 
S. Penkauskas sako, “nema
nykit, kad mes nedalyvausi
me,” o drg. Sukackas sako, ir 
dar kaip, “tik neužmirškit, 
kad Municipal Hali būtų at
dara.” Drg. J. Egeris, iš Na
shua, sako, “nors tai Massa
chusetts lietuvių dalykas, bet 
mes vistiek būsime.” Iš Lynno 
draugai sako, “mes dalyvausi
me.” Iš Stoughtono draugai 
sako, kad jie plačiai rengiasi. 
Iš Norwoodo, Olga Zaruba ir 
J. Grybas sako, “mūs būrys 
bus tok is, kad South Bostonui 
bus net sarmata pasirodyti, 
mes sudarysime didesnę dalį 
publikos.” Bet štai iš Montello 
drg. George Shimaitis sako, 
“nereiks tų baikų, mes dau
giau ir plačiau atstovausime šį 
masinį susirinkimą, negu Nor
woodo draugai.” Iš Bridge- 
waterio draugai sako, “mūsų 
kolonija maža, bet ji bus šiam 
koncerte skaitlingai.” štai ži
nia turiu iš Hudsono ir Marl
boro draugų, kurie sako, “mes 
būsime ir pilnai atstovausime 
mūsų koloniją.” Drg. Frank 
Kaulokis iš Marlboro sako: 
“lietus arba bent koks snie
gas negali mūsų sulaikyti.”

Iš Worcesterio draugam ne
patariu važiuoti į So. Bostoną, 
nes jie turi rūpintis su savo 
koncertu ir sutraukti didelę 
publiką. Tačiau drg. M. K. Su
kackienė sako, “aš būsiu abie
juose koncertuose.” Petras Sa
dauskas sako, kad jis tą patį 
padarys, jeigu jo bosas jį išleis 
iš darbo.

Turiu ir iš Bostono apylin
kės daug žinių ir tikiu, kad 
puikiai pasirodys Cambdri- 
džiaus draugai. Dr. John Rep- 
shis, John Beleckas, M. Stašie- 
nė štai ką sako, “nebūkit to
ki mandrūs, mes Cambridžiaus 
lietuviai gyvename kultūrin- 
giausiam mieste visoje mūsų 
šalyje. Mes labai gerai su
prantame, kad aukos ir dova
nos yra labai reikalinga dėl 
Sovietų Sąjungos, dėl Lietuvos 
žmonių ir dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus, tai mes ži
nome, kur reikia dalyvauti ir 
kas reikalinga, mes paremia
me.”

Taipgi turiu žinių iš Hart
ford, Conn. Drg. žemaičiai ra
šo, kad “dėl. Sovietų. Sąjungos’ 
karžygiškos Raudonosios Ar
mijos mes važiuotume per vi
są Ameriką, tačiau reįkią 
dirbti, kad vis (jaugiau pada
rius įrankių, su kuriais būt ga
lima greičiau nugalėti Hitlerio 
govėdas. Mes dedame visas 
pastangas savo valstijoje ir 
esame pilni ūpo ir pasiryžimo, 
taipgi mes esame tikri, kad 
Massachusetts lietuviai atsieks 
savo tikslą ir nupirks tris ąm- 
bulansus taip, kaip yrą nu
tarta jūsų konferencijoj.”

Tai maždaug taip prasideda 
šis mūsų oficialis vajus už hu
manitarinį darbą. Reikia tąip- 
gi suprasti, kad mūsų visų 
įdėtomis pastangomis desėt- 
kai, o gal ir tūkstančiai gyvas
čių buvo išgelbėta. Mums taip
gi labai aišku, kad kova eina

Finansinė Apyvarta Gedemi
no Draugystės

Gedemino Draugystės paja
mos, baro (užeigos), mėnesi
nių duoklių, parengimų ir iš
nuomavimo svetainės, buvo 
$22,920.45.

Prie išlaidų priskaitoma: 
pašalpos išmokėta $1,316.50. 
Paskolos (ant svetainės nuo 
narių) atmokėta $1,374. Pelno 
už 1942 m. lieka $8,097.

įeigos ir pelnas yra rekordi
niai Gedemino Draugystės is
torijoj. Gi istorija tęsiasi nuo 
vasario 1904 m.

Paskolos ant svetainės nuo 
narių yra tik $1,510. O ban
kuose randasi pinigų $13,900.- 
08.

Taipgi Gedemino Draugys
tė turi du karo bonus po $1,- 
000. Rengiamasi pirkti dau
giau.

Klausant finansinio rapor
to, matėsi dvejopi išsireiški
mai veiduose: vieni pasitenki
nę linksmi, didžiumoj; gi ant
riems, kaktos raukšlėjosi, kad 
negalėjo įmatyti ilgų metų 
pranašaujamo drau g y s t e i 
bankrūto.

