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certo, kuris įvyks sekmadienį

I

No. 48 LAISVĖS ANTRA™cUoS sT«mwTeei Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Vasario-Feb. 26, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV

f

Grand Paradise salėje.
Pagerbsime didvyris k ą j ą 

Raudonąją Armiją, kuria visas 
pažangusis pasaulis džiaugia
si ir kurią gerbia. Pagerbsime 
lietuviškuosius pulkus Raudo
nojoj Armijoj, kuri švenčia sa
vo sidabrinį jubiliejų.

Panašios pramogos tą pačią 
dieną įvyks Worcesteryj, Bos
tone, Šenadoryj ir Čikagoje.

Visur jos privalo būti pa
sekmingos !

šią savaitę So. Bostone nu
mirė mano buvusis bosas — 
Jurgis Gegužis, Keleivio leidė
jas.

Apie jį teks plačiau parašy
ti šeštadienio arba pirmadie
nio Laisvėje. Vienas gerai ve
lionį Gegužį pažįstąs brookly- 
nietis, sužinojęs apie jo m iltį, 
pasakė: “Gyveno šykštume, 
bet nemirė milijonieriumi. . .”

Tūla Amerikos spauda au
koja daug vietos raštams apie 
“suomių taiką.” Girdi, suomiai 
norį taikytis su Tarybų Są
junga. Jie tik jiešką tam “ge
ros progos.”

Kad Suomijos žmonės nori 
taikos, — niekas neginčys. 
Bet kad Suomijos valdovai, 
tiek atviri fašistai, tiek apsi
metėliai fašistai - socijalistai 
bernauja Hitleriui, — irgi tie
sa. Atrodo, kad šis jų “taikos 
karvelis” leidžiamas su Hit
lerio žinia.

Tėvynė rašo:
“. . . galime daryti tą išva

dą, kad Pabaltijo valstybių 
žmonės nenuleidžia rankų, ne
paisant, kaip sunkiai jiems rei
kia kovoti ir kaip sunkiai nu
kentėti nuo nacių. Pabaltijo 
valstybių žmonės, nepaisydami 
ir savo gyvybių, pasirįžę lai
mėti.”

Tai yra tikra tiesa. Pabal
tijo valstybių žmonės kovojo 
prieš hitlerinius okupantus, 
kovoja ir kovos iki laimės, — 
iki naciai iš ten bus iššluoti.

Laisvė apie tai rašė tuojau 
po 1941 m. birželio 22 d. Bet 
Tėvynės redaktorius vis tam 
netikėjo. Jis dar vis rašė, būk 
Lietuvos žmonės džiaugiasi, 
matydami, kaip hitlerininkų 
šaikos terioja mūsų tėvų že
mę. Tai buvo melas, — šlykš
tus melas!

Šiandien tiek Lietuvoj, tiek 
Latvijoj ir Estijoj tarp gyven
tojų tėra vienas tarpas: vieno
je jo pusėje stovi liaudis, ko
vojanti prieš naciškuosius oku
pantus, o kitoje pusėje — 
saujalė Hitleriui pasimojusių 
bernauti niekšų. Kitokių gru
pių nėra. Ir jų nebus, iki hit- 
lerizmas bus iš Pabaltijo kraš
tų išvytas.

Jeigu taip yra Lietuvoj, tai 
kodėl negali būti to paties ir 
Amerikoj ? Tarp Amerikos lie
tuvių, pavyzdžiui, reikėtų taip 
apsivienyti, kad tebūtu tik vie
nas anti-fašistinis frontas, re- 
miąs prezidentą Rooseveltą ir 
visas Jungtines Tautas, kovo
jąs prieš nacius ir jų talkinin
kus.

Iš visų scenos veikalų, rodo
mų šiuo metu New Yorko te
atruose, reališkiausias yra 
Counterattack veikalas,—dra
ma. Jis perstatomas Windsor 
Teatre, New Yorko mieste.

Tai nepaprastai gilus, psi
chologiniai ir politiniai, ir be 
to labai intriguojąs veikalas.

Mano patarimas kiekvie
nam, kuris nėra matęs Coun
terattack dramos: nueikit ir 
pamatykite. Padarykite tą 
greit.. Džiaugsitės.

VOKIEČIŲ GAUJOS NEPAJĖGIA UŽKARIAUT LIETUVIŲ 
HITLERIS ŽADA JUO LABIAU SMAUGT PAVERGTUOSIUS'A

iri.

UŽ NACIU SUMUŠIMUS 
HITLERIS VĖL KALTI

NA TIKTAI ŽIEMA

Amerikiečiai Veja Nacius 
Tolyn Atgal, Pleškindami 
Juos Tunisijoj Tarpkalnėj

NACIAI IŠŽUDĖ ŠIMTUS 
LIETUVIU UŽ GRŪDU 

NEPRISTATYMA
Berlyno radijas paskelbė 

Hitlerio pareiškimą, kuris 
buvo skaitytas nacių parti
jos susirinkimui Miuniche 
vas. 24 d.

Hitleris sako negalįs da
lyvauti tame susirinkime, 
nes turįs žiūrėti karo eigos 
prieš-sovietiniame fronte. 
Jis tvirtina, kad vokiečiai 
puikiai kovoję, bet, girdi, 
“gaivalinė žiemos galybė 
vėl privedė prie to, kad mes 
netekome tūlų praeitos va- 
saros laimėjimų.”

Jis plūsta karinę Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų 
santarvę, kaip, esą, “žydų 
sąmokslą” ir skelbia, kad 
vokiečiai galutinai laimė
sią prieš tuos kraštus ir 
padarysią taip, kad “visas

Amerikos I .akiniai Sėkmin
gai Atakavo Italy Uostą 

Amerikos Oficialiai Pranešimai
CAIRO, Egiptas, vas. 24. k— Jungtinių Valstijų štabo 

pranešimas:
Mūsų Liberator bombanešiai sėkmingai atakavo uos

tą ir perkėlimo laivų (ferry) prieplaukas Messinoj, Si
cilijoj (Italijos saloj) dienos laiku vasario 23.

Tiesiai buvo pataikyta bombomis į taikinius ir pa
stebėta didelis stulpas dūmų, kylančių iš tų prieplaukų 
ir žibalo bakų į pietus nuo uosto..

Pranešta, jog tiesiog pataikyta bomba ir į vieną lai
vą prieplaukoje. Priešų lėktuvai kovotojai atakavo mū
sų lėktuvų grupę; vienas priešų lėktuvas tapo nušau
tas žemyn. Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.

WASHINGTON, vas. 24. — Laivyno pranešimas 291:
Vasario 21 d. iš ryto japonų lėktuvai šiek tiek ata

kavo Jungtinių Valstijų pozicijas Espiritu Santo salo
je, Naujuosiuose Hebriduose.

Popiet mūsų Avenger torpediniai lėktuvai ir Daunt
less . bombanešiai-smigikai atakavo japonų pozicijas 
Mundoje. Buvo sukelta keli gaisrai šioje taikinių srity
je.

