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Lietuvių Literatūros Draugi

ja išleido du svarbiu lapeliu— 
vieną prieš Smetoną, kitą 
prieš pronacišką Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Jų paskleista 
tūkstančiais.

Trumpoje ateityje manoma 
išleisti daugiau. Tas reikalin
ga pasiekimui lietuvių ir su- 
mobilizavimui jų karo pastan
goms.

Bet tuo tarpu Apšvietus 
Fondas išsituštino.

Šis fondas pasilaiko išimti
nai aukomis.

Prašome organizacijų ir vei
kėjų atkreipti i tai savo dėme
sį.

Paaukokite Apšvietus Fon- 
dan!

Maisto produktų kainos 
1941 metais pakilo 32 nuoš. 
Gi 1942 metais bepakilo 12 
nuoš. Mažiau pernai pakilo to
dėl, kad valdžia pradėjo kai 
kuriuos produktus kontroliuo
ti, uždėti kainoms lubas.

Abelnai nuo karo pradžios 
mūsų pragyvenimas pabrango 
22 nuoš.

Reikia pasveikinti kiekvieną 
valdžios žygį uždėti kainoms 
lubas ir įvesti racijonavimą. 
Be jokios kontrolės pragyve
nimas pasiektų, debesis.

Lietuvos priešai iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos iškepė naują 
obalsį: “Lietuva nevergaus nei 
vokiečiams, nei rusams!“

Vadinasi, jiems vokiečiai ir 
rusai dabar lygūs. Jiems ir 
vieni ir kiti lygiai nori paverg
ti Lietuvą ir kitus kraštus!

Jie, vadinasi, šiamt kare 
“bešališki.“ Skirtumo nemato.

Nemato skirtumo tarpe Ru
sijos, kuri įeina į Jungtines 
Tautas ir išvien su Jungtinė
mis Valstijomis kariauja, ir 
Vokietijos, kuri jau tūkstan
čiais skerdžia mūsų jaunuolius 
Afrikos laukuose!

Nemato ir nepripažįsta skir
tumo tarpe Rusijos, mūsų ša
lies talkininkės, upeliais lie- 
jančios kraują už žmonijos 
laisvę, už visų mūsų bendrą 
reikalą, ir Vokietijos, kuri jau 
milijonus nekaltų žmonių iš
skerdė ir grūmoja visam pa
sauliui barbarizmu!

Šis Amerikos Lietuvių Tary
bos obalsis dar kartą parodo, 
kokie veidmainiai ir naciams 
parsidavėliai ją sudaro.

Naujienos (vas. 16 d.) spė
ja, kad vokiečiai pasitrauksią 
iki Dauguvos upės ir ten atsi
laikysią prieš Raudonąją Ar
miją. Tuo būdu, girdi, pietva
karinė dalis Latvijos ir visa 
Lietuva pasiliktų vokiečių pu
sėj ir po vokiečių okupacija.

Taip, girdi, pasiliktų pada
linta ir po karo.

Toks yra Grigaičio troški
mas. Jo nelaimė tik tame, kad 
kaip Hitlerio, taip jo dauge
lį troškimų Raudonoji Armija 
jau sudaužė. Gražiai neužilgo 
apsidirbs ir su šiuomi.

Plačiausia paskleista ir dau
giausia skaitoma šio laikotar
pio politinė knyga bus Earl 
Browderio “Victory — and 
After.” Joje išdėstoma Ameri- 
koskmpunistų pažiūros į šį 
kafoT

Neužilgo jos būsią paskleis
ta pusė milijono kopijų. Skaito 
ją darbininkai, skaito ir vidu
rinės klasės žmonės. Visi nori 
susipažinti su tuo, ką komunis
tai siūlo šio karo laimėjimui.

(Tąsa 5-am pusi.)
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ATSKIRAI TAIKYTIS SU SOVIETAIS
GEN. MACARTHUR SVEI
KINA NEMIRŠTAMĄ RAUD.

ARMIJOS REKORDĄ
Amerikos generolas Dou

glas MacArthur, vyriausias 
amerikiečių ir anglų ko- 
mandierius Australijos sri
tyje, sveikino Raudonąją 
Armiją sekamais žodžiais 
išvakarėse jos 25-kių metų 
sukakties.
“Raudonosios Armijos su

kaktis yra tikrai minėtinas 
įvykis kiekvienam karei
viui, nežiūrint kokios tau
tybes jis būtų.

“Nepaprasti jos (Raudo
nosios Armijos) nuveikimai 
daugeliu atžvilgių yra kuo 
puikiausia karinė pastanga

Amerikiečiai Neteko Subma
rine, bet Nuskandino Priešų 

Laivą ir Sužalojo Kelis 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, vas. 21. — Jungtinių Valstijų laivy- 
j no pranešimas 288:

Nesugrįžo Jungtinių Valstijų submarinas Argonaut 
iš žvalgybos veiksmų ir turi būti laikomas žuvusiu. 
Apie tai pranešta artimiausiem Argonauto įgulos narių 
giminėms.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vasario 20 d. Jungtinių Valstijų karo laivai, veikda

mi vakarinėje dalyje Aleutų salų, atakavo ir nuskan
dino viena japonų laiva gabenusį karinius reikmenis.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vasario 19 ir 20 d. Jungtinių Valstijų lėktuvai padarė 

eilę atakų, bombarduodami japonų lėktuvų aikštes Vi
loj, Kolombangaros saloj, ir Mundoj, New Georgia sa
loj. Buvo užkurta dideli gaisrai ir bombomis pataikyta

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

Čilės Prezidentas Dė
koja Komunistam už

Bendradarbiavimą
Santiago, Chile. — Čilės 

respublikos (Pietų Ameri
koj) prezidento Juano A. 
Rios buvo užklausta, kaip 
jis žiūri į savo krašto Ko
munistų Partiją. Preziden
tas atsakė:

“Aš esu dėkingas Komu
nistų Partijai, ir esu tikras, 
jog ir toliau galėsiu pasiti
kėt jos sandarbininkavimu, 
kadangi ši partija atstovau
ja darbininkų klasės reika
lus. Tokiu supratimu aš 
prašau visų bendradarbiau
ti su valdžia, didinti reik
menų gamybą ir dar uoliau 
darbuotis tėvynės gyni
mui.”

NEPAMIRŠKITE

šią savaitę visi būtinai 
nuneškite į Ration įstaigas 
savo kavos - cukraus pirki
mo knygeles No. 1 ir gau
kite naujas maistui pirkti 
knygelės No. 2.

iš visų, kokias tik pasaulis 
bet kada matė. Ta pastanga 
yra suvadas to, kas judina 
visų kariaujančiųjų vyrų 
jausmus — narsa, pasiau
kojimas savo kraštui, tvir
tybė sunkiose aplinkybėse 
ir ta balta pasiryžimo liep
sna, kuri juo smarkiau de
ga, kai tenka susidurt su 
desperatiška padėčia. Tai 
šios yra pamatinės karinės 
dorybės, kurios sudaro di
dybę ir suteikia nemiršta
mą garbę. Dieve, duok jai 
laimėti pilną pergalę teisin
goje jos kovoje!”

Mongolą Respublika 
Padovanojo Sovietam

Eilę Tanky
Maskva. — Mongolijos 

Liaudies Respublika pado
vanojo Raudonajai Armijai 
eilę tankų, kurie buvo pa
statyti už pinigus suauko
tus Mongolijos žmonių.

Mongolijos Liaudies Res
publikos atstovas, maršalas 
Coibolsan’as šia proga pa
sakė trumpą kalbą Raudo
nosios Armijos tankistams:

“Kiekvienoje iš šių kovos 
mašinų yra įkūnyta begali
nė Mongolijos žmonių meilė 
didžiajam savo draugui, So
vietų žmonėms.

“Tegul šios rūsčios maši
nos bus mūsų nepalaužiamo 
draugingumo ženklas. Te
gul jos kasdien primins, 
kad Mongolijos žmonės ne
sigailėdami aukoja savo 
turtą kovai prieš tą pra
keiktąjį visos pažangios 
žmonijos priešą — vokiečių 
fašizmą.”

London, vas. 22. — Neofi
cialiai pranešama iš Švedi
jos, kad vokiečiai jau ren
giasi pasitraukt iš. Estoni- 
jos, iš visos Leningrado sri
ties, ir iš Dniepropetrovs- 
ko, didžio pramonės centro 
su milžiniška vanden-elekt- 
ros dirbykla prie Dniepro 
upės. Jau esą matyt, kaip 
prikrauti ginklų ir amunici
jos nacių traukiniai važiuo
ja iš tų abiejų sričių atgal 
į vakarus.

Finai Prašysią Popiežių 
Pagelbėt Padaryt Atskirą 

Taiką su Sovietais.

Stockholm, Švedija.—Fin- 
liandijos (Suomijos) val

ŠAUNIAUSI RAUDONO
SIOS ARMIJOS MINĖ

JIMAI ANGLIJOJ
London. — “Tūkstančiai 

žmonių visoj Anglijoj, pra
dedant nuo karaliaus Jur
gio ir baigiant paprasčiau
siu karinės pramonės dar
bininku, pareiškė gilią gar
bę rusams per skaitlingas 
demonstracijas už tai, kad 
Sovietų armijos nubloškė 
atgal nacių įsiveržimo ban
gą,” kaip telegrafavo savo 
laikraščiui New Yorko 
Times korespondentas Ja
mes MacDonald.

Nors 25-metinė Raudo
nosios Armijos sukaktis yra 
antradienį, bet ji buvo iš

Anglijos Karaliaus Sveikini
mas Raudonajai Armijai ir 
Garbes Kardas Stalingradui

London. — Anglijos ka- įrašė istorijon naujus pus- 
ralius Jurgis praeitą sek- lapius.
madienį, minėdamas Rau
donosios Armijos 25-metinę/do pasipriešinimas atbloškė 
sukaktį, pasiuntė nuoširdų 
sveikinimą Sovietų Sąjun
gos pirmininkui M. L Kali
ninui ir pranešė, kad jis į- 
sakė pagamint special) Gar
bės Kardą Stalingrado gy
nėjams.

ANGLŲ KARALIAUS į 
SVEIKINIMAS SOVIE

TAM:
“Sovietų Socialistinių Res

publikų Sąjungos Aukščiau-! 
sios Tarybos Pirmininkui, 
Maskvoj:

“šiandien aš ir mano tau
tos prisidedame prie Sovie
tų Sąjungos žmonių, visa 
širdžia pareikšdami pagar
bą toms didvyriškoms ypa
tybėms ir puikiajai vadovy
bei, kuriomis Raudonoji Ar
mija savo kovoj prieš ben
druosius mūsų priešus ir 
šauniomis savo pergalėmis

džia nusitarus, pirmai pro
gai pasitaikius, prašytis at
skiros taikos su Sovietu Są
jungą, kaip patyręs New 
York o Times koresponden
tas George Axelsson. Tatai 
jam sakė artimas asmeninis 
draugas Vaino A. Tannerio, 
Finliandijos Socialdemokra
tų Partijos vado ir buvusio 
ministerio.

Teigiama, kad dabar or
ganizuojamo naujo Finlian
dijos ministerių kabineto 
vyriausias tikslas tai bus 
atskiros taikos siekimas su 
Rusija.

Sakoma, jog Finliandijos 
valdovai prašysią popiežių 
tarpininkaut susitaikymui 
su Sovietais.

kilmingai minima . sekma
dienį, pasinaudojant švente.

Didžiausias Raudonajai 
Armijai pagarbos mitingas 
įvyko Albert Hall svetainė
je Londone, kur kalbėjo An
glijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Anthony Eden ir 
kiti aukšti valdininkai. 
Tarp garbės svečių buvo ir 
Sovietų ambasadorius Ivan 
M; Maiski.

Toj didžiulėj svetainėj 
buvo suruošta gyvieji vai
zdai - vaidinimai, dalyvau
jant juose tūkstančiams 

(Tąsa 5 pusi.)

“Tai neatlaidus Stalingra- 

atgal priešų užplūdimo ban
gą ir davė pirmutinį prane
šimą apie triuškinančius 
smūgius, kurie jau įvarė 
nusiminimą civilizacijos ir 
laisvės priešams.
/ “Atžymėt giliąją mano 
paties ir Britanijos Impe
rijos tautų pagarbą, aš įsa
kiau pagamint Garbės Kar
dą, kurį man būtų malonu 
įteikt Stalingrado miestui.

“Aš norėčiau, kad ši do
vana primintų laiminges
niais ateities laikais nepa
lenkiamą drąsą, su kuria 
šis kovotojų miestas plieni
niai užsigrūdino prieš galin
gus ir nuolatinius šturma- 
vimus iš užpuolikų pusės ir 
kad jinai būtų gilios pagar
bos ženklas ne tiktai Brita
nijos tautų, bet viso civili
zuoto pasaulio.”