Mirė Juozas Prūsas, gruo
džio 11 d., 1942 m. Velionis 
paėjo iš Lietuvos Butėnų kai
mo, Svėdasų parapijos, Alotų 
valse., Kauno rėdytos. Atva
žiavo į Ameriką 1913 m. Buvo 
vedęs. Sūnus tarnauja Jungt. 
Valst. laivyne, o moteris ran
dasi mentalėje ligoninėje.

Brolis Feliksas Prūsas ran
dasi Los Angeles, Calif. Velio
nis prigulėjo prie Gedemipo 
ir Kliubo. Rodosi, buvęs kada 
Laisvės skaitytojas.

Nesant artimų giminių, ne
buvo galima surankioti dau
giau žinių apie velionį. Reikė
jo pasitenkinti tik netiesiogi
niai surankiotomis žiniomis.

C. Ged. D-tės Koresp.

Binghamton, N. Y.
Svarbus parengimas lietu

viams kariams, tarnaujantiems 
šios šalies kariuomenėje, įvyks 
vasario (Feb.) 27 d., Lietuvių 
Svetainėje, šį vakarą rengia 
Civilio Apsigynimo Komitetas, 
kuris atstovauja bent kelias 
vietos organizacijas. Praeityje 
yrą surengęs porą didelių pa
rengimų ir iš to pelno jau yra 
pasiųsta lietuviams šio rpiesto 
jaunuoliams kariams kiekvie
nam po $2 vertės dovanų, ci- 
garetais, saldainiais ir “cash.”

visu įtempimu, ir kad reikalin
ga visokia pagelbą.

Todėl Massachusetts Lietu
vių Komitetas arpbulansų nu
pirkimui dedą visas pastangas 
ir jėgas, kad keleriopai prisi
dėti ir suteikti pągąlbą dėl 
sužeistų karių vįsuose fron
tuose. Mes tikimės, ir gerai 
žinome, kad daugumą lietuvių, 
sutiks su mumis.

Oficialis vajus prasidės va
sario 28 d., tačiau jau dabar 
visi draugai turi būti pilnai 
prisirengę su aukomis, čekius 
išrašykįt John Grybas, 1190 
Washington Street, Norwood, 
Mass. Siųskite į sekretoriaus 
ofisą Dr. J. F. Bprisąs, 399a 
Broadway, So. Bostop, Mass- •

Massachusetts Lietuvių 
Komitetas.

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 320. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresubjant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms i šią laisvą šalj, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu 
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50

Lietuvių Kalbos Gramatikų
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais 
SUTAISĖ 

Kaina $1.00
DR. D. PILKA 
už egzempliorių

“Gyvenimo Saulėleidis
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimu 
Parašė ir Išleido Graborius 

fOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS 
' 300 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
Istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio, 
tu to pervedimai ir tt.
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Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • • < • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAŠE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų

Puslapių 32. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS «•

j
Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La-\ 

bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus- 
arba apsirgųs kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaijtų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorku 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
|r yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y

T
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Sovietai Užėmė dar Kelis 
Strateginius Miestus; Nu- 
maršavo Desetkus Mylių 
Pirmyn nuo Charkovo

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
Kramatorsko srityje mūsų kariai per atkaklius mū

šius prieš vokiečių tankus ir motorizuotus pėstininkus, 
sunaikino daugiau kaip batalioną hitlerininkų, užėmė, 
tris stambias apgyventas vietas ir paėmė nelaisvėn tam 
tikrą skaičių priešų.

Kitame sektoriuje mūsų gvardiečiai pagrobė 78 prie
šų lėktuvus, 20 kanuolių, 1,300 šautuvų, 50,000 kulkų, 
aštuonis įvairių reikmenų sandėlius ir du didžiulius 
grūdų sandėlius.

Graivoron srityje mūsų kariuomenė žygiavo pirmyn. 
Dėl vienos didelės apgyventos vietos išsivystė ypač įtū- 
žusios kautynės. Priešai kartotinai kontr-atakavo. Mū
sų kariuomenė nuvargino hitlerininkus, darė kontr-ata- 
kas iš savo pusės ir galų gale per tiesioginius mūšius 
šaltais įrankiais išvijo vokiečius iš tos vietos. Daugiau 
kaip 400 priešų liko nukauta.

Į vakarus nuo Fatežo mūsų kariuomenė, perėjus per 
upę, įsiveržė į vieną stambią apgyventą vietą ir po 
įveržtų kautynių užėmė ją. Buvo išmušta iš veikimo 
aštuoni vokiečių tankai ir sunaikinta dvi kuopos hit
lerininkų.