(Tęsinys 5-taine puslapyje)

Shenandoah’ryj Kalbės 
D. M. Šolomskas

Nedėlioj, vasario 28 die
ną, 2 vai. po pietų, Miners 
Hall, kampas Main ir Oak 
Sts., Shenandoah’ryje kal
bės D. M. šolomskas iš 
Brooklyno. Jis kalbės apie 
mūsų pareigas, ką mes tu
rime daryti, kad išlaimėjus 
su mažiau aukų šį baisų ka
rą. Jis aiškins, kodėl Rau
donoji Armija ne vien su
laikė Hitlerio ir jo sėbrų 
go vedas, bet ir naikina jas. 
Jis aiškins Lietuvos klausi
mą, kaip ten žmonės kovo
ja už savo laisvę, ir Ame
rikos lietuvių pareigas.

Įžanga veltui. .Visi kvie
čiami atsilankyti.

Rengėjai.

New Yorke dar tebėra 
200,000 bedarbių.

i

pasaulis turės priimt nacių 
idėjas.”

Mes, nė vieną sekundą 
nesvyruodami,” g r u m oja 
Hitleris, “pareikalausime, 
kad šioje žūt - butinėje ko
voje atliktų savo darbo da
lį tie kraštai, kurie yra 
‘kalti dėl šio karo išsiverži
mo.’ Mes nėkiek nepaisysi
me svetimtaučių gyvybių 
šiuo laiku, kuomet reikalau
jama tokių sunkių aukų iš 
mūsų pačių gyvybės.”

Reiškia, Hitleris dar ar
šiau smaugs katorginiais 
darbais užgrobtų kraštų 
žmones, badu juos marins 
ir be jokios atodairos žu
dys visus nesutinkančius 
haciams vergauti.

Sveiksta Angly Prem
jeras Churchillas

London. — Anglų minis
ters pirmininkas W. Chur
chill sirgo plaučių uždegi
mu (pneumonija), o ne slo
gomis, kaip kad pirmiau bu
vo pranešama. Jis jau 
sveiksta, nors kūno tempe
ratūra vis dar peraukšta.

Finliandija Užginčija, kad 
Nori Taikytis su Sovietais
Stockholm, šved., vas. 25. 

— Finliandijos užsienių rei
kalų ministeris užginčijo 
gandus skelbusius, kad finų 
valdžia j ieško atskiros tai
kos su Sovietų Sąjunga.

Washington. — Planuo
jama uždėt kainų lubas vi
siem maisto dalykam.

H----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 0

šiaur. Afrika, vas. 25.— 
Amerikiečiai ir anglai jau 
suvijo vokiečius atgal į 
Kasserine tarpkalnę, cent- 
ralinėje Tunisijoje. Prane
šama, kad Rom mėlis paliko 
tik sargus prie vakarinio 
tos tarpkalnės galo, ir dau
guma hitlerininkų galva
trūkčiais bėga pačia tarp- 
kalne atgal į rytus, palikda
mi net savo ginklus.
Amerikos ir Anglijos bom- 

banešiai ir kiti lėktuvai‘ di
deliais būriais ir be jokios

Raudonoji Armija Pralaužė 
Vokiečių Apsigynimo Lini

ją Linkui Poltavos
Maskva, vas. 25. — Sovie

tų kariuomenė, grumdama- 
si pirmyn toliau į vakarus 
nuo Charkovo, pramušė vo
kiečių liniją, saugančią Pol
tavos miestą, stovintį už 80 
mylių į vakarus nuo Char
kovo, ir atėmė iš priešų dvi 
stambias apgyventas ir ap- 
tvirtintas vietas.

Raudonarmiečiai, žygiuo
dami iš pietų šono artyn 
Oriolo, užėmė dar kelis 

tvirtoviškus vokiečių punk
tus ir kaskart labiau gręsia 
hitlerininkams tame mies
te. Sakoma, jog šiame fron
te Sovietai naudoja ir daug

Sovietai Ištaško Nacių Konlr- 
Atakas; Žygiuoja Pirmyn 
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 25.— Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas užrekorduotas Londone, greta kitko, sako:
Vasario 24 d. mūsų kariuomenė į vakarus nuo Ros

tovo toliau vedė ofensyvą ir prasiveržė į priešų apsi
gynimo pozicijas. Vokiečiai atsigabeno motorizuotus 
pėstininkus ir tankus ir pradėjo įnirtusias kontr-atakas 
su pagalba savo oro jėgų. Visos jų kontr-atakos buvo 
atmuštos ir padaryta priešams stambių nuostolių. Virš 
600 priešų tapo nušluota ir pagrobta kiekiai jų ginklų.

Į pietų vakarus nuo Kramatorsko vokiečių tankai 
viename sektoriuje buvo įsiskverbę į sovietines mūšių 
linijas. Mūsų kovotojai ugnim iš kulkasvaidžių atkirto 
vokiečių pėstininkus sekusius paskui tankus, o tuo tar
pu mūsų kanuoles ir tankų naikintuvai suardę tryliką 
vokiečių tankų.

Į vakarus nuo Charkovo mūsų kariai per atkaklią at
aką užėmė vieną didelę apgyventą vietą.

Į vakarus nuo Krasnodar© mūsų kariuomenė užėmė 
eilę apgyventų vietų. Viename sektoriuje sovietiniai 
kovotojai atkirto ir apsupo du batalionus vokiečių pės
tininkų ir dabar veda mūšius, kad sunaikint hitlerinin
kus, kurie atsisakė sudėti ginklus. Kitame sektoriu
je grupė mūsų tankų prasiveržė į priešų užnugarę ir su
naikino dvi kuopas jų pėstininkų.

Vasario 23 d. mūsų lėktuvai sunaikino bei sužalojo 
penkis vokiečių tankus, 150 trokų su kariuomene ir reik
menimis, susprogdino du priešų amunicijos sandėlius ir 
nutildė dvidešimts baterijų kanuolių ir aštuonias bate
rijas mortirų.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

atvangos naikina bėgančius 
priešus.

Kitoje vietoje tarp kalnų 
amerikiečiai ir anglai apsu
po tūkstantį italų ir žudo 
juos.

Paskutinėmis dienomis 
talkininkai nubloškė vokie
čius jau 17 mylių atgal nuo 
Thalos vieškelių mazgo.

Anglų žvalgai pietinėje 
Tunisijoje prasigrūmė pro 
vokiečių Mareth tvirtovių 
linijos galą. Manoma, kad 
jie stengsis nacius ten ap
supti.

amerikinių ir angliškų tan
ku.

Pietiniame Rostovo fron
te hitlerininkai su šimtais 
tanku ir dideliu skaičium 
orlaivių desperatiškai gina
si ir kontr-atakuoja, steng
damiesi apstabdyt Sovietų 
žygiavimą pirmyn.Bet Rau
donoji Armija, jos tankai 
ir lakūnai ištaško visas vo
kiečių kontr-atakas ir stu
mia priešus atgal, nors jau 
ne. taip sparčiai, kaip pir
miau.

Maskva. — Oriolo srityje 
dar daugiau prisnigo, o pie
tiniame Rostovo fronte nuo 
atodrėkio jau tyžta žemė.