NEUŽILGO SYKIU VEIKSI- 
ME, SAKO STALINAS 

SVEIKINAMIEM ANGLAM
London. —Visuose Angli

jos kampuose jau sekma
dienį įvyko entuziastiškos 
žmonių demonstracijos, 
sveikinant Raudonąją Ar
miją 25-metine jos sukak- 
čia. Sovietų premjero Stali
no atsiųstas sveikinimas juo 
labiau pakėlė ūpą anglų, 
viešai pagerbiančių Raudo
nąją Armiją.

Raud. Armija Užėmė Daug 
Karinių Punktų; Sutriuškino
Visas Nacių Kontr-Atakas
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 21. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomene vas. 21 d. Doneco Baseine užėmė 

miestų ir geležinkelio stotį Bokovo-Antartsitą, stambią 
apgyventą vietą Verchne-Nagolčiką, taip pat Nižne- 
Nagolčiką, Diakovą ir eilę kitų apgyventų vietų.

Per savaitę nuo vas. 14 iki vas. 20 d. įimtinai buvo 
sunaikinta 276 vokiečių lėktuvai per kautynes ore ir 
pačiose priešų lėktuvų stovyklose. Tuo pačiu laikotar
piu mes netekome 101-no lėktuvo.

Į vakarus nuo Rostovo mūsų kariuomenės dalinys 
staigiu smūgiu išmušė vokiečius iš vieno drūčiai ap- 
tvirtinto pasipriešinimų centro; daugiau kaip 300 nu
kautų priešų liko mūšio lauke.

Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado musų kariuome-
(Tąsa 5 puslapy j)

Sovietai Jau tik už 30 
Myliy nuo Dniepro

Maskva, vas. 22. — So
vietų kariuomenė tiek pa- 
sigrūmė pirmyn į pietų va
karus nuo Charkovo, jog 
dabar Raudonajai Armijai 
telieka jau tik 30 mylių pa
siekti Dniepropetrovską, di
dįjį pramonės centrą prie 
Dniepro upės.

Sovietiniai kovotojai su
triuškino visas smarkėjau
čias nacių kontr-atakas ir 
sunaikino tuos hitlerinin
kus, kuriem buvo leidę kai 
kur siauru kyliu prasi- 
sverbt kiek pirmyn. Tokiu 
būdu vokiečiai pakliuvo į 
jiem užtaisytus mirties sių
stus.

Visuose sektoriuose, pra
dedant į pietus nuo Oriolo 
ir baigiant Novorossiisko 
sričia (vakariniame Kauka
ze), Sovietai atėmė iš nacių 
dar desėtkus miestų, gele
žinkelio stočių, miestelių ir 
kitų apgyventų vietų.

Amerikos atstovas Indi
joj, sakoma, stengiasi pa- 
veikt anglų vyriausybę, kad 
paleistų iŠ»nelaisvės indėnų 
vadą ir kitus Indijos kong
reso narius. To reikalauda
mas, Gandhi jau 15-ta die
na badu streikuoja.

STALINO SVEIKINIMAS 
ANGLAM:

“Anglijos žmonės per šį 
draugiškų jausmų pareiški
mą Sovietų liaudies armijai 
sustiprina mūsų pasitikėji
mą, kad jau arti yra tas 
momentas, kada mūsų šalių 
jėgos bendrais ofensyvo 
veiksmais sutriuškins bend
rąjį mūsų priešą.”

Amerikiečiai Atmetė
Nacius 10 Myl. Atgal
šia u r. Afrika, vas. 22.— 

Amerikiečiai, smarkiai 
kontr-atakuodami, atgriebė 
nuo vokiečių 10 mylių ruož
tą ties Kasserine tarpkal- 
ne, vidurinėje Tunisijoje. 
Amerikos kariuomenė su
kirto 70 nacių tankų ir di
delį skaičių pėstininkų. Ta
po sunaikinta bei sužalota 
13 priešų tankų.

STALINGRADO ATSTEIGIMO 
DARBAI VERDA

Stalingrad. — Tūkstan
čiai žmonių valo Stalingra
do gatves ir aikštes ir ren
ka vokiečių paliktus pabūk
lus bei jų laužus.

Jau iš naujo atidaryta 
Stalingrade didžiulės valgy
klos; dirba mechanizuotos 
kepyklos, gamindamos vis 
daugiau duonos. Pradėjo 
veikt medžių apdirbimo fa
brikai, kurie gamina reika
lingas namams taisyti me
džiagas. Taisoma krautu
vės, ligoninės ir mokyklos, 
kurias hitlerininkai buvo 
apardę.

Chinai dalinai atrėmė tris 
didžias japonų atakas skir
tingose srityse.
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Raudonosios Armijos 25-rių Metų 
Sukakties Proga

Šiandien Raudonoji Armija švenčia 
savo 25-rių metų jubilėjų — sidabrinį , 
jubilėjų. Ji švenčia šį jubilėjų dalyvau
dama didžiausiuose mūšiuose, kokius 
žmonija yra mačiusi. Ji apvainikavo sa
vo sidabrinį jubilėjų laimėjimais, kokių 
jokia armija iki šiol nėra parodžiusi.

1924 m. sausio 26 d. Stalinas sakė savo 
istorinę kalbą, — kalbą, taikytą vyriau
siai komunistams, tuomet tik ką palaido
jusiems Lenino palaikus. Be kitko, Sta
linas žymėjo:

“Apleisdamas mus, draugas Leninas i 
mums užrašė stiprinti ir plėsti Respub
likų Sąjungą. Prisiekiame tau, drauge 1 
Leninai, kad mes garbingai išpildysime i 
ir šį tavo įsakymą!

“Trečiasis proletariato diktatūros pa
grindas yra mūsų Raudonoji Armija, 
mūsų Raudonasis laivynas. Leninas į 
mums ne kartą yra sakęs, kad atvanga, 
mūsų iškovota iš kapitalistinių valsty
bių, gali pasirodyti trumpalaikė. Leni
nas mums ne kartą yra nurodinėjęs, kad į 

Raudonosios Armijos sustiprinimas ir 
jos pagerinimas yra vienas iš svarbiau- ! 
šiųjų mūsų partijos uždavinių. Įvykiai, 
susiję su Kerzono (Curzono) ultimatu
mu ir su krize Vokietijoje, dar kartą pa
tvirtino, jog Leninas buvo, kaip ir visa
da, teisus. Tad prisiekime, draugai, jog i 
nepasigailėsime jėgų mūsų Raudonajai 
Armijai, mūsų Raudonajam laivynui sti- | 
printi...”

Gyvenimas, vadinasi, parodė, kaip tei
singas buvo Leninas, kaip teisingas bu- , 
vo Stalinas. Nereikia nei aiškinti, kas 
šiandien būtų, jei nebūtų tokios Raudo- J 
nosios Armijos, kokia yra! Visas pasau
lis nūnai vaitotų fašistinėje priespaudo
je. i

Tik ačiū tam, kad Raudonoji Armija 
buvo stipri, šiandien pažangioji žmonija 
turi viltį matyti netolimoje ateityje fa
šistinį siaubą sunaikintą. Tik ačiū tam, 
kad Raudonoji Armija buvo ir yra stip
ri, mūsų pačių kraštas nebuvo užpultas | 
ir mes gavome progos pasiruošti fašisti
nei Ašiai sunaikinti, savo laisvę ir ne- ■ 
priklausomybę apsaugoti.

Skaitytojas ras šios dienos Laisvėje 
išsamesnį straipsnį apie Raudonąją Ar
miją. Šia proga mes tesakome:

Tegyvuoja didvyriškoji Raudonoji Ar
mija!

Tegyvuoja visų Jungtinių Tautų gink
luotosios jėgos atsuktos prieš fašistinės 
Ašies valstybes!

Kaip Galima Padėti Mūsą 
Armijai Tunisijoj?

Šiaurinėj Afrikoj Amerikos armijai 
žygiais paliuosavo Morokko ir Algeriją. 
pradžioj labai gerai sekėsi. Ji staigiais 
Tada buvo galima lengvai paimti ir Tu- 
nisiją, nes ten buvo tik apie 10,000 Hit
lerio ir Mussolinio armijos. Bet tatai ne
buvo padaryta ir proga praleista.

Tuo pačiu kartu nuo Egipto pasitrau
kė iki Tunisijos Hitlerio ir Mussolinio 
armija, vadovaujama Rommelio. Dabar 
priešų jėgos Tunisijoj yra apie 170,000. 
Jiems arti Italija ir jos Sicilija ir Salvi
nija salos, iš kurių veikia nacių lėktu
vai. Jie atmetė mūsų armiją į Algeriją.

Tunisija toli nuo Amerikos. Pirm mū
sų laivai pasiekia Afriką, tai jie turi 
atlikti ilgą jūrų kelionę. Paskui tik vie
nas gelžkelis veda į Tunisiją. Toji atsta 
kenkia mūsų armijos veiksmams.

Kitas dalykas, Šiaurinėj Afrikoj dar 
yra stipri Hitlerio ir Mussolinio penkto
ji kolona, o tai vyriausias Hitlerio “slap
tas ginklas.” Kur demokratijos užnuga- 
ryj veikiu penktoji kolona, ten mums ne
sisekė. Šiaurinėj Afrikoj tūkstančiai an- 
ti-fašistų dar vis yra kalėjimuose, o pro- 
naciai viešai leidžia laikraščius ir vei
kia. Tam turi būti padarytas galas!

Tunisijoj galima padėti, bet reikėtų 
tuojau atidaryti antrąjį frontą prieš 
Hitlerį Europoj. Užpulti Šiaurinę Fran- 
ciją iš Anglijos, ten yra tik siaura van
dens pertvara. Į Angliją daug arčiau iš 
Amerikos pristatyti ginklus, armiją ir 
reikmenis. Franci jo j liaudis laukia Jung
tinių Tautų.

Reikia užpulti Hitlerį Belgijoj, Holan- 
dijoj, Danijoj ir Norvegijoj. Visi šie 
punktai Anglijai ir Amerikai yra daug 
arčiau. Visi tie punktai yra pavojingi 
Hitleriui ir jo režimui. Ir jeigu greitai 
ten būtų pradėti veiksmai, tai ne vien 
pagelbėtume Amerikos armijai Tunisi
joj, bet bendrai su Sovietų Sąjungos ar
mijų pergalingais veiksmais, sumuštum 
Hitlerio ir Mussolinio jėgas. Mūsų karo 
laimėjimas su mažiau žmonių ir turto 
aukų reikalauja tuojau atidaryti antrą
jį frontą.

Hitleris Veža Daugiau Armijos iš 
Francijos Prieš Sovietus

Hitleris naudojasi nebuvimu antro 
fronto prie jį. Visas laikas jo taktika bu
vo pavergti vieną šalį po kitos. Tik kada 
jis užpuolė Sovietų Sąjungą, tai jo visi 
“blitzkrigai” pasibaigė ir jam nesiseka. 
Jau dvidešimts menesių, kaip Sovietų 
Sąjungos liaudis didvyriškai kovoja už 
visų Jungtinių Tautų reikalus!

Kada ji didvyriškai kovojo prie Ode
sos, Sevastopolio, Rostovo, Maskvos, Sta
lingrado, Charkovo ir kitų miestų, tai 
tuo pat kartu gynė Londoną ir visų 
Anglijos žmonių reikalus, tuo pat kartu 
ji gynė New Yorką, Washingtona, Chi- 
cagą, Bostoną, Philadelphiją, Detroitą ir 
visų Jungtinių Valstijų žmonių reikalus!

Dabar Raudonoji Armija sukuopė jė
gas ir vysto didvyrišką ofensyvą. Jai ten
ka muštis prieš Hitlerio, Mussolinio, Fin- 
liandijos, Rumunijos, Vengrijos visas jė
gas ir dar liuosnorių divizijas iš Ispa
nijos, Francijos, Belgijos, Holandijos, 
Danijos ir kitų šalių. Tai baisiai sunki 
kova!

Iš Maskvos praneša, kad suėmė vokie
čių karių į nelaisvę iš nacių 711-tos, 335- 
tos, 357-tos, 233-čios, “Reicho” ir „Adolf 
Hitler” divizijų, kurios į Sovietų Sąjun
gos frontą buvo permestos po sausio 31 
ryti tik todėl, kad vis Anglija ir Ameri- 
dienos šiemet. Ir Hitleris gali tatai da- 
ka neatidaro prieš jį antro fronto.

Kur Link Eis Didžioji
Sovietų Sąjunga?

Socializmas Taikos ir Karo Metu; Sunkusis 
Naujosios Santvarkos. Kvotimas

Metai atgal buvo atsiradę 
labai daug pranašų apie So
vietų Sąjungos ateitį. Mo
kytomis galvomis vyrai 
skubinosi amerikiečius už
tikrinti, kad po šio karo 
Sovietų Sąjungoje socializ
mo nebeliksią nė į muziejų 
padėti dėl parodymo atei
ties kartoms, kaip jis atro
dė. Jau dabar toje karo au
drų pagautoje šalyje risčia 
grįžtąs kapitalizmas. Socia
lizmas negalėsiąs atlaikyti 
karo sąlygų.