Į šiaurius nuo Kursko mūsų kariuomenė, tęsdama 
ofensyvą, užėmė eilę apgyventų vietų, ir priešai pasi
traukė tolyn atgal po nukentėtų sunkių nuostolių. Vie
name tik sektoriuje per dieną buvo užmušta 1,000 vo
kiečių ir pagrobta daug jų karo reikmenų.

CHARKOVE VOKIEČIAI BUVO UŽKLUPTI Iš 
NETIKĖTOS PUSĖS

LONDON, vas. 17. — Maskvos radijas, tarp kitko, 
sakė:

Į vakarus nuo Charkovo mūsų kariuomenė toliau vi
josi likučius supliektų vokiečių jėgų. Tarp pagrobtų 
Charkove dokumentų buvo rastas ir vokiečių komandos 
įsakymas žūt-būt atlaikyt miestą. Vokiečiai laukė ru
sų atakos iš rytų pusės ir sutelkė ten stiprias jėgas 
savo tankų ir kariuomenės. Sovietai, tačiaus, atakavo 
iš šiaurių pusės, įsiveržė į miestą ir dabar, po įtūžusių 
mūšių gatvėse, Charkovas vėl yra mūsų rankose. Char
kovo srityje didelis skaičius vokiečių liko užmušta ir 
dideli daugiai jų ginklų ir kitų įrengimų sunaikinta. 
Mūsų kovotojai pagrobė tam tikrą skaičių priešų san
dėlių ir trokų bei automobilių.

MASKVA, vas. 16. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas, šalia kitko, sakė:

Mūsų kariuomenė Ukrainoje užėmė dar kelias apgy
ventas vietas; pagrobė 44 vokiečių tankus, 230 trokų, 
kelis geležinkelio vagonus, 21-ną garvežį ir eilę amuni
cijos ir kitokių sandėlių.

CHIANG KAI-SHEKO ŽMONA 
PAS ROOSEVELTUS

NEW YORKO ARKIVYSKU
PAS PAS GEN. FRANKO

Eisenhower vos Nepa- 
kliuvęs Nelaisvėn

šiaur. Afrika. — Kuomet 
pirm penketo dienų genero
las Eisenhower, vyriausias 
amerikiečių ir anglų ko
mandierius šiaurinėje Af
rikoje, apžvalginėj o pozici
jas S i d i b o u Zid ir 
Faid s r it y j e , vokie
čiai su tankais ir šar
vuotais automobiliais pra
dėjo smarkiai grumtis pir
myn, ir per pusantros va
landos pasiekė tas vietas, 
kurias gen. Eisenhower ap
važinėjo lengvu kariniu au
tomobiliu, “džypsu.”

Išgirdęs mūšio trenks
mus, gen. Eisenhower grį
žo užnugarėn savo fronto, 
vengdamas patekimo į prie
šų nagus.

KAS DAžNaTišLIKINES IŠ 
KARINIŲ DARBŲ, TAI BUS

ARMIJON PAIMTAS
Philadelphia, Pa. — Čio- 

naitinė drafto valdyba pa
reiškė, jog tokie laivasta- 
tyklų darbininkai, kurie 
įpratę dažnai išlikti iš dar
bo, bus priskaityti prie ka
reiviavimo 1-A klasės ir pa
imti armijom Taip busią 
daroma su palaidais žmonė
mis, dažnai neateinančiais 
darban ir mažesnėse kari
nėse dirbtuvėse, kaip įspėjo 
A. Lincoln Myers, drafto 
tarybos num. 56-to narys.

dolerių. Už tai smetonininkas 
ir išvadino C. žudiku brolių. 
Chulada yra viešai pareiškęs, 
kad kada Lietuva bus paliuo- 
suota, jis jai aukos šimtinę.

Bet ką remia Smetonos 
gaivalai? Ogi renka pinigus 
propagandai prieš “kacapus” 
ir lenkus, nes, girdi, jie nori 
pavergti Lietuvą ir jos dabar
tinę laisvę atimti. Pagal juos, 
dabar Lietuva yra laisva!

W. R. landžioja po susirin
kimus ir renka aukas dėlei 
prof. Pakšto. Sako, Pakštas 
parašė kokią ten knygą, nori 
išleisti, dalins ją veltui ame
rikonams, kad juos supažin
dinti su Lietuvos kultūra ir is
torija.