Maskva. — E. Biliavičius 
surinko ir paskelbė žinias iš 
Lietuvos, kaip atkakliai jos 
gyventojai priešinasi vokie
čiams, nežiūrint, kad naciai 
vis žiauriau terorizuoja lie
tuvius ir šimtais juos žu
do. Biliavičius dėl to sako: 
Nors hitlerininkai užėmė 
Lietuvą, bet jie neužkaria
vo lietuvių:

“Vokiečiai apsiriko, ma
nydami, kad jiem užteks 
tiktai pasisamdyti kelis Ku
biliūno plauko išdavikus, ir 
Lietuvos žmonės tuojau pa- 
siduosią vokiečių viešpata
vimui ir jų ‘naujosios sant
varkos’ įvedimui. Bet lietu
viai išstojo kovon prieš to
kią santvarką.

“Kai tik valstiečiai pra
dėjo pjauti derlių, vyriau
sias naciu komisaras Ren- 
teln pasakė Kaune šitokią 
kalbą:

— Turite visą derlių ati
duoti vokiečių armijai. Kas 
neatiduoda savo derliaus 
vokiečių vyriausybei, tas 
yra sabotažninkas, pelnąg- 
robis, bolševikų sėbras, ir 
su juom turi būti pasielgta 
taip, kaip mes elgiamės su 
savo priešais karo fronte— 
jis turi būti sunaikintas.

“Bet valstiečiai atsisakė 
savo derlių atiduoti vokie
čiams okupantams. Atėjo 
spalių mėnuo, ir okupantų 
laikraščiai Kaune turėjo 
štai ka rašyti:

— Tarp Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos gyventojų yra 
tokių žmonių, kurie nepai
so savo pareigu. Valstie
čiai, pavyzdžiui, nevykdo 
kaimiškų apskričiu valdžios 
įsakymų ir iki šiol visai ne
pristatė jokių grūdų. Kiti 
laikosi kai kuriuos produk
tus sau patiem naudoti.
NAUJI NACIU GRŪMOJI

MAI
“Lapkričio mėnesį tie pa

tys vokiečių laikraščiai ra
šė:

—Trys ketvirtadaliai val
stiečių taip neatlieka savo 
pareigų, kad turės būti pa
vartoti kuo griežčiausi žing
sniai prieš juos. Mes juos 
dar kartą įspėjame: už tai 
bus atimtos pieninės karvės 
iš ūkininkų ir jie patys iš
mesti iš savo ūkiu.

“Vokiečiai įvykdė savo 
prižadą. Jie viską paėmė. 
Viešpatauja badas Lietuvos 
miestuose ir sodžiuose.
NET LIGONIAMS NĖRA 

PIENO
“Neseniai vokiečių laik

raštis, ‘Wilner Zeitung’ ra
šė:

—Šiemet stokuoja pieno 
didesniuose miestuose, kain 
Vilniuj, Kaune, Panevėžyje 
ir Šiauliuose. Negalima už- 
tikrint pieno net kūdikiams 
ir ligoniams.

“Bile kokį maisto produk
tų pardavinėjimą naciai va
dina ‘pelnagrobyste’ ir už 
tai jau nužudė šimtus žmo
nių. Bet grąsinimai mirčia 
ir žudynės neduoda vokie
čiam pageidaujamų vaisių. 
Ir štai ‘Wilner Zeitung’ 
1942 m. gruodžio 3 d. skun
dėsi, kad:
- — Išsiveržė tikra uždrau
stos prekybos epidemija ir 
pasklido plačiausiuose Lie
tuvos gyventojų sluoksniuo
se.

“Hitlerininkai yra išgabe
nę šimtus tūkstančiu lietu
vių j Vokietija. Pirmiau iie 
skelbė, kad tie žmonės, rir- 
di, laisvu noru ten išvvke. 
Tai buvo begėdiškas melas.

“O kai dabar Lietuvos 
žmonės pradėjo plačiai bru
zdėti prieš verstina gabeni
mą į Vokietija ir reikalauti 
sugražint jau denortuotns 
verstiniem katorginiam dar
bam, tai vokiečių valdžia 
pasijuto priversta štai ka 
paskelbti:

— Daugelis Vokietijon iš
siųstų lietuvių giminiu pra
šo juos sugrąžint. Visiem 
tokiem mes pranešame: vi
si tie atsišaukimai ir prašv- 
mai yra bergždi. Negalima 
sugrąžint išsiųstųjų. Kurie 
lietuviai gavo įsakvmus at
eit išsiuntimui Vokietiion. 
tai turi pasiduot isakvm’d 
be jokio atidėliojimo: o jei
gu ne, tai jie bus žiauriau
siai nubausti. Mes pakarto
jame visiems jaunuoliams, 
kurie apleido gimnazija* 
1942 m., kad jie turi užsi
registruoti darbui valstvbi- 
niame darbo fronte; o ieioii 
to nepadarys, tai turės išsi- 
žadėt vilties bet kada įstoti 
j universitetą.

PASIMOJĘ SUVOKIE- 
TINT AR IšžUDYT 

LIETUVIUS
„Hitlerinis m i n i s t eris 

Bakke sakė:
—Vokiečių armija padidi

no Vokietijos imperiją. Vo
kiečiams valstiečiams tenka 
didžiulė pareiga — apgy
venti ir suvokietinti rytinę 
sritį (Lietuva, Latvija ir 
kt.)

“Deutsche Zeitung im 
Ostland rašo:

—Visuotinis karas negali 
žiūrėti mažųjų tautų reika
lų. O kas to nesupranta, tai 
pats sau atima teisę gyvu 
išlikti.”

NAUJAS SĖKMINGAS ANG
LŲ BOMBININKŲ ŽYGIS
London, vas. 25. — Ang

lijos lakūnai nakties laiku 
vėl bombardavo nacių sub-’ 
marinų centrą Wilhelmsha- 
veną ir Įvairius kitus punk
tus vakarinėje Vokietijoje. 
Visi anglų bombanešiai su
grįžo.
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jb’j nūdėtAŠ Hitleriui pakldshus gėnėro- 
las Čhlistb Laukov ir keletas kitų Kvis- 
lifigų. H

Liaudies rūstybė visur auga. Norvegi
joj jau nacidi pavieniai bijosi gatvėše pa- 
Sirb’dyti.

Lietuvoj partizanai irgi kovoja ir lau
kiat, kada priartės pergalinga Raudonoji 
Armija ir Lietuvių Pulkai Raudonosios 
Armijos eilėse. Artihaši valatida aimo- 
nijimui už liaudies kančias ir vargus 
bjauriems Kvislingams!

Sukilimai Lietuvoj ir Pabaltyj
Žibių agėhtūrd “ČNA” per Washing- 

tbhų praneša; kad Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj prasidėjo sukilimai prieš hitle- 
lihirikus. Raktus iriia iš švėdų magazi
no “Trots Allt.”

Estonijoj hitlėfihihkai sūšatidė žmo
nių; kdriė gelbėjo lūšafns belaisviams

Kodėl Socializmas Lai 
kos ir Laikysis?

Gyvenimas Atidarė Akis Visiems Nuoširdiems 
Teisybės Jieškotojams, bet Senieji Melo 

Apaštalai Tebekovoja Prieš Tiesą

Penktad., Vasario 26, 1943
j

Pagalba Sovietų Sąjungai
Sovietų Sąjunga yra padariusi sutar

tis su Anglijos ir Jungtinių Valstijų vy
riausybėmis, kad gauti karinės ir kito
kios pagalbos savo sunkioj kovoj. Aišku, 
kad Sovietų Sąjungos kovos, jos laimėji
mai, kartu yra ir mūsų laimėjimai. Juo 
daugiau hitlerininkų galą gauna Sovie
tų Sąjungoj, tuo mažesnis jų bus pa
sipriešinimas Amerikos ir Anglijos ar
mijoms.