Todėl, toliau drąsino tie 
pranašai, nereikia mums bi-'

čia gyvuoja kapitalizmas.
Anglija tvirta todėl, kad 

ten gyvuoja kapitalizmas.
Vokietija tvirta todėl, kad 

ten gyvuoja kapitalizmas.
Bet kaip su Sovietų Są

junga? Su ja blogai. Ten 
kapitalizmo nebėra. Jos 
ekonomija subyrės su pir
mu dideliu išbandymu karo 
sąlygose. Nei jos armija, 
nei jos ekonomija galės il
gai laikytis prieš geležinius 
Hitlerio pulkus. Kad atsi
laikyti, Sovietų Sąjunga tu
rės išsišerti iš socializmo....

Taip tie žmonės sampro-

tavo. Jiems taip atrodė. Jie James Onealų, Kahnų ir 
tam tikėjo. 1 Abramavičių ? Tiek ir tiek

Jiems gi garsiai akompa- jų yra. Jiems lengvatikiai 
navo tikrieji apgavikai. Jie pasitikėjo ir laukė Sovietų 
iš tiesų buvo apgavikų au- Sąjungos subliuškimo į šė
ką. i šias savaites!

Argi, pavyzdžiui, tokie I 
lietuviški apgavikai, kaip 
Grigaitis ir Stilsonas, nesa
kė per metų metus, kad So-: 
vietų Sąjungoje nieko nesu-; 
kurta ir nesutverta, kad ten 
visur viešpatauja alkis ir 
chaosas, kad Sovietų val
džia laikosi tiktai kaip ant 
vištos kojos, kad Stalinas 
“bijos karo todėl, kad jis 
bijos žmonių revoliucijos,” 
kad Hitlerio armijos pereis 
per Sovietų armijas, kaip 
aštrus peilis per minkštą 
sūrį ? Argi tie apgavikai i 
taip nesakė? O lietuviai ne-' 
turi monopolio ant panašių 
apgavikų. Kitos tautos turi 
jų nei kiek nemažiau. Argi 
nėra Norman Thomasu ir c

Bet jau antri metai eina 
karas. Didžiąją šio baisaus 
karo naštą antrus metus 
neša viena Sovietų Sąjunga. 
Tą pripažįsta kiekvienas. 
Visi mato, kad nei Sovie
tų ekonominė santvarka 
subyrėjo, nei Raudonoji Ar
mija buvo tasai Grigaičio 
minkštas sūris.

Kame to viso paslaptis? 
Ka tas rodo ateičiai? Ko 
visą pasaulį mokina šis pir
mas visoje žmonijos istori
joje, pirmiau negirdėtas sa
vo aštrumu ir sunkumu, so
cializmo išbandymas?

Apie tai pakalbėsime kitą 
sykį, kitam straipsnyje.

A. B.

Australijos kariai Amerikoje gamintu tanku puola japonus netoli Bupa, Nau
jojoj Gvinėjoj. IŠ ten japonai, kaip žinia, jau tapp išgrūsti.

joti kalbėtis ir draugauti su 
Sovietų Sąjunga. Po karo 
Sovietų ekonominė ir politi
nė santvarka niekuo nebe- 
siskirsianti nuo mūsiškės.

Bet šiądien tų pranašys
čių kaip ir nebesigirdi. Me
las, kaip ir dūmai, yra labai 
nepastovus dalykas. Jį gana 
greitai išblaškė realybės 
audros. Pirmutinis ir drą
siausias iš žymiųjų ameri
kietiškų asmenybių tą klai
dingų pranašų filosofiją 
blaškyti pradėjo E a r 1 
Browderis. Jis nurodė jos 
klaidingumą ir pavojingu
mą. Klaidinga ji todėl, kad 
ji neteisinga. Pavojinga ji 
todėl, kad ji gali suvedžioti 
daug nekaltų žmonių. Kai 
paskui tie žmonės pamatys, 
jog socialistinė Sovietų Są
junga tebėra socialistinė, 
jie jausis suvilti, apgauti.

Browderis įrodinėjo, kad 
i Amerikos santykių su So- 
I vietų Sąjunga negalima 
įremti tuo supratimu, jog 
j ten su karu praeis ir socia
lizmo gadynė, kad po karo 
ant socializmo griuvėsių iš
bujos kapitalizmas. To vel
tui bus laukiama. Tuo su
pratimu paremti santykiai 
gali pasibaigti tiktai pra
gaištimi. x

Amerikiečiai, jis teigė, tu
ri kartą ant visados persi
imti tuo supratimu, kad ant 
vieno šeštadalio pasaulio 
socializmas atėjo gyventi ir 
gyvens. Jokios karo audros 
jo nesunaikins. Priešingai, 
karo audrose jis įrodys sa
vo pirmenybę ant kapitaliz
mo ir dar sustiprės liaudies 
galvose ir širdyse. Mes tu
rim persiimti tuo suprati
mu, kad mes galime ir turi
me draugiškai sugyventi ir 
kooperuoti su socialistine 
Sovietų Sąjunga. Tiktai tuo 
supratimu paremti santy
kiai bus pastovūs ir lygiai 
naudingi abiems šalims.

Sovietų Sąjungos žmonės 
savo nusistatymo linkui 
Amerikos neremia tuo su- i 
pratimu, kad čia po karo 
jau bus socializmas. Mes ne
privalome tikėtis arba lauk
ti, kad po karo Sovietų Są
jungoje atsisteigs kapitaliz
mas. Ten kapitalizmas tapo 
amžinai palaidotas. Septy
nioliktų metų socialistinė 
revoliucija įkalė į jo kars
tą paskutinę vinį! Taip mes 
argumentavome.

Ne visi kapitalizmo su
grąžinimo Sovietų Sąjun- 
gon pranašai yra apgavikai. 
Tūli jų tiktai bandė nura
minti Amerikos buržuaziją. 
Kiti taip įsitikinę į kapita
listinę santvarką, jog jie 

negali suprasti, kad gaji 
sėkmingai gyvuoti ir dar 
tokį karą vesti kokia kito
kia ekenomine santvarka.

Amerika tvirta todėl, kad

Tarybų. Sąjungos prezidentas, Mykolas Kalininas, apdovanoja Suvorovo ordinu 
generolą K. Rokossovskj, komandierių Raudonosios Armijos jėgų, kurios sunaiki
no nacių govėdas prie Stalingrado.

Kurnakovas Apie Sovietų Karą
Kapitonas Sergėjus N. 

Kurnakovas, kuris nuosek
liai permato Antro Pasauli
nio Karo eiseną, pateikė 
dienraštyj “Daily Worker” 
karo įvykių peržvalgą. Jis 
Sovietų Sąjungos kovas da
lina į keturis laikotarpius.

Pirmas, kada Hitleris iš
vien su Italija, Finliandija, 
Rumunija ir Vengrija išpa- 
salų užpuolęs ant Sovietų 
Sąjungos vystų savo ofensy
vą per penkis mėnesius. 
Priešai pavergė daug Sovie
tų Sąjungos miestų, svar
bių centrų, 600,000 ketvir- 
tainiškų mylių plotą, pasie
kė Leningradą, Maskvą, 
Rostovą. Giliausias įsiverži
mas buvo nuo Brest-Litovs- 
ko iki Tūlos — 650 mylių. 
Laike šio laikotarpio Hitle
ris visur turėjo keleriopą 
persvarą tankų, lėktuvų, 
kareivių ir kitų ginklų, nes 
jam dirbo visos Europos in
dustrija. Sovietų Sąjunga 
laikėsi taktikos naikinti 
priešo armiją — kareivius, 
ginklus ir kuopti savo jė
gas.

Antras laikotarpis prasi
dėjo lapkričio pabaigoj ir 
gruodžio pradžioj, 1941 me
tais, kada Raudonoji Armi
ja nustebiųo pasaulį, kada 
įvyko “stebuklas,” kad taip 
daug kartų ji Hitlerio “ap
supta ir sunaikinta,” po 5 
mėnesių perėjo į ofensyvą, 
atsiėmė Rostovą, sumušė 
nacių armijas prie Mask
vos, nuvijo jas atgal, suim
dama daug ginklų.

Ir ši Raudonosios Armi
jos ofensyvą tęsėsi tris mė
nesius, nuo Maskvos iki 
Velikije Lūki armija nužy

giavo 250 mylių pirmyn, 
Tichvino-Volkovo ir Rosto- 
vo-Iziumo frontuose po 100 
mylių pirmyn. Raudonoji 
Armija neturėjo užtektinai 
lėktuvų ir tankų ir negalėjo 
paimti Hitlerio svarbiuosius 
apsigynimo centrus. Jos 
taktika buvo naikinti priešų 
jėgas, bet ne štrumuoti ga
lingus centrus, taupyti savo 
jėgas, daugiau pasigaminti 
tankų, kanuolių, lėktuvų, 
gauti persvarą tankų srity j, 
kaip mokino Juozas Stali
nas.

Trečias laikotarpis prasi
dėjo pabaigoj birželio, kada 
Hitleris metė savo armijas 
vyriausiai prieš Voronežą. 
Raudonoji Armija Vorone
žą atlaikė ir tuo suardė vi
sus Hitlerio planus. Hitlerio 
armija šliaužė pagal Dono į 
pietus-rytus, išsiliejo į Prie- 
kaukaziją ir pasiekė Nalči- 
ką - Mozdoką už 400 mylių 
nuo Rostovo. Užpuolė Sta
lingradą ir prasidėjo ten 
baisiausi mūšiai, kokių 
žmonijos istorijoj da nebu
vo.

Šis antras Hitlerio ofen- 
syvas prieš Sovietų Sąjun
gą įvyko jam patogiose są
lygose, nes Anglija ir Jung
tinės Valstijos neatidarė 
antro fronto prieš jį, jis 
ir jo talkininkai galėjo nau
doti visas savo jėgas prieš 
Sovietų Sąjungą. Jis turėjo 
tikslą sunaikinti Sovietų 
Sąjungą, pirm Anglija ir 
Amerika įstos į mūšius. 
Hitleris užėmė 150,000 ket- 
virtainiškų mylių Sovietų 
Sąjungos ploto ir nuo Ta- 
ganrogo iki Mozdoko įsi
veržė virš 400 mylių gylio.

! Jo ofensyvas tęsėsi virš du 
mėnesius laiko. O paskui 
prasidėjo baisūs mūšiai prie 
Stalingrado — naikinimas 
nacių jėgų.

Ketvirtas laikotarpis pra
sidėjo lapkričio 19 d., kada 
Raudonoji Armija perėjo į 
ofensyvą Stalingrado fron
te, kuris vėliau išsiplėtė vi
su pietų frontu. Šis nau
jas Raudonosios Armijos 
ofensyvas buvo tokis smū
gis priešui, kokio niekas ne
laukė. Ne vien Stalingrado 
srityj visiškai sunaikinta 
Hitlerio geriausia armija, 
bet bėgyj trijų mėnesių 
Raudonoji Armija atėmė 
daugiau teritorijos, negu 

! Hitleris per visus 1942 me
tus užkariavo. Ji apsupo
Hitlerio jėgas keliuose 

punktuose ir sunaikino. Ji 
atsiėmė per 200,000 ketvir- 
tainiškų mylių ir sunaikino 
per 1,000,000 Hitlerio karei
vių, daugybes ginklų ir a- 
municijos, o dar daugiau 
suėmė. Bendrai jau 1943 m. 
sumušė 102 nacių divizijas.

1942-1943 metų Raudono
sios Armijos ofensyvas yra 
skirtingas nuo 1941-1942 m. 
Tada Raudonoji Armija ne
galėjo užimti galingus Hit
lerio centrus, o dabar tie
siai ėjo ant jų ii- paėmė: 
Šlisselburgą, Velikije Lūki, 
Kurską, Belgo rodą, Kupian- 
ska, Valuiki, Volčanska, 
Vorošilovgradą, Rostovą ir 
kitus.

Dabartiniame ofensyve 
Raudonoji Armija puola 
pačius vyriausius Hitlerio 
centrus, apsupa jo armijas 
ir jas naikina.
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25-kių Metų Raudonosios Armi
jos Sukaktis

Vasario 23-čia diena su
kanka lygiai 25-ki metai 
Raudonosios Armijos gyva
vimui. 1918 metais, vasario 
23 dieną, Sovietų Sąjungos 
vyriausybė, priešakyje su 
Vladimiru Leninu, Juozu 
Stalinu ir V. Molotovu, pa
skelbė organizavimą Darbi
ninku ir Valstiečiu Raudo- v <•

Vladimiras Leninas 

nosios Armijos. Tai pirmoji 
pasaulyj darbo liaudies ar
mija, kuri neturi tikslų pa
vergti kitas šalis, kurios 
uždaviniu buvo ir yra ap
ginti darbo žmonių valsty
bės gyvavimą.