Bet šiandien Amerikos liau
dis daugiau žino apie Lietuvą, 
negu Pakštas arba visi Sme
tonos pastumdėliai.

tijos Komitetui pirkimui 3-jųų am- 
bulansų. Susirinkimas įvyks vasario 
21 d., 2 vai. dieną, 24 Norton St. 
Dalyvaus kalbėtojas Prof. Kubilius 
iŠ Bostono. Todėl visi dalyvaukite 
Taut. Namo. — A. Vcnckevičius, 
Rast. (41-43)

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

labai svarbus susirinkimas Veikian
čio Komiteto ir visuotinas mūsų or
ganizacijų narių susirinkimas, Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave., 8 
v. vak. Susirinkimas bus dėlei Lai
svės bankieto; bus 
mi ir kiti svarbūs 
mi. Dalyvaukite 
Smithas, sek r.

tikietai platina- 
reikalai svarsto- 
visi. — A.

(41-43)
J.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas 

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

(40-42)

m. 
už- 
šių 
na-

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

Akiniai
už $7.50

Atsilankė 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.

Washington. — Atsilan
kė pas prez. Rooseveltą ir 
p. Rooseveltienę Chiang 
Kai-shek’ienė, vyri ausio 
C h i n i jos komandieriaus 
žmona, ir buvo labai šiltai 
priimta.

Per paskutines šešias die
nas jinai ilsėjosi Roosevel- 
tų namuose Hyde Parke, 
N. Y.

Vas. 18 d. Chiang Kai- 
sheko žmona buvo pakvies
ta kalbėt Jungtinių Valsti
jų kongrese.

Ji uoliai darbuojasi, kad 
gaut Chinijai didesnės gin
klų ir medžiaginės paramos 
chinams prieš japonus.

Japonai vėl Kurią Lai
vyną prieš Amerikiečius

Washington, vas. 17. — 
Neoficialiai pranešama, kad 
japonai iš naujo telkia di
deles karo laivų ir lėktuvų 
jėgas prieš amerikiečius Sa
liamono salų srityje.

Priims Žydus į Armiją Pran
cūzų Šiaur. Afrikoj

šiaur. Afrika. — Gene
rolas H. H. Giraud, civilis 
ir karinis komandierius 
Šiaurinėje-Vakarinė j Pran
cūzų Afrikoj, išleido įsa
kymą, kuriuom jau leidžia 
priimt žydus į francūzų ar
miją tame krašte.

Madrid. — New Yorko 
katalikų arkivyskupas 
Spellman atsilankė pas ge
nerolą Franko (fašistinį Is
panijos diktatorių) ir pri
vačiai kalbėjosi su juom per 
70 minučių. Arkivyskupas 
sakė, jog pasikalbėjimas bu
vo labai nuoširdus ir drau
giškas.

Arkivyskupas Spellman 
skris į Romą Italijos val
džios orlaiviu.

Vokiečiai Ruošiąsi
Trauktis iki Kijevo

London, vas. 17. —Tur
kijos radijas pranešė, kad 
vokiečiai siunčia savo tan
kus, prieš-tankines kanuo- 
les ir kariuomenę iš Vaka
rų Europos į Ukrainos so- 
stamiestį Kijevą, 250 mylių 
į vakarus nuo Charkovo.

Yra spėjimų, kad vokie
čiai būsią priversti pasi
traukti iki Kijevo, stovin
čio prie Dniepro upės vidu
rinės tėkmės.

Washington. — Kongre
so komisija laivyno reika
lais planuoja įnešt suma
nymą prieš dažnai išlikinė- 
jančius iš darbo civilius as
menis dirbančius valdiškuo
se laivų kiemuose.

Skaudžiausias Naciu 
Sumušimas iki Šiol

Stockholm. —Vienas šve
dų korespondentas pranešė 
iš Berlyno, kad nacių armi
jos atstovas pareiškė, jog 
vokiečiai, prarasdami Char
kovą, “nukentėjo patį skau
džiausią sumušimą šiame 
kare.”

O Berlyno radijas pasa
kojo, būk vokiečiai, girdi, 
“pagal planą sistematiškai 
išsikraustę iš Charkovo.”

Romos radijas pasakojo, 
kad Amerikos lakūnai, 
bombarduodami Cagliari, 
italų saloj Sardinijoj, už
mušė 100 asmenų ir sužei- 
dę 235.

LOWELLJWASS.

SUŠAUDYTA 80 VOKIEČIŲ 
0FIC1ER1Ų UŽ SĄMOKS

LUS PRIEŠ HITLERĮ
Vienas radijo pranešimas 

teigia, kad praeitą mėnesį 
slaptoji nacių policija suė
mė ir sušaudė 80 vokiečių 
oficierių už tai, kad jie 
“žaidė sąmokslais siekian
čiais pašalint Hitlerį.”