Anglijos laivyno pirmasis lordas A. V. 
Alexander sako, kad nuo spalių 1 die
nos, 1941 metų iki gruodžio 31 dienos, 
1942 metų iš Anglijos ir Amerikos buvo 
pasiųsta Sovietų Sąjungai apie 6,200 
tankų, 5,600 lėktuvų ir 85,000 trokų. Ta
me skaičiuje Jungtinės Valstijos, kurios 
vien 1942 metais pagamino 49,000 karo 
lėktuvų, Sovietų Sąjungai davė 2,600 
lėktuvų.

Jungtinių Valstijų Lend-Lease tvarky
tojas Mr. E. R. Stettinius sako, kad iš 
Amerikos buvo vežama Sovietų Sąjun
gai lėktuvų, tankų, maisto ir mašinerijos 
bei reikalingų žalių medžiagų. Jis, atsa
kydamas į priešų užmetimus, būk iš 
Amerikos sviestą išveža Sovietams, o čia 
jo nėra, sakė, kad sviesto išvežta 682 to
nai, tai yra, mažiau, kaip po vieną un
ciją nuo kiekvieno Jungt. Valstijų gy
ventojo per visus metus. Vežė Sovietams 
kviečių, miltų ir kitų reikmenų.

Amerikos pagalba labai svarbi Sovie
tų Sąjungai ir jos Raudonajai Armijai. 

Žinoma, kad ne viskas pasiekia Sovietų 
Sąjungą, ką išvežė, bet Mr. Ė. R. Stėt- 
tinius sako, kad: “didelė didžiuma reik
menų, kurie buvo vežami į Sovietų Są
jungą, tai pasiekė savo tikslą.”

Mr. E. R. Stettinius sako, kad vis vien 
Sovietų Sąjunga turi aprūpinti 3,060 my
lių ilgio karo frontą savo reikmėfiiriiis 
ir pareiškė: “Sovietų armija tęsia aplū- 
pinimą savo milžiniško ofensyid prihei- 
paliai savo pačių pagamintais ginklais. 
Lend-Lease pagalba vaidina riiažą, bet 
svarbų vaidmenį.”

O iš Maskvos rašo Mr. Ralph barker, 
vasario 20 dieną apie Raudonosios Ar
mijos ofensyvą, kur jis, tarpe kitko, pa
brėžia :

“Maskvos, Uralu Kalnų ir Sibilė in
dustrija, kuri buvo pilnai pritaikinta ka
ro reikalams... dabar daugmeniškai ga
mina tankus, lėktuvus, kanuoleš, riražės- 
nius ginklu^, mortiras ir amuniciją ii 
Raudonoji Armija gaųha iš taikiftinkų 
pagalbos... Kaip pasirodė, tai Stalin
grado srityjė, kur Raudonoji Armija su- 
riaikino' svarbiausias Hitlelio jėgas; tai’ 
ji kovojo rusų pagadintais tankais. Ir 
iisi gvardijos taūkį korpusai, nešiojanti 
ftagal pergales valdus Tačinskas, Kotel- 
nikdvsk'is, Stalingrado—yra apsiginklavę 
rūsį pagadintais tankais, ypatingai di
deliais ir sunkiais “Klihi Vorošilov” rū
šies ir taip pat paskilbūsiais “34” tan
kais.”

Bet, jis rašo, kad Amerikoj gaminti 
trokai vaidina labai svarbią rolę Raudo
nosios Armijos ofensyve, taip pat ir 
Am'ė’rrkoš lėktuvai. Vienas iš orlaivyno 
kbdandiėrių pulkininkas Koroliev aiški
no, ka’d pi’Op'Orėiortaliai Sovietai kas sa
vaitę netenka apie 100 kart) lėktuvų. Jie 
naudoja Amerikos lėktuvus, kai tik juos 
gatttia. todėl, Raudonajai Armijai la
bai reikalinga talkininkų pagalba gink
lais.

MiHiš Hitlerio K vi stingams
lAaudibs apmaudos banga kasdien ky

la su didesne energija. Hoiaridijdj nudė
ta Hitlėriū Kvislingai C. Van Ravenz- 
waai ir generolas Henrick A. Sėyffardt, 
kuris nuėjo Hitleriui bernauti. Bulgari-

dliii

kurife gėlbėjo lūšafns belaisviams

jdi rodo daug simpatijų Sovietų Sąjun- 
gb's kovoj. Datai eštoridi žino, kokis bu
vo malonus gyvenimas Sovietų Eštoni- 
joj, palyginus Su hitlerininkų jungu. 
Estonai randa būdus nubausti pro-na- 
cius, tai yrd, savuosius Kvislingus..

Lietuvoj; kaip švedų žurnalas “Trots 
Allt” rašėt; kabiai universitetus uždarė, 
nes studentai atsisakė eiti į vokiečių dar
bus. Ddūgėlyj mokyklų kilę streikai. 
Pasikėšiniiiiąi ant hitlerininkų gyvasties 
sparčiai auga. Lietuviai pasidaro bom
bų ir jų pagalba žudo vokiečius ir jų 
pakalikus.-I Lietuvos valstiečiai taip da
ro, kad vokiečiai negali gauti reikalau- 
jathą kiekį žeinės produktų.

Latvijoj taip pakilo liaudies banga 
prieš hitlerininkus, kad net daugelis 
Kvislirigų pįsitraūke iš jiems suteiktų 
vd'kiečių vietų, nes bijo liaudies Rūstybės.

Taiį) Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmo
nės kb'vbja įrieš budelius hitlerininkus. 
Ir ant kiėk Raūddndji Armija daugiau 
artėja, ant tiek liaudis darosi drąsesnė 
ir kėvingesnė.

Mes Pirmi Turime Kirsti 
Priešui Smūgį

Ir New 'York Tithe's, darydamas 
žvalgą Tūnisijos kovų, stebisi, kodėl 
Atnetikos ir Anglijos armija laukė,
veikė ir davė p'tb'gą priešui kirsti mums 
smūgį. Dienraštis prileidžia, kad jokis 
“purvas” ir lietus fiė’padūrė Tunisijoj 
blogesnes sąlygas, kaip buvo raistai ant ‘ 
Salihmohb salų, arba pūsriys Sovietų 
fronte.

Times mūrio, kad Hitleris koncentruo
ja jėgas Vakaruose, kad jis pavasarį 
ruošiasi kilsti itiums smūgį. Dienraštis 
sako, kad. mes pirmieji tūritn'ė kilsti 
priešui smūgį, 0 nelaukti, kol jis kirs 
mums per Ispąniją arba kitur ir privėda 
kūro sekretoriaus pAgėlbininko R. Let- 
terso’n pūreiškimA:

“Mes nėtiilime laiką eikvoti. Laikas 
bėga tie mūšų iišiūcfai. Jėigū btiš lėista 
riūtiamš Atsigauti tfttū rusų užduotų 
smūgių ir jeigu bus dubia laiko Japoni
jai išnaudoti užgfdbtų plotį iultus, tai 
mes negalėsime laimėti sprendžiamą per
galę.”