Ir dabar apie Raudonąją 
Armiją, jos kovingumą, jos 
vadų ir karių sugabumą, 
garbė skamba po visą kul
tūrišką pasaulį. Metai laiko 
atgal, Jungtinių Valstijų 
generolas MacArthur parei
škė:

Juozas Stalinas, 

dabar vyriausias komandierius 
Raudonosios Armijos.

“Pasaulinė padėtis dabar
tiniu laiku rodo, jog civili
zacijos viltis rymo ant gar
bingųjų vėli a v ų narsios 
Raudonosios Armijos!”

Prezidentas Rooseveltas, 
kalbėdamas per radiją iš 
Washingtono, tarpe kitko, 
pareiškė: “šiandien visos 
Jungtinės Tautos sveikina 
puikiąją Rusijos armiją, 
mininčią 24-ių metų sukak
tį nuo savo įsikūrimo!”

Anglijos premjeras Chur

Lietuvos veikėjai nariai Lietuvių Pulko Raudonojoj Armijoj, iš kairės j dešinę: rašyto
jas V. Drazdauskas, poetas ir rašytojas Liudas Gira ir rašytojas Jonas Marcinkevičius.

chill tada pasiuntė Juozui 
Stalinui sveikinimą, kuria
me, tarpe kitko, sakė: “Dvi
dešimts keturių meti) Rau
donosios Armijos sukaktis žmonių valstybe — Sovie-
yra minima po 8-ių mėnesių 
kovos, kurioj atsispindi di
džiausią garbė jos oficierių 
ir kareivių, ir kuri pastatė 
į istorijos šventnamį savo 
žygius visiems laikams.”

Sveikino Raudonąją Ar
miją Anglijos vyriausias 
armijos vadas generolas Al
an Brook ir oriai vyno va
das generolas Charles Por
tal. Sveikino Chinijos va
das generolas Chiang Kai- 
shekas ir kiti reikšdami vil
tį, kad Raudonoji Armija 
ne vien atsilaikys, bet su
teiks progą Anglijai ir A- 
merikai prisirengti bendro
mis pastangomis ištaškyti 
hitlerizmą ir jo sėbrus. 
Sveikino ir spauda. “New 
York World-Telegram” re- 

Maršalas K. Vorošilovas

i dakciniame straipsny j tar- 
i pe kitko rašė:

“Rusijos kova prieš Hit
lerį yra puikiausia, šiose 
tamsiose valandose mes 
kasdien atsisukame linkui 

i skaisčių žinių iš Rusijos, 
kurios mus drąsina. Rusai 
suteikė pasauliui puikiausi 
įrodymą, kad Hitlerio ga
lybė nėra nesumušama. Jie 
parodė savo karinę galybę 
ir sugabumą pirmos rū
šies... Mes galime tik pasi
didžiuoti jų jėgomis ir su- 
gabųmais, kaipo mūsų tal
kininkų...

“Šiandien rusai apvaikš- 
čioja 24-rių metų Raudono
sios Armijos sukaktį, šios 
armijos atsiekimai yra mil
žiniški. Militariai specialis
tai laiko juos, kaipo nusve
ria mą jėgą visame kare. 
Jungtinės Valstijos nuošir
džiai sveikina Raudonąją 
Armiją.”

Kada šie sveikinimai bu
vo siunčiami Raudonajai 

! Armijai, tai ji didvyringai 
atmušus Hitlerį nuo Mas- 

i kvos varė linkui vakarų. 
, Nuo to laiko prabėgo me-

tai ir Raudonoji Armija į- 
rodė visam pasauliui, kokia 
ji yra jėga, ką gali išauklėt 
laisva ir kultūriška darbo.

tų Sąjunga!
Per pastaruosius metus 

Raudonoji Armija apsivai
nikavo garbe kovose prie 
Sevastopolio, Kerčo, Voro-

Liudmila Pavličenko, 
•kuri nušovė 309 nacius.

, nežo, Rževo, Stalingrado, 
i Charkovo, Leningrado, Ros- 
i tovo, Krasnodaro ir kitur.
' Ji ne vien atsilaikė prieš 
' Hitlerio, Mussolinio, Fin- 
liandijos, Rumunijos, Veng
rijos jėgas, bet muša ne
prietelių armijas ir varo jas 
laukan iš Sovietų Sąjungos!

Biskis iš Istorijos.
Raudonoji Armija orga

nizavosi sąlygose, kada ka- 
i pitalistinis pasaulis nenorė
jo sutikti, kad greta jo gy-

M. Litvinovas, 
šaukęs j kovą prieš Hitlerio 
banditus.

vuotų darbo žmonių— dar
bininkų, valstiečių ir darbo 
inteligentijos valstybė, kuri 
nepripažįsta išnaudojimą 
žmogaus žmogumi. Sovietų 
valstybė turėjo išsikovoti 
sau teisę, kad gyvuoti ir 
būdavo ti naują tvarką.

Per ilgus keturis metus 
Raudonoji Armija gynė So
vietų valstybę nuo vidaus 

kontr-revoliucijos ir net 18- 
kos užsienio valstybių, ku
rios buvo užpuolę jaunutę 
darbo žmonių šalį. Ji toje 
kovoje sumušė užsienio im
perialistų apginkluotas ir 
visa kuo aprūpintas armi
jas generolų: Dutovo, Kras- 
novo, Judeničio, Denikino, 
Kolčako, Vrangelio ir kitų.

Ji atrėmė tų laikų ponų 
Lenkijos pastangas paverg
ti Sovietų Ukrainą, bet ji 
negalėjo visus plotus Sovie
tų Ukrainos ir Baltrusijos 
apginti. Lenkijos ponai su 
Franci jos ir kitų pagelba 
pavergė Vakarinę Ukrainą, 
Baltrusiją, su miestais 
Lwovu, Gardinu, Baltstoge, 
Pžemysliu ir kitais. Tą 
skriaudą Sovietų Ukraina 
ir Baltrusija atitaisė 1939; 
metais išlaisvinant tuos ' 
plotus. i

Jaunutė Raudonoji Armi
ja pati pirmoji išdaužė vo
kiečių imperialistams - kai- ■ 
zerininkams dantis Sovietų i 
Ukrainoj ir Baltrusijoj. Pa-į 
skutimai užsienio imperia
listai, kurie buvo išgrūsti iš 
Sovietų Sąjungos teritori
jos, buvo Japonijos samu
rajai, kurie tik pralaimėję 
prie Voločajevkos ir Spasko 
išsikraustė iš Sovietų Sibi-1 
r o.

Bet užsienio imperialistai ■ 
ilgai dar bandė daryti už- i 
puolimų ant Sovietų Sąjun
gos, tam panaudodami fa
šistines valstybes — Rumu
niją, Lenkiją, Finliandiją, 
Mandžuriją ir kitas. Japo
nijos imperialistai per eilę 
metų vedė neoficialį karą 
prieš Sovietų Sąjungą, tik 
kada Raudonoji Armija 
1938 metais po 15-kos dienų 
supliekė japonus prie Za- 
oziornaja ir Bezimennają 
kalnu, o 1939 metais sumu- v z
šė keturių mėnesių kare ant 
Mongolijos ' Liaudies Res
publikos sienos, tai tik ta-1 
da Japonijos imperialistai 
nusiramino.

Raudonosios Armijos 
Būdavo j imas

Kada Sovietų Sąjunga iš
sikovojo teisę gyvuoti ir 
savo reikalus taip tvarkyti, 
kaip liaudies interesai nu
sako, tai ji mete visas jėgas 
budavojimui savo šalies, 
statymui fabrikų, dirbtuvių, 
gyvennamių, kad darbo 
žmonių gyvenimas būtų 
malonus, smagus ir laisvas.

Negalima turėti malonų 
gyvenimą neišnaudojus ant 
aukšto laipsnio gamtos tur
tus. Sovietų Sąjunga di
džiausia valstybė pasaulyj, 
kuri yra viename daikte. Ji 
užima daugiau, kaip vieną 
šeštadalį pasaulio. Jos gam
tiniai turtai milžiniški. Ji 
turi visokių metalų, visokių 
iškasamų turtų. Jos klima
tas įvairus ir vienur auga 
sub-tropikų vaisiai, o kitur 
šaltų kraštų javai.

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė pirma su Leninu prie
šakyje, o jam mirus, su 
Juozu Stalinu atsteigė šalį, 
kuri buvo nualinta Pirmojo 
Pasaulinio Karo (li914- 
1918 metų) ir keturių metų 
intervencijos. Juozo Stalino 
sumanymu buvo išdirbtas 
Pirmas Penkių Metų Pla
nas. Jis nusakė, kad šalyj 
turi būti pravesta naujų 
gelžkelių, plentų ir vandens 
kelių, pastatyta tūkstančiai 
naujų fabrikų ir dirbtuvių, 
kasyklų ir elektros gamy
bos stočių. Ir tas planas bu
vo pravestas gyveniman į 
keturis metus.

Kiekvienas darbininkas 
ir darbininkė dirbo visa e- 
nergija, nes jie suprato^ kad 
kiekvienas naujas fabrikas 
gerina jų gyvenimą ir už
tikrina gerbūvį. Buvo iš- 
budavota toki milžinai, kaip 
Uralu Kalnuose plieno,

Kovotojai lietuviai Raudonojoj Armijoj, ku rie yra dalis Lietuviu Pulko, pasiruošę išlais
vinimui Lietuvos.

traktorių, mašinų gamini-
mo fabrikai. Buvo išbuda- 
votas Dnieprostrojus, di
džiausia Europoj elektros 
gamybos stotis. Pirmąjį 

i penkmetį sekė Antras ir
i Trečias Penkių Metų Pla- 
i nas. Trečias siūlė pakelti 
: Sovietų Sąjungą visoj eilėj 
gamybos šakų greta Jungti-

Lietuvis generolas Vincas 
Vitkauskas,

kurio armija ruošiasi išlaisvin
ti Lietuvą.

nių Valstijų Amerikos, o 
kai kur net pralenkti. So
vietų Sąjunga turėjo obals- 
sį: “Pasivyti ir Pralenkti!”

Sovietų Sąjungos liaudis 
atsiekė negirdėtų pasiekimų 
kultūroj, apšvietoj ir išradi
mų srityj. Daugelis ir da
bar dar nesupranta Sovietų 
Sąjungos, ir jiems nuosta
bu, kaip ji galėjo sulaikyti 
Hitlerio armijas, kaip ji ga
li jas mušti ir varyti atgal. 
Jiems tai “stebuklai,” nes 
jie tingėjo pastudijuoti ir 
suprasti, ką gali atsiekti 
200,000,000 milionų laisva 
liaudis, kur nėra žmogaus 
išnaudojimo per žmogų!

Sovietų Sąjunga visada 
laikėsi užsienio politikos,— 
tai taikos politikos. Ji nie
kam negrumojo, ji net su 
mažais savo kaimynais darė 
nekariavimo ir draugingu
mo .sutartis. Ji padėjo silp
niems, kurie buvo puolami 
galingų. Ji teikė pagelbą Is
panijos liaudžiai jos kovo
se, ji pirmoji išstojo pa
smerkdama Japonijos įsi
veržimą į Mandžuriją, ji 
pasmerkė Mussolinio už
puolimą ant Ethiopijos, ji 
pirmoji šaukė demokratines 
valstybes išstoti prieš Hit
lerio pasiutimą ir pavergi
mą Austrijos, Čechoslovaki- 
jos ir kitų šalių. Ji net siū
lė bendro apsigynimo sutar
tis Lenkijai ir Rumunijai, 
kurios buvo pavergę Sovie
tų Sąjungos plotus, nes ji 
suprato, kad jeigu Hitleriui 
nebus pastotas kelias, tai 
bus pradėtas Antras Pasau
linis Karas, kuris savo bai
sumu pralenks visus pir
miau buvusius karus. Jos 

atstovas Maksimas Litvino- 
; vas važiavo į tarptautines 
konferencijas, Tautų Lygoj 
kėlė pavojų iš Hitlerio ir jo 

, sėbrų pusės. Bet Sovietų 
’ Sąjungos pastangos nerado 
! tinkamo atsiliepimo nei 
i Francijoj, nei Anglijoj, nei 
■ Amerikoj. Pasaulyj laimėjo 
j pragaištinga Anglijos (jau 
i mirusio premjero Chamber- 
I laino ir Franci j os-par davi- 
kų Daladier ir Lavai politi- 

! ka, kurie pataikavo Hitle- 
; riui ir jo smūgius stengėsi 
nukreipti prieš Sovietų Są
jungą.