Iš Mūsų Kampelio Žinutes
Mūsų smetonininkai kraus

tosi iš proto. Jie kolioja tuos, 
kurie aukoja Rusijos medika- 
lei pagelbai. SLA 173 kuopos 
susirinkime jie vadino Chula- 
dą “tautos išgama” todėl, kad 
Chulada aukojo $20 medika- 
lei pagelbai. W. Ramanauskas 
sakė, kad už C. pinigus “ka- 
capai šaudė mūsų brolius.” 
Na, o kas tie per W. R. bro
liai ? Ogi hitlerininkai, kurie 
smaugia Lietuvos gyventojus.

Jei įmanytų, smetonininkai 
prakeiktų visus tuos, kurie re
mia bendrą frontą prieš fašis
tinę Ašį. Vienas tikras “ari- 
jonas,” kuris dirba sykiu su 
C., atėjęs į dirbtuvę įraudęs 
rėkė ne savo balsu: “Tu išga
ma, duodi po $20 kacapams, 
kad žudytų mūsų brolius!” 
Toj dirbtuvėj dirba daug sve
timtaučių. Visi sužiuro, manė, 
kad kas atsitiko baisaus.

Chulada yra daug aukavęs 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui pereitais metais ir turi 
pirkęs bonų už visą tūkstantį

Mūsų kolonijoje susivienijo 
klerikalai su fašistais. Dabar 
bendrai dirbs propagandai 
prieš bolševikus ir lenkus. Jie 
rėkia, kaip proto netekę, kad 
lenkai griebs Vilnių, čia tai 
juokas: kaip gi jie griebs Vil
nių, kad neturi Varšavos? Tie
sa, ir pas lenkus randasi tokių 
ponų, kaip ir pas lietuvius, 
kaip, pavyz., ponas Matuševs- 
kis, kurie sapnuoja nemiego
dami apie didelę Lenkiją ir 
svajoja apie Ukrainą, Slovaki
ją, Baltgudiją, Lietuvą, kad 
jas pavergti. Tuo tarpu patys 
neturi pėdos žemės, ant ku
rios galėtų atsistoti. Taip ir 
lietuviški ponai mano, kad 
bolševikai sumuš vokiečius, 
negalės sutvarkyti reikalų ir 
šauksis ponų pagelbos, kad jie 
sutvarkytų mužikus.

Ne, to nesulauksite jūs 
šmeižikai. Ponai nebevaldys. 
Jie atgyveno savo dienas. Tai 
tuščios svajonės.

Prezidentas Rooseveltas sa
ko, kad ši taika bus žmonių 
taika, o ne ponų.

Kada Adolfo armija žengė 
pirmyn, tada ponai katutes 
plojo. O kada pradėjo Raudo
noji Armija mušti fašistus, 
pas ponus kilo triukšmas ir 
cypimas pakampėmis. Jie rė
kia, kad žūsta civilizacija.

Broliai, nusiraminkite, ap- 
sipraskite, išmokite žmonišku
mo, o būsite vyrais.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario (Feb.) 21- 

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

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
B-

TURTASSVEIKATA

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen .8-7179

--------------------------------------n

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622
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FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

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

pui- 
sck- 
Cho-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
"We Arc From Kronstadt,” 

ki Sovietų filmą, bus rodoma 
madienį, vasario 21 d. Laisvės
ro salėje, 155 Hungerford St. Taip
gi T5us geras kalbėtojas. Įžanga 40c 
Pradžia 3 vai. dieną. Rengia South 
End Branch Kompartija. Kviečia
me pamatyti gerą paveikslą ir pasi
klausyti gerų kalbėtojų. — Walter 
Brazauskas. (42-43)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

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

Taipgi atsiveskite ir naujų narių.—
A. Jocią, F. Rast. (41-43)

STOUGHTON, MASS.
Stough tono lietuvių atydai! Yra 
šaukiamas susirinkimas per S.L.S. 
D-čių valdybą, pagelbai Mass, vals-

* LIETUVIŠKAS * 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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&
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1 y

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

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

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

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

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

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

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

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
Miestas

Deksnio 
Deksnio 
Deksnio 
Deksnio

Galinga 
Galinga 
Galinga 
Galinga

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

........................................................... Valstija

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

t 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 su 
vitaminais, būtent:

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

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

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

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

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET1 maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta. *

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAI’O R LAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

i.

2.
3.

4.
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New Wko^/^fe/ZliiitB AIDIECIAMS
Visi Aido Choro nariai pra

šomi susirinkti j painokas šio

Jungtiniu Tautų Militariški 
Atstovai Pagerbs Raud. 
Armiją Jos Sukaktyje

Maj. generolas Thomas A. 
Terry, komanduotojas Antro
sios Tarnybinės Komandos, 
.Governor’s Island, Jungtiniu 
Valst. karo sekretoriaus Hen
ry L. Stimson paskyrimu atsto
vaus Karo Departmcntą greta 
kitų Jungtinių Tautų milita- 
riškų atstovų Raudonosios Ar
mijos 25 metų sukakties ban- 
kiete Jurgio Washingtono die
ną, vasario 22-rą.