Reiškia, laikas veikti dabar! Dabar 
feikiū Atidalyti antrą frtmtą prieš Hitle
rį ! AfitrA’š frontas rie viėh padėtų mūsų 
armijai Tunisijoj, Raudonajai Armijai; 
bet atneštų mūmš pergalę su mažiūti au- 
kū. v

ap- 
ten
ne

Kur Hitlerin Lėktuvai?
Tokį klėlūšimį stato dien'raštis PM. 

Tūli špecialištai m’ano, kad Hitleris kur 
tai koficėhtrūoja; lėktūvus dideliam smū
giui; Jų sūpYatimu; negaili būti, kad hit- 
lėiiftih'kai tik tie‘k turėtų lėktuvų, kiek 
jų dabar veikia Sovietų Sąjungos ir Tu- 
hišijos frontuosė ir yla ErantijOj bei 
kitur. . / . ' '

fcitj mahb, kad Ęitįėris panešė labai 
didėlių ftŪdstolių lėktuvinėje šakoje, o 
dar didesnių tarpe’ lūvintų lakūnų,-taip, 
kad jis aplipo ore. Jie mano; kad Vo
kietijoj, Italijoj ir pavergtų šalių fabri
kai kas fh'enėsfe, pagamina iki 2,500 nau
jų lėkttfvų. Hitleriui lėktuvų užtenka. 
Spėliojimų yrą daug. Bet laikas juos 
baigti ir energingiau veikti visoms Jung
tinėms Tautoms, to reikalauja mūsų per-
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SAVtkO IN
BONDS

Prieš karą buvo nemažai 
žmonių, kurie aplankė so
cialistinę šalį ir raportavo 
apie jos kūrybą. Jie matė 
naują šalį, naujus žmones.

Jie tnatė sukurtus naujus 
miestus, pastatytus naujus 
didelius fabrikus, nutiestus 
naujus geležinkėlius ir plen
tus. Jie matė didėlius nau
jus kolektyvius ūkius.

Jie matė ir stebėjosi. 
Jiems buvo net sunku su
prasti, kaip galėjo taip atsi
likusi šalis į porą desėtkų 
ramios kūrybos metų tiek 
daug nuveikti ir pasiekti.

Jie mums sake, kad toje 
žemėje nebėra ponų ir uba
gų. Ten viskas suvisuome
ninta ir sukolėktyvizuota, 
kaip pramonė, taip žemė. 
Viskas priklauso patiems 
žmonėms.

O tai reiškia socializmą. 
Tai yra socializmas — so
cializmas, apie kurį kalbėjo 
Marksas ir Engelsas ir už 
kurį jžiū daug metų veda 
kovą susipratusioj i darbi
ninkija.

Deja, tai šviesai, tiems 
pranešimams iš Sovietų Są
jungos buvo sunku pasiekti 
Amerikos visuomenę. Čia 
jai pastojo kėlią galinga ko
mercinė spauda. O tos tie
sos užgniaužime labiausia 
pasižymėjo taip vadinama 
socialistinė spauda — lietu
viškoj dirvoje Naujienos ir 
Keleivis, žydiškoje — For
wards, angliškoje — The 
New Leader ir The So
cialist Call. Be jokios išim
ties ii paliovos jiė šaukė: 
Tie Sovietų Sąjungos sve
čiai matė tiktai tą, ką jiems 
pArodė komišalali. Jie matė 
tiktai geruosius ir gražiuo
sius naujo gyvenimo polė
kius. Juos už nosies vedžio
jo. Jiems netikėkite. Jie 
Maskvos agentai!

Taip buvo, paimkime kad 
ir vėliaūsį faktą. Tik nese
niai iš Sovietų Sąjungos sū- 
giįžo žymusis rašytojas 
Maūrice Hindus. Jis ten iš
buvo septynis mėnesius. Se
kė viską, studijavo viską. 
Visur jį leido. Viską jis ga
lėjo matyti. Matė socialisti
nę santvarką karo’ metu, 
mate valdžią, žmones. Su
grįžo ir parašė visą eilę 
straipsnių.

Bet tuojau pakilo senieji 
Apgavikai ir suriko: Neti
kėkite !
“Iš sėptynių menesių ty- 

rinėjinio, tūatydaftias tiktai 
tą, ką valdžias komisarai 
teikėsi jam parodyti,” šau
kia Grigaitis (N. vas. 15), 
“jisai; gal būt, daugiau ir 
negalėjo patirti.”

Ta pati giesmė; ta pati 
apgavystė: Hindus matė 
tiktai tą, ką komisarai pa
rodė!
. Tie žmėnės, kurie yra su

gadinti Naujienų prtmacįš- 
kos prop’agandos; paskaitę 
Hindūso strūipsniūš; neti
kės jarW. Jie vėl klaidžios 
talmsoje. Jie vėl lauks So
vietų susmukimo. Jie tikės 
Grigaičiui; tam įgudusiam 
melagiui, 6 ne Hihdusūi, 
kuris septynis mėnesius So
vietų Sąjungoje buvo ii jos 
gyvenimą štūdijavo!

Gaila! tų žmoriių. Jie yra 
auka niėkados pirmiau ne
girdėtos politikės apgavys
tės. Jie nustatyti prieš So
vietų Sąjūhgą, prieš Ame-. j

nką; prieš Jungtines Tau
tas, prieš karą. Su jais sun
ku bėstišikalbėti.

Grigaitis kartoja Hitlerio 
baubą. Jie tam baubui ti
ki. Melas jiėms šventa tie
sa.

Tiesa gi tokia: Kapitalis
tinių kraštų armijos ir val
džios prieš Hitlerio kryžiuo
čius subyrėjo ir sutirpo. 
Socialistinės Sovietų Sąjun
gos valdžia ir armijos atsi
laikė !

Tikri stebuklai!
Bet tai nėra joki stebuk

lai. Stebuklai tik tiems, ku
rie nesuprato socialistinės 
santvarkos,- kurie tikėjo 
grigaitiniams melams.

Kapitalistinė santvarka 
nebūtų galėjus atstatyti 
taip baisiai pirmojo pasauli
nio karo sugriautą atsiliku
sią šalį į taip trumpą laiko
tarpį. Joks kraštas jokioj 
istorijoj nedavė tokio pavy
zdžio. ,

Sdcialistinė gi santvarka 
atstatė — ne tik atstatė su
griautą seną pramonę, bet 
dar išvystė naują, galingą.

Apart to, sbciaiizmas tūo 
trumpu laikotarpiu peror
ganizavo ant koiėktyvių pa
matų visą žėmeS ūkį ir pa
statė jį ant tvirtų kojų.

Visi dabdr niato, kad jd- 
kia kapitalistinė ekonomija 
nebūtų atsilaikius prieš to
kius smūgius, tokius Sovie
tų Sąjunga apturėjo pra
džioje‘karo. Tiktai Socialis
tinė ekonomija galėjo atsi
laikyti. 

t

Tai faktas, kurį aplinkui 
apeiti nebegalima. Bet jį 
apeiti reikia tiems, kurie 
skelbė Sovietų kraštui pra-

ga bus įvelta į karą, taip' 
greitai žmonės sdkils prieš 
Sovietų valdžią ir su ja ant 
visados apsidirbs. Betgi 
sudilo ir rieapsidirb’o!