Sovietų Sąjunga, dėdama 
pastangas išlaikyti pasaulyj 
taiką, neleisti Vokietiiai, 
Italijai ir Japonijai uždeg
ti Antrą Pasaulinį Karą,tuo 
pat kartu suprato, kad tai
kos išlaikymas nepriklauso 
nuo jos vienos pastangų. Ji 
nuolatos matė, kaip Juozas
Stalinas aiškino: kad kiek
viename draskūnų imperia- 

jlistų nesutikime jie stengia
si išrišti klausimą Sovietų 
Sąjungos kaina, tai yra už
puldami ant jos.

Todėl Sovietų Sąjunga ne 
vien budavojo fabrikus ir 

' dirbtuves, naujas atidarė 
' elektros gamybos stotis, 
naujas kasyklas, naujus 
pravedė kelius, bet tuo pat 
kartu auklėjo savo apsigv- 
nimo jėgas — Raudonąją 
Armija, Raudonąjį Laivy
ną ir Raudonąjį Orlaivyną.

Stalinas, Frunze ir 
Vorošilovas

Juozas Stalinas yra vie
nas iš didžiausių karo stra
tegų. Jis laike užsienio im
perialistų intervencijos at
liko svarbiausius žygius 
Raudonosios Armijos laimė
jimui. Tai jis nutiesė pla
nus tais laikais Stalingrado 
ir Leningrado apgynimui. 
Tai jis nutiesė planus su
mušimui Kolčako, Denikino 
ir Vrangelio. Tai jis dieną 
ir naktį rūpinosi, kaip pa
daryti galingesnes Sovietų 
Sąjungos apsigynimo jėgas. 
Tai jis, nepaisant to, kad 
buvo užimtas statybos dar
bų reikalais, tuo pat kartu 
iki smulkmenos suprato ne 
vien karinius reikalus, bet 
ir atskirus ginklus, kaip 
lėktuvai, tankai, kanuolės ir 
kiti.

Pavarius iš Raudono
sios Armijos eilių judošių 
Trockį, Sovietų Sąjungos 
apsigynimo komisaro vietą 
užėmė maršalas Michail 

Frunze. Jis įdėjo visą ener
gija jos auklėjimui ir buda
vojimui. Ir ant kiek Sovie
tų Sąjunga stiprėjo indus
triniai ir kultūriniai, ant 
tiek augo ir apsigynimo jė
gų svoris.

Kada maršalas Frunze 
mirė 1924 metais, tai jo vie
tą užėmė Klimas Vorošilo
vas. Jam vadovaujant Rau
donoji Armija išaugo į mil
žinišką jėgą, kaip jis sakė, 

kuri sugebės kirsti priešui 
dar skaudesnius smūgius, 
negu priešas nutaikys So
vietų Sąjungai.

Prasidėjęs Antras Pasau
linis Karas ir aiškiai nu
matomas Hitlerio pasiruo
šimas užpulti ant Sovietų 
Sąjungos, atvedė prie to, 
kad Sovietų apsigynimo jė
gos-buvo padalintos į atski
rų komisarijatų šakas, kaip 
tai—Raudon. Armija, Rau
donasis Orlaivynas, Raudo
nasis Laivynas, sunkioji in
dustrija, kuri aptarnauja 
apsigynimo jėgas, karo lai
vų statybą, amunicijos ir 
ginklų gamybą. Visiems 
tiems atskiriems komisari- 
j a tams buvo sudaryta vado
vauti Sovietų Sąjungos Ap
sigynimo Taryba priešakyj 
su Klimu Vorošilovu. Į So
vietų Sąjungos apsigynimo 
prisirengimą daug energi
jos įdėjo maršalai Simas 
Timošenko, Simas Budio- 
nas, Jurgis Žukovas, V. Vo
ronovas, B. šapošnikovas, 
admirolai Kuznecovas, He
leris, Oktiabrski, orlaivyno 
vadas šmuškevičius ir kiti.

Sovietų Sąjunga turėjo 
išvakarėse Hitlerio užpuo
limo apie 200 aukštų kari-
nių mokyklų, kur armijos, 
laivyno, orlaivyno ir tech
nikos vadai studijavo ir 
ruošėsi šalies apgynimui. 
Išvakarėse Hitlerio užpuo
limo Sovietų Sąjungos pi
liečiai buvo pasirengę gin
klą vartoti, jie žihojo, už ką 
turės kariauti, kad jų ka
ras, tai karas už jų ir 
visos žmonijos lais
vę, kultūrą ir civilizaci
ją. Sovietų Sąjunga turėjo 
apie 2,500 įvairaus laips
nio generolų, admirolų ir 
kitu aukštu karinio meno c v
specialistų. Sovietų Sąjun
gos karinis mokslas skyrė
si nuo demokratinių bur-

Lietuvis generolas Žemaitis - 
Baltušis.

žuaziniu šalių karinio mok
slo, jos vadai neapsvaigo, 
vienam ginklui priduodami 
perdidelę reikšmę, o kitus 
atmesdami. Sovietų Sąjun
gos apsigynimo vadai aiš
kiai suprato, kokią rolę vai
dins tankas, lėktuvas, ka- 
nuolė, mortirą, pėstininkas, 
karo laivas, artilerija ir 
raitarija. Ir jų mokslo tei-

(Tąsa 4-tame pusi.)
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Viename Sovietų Sąjungos miestelyj, kurį buvo okupavę vokiečiai, atsirado par
sidavėlis, nuėjęs tarnauti okupantams. Viršuje matome, kaip jį vaišina valstie
čiai, vyrai ir moterys. Apačioje — išdavikas, teismo nuteistas sušaudyti, para- 
gauna švino.

25-kių Metų Raudonosios Arnai; 
jos Sukaktis

(Tąsa nuo 3-čio psl.) 
singumą gyvenimas patvir
tino. Jie rado rodą suval
dyti Hitlerio tankus, kur 
Sovietai tankų mažiau turė
jo. Ir visas pergales Rau
donoji Armija atsiekė, turė
dama mažiau kareivių, tan
kų, lėktuvų ir kitų ginklų, 
kaip priešas.

Raudonoji Armija — 
Laisvės Armija

Sovietų Sąjungos politika 
buvo ir yra drauginga lin
kui visų jos kaimynų. Rau
donoji Armija ir kitos So
vietų Sąjungos apsigynimo 
jėgos nesudarė ir nesudaro 
niekam pavojaus. Raudono
ji Armija nebuvo ir nėra 
kitų šalių pavergimo armi
ja. Raudonoji Armija neš 
laisvę ir malonų gyvenimą 
visur, kur tik ji ateis. Rau
donoji Armija eina pirmyn, 
kad ne vien apvalyti Sovie
tų Sąjungos teritoriją—So
vietų Ukrainą, Moldaviją, 
Baltrusiją, FinųKarelų Res
publiką, Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, bet kad išlaisvinti 
iš po Hitlerio ir jo fašis
tinių talkininkų jungo ir ki
tas šalis, kaip tai Lenkiją, 
Čecholslovakiją, Graikiją, 
Jugoslaviją ir kad apvalyti 
nuo fašistinio brudo Rumu
niją, Bulgariją, Vengriją, 
Finliandiją ir net pačią Vo
kietiją!

Raudonosios Armijos ei
lėse didvyringai kaunasi 
103-ių tautų ir tautelių 
žmonės. Raudonąją Armiją 
sudaro: rusai, ukrainiečiai, 
baltrusiai, gruzinai, armė
nai, kalmukai, kazokai, ba- 
šikrai, latviai, estai, lietu
viai ir kiti.

Raudonojoj Armijoj yra 
atskiri tautiniai puikai lat
vių, estų ir kitų. Lietuvių 
divizijos jau kelis kartus 
skaudžiai kirto smūgį prie
šui. Lietuvių divizijos, va
dovaujamos gener. Vitkau
sko, žemaičio, Čepo, Karve
lio ir kitų, ateis į Lietuvą ir 
ją išlaisvins ant amžių iš 
po hitlerininkų ir jų Kvis- 
lingų jungo! Ir ta laisvės

valanda jau yra ne už kal
nu.

Raudonoji Armija savo 
25-ių metų sukaktį švenčia ! 
pergalių kovoj. Ji ištaškė | 
geriausius Hitlerio ir jo sėb
rų korpusus prie Stalingra- * 
do, Armaviro, Voronežo, 
Rostovo, Charkovo, Lenin
grado, Velikije Lūki ir ki-, 
tų miestų. Ji varo žmonijosi 
išgamas — Hitlerio razbai-i 
ninkus iš savo žemės. Ji ne
ša laisvės vėliavą į vaka
rus. Visur ją karštai svei-

Hartford, Conn, i
Prasidėjo Didelis Darbas

Vasario 15 dieną prasidėjo1 
rinkimas drabužių dėl Sovietų į 
Sąjungos žmonių, nukentėju-1 
šių nuo karo. Rinkimas tęsis' 
iki vasario 27 d. Nors ir visuo-1 
met buvo ir bus galima dra-1 
bužius sunešt ir vajui pasibai-1 
gus, tačiau rengiamasi labai: 
plačiai prie šio rinkimo. Atsi- ’ 
šaukė j mokyklas, kad vaiku
čiai galėtų atnešt. Taipgi' 
rengs judžius dėl vaikučių, i 
Įžanga bus drabužių keletas 
svarų. Taipgi atsišaukė į visas ■ 
bažnyčias ir organizacijas ta-' 
me reikale.

Vasario 11 dieną vakarei 
įvyko Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugystės mitingas, 
Laisvės Choro svetainėj. Buvo į 
skaitytas laiškas nuo vietinio 
Russian War Relief. Atsišau
kia į mus, kad mes gclbėtu- 
mėm rinkime drabužių ir leis- 
tumėm savo svetainę vartot, 
dėl sudėjimo - sutvarkymo 
drabužių. Laiškas likos priim
tas. Visi sutiko su tuo.

Dabai-, draugės ir draugai, 
mums reikia dirbt ir labai sku
botai. Katrie turite drabužių, 
prašome gerai sutvarkyti, iš- į 

į valyt namie. Tai yra pato-1 
giausia vieta. Kada suneša į 
svetainę nešvarius ir suplyšu
sius, tai labai sunku, nes ten 

I nėra taip patogu, kaip namie. 
O siųst nesutvarkius, negali

ama, nes Sov. Sąjungos žmonės 
neturi laiko. Mes visi žinom, 
kaip jie yra užimti su karo 
reikalais. Vieni veja sužvėrė
jusius hitlerinius fašistus iš sa
vo mylimos tėvynės, kiti dirba 

kiną žmonija. Ir ųetoli to
ji valanda, kada iš vienos 
pusės Raudonoji Armija, iš 
kitos — Amerikos ir Angli
jos jėgos atsieks galutiną 
pergalę ir ištaškys Hitlerio 
ir jo talkininkų razbainin- 
kų jėgas!

Tegul gyvuoja Raudono
ji Armija didvyringoj kovoj 
prieš Hitlerį!

Tegul gyvuoja Lietuvių 
Divizijos, nešančios laisvę 
Lietuvai!

D. M. šolomskas

kitus reikalingus darbus.
Aš žinau, kad yra labai sun

ku įsivaizduot, katriems ne
tenka būt užimtame priešų 
krašte, arba karo lauke patirt 
ant savo kailio tas sunkeny
bes. Aš buvau laike praeito 
karo Lietuvoj. Nors buvau 
maža mergaitė, bet atsimenu, 
kaip mes daug kentėjom nuo 
tų pačių vokiškųjų žvėrių. Tik 
tą sykį buvo kaizeriniai, o da
bar hitleriniai ir, manau, daug 
baisesni už buvusius.

Kai aš matau kitokioj spau
doj, kaip Keleivyj ir kituose 
panašiuose šlamštuose giriant 
hitlerininkus žvėris, tai aš ma
nau, kad tie patys redaktoriai 
netiki, ką jie rašo, tik mulkina 
savo skaitytojus . . .

Taipgi, draugės ir draugai, 
prašome parinkt drabužių pas 
kaimynus ir krautuves. Ma
nau, reikia susitart, pasiskirt 
gatves, tai sėkmingiau darbas 
eis. Katrie galėsit padėt ta
me darbe, prašome ateit ant 
155 Ilugerford St. trečiadienį, 
vakare kaip 7 vai., tai pla
čiau apkalbėsim viską. Dra
bužius galima pristatyt 155 
Ilugerford St., nuo 5 v. iki 9 
vai. vak., o katriems arčiau, 
740 Main St., galite nunešt ten 
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Aš tikiu, draugės ir drau
gai, kad jūs pilnai suprasite 
tą svarbų reikalą ir prisidėsit 
su savo darbų. Už tai bus šir
dingai ačiū. M.

Brazilijoj (kur dabar 
yra vasara) oras šiemet 
toks geras kavai auginti, 
jog skaičiuojama, kad bus. 
užauginta 10 milionų mai
šų kavos.