Bankietas Įvyks viešbutyje 
Commodore, New Yorke. JĮ 
rengia amerikiečių žurnalas 
Soviet Russia Today.

Didžiąją Britanija pokilyje
atstovaus pulkininkas R. L. 
Benson, tos šalies atstovybės 
Amerikoje militariškas atašė, 
o Chiniją atstovaus jos milita
riškas atašė maj. generolas 
Chu Shi-Ming.

Bankiete dalyvaus admiro
las Mikhail I. Akulin, Sovietų 
Supirkimų Komisijos vice-pir- 
mininkas; majoras Pavel I. 
Barayev, Sovietų atašė Moto
rizuotų, Mechanizuotų i)- Tan
kų Jėgoms, ir kapitonas Pavel 
N. Asseyev iš Raudonojo Or- 
laivyno.

Admirolas Akulin yra tar
navęs Baltiko ir Juodųjų Jū
rų laivynuose ir yra apdovano
tas Lenino ir Raudonosios Vė
liavos ordinais.

Majoras Barayev tarnauja 
Raudonojoj Armijoj nuo 1934 
metų. 1934 m. jis baigė Stali
no Akademijos Motorizacijos 
ir Mechanizacijos mokslą ir 
1940 metais atvyko į šį kraš
tą kaipo militariškas atašė.

Akulinas ir Barayevas kal
bės bankiete. Taipgi kalbės ei
lė žymių amerikiečių : Joseph 
E. Davies, buvęs ambasadorius 
Maskvoje ir autorius geriau
sia parsiduodančios knygos 
“Misija Maskvon,” pagal ku
rią taipgi daroma ir to var
do filmą; senatorius Elbert D. 
Thomas iš Utah kalbės apie 
Jurgio Washingtono gimtadie
nį ir Raudonosios Armijos su
kaktį; A. F. Whitney, Gelžke- 
liečių Brolijų prezidentas, 
sveikins Raudonąją Armiją 
varde Amerikos darbininkų; 
kalbės kapitonas Sergėjus N. 
Koumakoff, autorius knygos 
“Rusijos Kovojančios Jėgos.” 
Paskilbęs šiaurių Poliaus tyri
nėtojas Vilhjalmur Stefansson 
pirmininkaus bankietui.

Meniškoj programoj bus 
William Rose Benet’o poema 
ir Raudonosios Armijos dai
nos, kurias išpildys solistas 
Igor Gorin ir Amerikos Liau
dies Choras. Norinti dalyvauti 
tame istoriškame bankiete pri
valo tikietus užsisakyti iš 
anksto: Red Army Celebration 
Committee, Room 707, 114 E. 
32nd St., New York, N. Y. Ti- 
kietų kaina $3.50. R.

Nieko Sau Malūnas
Penkių metų berniukui pra

rijus atsegtą sagą, jis nuga
bentas į Bellevue ligoninę sku
biai operacijai, bet pamatę 
per X-Spindulius sagos pozici
ją daktarai nusprendė opera
cijos tuojau nedaryti. Jie ma
no, kad saga išeisianti iš vidu
rių be operacijos.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys merginai. Savininkas išeina j 
U. S. Armijos tarnybą, nori palikti 
draugę žmonai. Kreipkitės, 646 Cen
tral Ave. (Ridgewood), Brooklyn, 
N. Y. (42-43)

REIKALAVIMAI
Reikalinga siuvamų mašinų ope

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

Kas Reikes Daryti Gavimui 
Numerio Antro Knygeles?
Išdavimas No. 2 maisto kny

gelių prasidės vasario 23-čią.
Kad išvengti bereikalingos 

sugaišties, bus išduodamos al
fabetiškai. Antradienį eis tie, 
kurių pavardės prasideda su 
A ir iki F, trečiadienį G iki 
O, ketvirtadienį P iki Z.

Registracija eis miestavosc 
ir parapijinėse pradžios mo
kyklose nuo 3 iki 7 po piet 
visomis trimis dienomis. Eikit 
į savo distrikto mokyklą.

Kas Gali Išimti Knygeles?

Vienas suaugęs šeimos na
rys gali išimti knygeles visai
šeimai, įskaitant ir tuos šei
mos narius, kurių pavardės 
prasideda su kitokia raide.

Bohack Firma Pripažinta 
Kalta Peržengime 

Kainų Įstatymo
Užtenka išpildyti vieną apli
kaciją už visą šeimą, bet tu
rės pristatyti visos šeimos No. 
1 knygeles.