Tai kas melavo?
Grigaitis, žinoma.
Sovietų žmonės dabar tu

ri ginklus — ne tik milijo
nai kareivių, bet ir civiliniai 
žmonės tapo Sovietų val- 
džio apginkluoti. Jeigu jie 
būtų nepasitenkinę, jeigu 
jiems socializmas nieko gė
la nedavė, kaip teigia Gri
gaitis ir kiti pronaciai; ko
kia auksinė jiems dabar 
proga būtų tuos ginklus at
kreipti priėš “komisarus”!

Tačiau neatkreipia.
Tas parodo, kad socializ

mas jiems ką nors davė. 
Tuomi jie kalba už socializ
mą garšiau, negu lentynos 
riebių knygų, kurios tapo 
visais laikais išleistos už 
socializmą.

Ir jeigu kas bandytų iš 
Sovietų liaudies tą socializ
mą dabar ar po karo atim
ti, susilauktų tokios pat pir
ties, kokios susilaukė hit
leriniai kryžiuočiai, kurie 
irgi leidosi į tą žemę “išva
duoti žmones iš socializmo.” 
Iš sykio Grigaitis ir visa 
ta pikta politinė pakalenija 
plojo tiems “išvaduoto
jams”. Atsiminkime tą 
“Three cheers for Hitler 
and his legions!”

Sovietų liaudies prisiri

he-

Šimą prie naujo gyvenimo, 
prie naujosios sahtvdlkos; 
prie socializmo patyrė ir 
Maurice Hindus. Jis sako:

“Nėra mažiausios progos 
pasaulyje; kad Iksai atsisa
kytų huo savo ėkOnomiūėS 
šistemoę pagrindų arbd 
juos pakeisiu. Jaunoji kar
ta kitokios nepažįsta. Bet 
kuris užsimojimas padaryti 
spaudimą, tiesidginį arba 
netiesioginį, iŠ lauko su 
tikslu įvesti pakeitiftią StiSi- 
dūrttį Sti galingi! jiasipriėši- 
iiiihu Rūšijois žmoiiiU pusė- 
jė ii būtų atfenitas kiėk- 
viėhii riisU energijos ir 
kladjd lašii.”

Ne tik pramonėje socia
lizmas šitaip giliai yra su
leidęs šaknis. Žemės ūkyje 
taip, pat. Sako Hindus:

“N a u j o ji ūkiriinkatiino 
sistema pasilieka. Kuomet 
kaimus išvaduoja iš vokie
čių okupacijos, jie automa
tiškai grįžta į kolektyvų 
fikirtirikavifria, riet ir tose 
vietose, kur vokiečiai ban
dė suskaldyti žemes į indi
vidualius ūkius.”

Sovietų žmonės pagyveno 
socialistinėje santvarkoje ir 
ją pamylėjo. Šiandien jie 
už ją galvas guldo. Lai, pa
sak Hindus, niekas neban
do iš jų ją atimti arba pa
keisti jos pamatus po šio 
karo!

Socializmas žygiuoja pir
myn ! A. B.

Detroito Žinios
Detroito Kalendorius

Vasario 28 d. 11 vai. ryte 
įvyks Detroito Organizacijų 
Sąryšio konferencija, 4097 
Porter St. Visų organizacijų 
atstovai privalo dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų, ir 
bus rinkimas Sąryšio valdybos 
dėl sekamų metų. Nepamirški
te!

šiu metų važinėjimo 
Bet kadangi dabar 
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Vasario 28 d. 10 vai. įvyks 
Detroito Lietuvių Vyrų Kliubo 
susirinkimas savame name, 
4114 West Vernor. Visi nariai 
privalo dalyvauti.

“Tas faktas,” sako tas 
Naujienų filožoias, “kad 
karo nietu valdžios kontrolė 
pramonėje gali būti prakti
škas dalykas, dar anaiptol 
nepasako, kad tokia siste
ma bus naudinga normalio
se taikos sąlygose.”

Betgi ta “valdžios kontro
lė” buvo naudinga ir prieš 
karą, taikos metu. Jeigu ji 
nebūtų buvus naudinga, tai 
argi būtų galėjus atsiekti 
tai; ką atsiekė? Gyvenimas 
jos; naudingumą paliudijo.

To, žinoma, Grigaitis už
ginčyti negali. Todėl jis ap
siverčia Rusijos žmonių ge
radariu ir sako: “Korespon- 
dėhtgs rioplirddb', ką gėio 
.sovietų pramonės kolekty
vizmai da‘vė Rūšį jos žmo
nėms.” Girdi, nieko nedavė.

Grigaitis būdavo griežtai 
užginčija, kad Sovietų Są
jungoje yra kolektyvizmas 
— socializmas. Jis saky
davo : Socializmo Sovietų 
Sąjungoje nė su žiburiu ne
rastum. Dabar, matyt; tą 
faktą jau pripažįsta. Bet, 
girdi, socializmas - kolekty
vizmas žmonėms nieko ne
davė!

Bet kaip geriausia ir len
gviausia šitą klausimą iš
rišti? Geriausia pasiklausti 
tų pačių žmbnių, ai” ne?

ką tiė ždo'nės saiko'? Te
gul kalba jų darbai. Jeigu 
jiėtfiš tais sdėidizmaš niėko 
nedalVė, tai kp'dėl jie jo da
bar hėfi’ūve'rčia ? Jie dabar 
turi puikiausią progą jį 
nuversti. Juk nelabai sėriiai 
Grigaitis palts šakė; kad 
kaip greitai Sovietų Sąįuh-

Vas. 28 d. 10 vai. ryt. įvyks 
Detroito Lietuvių Bendro Ko
miteto koncertas ir šokiai, Lie
tuvių Svetainėj ant 25-tos ir 
■Vernor. Pelnas eis dėl nupir
kimo ambulanso. Pirkite tikie- 
tus iš anksto, geri įžangai ir 
dėl laimėjimo dovanų.

žino, kad praėjusių 1942 metų 
LLD apskričio konferencijoj 
nutarė laikj'ti šių metų kon
ferenciją Scottville apylinkėj, 
nes tuo laiku dar nebuvo ži
nomos 
sąlygos.
jau yra suvaržytas 
pirkimąs jr padangų negalima 
"gauti, TbA^el aš duočiau pasiū- 
lijimą, kad LLD 10 Apskričio 
konferencija būtų atidėta iki 
užbaigos karo apie vienus ar 
du metu vėliau. Kad ir pora 
kuopų atvyktų į konferenciją, 
tai vistiek būtų visai maža 
svarba. Todėl aš prašyčiau, 
kad kuopos duotų savo pareiš
kimą apie tai per spaudą.

Alvinas.

Philadelphia, Pa.

1

Kovo 7 d. įvyks Moterų 
Tarptautinės Dienos paminėji
mas Lietuvių Svetainėj, ant 
25-tos. Moterų Pažangos Kliu- 
bas rengia operetę ir didelę 
koncertinę programą ir šokius. 
Tikietus galima pirkti iš anks
to. Tam parengime kalbės drg. 
Margaret Cowl, pažangi kal
bėtoja ir moterų organizatorė.