Nuo Ko Priklauso Šio Karo Laimėjimas?
Žodis j Pittsburgho Geros Valios Lietuvius

šis karas yra baisus ir pra
rys daug gyvybių, smarkiai 
sunaikins civilizaciją, kuri iš- 
budavota ant aukšči a u s i o 
laipsnio. Bet jeigu pas Suvie
nytas Tautas bus pasiryžimas, 
kad tą viską pergyvent ir nu
sukt galvą baisiam fašizmui 
ant visados, tai karą laimėsi
me. Bet visa bėda, kad dau
guma Amerikos gyventojų ne
turi jokios kantrybės, kelia 
lermą dėl visai mažų dalykė
lių, dėl mažų trukumų. Jau 
pradeda pūst burbulą, be jo
kio pamato gązdint vienas ki
tą, kad bus labai blogai.

Tie, kurie tiek daug zurza, 
tai, aišku, kad nacių simpati- 
kai, blogos valios žmonės. 
Mat, visuomet Amerikos gy
ventojai buvo pripratę pri
kimši savo pilvus be jokios 
tvarkos. Tai dabar, pasireiškus 
mažiem trūkumam, gązdina 
vienas kitą, patys nežino, ką 
kalba.

Na, daleiskim, mažas trūku
mas dėl kavos, dėl mėsos, dėl 
kitų dalykėlių. Bet tai kas to
kio baisaus? Vienokių produk
tų bus mažiau, tai kitokių bus 
pilnai gana.

Negana, kad bereikalingai 
zurza dėl mažo trūkumo mais
to. Bet jau pradeda triukš- 
maut ir dėl gėrimo. Teko nu
girst vieną karčiamninką, kei
kia vyras prezidentą Suvieny
tų Valstijų, Sovietų Sąjungą ir 
visus tuos, kurie remia karą. 
Rėkia, kad negalįs gaut degti
nės kiek nori!' Sako, kas rei
kės daryt, prisieis uždaryt 
karčiamą ir kas tada bus?

Jeigu jau ir prisieitų užda
ryt tau, broli, karčiamą, tai 
uždaryk ir eik dirbt apsigyni
mo darbą, nebijok būti dirb
tuvės darbininku. Didesnė 
garbė dirbt apsigynimo darbą, 
negu sėdėt kokioj nusususioj 
karčiamoj ir laukt, kas atneš 
kokį nikelį.

Tai mat kokio svieto ran
dasi ; kuomet kraujas ir ašaros 
liejasi, tokiem dar gėrimas 
svarbią rolę lošia. Kuomet de
damos visos pastangos apsi
gint nuo to baisaus gręsiančio 
pavojaus, kuris su kiekviena 
diena didėja, tai dar jis deda 
svarbą ant tokių dalykų, ku
rie neturi jokios vertės.

Rūpinkimės, kad kaip nors 
suvienytom spėkom galėtume 
pagelbėt nusukt galvą bai
siam fašizmui, kuris žudo mi
lijonus nekaltų žmonių. Visi 
geros valios žmonės priside
da prie vienokio ar kitokio 
naudingo darbo, stengiasi pa
remi karą, kad būtume laimė
tojais.

Pittsburghe šaukiama labai 
svarbi konferencija vasario 28 
d., L.M.D. svetainėj, 142 Orr 
St. Į šią konferenciją yra kvie
čiamos visos lietuvių, draugijos 
ir pavieniai asmenys. Konfe
renciją šaukia LLD 4-tas Ap

ONE WAY TO BRAND HIM

J...... ...

“Vilnies” Kalendorius 
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių informacijų.
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Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

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

'JĮĮgg!, '..t ..... ■ ........................ .

skritys ir LDS 8-tas Apskritys. 
Konferencija prasidės lygiai 2 
vai. po pietų. Privalo visi 
Pittsburgho lietuviai dalyvau
ti, nes ši konferencija šaukia
ma dėl svarbaus vieningo 
darbo. Gal komitetui prasižen
giu už paraginimą į šaukiamą 
konferenciją. Aš sau pasivėli
nau todėl, kad matau būtiną 
reikalą. Laikas trumpas ir ma
žai garsinama. Todėl matau 
reikalą prisidėt šiek tiek prie 
šio svarbaus darbo, kuris gal 
suteiks naudos geram tikslui. 
Matau svarbą dalyvaut pati ir 
kitus draugus ir drauges pa
kviest.

E. K. Sliekienė.

Lawrence, Mass.
Jau ir Mes Pasiruoščme 

Dideliam Darbui
Vasario 14 dieną įvyko gra

žus susirinkimas Lietuvių Pi
liečių Rliube. Susirinkimas bu
vo šaukiamas kaslink nupirki
mo’ trijų ambulansų : vieno lie
tuviams raudonarmiečiams, ki
to Sovietų Sąjungai ir trečio 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Susirinko nemažas būre
lis draugų.. Besvarstant daly
kus, prieita prie išvados, kad 
reikia išrinkti komitetą tam 
darbui varyti pirmyn. Komi
tetas išrinktas net iš dvylikos 
draugų. Į komitetą įeina se
kami : M. Buslavičius, P. Mi
lius, V. Kralikauskas, Ig. Chu- 

' lada, Aleksandra Lapinskas, 
M. Petriką, A. Večkis, J. šu- 

j petris, D. Sukackas, N. šupet- 
rienė, M. Petrikienė ir S. Pen- 

į kauskas.
Šio susirinkimo obalsis bu- 

ivo, kad Lawrence surinkti $1,- 
000. Taipgi nutarta suruošti 
parengimą. Tas darbas palik
ta išrinktajam komitetui. Au
kų tam tikslui jau sukelta virš 
$200. Tai tik pradžia, žmonės 
mylinti Lietuvą ir laisvę nesi- 

I gaili savo dolerių, aukauja to- 
! kiam svarbiam tikslui. Kožnas 
vienas lietuvis ir lietuvaitė tu
rėtu aukoti. Kožnas doleris 
padės sutriuškinti rudąjį na
cizmą ir juodąjį fašizmą. Kaip 
greitai jie bus sunaikinti, 
taip greitai užplevėsuos lais- 
voji vėliava ant tų žemių, ku- 

Irios yra pavergtos per bandi- 
■tą Hitlerį.

Susirinkimas nutarė važiuo
ti Bostonan vasario 28 d. į ma
sinį koncertą. Todėl visi būki
te 12 valandą prie kliubo. Tai 
visi kartu važiuosime. Taipgi 
kurie turėsite blankas su pi
nigais, tai malonėsite priduoti 
vasario 27 d., nes pinigus rei
kės nuvežti ir priduoti koncer
te. S. Penkauskas.

Maskva, vas. 21. — So- 
' vietiniame fronte per dieną 
l nukauta 3,000 nacių.

William M. Leiserson sugrįžo 
i savo seną vietą (National 
Mediation Boardą) po to, ka
da prezidentas Rooseveltas jį 
paragino tą padaryti. Mr. Lei
serson buvo pasitraukęs iš kal
bamosios tarybos 1939 metais.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:

Gerbiamieji: Mano tėvelis 
yra nuolatinis jūsų dienraščio 
skaitytojas. Jeigu galima, pa
duokite Laisvėje dienas, kada 
Vokietija užpuolė Lenkiją ir 
kuomet prasidėjo karas tarpe 
Rusijos ir Suomijos?

Iš anksto dėkavoju.
V. R.

Atsakymas:

Vokiečių armija padarė įsi
veržimą Lenkijon 1939 metų 
rugsėjo 1 dieną.

Suomijos fašistai padarė 
provokatorišką užpuolimą ant 
Sovietų parubežinės sargybos 
1939 metų lapkričio 26 dieną. 
Raudonoji Armija patraukė 
prieš suomius lapkričio 30 die
ną, kuomet paaiškėjo, kad 
Suomija veikia kaipo Hitlerio 
įrankis ir su ja geruoju susi
kalbėti nebegalima.

Garbe Šv. Roko Draugystei
Montello, Mass. — šv. Roko 

Pašelpinės Draugystės susirin
kimas įvyko vasario 3 d., Lie
tuvių Taut. Name. Tarp kitko, 
buvo skaitytas laiškas nuo Lie
tuvių Mass. Valst. Kom., pra
šant aukų dėl nupirkimo 3 
ambulansų. Vienas bus dėl 
Amerikos Raud. Kryžiaus, ki
tas dėl Lietuvos raudonarmie
čių, trečias dėl Sovietų Sąjun
gos raudonarmiečių. Laiškas 
likos priimtas dėl apsvarsty
mo. Ne vienam Lietuvos ir So
vietų Sąjungos priešui ašara 
išbyrėjo, kuomet nubalsavo'

Lietuvių Piliečių Kliubas 
laikė susirinkimą vasario 4 d., 
toj pačioj svetainėj. Tarp kit
ko, ir ten buvo skaitytas laiš
kas dėl nupirkimo 3 ambulan
sų. Balsuojant laišką priimt ar 
atmest, išėjo lygiomis. Tuomet 
pirmininkas pavotavo atmes
ti, likos atmestas. Neku- 
rie nariai sužinoję apie tai 
žada iš naujo pakelti tą 
klausimą. Taipgi kliubas daro 
nemažą biznį. Manoma, kad 
valdyba pagal išgalę paaukos 
keletą desėtkų dolerių iš biz
nio įplaukų. Žolynas.

aukot šimtą dolerių iš Apšvie- 
tos Fondo. Protokolų raštinin
kas sako, “Apšvietos Fonde! 
nėra pinigų ir negalima auko
ti iš Pašelpos Skyriaus.” Pir
mininko pagelbininkas K. Ur
bonas pasakė, kad Apšvietos 
Fonde yra du šimtai dolerių 
ir galima aukot. Tuomet visi 
suprato, kad pinigų yra, to
dėl ir nubalsavo aukoti. Be to, 
Šv. Roko Draugystė turi kliubą 
ant Ames St., daro nemažą 
biznį. Iš to biznio paaukavo 
10 dolerių. Tai yra, minėta

Uždės Kainų Lubas ir 
Šviežiom Daržovėm
Washington. — Valdiška 

kainų administracija prane
šė, jog eigoje kokių dviejų- 
trijų mėnesių buš uždėta 
kainų lubos ir šviežioms 
daržovėms, kad pardavinė
tojai negalėtų jų sau vai i š- 
kai branginti. Taip bus ap
ribotos kainos kopūstam,

draugystė viso paaukavo 110,morkom, pupom, tomeitėm 
dolerių ! ir kitom daržovėm.

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Adv. CHAS. P. K AL 
Knygelės Autorius

KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Raud. Armija Užėmė Daug 
Karinių Punktų; Sutriuškino 
Visas Nacių Kontr-Atakas
Sovietų Oficialiai Pranešimai

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
nė, žygiuodama pirmyn, atėmė iš priešų eilę apgyventų 
vietų; sunaikino apie batalionų vokiečių pėstininkų.

Į pietus nuo Kramatorsko mūsų kariuomenė vedė 
ofensyvo mūšius, o dalis mūsų jėgų atmušė kontr-ata- 
kas, kurias vokiečiai darė su dideliu skaičium savo tan
kų, stengdamiesi žūt-būt atgriebt jų prarastas pozici
jas. Mūšiai buvo baisiai žiaurūs. Mūsų kovotojai pa
darė priešams sunkių nuostolių.

Į vakarus nuo Krasnodar© (vakariniame Kaukaze) 
mūsų kariuomenė, nugalėdama atkaklius vokiečių pasi
priešinimus, užėmė kelias apgyventas vietas. Arti Ils- 
kajos geležinkelio stoties sovietiniai kariai pagrobė 67 
vokiečių kulkasvaidžius, 2,000 šautuvų, 200,000 šautuvi
nių kulkų, 12,000 kanuolinių šovinių, šešis garvežius, 
110 vagonų ir 40 motorinių trokų. Nelaisvėn paimta 
200 vokiečių kareivių ir oficierių.

Naktį vasario 9-10 sovietiniai lėktuvai bombardavo 
priešų kareivines Oriolo miesto apygardoj. Būrys Orio
lo partizanų, pasinaudodamas pamišusiu išgąsčiu tarp 
vokiečių, prasiveržė iki geležinkelio stoties ir susprog
dino karinį priešų traukinį—tris vagonus kanuolinių 
šovinių, du platforminius vagonus prikrautus tankų ir 
du vagonus su motoriniais trokais.

KRIMINALIAI NACIŲ DARBAI CHARKOVE
Charkovo gyventojai, buvę nacių nelaisvėje per 16 

menesių, pranešė, jog po vienos eksplozijos vokiečių di
vizijos štabo patalpoj, kur užmušta vienas vokiečių 
generolas, naciai Įsiveržėliai areštavo daugiau kaip 2,- 
000 civilių Charkovo gyventojų kaip įkaitus (imtinius).

Per vieną tik dieną hitlerininkai sušaudė 250 žmonių, 
o tuzinus kitų pakorė nuo balkonų ir ant lempų stulpų 
ir medžių.