Neturint 1-mos Knygelės
Neturint pirmos knygeles 

turi kreiptis ne į mokyklas, 
bet į savo distrikto vietinę 
Ration Board. Jų naujos kny
gelės nebus išduotos iki po vi
sų kitų užsiregistravimo. Taip 
pat negaus savo naujų knyge
lių iki kovo 15-tos visi tie, ku-. 
rie neužsiregistruos tom trim 
dienomis — 23, 2d ir 25-tą va
sario.

Punktų vertė bu$ paskelbta

H. C. Bohack krautuvė, 
144-09 Northern Blvd., Flu
shing, buvo patraukta teisman 
kaltinimu, kad spalių mėnesį 
ten parduota svaras “r i b 
roast” po 35 centus, kuomet 
Kainų Administracijos išstaty- 

1 tam sąraše turėjo būti parduo
dama po 31 centą svaras.

Firmos advokatai argumen
tavo, kad tai buvus pardavėjo, 
ne firmos kaltė. Bet teisėjas 
John F. Scileppi nusprendė, 
jog firma atsako už 'savo 
krautuvių patarnautojų darbą 
ir nubaudė užsimokėti $50. 
Firma atsisakė bausmę mokė-

penktadienio vakarą, vasario 
19-tą, nes choras turi gerai 
prisirengti dainavimui šio šeš
tadienio vakarą, estonų pra
mogoj, 2061 Lexington Ave., 
New Yorke. Pamokų pradžia 
8 vai. vak.

A. Pakalniškienė.

Padaugėję Susirgimai 
Tymais

Nuo pradžios metų iki šiol 
mieste buvę 593 susirgimai ir 
viena mirtis nuo tymų. Pernai 
tuo pat laiku buvę 224 susirgi
mai, mirčių nebuvę. Tas rodo į 
plitimą tos ligos, tačiau nėra 
labai paplitus. Užpernai tuo 
pat laiku buvo 9,248 susirgi
mai. Ji daugiausia kankina 
vaikus, bet pasitaiko ir suau
gusiems.

pradedant antradieniu. Pirki
mas ant naujų knygelių prasi
dės kovo 1-mą.

Scena iš judžio “Leningrado Apgula,” perstatanti per
galingą drąsiausį visoje istorijoje miestą. Filmą dabar 
rodoma antrą savaitę Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
Street, New Yorke.

ti, eis į aukštesnį teismą. Sa
koma, kad jos advokatai ban
dysią kovoti prieš patį lubi- 
nių kainų dėjimą.

Firma tūri 101 mėsos ir gro- 
serių, krautuvę Queense, 56 
Brooklyne ’ir 45 krautuves 
Nassau apskrityje. Jai apsimo
ka. išleisti dideles sumas pini
gų, kad galėjus iš vartotojų 
imti tokias kainas, kokios fir
mai patinka.

Vartotojai privalo taip pat 
griežtai saugoti savo interesus, 
visais būdais padėti vyriausy
bei griežtai nustatyti kainas 
ant produktų ir jas palaikyti.

-----------------
šaličiams siaučiant, mieste 

įvyko daug gaisrų nuo perkai- 
tintų šildomųjų pečių.

Flatbush teismo penki asme
nys pasimokėjo po $5 už me
timą žvėrinčiaus Įnamiams 
maisto, kas yra uždrausta. Bi
le kuo papenėti gyvulėliai su
serga ir kartais nugaišta.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
udarau su ame- 
ikoniškais. Rei
kalui esant i r 
>adidinu tokio 
lydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

Mieste Esą 11,000 At
silikusiu Drafte

Vienuolikos tūkstančių as
menų, kurie manoma kaip 
nors neleistinu būdu atsilikę 
nuo drafto, vardai perduota 
Federaliam Biurui, kaip skel
bia pulk. Arthur V. McDer
mott, Parenkamosios Tarnybos 
direktorius. Ragangaudiškos 
ablavos ant jų, kai]) sako vir
šininkai, nebus, tačiau susekus 
tiksliai vengiant drafto bus 
nubausti.

tas, o tarp 45—65 privalo tu
rėti registracijos kortą.

Irvinge Rodoma Filmą 
“Jaunas Puškinas”

Nepaprastos grožės ir jaus
mingumo kupina Sovietų filmą 
“Jaunas Puškinas” dabar ro
doma Irving Teatre, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke.