Apie Sergančius Draugus
Jau arti dvi savaitės kaip 

sunkiai susirgo drg. Antanas 
Vegela. Gyvenimo vieta 4400 
West Vernor. Tai yra aludės 
savininkas. Dar neteko Sužino
ti, į kurią ligoninę nuvežtas, 
tik girdėjau, kad sunkiai ser
ga. Drg. Vegela yra pažangių 
organizacijų narys, ir nuošir
dus rėmėjas progresyvio judė
jimo. Linkiu draugui gerai ir 
greitai susvėikti.

Jurgis Jočionis po dviejų 
sunkių operacijų laipsniškai 
sveiksta, bet dar randasi For
do ligoiiihėj airit GtalriJ Blvd., 
užpakalihiaime name Ant tre
čio' Aukšto', 3106 kambacyš. 
Linkiu, kad greit šūsvėiktų. 
mūsų mylimas draugas.

Anna Budrienė da’r Serga 
savo namuose; 9908 Whitcomb 
St., arti W. Chicago Ėlvd. Tu
rėjo sulaužytus šonkaulius ir 
daug kitų žaizdų, bet dabar 
gėrAi sveiksta.

LLD 52 kp. nariai pareiškė 
širdingą užuojautą visiems 
greit ir gerai susveikt.

LLD* 10 Apskričio Kuopdūis
Aš manau; kad višbs kūo'p'd’s

Vasario 23 dienai pasimirė 
Edvardas Paulokaitis, vos su
laukęs 25 metus amžiaus. Pa
šarvotas pas graborių Kazi
mierą Ramanauską, koplyčioj, 
1113 Mt. Vernon St. Laidotu
vės įvyks penktadienį. Gimi
nės, draugai ir pažįstami pra
šomi dalyvauti laidotuvėse.

J. S. Rainys.

Kldtisiirižii ir 
Atsdkyttidi

klausimas:
Laikraščiai paduoda žinias, 

kad karo 
tiek ir tiek 
ras mylias 
se vartoja: 
toniškas ? 
amerikoniškų

frontas pasikeitė 
mylių. Taigi, kat- 
tuose pranešimuo- 
rusiškas ar ameri- 
Tarpe rusiškų ir 

- mylių didelis 
skirtumas. Ir katros atatinka 
geografiškom myliom ?

janush.

AtsaUyfads:
Visuose Amerikos spaudūjė 

pranešimuose yra vartojamos 
Amelikd'h’iško's mylios, o ne ru
siškos. Sovietų pranėšimuosė 
kalbama apie kilo’metrus, bet 
musų, Spaudoje jie paverčiami 
j a/nčrikoniškas mylias.
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Soviet Consulate Attache to
Address Lithuanian War 

Relief Meeting

“Godfrey, cook wants your sugar and coffee ration coupons right 
away. Mother is giving a dinner party for 50 tonight.*’

BROOKLYN—Povilas Rotomskis, attache of Soviet Consul 
General, will head an imposing list of speakers at a Lithuanian 
rally and Concert for Russian War Relief to be held at Grand 
Paradise Hall, Sunday, February 28, at 2 p.m.

Sponsored by the Lithuanian Committee for Russian War Re
lief, the meeting will hear besides Mr. Rotomskis a number of 
prominent and nationally known Lithuanian speakers. Others 
who are scheduled to address the meeting include Roy Mizara, 
editor of the Lithuanian Daily Laisve; Dr. John J. Kaskiaučius, 
chairman of the Lithuanian Committee; Vladimir Kazakevich, 
economist and writer; and Matt Sholomskas, editor of Tiesa 
English Section.

Comprising the musical part of the program scheduled for 
the afternoon will be the Sietyno Chorus of Newark, N. J.; a 
Russian balalaika orchestra, Aldona Klimaitis, soloist, and Susan 
Kazakevich, soloist.

Advanced publicity for the meeting declares in part:
“Let us help Lithuania! The Red Army is nearing Lithuania 

—Let us help, too! Į
“The Red Army is destroying the Hitlerites. Lithuanian units 

are approaching IMhuania! Their victorious advances resound 
in Vilno and elsewhere. Let us help them smash Hitlerism and 
liberate Lithuania.’’

Rickenbacker and 
Labor

1 ' ' K

Fresh from his ordeal on the 
Pacific, Captain Eddie Rickenback
er, a hero of two world wars, whose 
exploits have won undying fame, 
toured a number of war plants. He 
was cheered tremendously, by the 
workers when he demanded they 
give their best in production to 
back up our fighting men. He was 
also applauded by labor, when he 
made his attacks on absenteeism, 
which the unions are also fighting.

But Rickenbacker’s latest speech
es have been, for the most part, 
anti-labor. Varying little from the 
anti-union tactics of the National 
Association of Manufacturers.

He has ranted at the workers for 
absenteeism and bad production, 
but not one word has he said about 
employer practices responsible for 
production hold-ups, or exposing 
chief causes of absenteeism over 
which workers have no control.

Captain Rickenbacker, has even 
gone further, claiming to speak for 
the men in the armed forces, he 
has demanded anti-union legislation 
so they may return to work under 
open-shop conditions.

He has asserted that our fighting 
men will return as "rugged indivi
dualists’’ opposed to any “planned 
economy.” He has attacked the New 
Deal furiously.

Finally, because of such speeches, 
Rickenbacker has been hailed as a 
leader, perhaps without his per
mission, by the America First Par
ty, which has announced the pur
pose of booming him for president.

Certainly, Rickenbacker is a hero. 
But how can he speak for the un
told thousands of this war’s' heroes, 
who are union men? Labor’s heroes 
include many who have won high 
honors, and many more are just 
good soldiers, who are enduring the 
hell of war bravely and without 
complaint, for a safe future.

Have these men delegated to 
anyone the right to make union
breaking propaganda? Do the men 
at the front want open-shop and 
sweat-shop conditions, low wages 
and exploitation? We are sure they 
want to return to a "planned econ
omy” so that they may not be re
duced to hunger marches, or to sell
ing apples on street comers, as in 
other days.

The movies are learning about 
Russia from "Mission to Moscow,” 
screen adaptation of the book by 
former th S. Ambassador to the 
Soviet Joseph E. Davies, which is 
now filming at Warner' Bros. Be
cause of wartime scarcity of hair 
for wigs and muffs, makeup men 
were prepared to be stymied for 
lack of whiskers when they came to 
the big court room scene in the 
picture. Their fears were in vain. 
Although as many as 223 men 
worked at a time in this particular 
sequence, not more than a dozen 
were bewhiskered. The modern., Rus
sian is no more hirsute than any
one else.

Mrs. Marjorie Post Davies, wife 
of former U.S. Ambassador to Rus
sia Joseph E. Davies, has turned 
over her entire Russian wardrobe 
to Ann Harding for the actress to 
.wear in Warner Bros.’ "Mission to 
Moscow.” Miss Harding plays. Mrs. 
Davies in the film version of the* 
former ambassador’s book. The 

‘wardrobe consists of clothing Mrs. 
Davies wore while heč husband was 
stationed in the Russian capital. As 
the two women are identical in 
size, Miss Harding is able to wear 
the clothing without alteration.

"Spit and polish” is more than 
just a term at Warner Bros, where 
they are now making "Mission to 
Moscow.” Director Michael Curtiz 
complimented P. Chong, a Chinese 
who plays the Jap Ambassador in 
the screen adaptation of the book 
by Joseph E. Davies, on his ap
pearance.