VANDALIŠKAS NACIŲ PASITRAUKIMAS
Besitraukdami iš Charkovo, hitlerininkai sunaikino 

puikiausius miesto pastatus, neturėjusius jokios kari
nės vertės. Jie sudegino ligonines ir kitas medikales 
įstaigas, Charkovo Universitetą, Pionierių Rūmus ir 
daugelį kitų viešumos pastatų.

MASKVA, vas. 21. — Sovietų Žinių Biuro šiandieni
nis pranešimas, tarp kitko, sakė:

Krasnoarmeisko srityje mūsų kariuomenė atmušė 
priešų kontr-atakas ir nukovė daugiau kaip 600 vokie
čių kareivių ir oficierių. Buvo sužalota bei išdeginta 
14 vokiečių tanku.

Krasnogrado srity j mūsų kariuomenė užėmė tam tik
rą skaičių apgyventų vietų ir mūšiuose tik dėl vienos 
iš jų nušlavė apie 400 hitlerininkų.

Į vakarus nuo Krasnodar© (vakariniame Kaukaze) 
mūsų kariuomenė, toliau išvystydama savo ofensyvą, už
ėmė apskričio centrą Marianską.

Tapo sužalota bei išdeginta 10 vokiečių ti akų, sunai
kinta šeši jų šarvuoti automobiliai ir pagrobta septy
nios mortiros, 30 trokų, 20 vežimų ir 10,000 minų.

Amerikiečiai Neteko Subma
rine, bet Nuskandino Priešų 

Laivą ir Sužalojo Kelis 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

(Tąsa nuo 1 puslapio)
į priešlėktuvinius japonų įrengimus. Vienas Jungtinių 
Valstijų lėktuvas nesugrįžo iš tų atakų.

Tai buvo Amerikos naikintuvas Dehaven, kurį japonų 
lėktuvai nuskandino 1943 m. vasario 1 d. į pietus nuo 
Savo salos ir kurio nuskandinimą paskelbė Jungtinių 
Valstijų laivyno departmento pranešimas 282 (iš karto 
neminėdamas to naikintuvo vardo). Pasiųsta praneši
mai artimiausiem giminėm užmuštų, sužeistų ir be 
žinios dingusių jo įgulos narių.

AMERIKOS LAKŪNAI KARTOTINAI ATAKAVO 
FAŠISTUS ITALIJOJ IR GRAIKIJOS SALOJ

CAIRO, Egiptas, vas. 21. — Jungtinių Valstijų šta
bas Viduriniuose Rytuose išleido tokį pranešimą:

Jungtinių Valstijų bombanešiai Liberatoriai atakavo 
Neapolio uostą ir chemikalų fabrikus ir prieplaukas 
Crotone, Italijoj, dienos laiku vasario 20 d.

Neapolyje buvo pastebėta tiesioginiai pataikymąi 
bombomis į du vidutinius ir į vieną didelį priešų laivą. 
Crotone buvo pastebėta daug pataikymų bombomis į 
chemikalų fabrikus ir sukelta keli dideli gaisrai.

Kiti Jungtinių Valstijų bombanešiai Liberatoriai 
atakavo priešų lėktuvų aikštes Kastelli, Pediada ir He- 
rakleion (Candia), Graikijos saloj Kretoj, nakties lai
ku vas. 19 ir vas. 20. Buvo pastebėta gaisrai taiki
nių srityje, ,

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.

ŠAUNIAUSI RAUDONO 
SIOS ARMIJOS MINĖ

JIMAI ANGLIJOJ
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

žmonių, vyrų ir moterų, iš 
įvairių karinių Anglijos 
tarnybų ir fabrikų. Griežė 
garsusis anglų Filharmoni
jos orkestras, Anglijos Ra
dijas Korporacijos simfoni
jos orkestras, sutelkti anglų 
gvardijos orkestrai, o ati
tinkamose rusiškose scenose 
vaidino garsiausi anglų ak
toriai ir aktorės. Muzika 
susidarė iš rusiškų ir ang
liškų melodijų.

Po užsienių reikalų mi- 
nisterio Edeno kalbos, visa 
publika dainavo Internacio
nalą, o paskui tautinį Ang
lijos himną.

Eden, tarp kitko, pareiš
kė, jog nacių propagandis
tai vėl iškiša “bolševizmo 
baubą,” stengdamiesi juomi 
nugąsdint anglus ir kitus 
talkininkus: “Kur Hitlerio 
komanda suklupo, ten Go
ebbels savo skelbiamomis 
žulikystėmis stengiasi da
lykus pataisyti.”

Eden pabrėžė, kad jokios 
nacių suktosios gudrybės 
nepajėgs įvaryt kylį tarp 
Anglijos ir kitų talkininkų, 
iš vienos, pusės, ir Sovietų 
Sąjungos, iš antros.

“Dar niekuomet visoj sa
vo ilgoj išdidžioj istorijoj 
Vokietija nebuvo nukentė
jus tokio begaliniai skau
daus ir pragaištingo smū
gio, kokį jai kirto Raudono
ji Armija mūšyj dėl Stalin
grado,” sakė ministeris 
Eden:

“Raudonoji Armija įkalė 
galvon Vokietijos žmonėm 
pamoką, kad galima su- 
mušt vokiečių kariuomenę, 
įvaryt ją į sumišimą ir 
grūs t ją atgal.”

Cardiff mieste kalbėjo 
Clement R. Attlee, ministe- 
rio pirmininko pavaduoto
jas, masiniam susirinki
mui, kuriame dalyvavo dau
giau kaip 23,000 žmonių. 
Daugelis jų buvo prisisegę

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Atsimenu 1919 metus. Atsi
menu 191.9 metų plieno darbi
ninkų streiką.

Streikas buvo sutriuškintas.
Ilgai atrodė, kad plieno 

pramonės vergai vargiai kada 
bepakeis savo galvą ir susi
burs į uniją.

Bet šiandien plieno darbi
ninkų unija turi 725,000 na
rių. Antra po automobilių dar
bininkų unijos!

Laimėjimas toks didelis, jog 
prieš kelius metus niekas ne
būtų drįsęs nė sapnuoti apie jį.

Floridos Ku Klūks Klanas 
išleido lapelį išgarbinimui ka
pitono Rickenbacker. Tas žmo
gus tapo visų reakcijoniečių 
lėle ir pasididžiavimu.

O todėl, kad jis turi plačiai 
atidaręs savo burną prieš dar
bo unijas ir darbininkus abel- 
nai.

banauskienė, kuri numezgė sa
vo vilnom ir paaukojo net du 
svederius. Kiek pirmiau drg. 
Marie Witkus iš Kearnės taip 
pat aukojo savo darbo ir vil
nų 2 svederius. šios dvi drau
gės jau daug savo rankų įvai
rių darbelių yra aukoję. Labai

raudonus ženkliukus. Mai- 
nieriai paradavo su užžieb
tomis lempomis; virš miesto 
valdybos rūmo buvo iškelta 
raudonoji Sovietų vėliava 
su kūjo ir pjautuvo ženk
lu.

Sheffieldo mieste, minint 
Raudonosios Armijos su
kaktį, sakė kalbą Sir Saf
ford Cripps, anglų lėktuvų 
gamybos ministeris. Greta 
kitko, jis pareiškė:

“Didysis Rusijos bandy
mas yra tikrai vertas kuo 
akyliausio įsižiurę j imo į jį, 
nes iš jo mes galėtume iš
mokti daug naudingų daly
kų ir pačiam mūsų kraš
tui.”

Raudonosios Armijos pa
garbai kalbėjo ir Australi
jos ir kitų angliškų kraštų 
ministerial.

Raudonosios Armijos su
kaktis taip pat buvo iškil
mingai minima Palestinoj, 
Australijoj, > Indijos saloj 

i Ceylone ir įvairiuose kituo
se Britanijos Imperijos 
kampuose.

150,000 Čilės Žmoniy Svei
kino Sutraukymą Ryšių

Su Fašistų Ašim į
Santiago, Chile. — Kada; 

Čilės valdžia sutraukė ry- : 
sius su fašistų Ašim, po to ! 
įvyko 150,000 žmonių de-' 
monstracija šiame mieste,. 
sveikinant tą savo valdžios ; 
žingsnį. Demonstracijoj bu-, 
vo nešami didžiuliai Roose- ■ 
velto, Churchill© ir Stalino i 
paveikslai.

Newark, N. J.
Sėkmingas Kliubiečių 

Vakarėlis
i

Draugės, Newark© kliubie-l 
I tęs, turėjo savo parengimėlį 
į (kortų loši) vasario 7 dieną.

Maniau, kad kas pirmiau , 
parašys kiek apie šį įvykį, ta
čiau jau praslinko veik dvi sa
vaitės ir nieko nesimato. Kaip į 
gaila, kad pas newarkiecius 

! vis to apsileidimo yra net per 
i daug. t

Pats vakarėlis buvo ir elide-! 
lis svečiais ir tvarkingas, sma-l 
gus. Matomai, žmonės labai I 
atjaučia šį kilnų darbą ir no-i 
riai remia jį.

Kiek naudos finansinės jis 
atnešė, tai man neteko suži
not, bet spėju, kad bus koks 
desėtkas svederių iš šio paren- i 
gimėlio.

čia vėl mus aplankė vieš-j 
nia brooklynietė drg. Petri-j 
kienė, kuri atsivežė ir sampe- 
lį, koki svederiai turi būt 
mezgami ir mūsų, kliubietėms 
■suteikė gerų informacijų. Pir
mininkė drg. Žukauskienė pra
nešė, kad čia randasi drg. La-

K a p i t onas Rickenbacker 
staiga pagarsėjo todėl, kad jo 
lėktuvas sudužo ir su kitais 
septyniais vyrais jis ant jūrų 
iškentėjo 18 dienų, paskui dar 
ant laukinės salos keturias 
dienas, pakol buvo užtikti ir 
išgelbėti. Vienas neiškentėjo ir 
mirė.

Kiti didvyriai tyli, jie ne
niekina ir nešmeižia darbinin
kų. Todėl juos greitai pamiršo 
komercinė spauda ir darbda
vių susivienijimas.

Kas kita su Rickenbackeriu, 
kuris nusprendė savo tuos 
kentėjimus paversti nuodais 
prieš darbininkus. Jis kelia
mas iki už debesų.

įvertinamos tokios draugės.
šiuo kartu nebuvo su mumis 

dd. harrisoniečių. Jie turėjo 
savo susirinkimą, bet, spėju, 
galėjo aplenkt. Drg. hillsidie- 
čiai tai tikrai nusidėjo. Nei 
vieno nepasirodė. Daigelis jų 
vestuvių parėmis užsiėmę.

Albinas.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 

/dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmorc 5-6191

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

v 168 GRAND STREET | 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergrecn 8-7179 
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

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

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold Ea;tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
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)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

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

u
$
(I

i

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

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

30 Dieną
Nuolaida

Atsilankę parodykite mums Šj 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.

kainas.

Akiniai
už $7.50

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:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA -- TURTAS

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. f

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 Dckens 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.

.... Deksnio Galinga Mostis ... 1-oz. ... 75c

.... Deksnio Galinga Mostis ... 2-oz. ... $1.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 4-oz. ... $2.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 16-oz. ... $5.00
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.

Vardas ir pavardė............................................................................................. .
Gatvė ir numeris ........................................... 4.............................................................

Miestas ............................................................................  Valstija ................... .

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

f
 LIETUVIŲ ŽINIAI

Ar Girdėjote?
Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa

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

1. 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 ga*zų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.

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

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

4. 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 DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kfemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; Čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių m«dų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS 
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.



BeStas Puslapis LAlSVfi Antradienis, Vasario 23, 1943

Ne uIi uit«,
Šiandie Prasideda Išdavimas

Naujų Maisto Knygelių
Antradieni prasidės ir ket- punktu (points), bet tai ne 

virtadieni baigsis išdavinėji- kaipo bausmę, o tik sulygini
mas produktu padalinimo No. mas maisto ištekliaus tarp 
2 knygelių. i pasipirkusių iš anksto ir pirk-

Kad gauti No. 2 knygelę, siančių vėliau.
turite nusinešti No. 1-mo kny-' 
gėlę, kurią vartojate cukrui ir 
kavai pirkti.

Suaugęs šeimos narys gali 
išimti knygeles visai šeimai, 
bet turi nusinešti visų No. 1 
knygeles. Gali išimti ir tiems 
šeimos nariams, kurių pavar
dės prasideda su kita raide.

Pirmą dieną, 23-čią vasario, i 
privalo eiti visi tie, kurių pa
vardės prasideda su A, B, C, 
D, E, F.

Antrą dieną, 24-tą, visi su1 
pavardėmis G, II, 1, J, K, L, 
M. N, O.

Trečią dieną, 25-tą, visi su 
pavardėmis P, Q, R, S, T, L’,; 
V, W, X, Y, Z.