Toj pat programoj rodoma 
“Didžiosios Muzikos Filmų 
Festi valas” — filmų koncer
tas, kuriame girdima šaliapi-

Sąryšyje su tuomi. patvarky-' nas, šostakovičius, Stokows- 
ta visiems vyrams tarp 18—45 kis, Paul Robesonas ir kiti, 
metų nešiotis su savim regis-1 Taipgi rodoma “Kova Prie Do- 
tracijos ir klasifikacijos k or- no” ir vėliausios karo žinios.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas 

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

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Rakandų Krautuve

Aleksynas Sužeistas 
Tarnyboje

Siegfred J. Aleksynas, mari
nas, gyvenęs 120 Patchen Av., 
sužeistas kariškoje tarnyboje, 
kaip praneša J. V. Laivyno va
dovybė.

Nuo gruodžio 7-tos, 1941 
metų, mūsų kraštas neteko 
23,340 asmenų mirusiais, su
žeistais ir dingusiais be žinios, 
ši skaitlinė liečia ne visas 
ginkluotąsias jėgas, tik laivy
no ir pajūrio sargybos narius.

MIRĖ
Vladislovas Zamblausk a s, 

56 m. amžiaus, 61-42 Clinton 
Ave., Maspeth, mirė vasario 
16 d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas Bieliausko 
koplyčioj, 660 Grand Street, 
Brooklyne. Bus palaidotas va
sario 19 d., 10 vai. ryto, šv. 
Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusias dvi duk
teris, Marijoną Čepulienę, žen
tą ir Viktoriją Zamblauskiūtę; 
dvi seseris, pp. Karsokienę ir 
Peckauskienę, vieną anūką.

Laidotuvių, apeigas aptar
nauja graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Susišaldymas Neina 
Į Sveikatą

Sveikatos patarėjai perspė
ja visus rengtis kiek galint šil
čiau žiemos speigais, nes nu- 
sišaldymas sumažina atsparu
mą ir daugeliui yra priežasti
mi plaučių uždegimo. Ypatin
gai, sako jie, tame prasikalsta 
moterys. Nassau apskrities, 
Long Islande, sveikatos buleti- 
nas įdėjo joms tokį patarimą:

“Geriau atrodykite storo
mis, negu kad atrodyti gražio
mis laibutėmis ir madniomis— 
ir numirti nuo pneumonijos.”

Peter Perykaz, 50 m., rastas 
peršautas koridoriuje namų 72 
E. First St., New Yorke, mirė 
ligoninėj.

Mokyklose Minimas 
Teisiy Kilius

Visose New York o valstijos 
mokyklose ši savaitė yra Tei
sių Biliaus savaitė. Dr. George 
M. Wiley, viršininko padėjė
jas, ragino visų mokyklų vedė
jus tą progą panaudoti “tiks
liam ir užsišokančiam” moki
niuose įvertinimui to biliaus 
svarbių dėsnių mūsų kraštui ir 
demokratijai.

Teisių Bilius lietuviu kalboj 
galima rasti Lietuvių Literatū
ros Draugijos naujausioj kny
goj “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai,” kurią visi nariai 
gavo už 1942 metus (pamena
te, Stilsonas pereitą sekmadie
nį į Webster Hali susirinkusiai 
publikai sakė, kad tokios 
draugijos nėra, tad vely per
skaitykite minėtoj knygoj tą 
svarbų dokumentą ir išspręs
kite, kaip galėjo “nesanti” 
draugija išleisti knygą).

Skaitęs.

Prie Pabaltijo 
Koncerto

Pereitą šeštadienį įvykusio 
Pabaltijo Kultūrinės Tarybos 
koncerto pirmininkas paskel
bė, jog aukų Sovietų Sąjungos 
pagalbai koncerte sudėta 
$241.06. Aukotojų vardai ne
buvo renkami.

Po programos Adam Wal- 
mus, So. brooklynietis, komisi
jai pridavė sayo šeimos auką 
$2.50, kitas asmuo davė $1, 
£ar kitas 25c. Viso aukų (be 
pelno) iš koncerto $244.81. 
Per tą pačią komisiją K. Dze- 
večko aukojo $1 vilnoms.

Vakar dienos Laisvėj to 
koncerto dainininkė Jatvaitė 
buvo pažymėta Lillian Ander
son, turėjo būti Lillian James
on. Rtfp.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-6868• •

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

S

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Skundžiantiesiems skalbyk
lų savininkams, kad dėl stokos 
aliejaus reikėsią uždaryti ša
pas, majoras pataręs įvesti 
ėmimą tik būtiniausių dalykų,.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

UP-TO-DATE g

BARBER SHOP|
K. Degutis, Savininkas S

Prielankus Patarnavimas g 
306 Union Avenue §

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. g
BROOKLYN 8

Gerai Patyrę Barberial g

rr GARŠVA 
Graborhis-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

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 SIMONAVIČIUS
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 Ileweii St. elevelterio stoties. Tęl. EVergreen 4-9508
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
H

I Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmcntą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VUU-THIN* MAMONA VUU-THIH* ftAgMRr-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-2178

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.