Knygeles išdavines visose 
pradinėse mokyklose.

Pirkimasis pagal tas knyge
les ir punktus prasidės atei
nantį pirmadienį, kovo 1-mą. 
Punktus reikia gerai pasistudi- 
juoti, nes už tuos pačius punk-: 
tus vieno produkto gausi ma
žiau, kito daugiau.

Punktai nieko bendro neturi 
su kainomis. Kartais už pigų j 
daiktą gali reikėti daug punk
tų duoti, o už brangų mažiau. I

Užsiregistruodami gavimui 
knygelės turėsite registracijos 
blankoj pažymėti, kiek turite' 
ant rankų dabar padalinsimų 
kenuotų produktų, jeigu turite : 
penkis ar daugiau kenų per 
asmenį. Mažiau penkių, taip
gi namie kenuotus nereikalau
jama pareikšti.

Turėjimas namie kenų nėra 
prasikaltimu. Daugelis gaspa- 
dinių per laikus turėdavo pa- 
sidėjusios šėpoje kenų atsar
gai, kad netikėtam svečiui j 
užėjus ar nespėjus susipirkti 
reikmenų galėtų apsieiti. Tad 
už turėjimą kenų niekas nebus 
baudžiamas. Tačiau už turi
mus (daugiau penkių) konus į 
bus iš naujos knygelės išplė
šiama atitinkamas skaičius

Išvažiavo Ligoninėn
Vaclavas Meiliūnas, Ameri

kos Lietuvių Piliečių Kliubo 
narys, dirbęs jame už baro 
nuo rugpjūčio mėnesio* penk
tadienį, vasario 19-tą išvažia
vo į veteranų ligoninę, Castle 
Point, N. Y.

Ligos priežastis: svorio nu
puolimas ant , 50 svarų nuo 
rugpjūčio mėnesio. Jis kelis 
sykius sakė, kad valgo, kaip 
ir keno verčiamas. Paskutinius 
kokius keturis mėnesius degti
nės nenaudojo - negėrė. Jam 
yra kas nors viduriuose kenks
mingo.

Vaclavas, 1940 metais, kal
bamo] ligoninėj išbuvo 11-ką 
mėnesių. Vėliaus visiems at
rodė labai patenkinančiai po 
ilgos ligos. Kaip su juom bus 
dabar, —- ateitis išduos savo 
raportą, o mes pranešime ki
tiems. J. N.

Sulaikyta dviem savaitėm 
pardavimas tų kenuotų mais
to produktų, kuriuos pirksime 
su kuponais pradedant kovo 
1-rna.

SUSIRINKTAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus su
sirinkimas įvyks trečiadienį, vasa
rio 24 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų. — Ch. Nečiun- 
skas, Sekr. (45-46)

REIKALAVIMAI
Reikalingi vyrai prosytojai ant 

gerų vyriškų drabužių. Kreipkitės 
tuojau: S. Markowitz, 17 E. 16th 
Street, Brooklyn, N. Y. (43-48)

medikališką priežiūrą ir mažą tie City atlankyti sūnelio. Lai
mingos kelionės ir sūneliui 
sveikatos.

Abraomo Lincolno Brigados 
veteranai rengia masinį mitin
gą kovo 1-mos vakarą, Man
hattan Center, N. Y., tikslu 
pravesti kampaniją už išlaisvi
nimą Afrikoj esančių vetera
nų.

Sulaikyti 4 vyrai su 421 ga- 
zolinos padalinimo knygele. 
Manoma, kad tai iš tų, kurios 
buvo išvogtos iš Ixmg Island 
City OPA raštinės. Ten buvo 
išvogta 53,000 knygelių.

Ofisų Darbininkų Unija 
įsteigė savo nariams taksų 
klausimais patarimų biurą lo- 
kalo 16-to patalpose, 1133 
Broadway, New Yorke. Veikia 
vakarais nuo 7—9 vai.

j mokestį visu mokinimosi lai
ku. Gyvens bendrabutyje, po 
dvi merginas kambaryje. Ben
drabutis pačiu moterų veda
mas. Taipgi duodama pasi
linksminimo programos, ir re
liginis patarnavimas sulyg 
kiekvienos pasirinkimo.

Brooklyn© gyventojos tuo 
i reikalu turi kreiptis į U. S.
I Employment Service raštinę, 
i 1045 Atlantic Avė.

Mokins aviacijos mechaniz- 
Įmo amatų, drafting, radijo, 
Itaipgi ir radijo komunikacijos. 
Sulig daromo moksle progreso 

įjos bus rekomenduojamos ati
tinkamiems darbams.

Iš Worcester, Mass., Čepu
lienė, maspetiškio Adomo če- 
pulio motina sveč i u o j a s i 
Broolyne pas savo brolį Praną 
Varušką.

Čepulienė atvažiavo į šer
menis savo marčios tėvo Vac
lovo Zamblaucko ir ta proga! 
paviešėjo pas gimines ir pažįs
tamus. Rep.

Tiriama elektriškų šildytu-; 
vų pardavimas New Yorke. į 
Sakoma, kad lupikai už juos 
plėšia iš žmonių dvigubas ir 
aukštesnes kainas.

Sovietų Jūrininkai Dalyvaus 
Lietu v i ų Koncerte - Mitinge

me mitinge. Be abejo, jie kai 
ką ir pasakys mums. Dabar, 
kada Sovietu Sąjungos didvy
riški pulkai muša barbarus na
cius visame ilgame tūkstančiu 
myliu fronte, kada viso pasau
lio demokratiškas pasaulis 
juos už tai sveikina ir žymiau-

Rengėjams masinio mitingoj 
- koncerto Lietuvos ir Sovietu t * 
Sąjungos pagalbai pavyko j 
gauti penkis Sovietų Sąjungos 
jūrininkus garbės svečiais ta- j

Gavimui Kuponų Knygeles
Turėsite Išpildyti Tokią Blanką
Išsikirpę šia blankute išpildykite namies ir nuneškite eidami 

išsiimti No. 2 maisto padalinimo kuponu knygelę. Tas sutau
pys laiko jums ir registratoriams.

Form Approved. Budget Bureau No. 08-R126-42

OPA Form No. R-1301

United states of America

OFFICE OF 
PRICE ADMINISTRATION

One copy of this Declaration must be 
filed with the Office of Price Adminis- 
tiyition by each person applying for War 
Ration Book Two for the members of :i 
family unit, and by each person who is 
not a member of a family unit. File at 
the site designated. Coupons will be de
ducted for 'excess supplies of the foods 
listed Inflow according to the schedules 
announced by the Office of Price Admi
nistration.

CONSUMER DECLARATION
Processed Foods and Coffee

1 HEREBY CERTIFY that I am authorized to apply for and receive
a War Ration Book Two for each person listed below who is a 

member of my family unit, or the other person or persons lor 
whom I am acting whose War Ration Book One I have .submit 
ted to the Board;

That the name of each person and number of his or her War 
Ration Book One are accurately listed below;

That none of these persons is confined or resident, in an institu
tion, or is a member of the Armed Forces receiving subsist
ence in kind or eating in separate messes under an officer’s 
command;

That no other application for War Ration Book Two for these 
persons has been made;

That the following inventory statements are" true and include 
all indicated foods owned by all persons included in this 
Declaration: (

Coffee
1. Pound of coffee owned on November 28, 1942,

minus 1 pound for each person included in 
this Declaration whose age as staled on War 
Ration Book One is 14 years or older ......................................

2. Number of persons included in this
Declaration whose age as stated 
on War Ration Book One is 14 
years or older................................................................

Canned Foods
Include all commercially canned fruits (including spiced); canned 

vegetables; canned fruit, and vegetable juices; canned soups, 
chili sauce, and catsup.

Do not include canned olives; canned meat and fish; pickle, 
relish; jellies, jams, and preserves; spaghetti, macaroni, and 
noodles; or home-canned foods.

3. Number of cans, bottles, and jars (8-ounce size
or larger) of commercially packed fruits, ve
getables, juices and soups, chili sauce and 
catsup owned on February 21, 1943, minus 5 
for each person included in this Declaration.................................

4. Number of persons included in this
Declaration.......................................................................

The name of each person included in this Declaration and the 
number of his or her War Ration Book One is:

Print Name Number

1...................................................................................................................................
2 ....................................................................................................................................

3 ....................................................................................................................................

4 ....................................................................................................................................

5 ....................................................................................................................................
6 ........................:.......................... ................................................................................
7. .................................................................................................................................
8....................................................................................................................................•

If additional space is needed, attach separate sheet

si valstybių vyrai atiduoda pa- Į 
garbą, mums tenka garbė tu-1 
rėti penkis iš tų kovotojų savo I 
mitinge. :

Mitinge sakys prakalbą Po-1 
vilas Rotomskis, Sovietų Są- i 
jungos konsulato lietuvis at-Į 
stovas, ir kalbės kiti žymūs' 
kalbėto,jai : R. Mizara, Matas 
Šolomskas, Dr. Jonas Kaškiau-į 
čius, taipgi svočias kalbėtojas' 
Vladimir Kazakevich, Ameri
kos visuomenėj žymus ekono-Į 
m istas-rašyto j as.

įspūdingą dainų programą; 
teiks Sietyno Choras iš New- i 
ark, N. J., vadovaujamas mu-j 
zikės Bronės Šaknaites - Su
kackienės ir solistes Susanna 
Kazakevičiūtė ir Aldona Kli- 
maite.

Tas nuostabiai įspūdingas' 
koncertas - mitingas įvyks jau ■ 
šį sekmadienį, vasario 28-ta, 2 1 
vai. po pietų, Grand Paradise! 
didžiojoj salėj, 318 Grand St., i 
Brooklyne. Įžanga nemokama, i 
Rengia ir kviečia visus —

Lietuvių Komitetas Teiki-; 
mui Pagalbos Lietuvai ir 
Sovietų Sąjungai.

Norinčioms Mokytis į 
Karo Darby

Jaunos amerikietes lietuvai-j 
tės, kurios norėtų pasimokinti; 
ir dirbti karo darbą, gali tail 
padaryti su Nacionalės Jauni- ‘ 
mo Administracijos pagalba,! 
kaip pranešė tos įstaigos žmo-; 
gaus Darbo Jėgų Komisija.

Tų darbų mokinimo įstaiga; 
randasi Quoddy Village, netoli! 
Eastport, Maino. Bet noriu- į 
čioms mokintis ir priimtoms 
apmokės kelionę į abi puses, 
duos kambarį, visą užlaikymą,

LIETUVIU TARPE
Petro Vilčinsko sūnus Pet

ras, kuris prieš keletą savai
čių išvyko į kariuomenę, buvo , 
Camp Upton, šiomis dienomis 
Vilčinskai gavo laišką nuo sū
naus, kad jis randasi Atlantic 
City, N. J., ligoninėj. Nors 
Petrukas savo rašytam laiške 
ramino savo tėvelius, kad jis, 
bus “O.K.” už savaitės, ta-j 
čiaus molina, U. V iIčinsk iene, | 
sekmadienį išvažiavo į Atlan-

I F. W. Shalins i:
§ (Shalinskas) X

§ Funeral Home |
8 Q I

« 84-02 Jamaica Ave. S
s X\
S Opposite Forest Parkway & I
I WOODHAVEN, N. Y. g
Q   g I
S Suteikiam garbingas laidotuves p

g $150 j

« Koplyčias suteikiam nemoka- g
3 mai visose dalyse miesto. S Į
| Tel. Virginia 7-4499 g

L GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria

GYDYTOJAI 
100 ntioS. unija šapo]

Tele f.: G R. 7-7553
___ ___  ( 2539 Woodward Avenue DEI ROUE: | C02 Hofmann jjjdg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberlai

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTICE. Section 35 (A) of the 
United States Criminal Code 
makes it a criminal offense, pu
nishable by a maximum of 10 
years' imprisonment, $10,000 fine, 
or both, to make a false state
ment or representation as to any 
matter within the jurisdiction of 
any department or agency of the 
United States.

(Signature of applicant or authorized agent)

(Address)

(City and State)

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 16—-32744-1

This is the official declaration which consumers will be required to fill 
out before they receive War Ration Book, Two, the point rationing book. 
To save time at registration, every applicant should clip this declaration 
out, fill in tli© answers and bring it with him to th© registration site.

Vaizdas iš stebėtino judžio apie dar stebėtinesnį žmo
nių pasiryžimą ir ištvermę gynime savo krašto nuo už
puolikų nacių. Tai vaizdas iš “Leningrado Apgula,” 
sėkmingai rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke.

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
wwtAjwwwwiAiinnnitni ibi i/wini

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS i
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

t

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 EVcrgreen 4-8054

“f

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
itST Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterlo stoties. Tol. EVergreen 4-9508

its

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

3o
s

I Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VUU-THIN* MAMONA Vtll-THIN* *APU0U>

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y 

Tek STagg 2-2178