“Those medals and decorations 
look very nice,” Curtiz praised. 
"How do you keep them so polished 
and shining?” ■ '

"Easy,” said Chong. "Every few 
minutes I take them off and spit 
on them.”

Tom McGraw, 65-year-old woods
man, was felled by a tree at Oquos- 
soc, Me. After the first two hours 
he managed to clutch a saw he had 
dropped. Four hours later he had 
sawed through the tree, releasing 
himself.

Judge Paul Swift of Barnstable, 
Mass., asked the State Legislature 
to increase his salary on the ground 
that it was embarrassing to ask a 
higher salaried State employee to 
do menial tasks. The judge gets 
$2700 a year, his janitor $3000.

Alexandra Writes a Letter
In a hospital, the Soviet woman 

guerrilla reads an article by Ruth 
McKenney. Her reply, "I like to 
think it was your gift I tasted in 
the forest.”

Dear Ruth McKenney: This let
ter is from a Russian partisan, 
Alexandra Ivanova. You don’t know 
me. I am an ordinary Soviet girl, 
no different from thousands in the 
Soviet Union. But I know you, 
although I have never seen you. 
What’s more; you seem an acquain
tance or even a friend Io me. I will 
explain.

I am in a hospital now. I was hit 
by a bullet while I was carrying 
a wounded commander. I am bet
ter now. I can even walk. In the 
magazine "International Literature” 
I read your story of how, together 
with your kids, you made up a 
package for the Red Army. I en
joyed the story and I like to think 
that it was your gift I tasted 
once, near Leningrad. We ' were 
holding the line in the forest. Sud
denly the commander appeared, 
carrying a package in his hands. 
He smiled, said it was a gift from 
America and that the bravest man 
should get it. He chose two men 
who had distinguished themselves 
in a recent battle. I was the only 
girl in the detachment and the men 
always treated me to everything 
they got. They always laughed at 
me, saying that I was a baby, be
cause I liked sweets. There were 
nice things in the package, includ
ing condensed coffee.

Perhaps it was not your pack
age, but I like to think it was be
cause I like the way you write. 
You understand this whole war 
rightly and how we are defending 
Leningrad.

I want to tell you some things 
about myself. Probably many 
people feel and think as I do.

During the Finnish war I gra
duated from a nurses’ school. When 
the Germans attacked us I volun
teered for1 the army. Then I fought 
in a partisan detachment until I 
was wounded. I will go again when 
I get well.

The first time I saw the Germans 
was July 14, 1941. That was in the 
Prokhnev district. I lay concealed 
in the bushes. It was night, and as 
the moon came out the first tanks 
appeared on the highway. And in 
the turret of one of the tanks I 
saw a German! How I wanted to 
hurl a hand grenade at him. But 
I had been forbidden to do so. Here 
was this German driving his tank

Sports
Review

LITH. WRESTLER STOPPED 
BY JAP JIU-JITSU

Lithuanian born Karl Pojello, a 
skilled wrestler, weighing 205, was 
positive that he could make any 
Jiu-Jitsu expert surrender by using 
bone crushing holds or other various 
wrestling tactics.

American born Tamura Masato 
thirty years of age and weighing 
143 pounds tossed Pojello’s theory 
out of the window, because Masato 
proved that a man skilled in the 
defensive science of Jiu-Jitsu can 
knock out any man with a simple 
twist of the wrist (or call it what 
you may) in less than two seconds 
if he gets a hold at the throat.

Those who attended the match 
included Navy and Marine officers 
and Avery Brundage, former presid
ent of the National AAU.

The main idea of the match was 
to determine whether men in the 
service need wrestling or jiu-jitsu 
training for hand to hand combats 
on the battle field.

The principals agreed that all 
rough stuff, such as kicking in the 
groin, was out. And all wrestling 
was to be done on the mat.

Pojello who fought in world war 
I for four years was game. But 
his age and lack of condition was 
a tremendous handicap.

After feeling each othei* out Po
jello slammed Masato to the mat 
and they quickly squirmed to the 
edge. There on the edge of the 
mat Masato applied a cross hand 
grip to the coliai’ of Pojello’s jacket. 
This grip quickly stopped the flow 
of blood to Pojello’s brain.

Referee Ted Tonnenmen ordered 
them to break holds and return to 
the center of the mat. But Masato 
screamed, “He’s out.”

The Brawny Lith lay on his face 
motionless. The time was 1:10. His 
face flushed Pojello rose to his feet 
and begged to continue.

Then at least a half a dozen times 
Pojello tossed Masato on his back 
and then he began applying bone 
crushing holds while on top, only 
to have barefooted Masato kick him 
in the air. From here on the con
test began to lighten up with Po
jello hitting the mat and then Ma
sato. This continued for 14 minutes 
then finally the referee called it a 
draw.

Lieut. James McMiller, former 
football star at the university of 
Illinois, later a pro wrestler and 
now teaching rough and tough war
fare in the Navy commented: "I 
still think that an American, in 
an alley rough and tumble, can 
lick a Jap any day in the week. A 
good kick in the belly, a punch in 
the nose, a good old fashioned foot
ball block works wonders.” 

over my Russian land and I lay 
watching him, doing nothing. I was 
exactly twenty-three years old that 
day. I wanted to destroy them all. 
The hatred in my heart, could not 
be any greater, 1 thought then. But 
I was mistaken.

Another time a German punitive 
detachment marched through the 
villages of the Leningrad region. 
The Germans wanted to know in 
which direction the partisans had 
gone. They cross-examined Barka
nov, chairman of "Paporotno” col
lective farm. When he refused to 
tell them, the Germans tied his 
arms and legs to two tanks and 
drove them in opposite directions. 
Barkanov was torn to pieces.

They also tortured Anatoly Bar
kanov’s little son. He said nothing 
either and they killed the eleven
year-old boy before the eyes of his 
mother who went insane.

After that I hated the Germans 
still more and I again thought, 
hatred could not be any greater. 
Andagain I was mistaken.

The Germans burned down the 
village of Hilikaya Diva. They 
drove the peasants into a big barn 
and set fire to it. Those who tried 
to escape were machine-gunned. 
We hurried up but the people were 
all dead. There were burned child
ren and old folk lying about and 
women with babies in their arms.

Here I am writing you of all 
these horrors. I saw it* all with my 
own eyes. I am still very young and 
I can’t live a long time. Nobody 
will have peace until fascism is 
wiped out. I want so much that 
people who have not seen them 
would understand that too. Many 
understand it with their minds but 
they must also understand it with 
their hearts. When I read your sto
ry I thought "She understands.”

I want to ask you to explain to 
other people in America so that 
they would know the fascists as 
we do here.

That will be the end of Hitler.
I shake your hand. Kiss for me 

your little boy Tommy, and Pad
dy, who likes chocolate so much. 
I sympathize with him.

And tell them that a Soviet girl 
sends them fraternal greetings and 
thanks for their love of the Red 
Army and for their gifts?

Yours, 
Alexandra Ivanova.

Above letter has been reprinted 
from the "New Masses” and in the 
following issue, we will reprint 
Ruth McKenney’s answei’ to the 
brave Soviet girl-guerrilla.

Pvt. Wesley E. Lundeen was eat
ing an ice cream cone in Coffey
ville, Kan., spied an officei’ pas
sing, made a snappy salute but 
dropped the cone. The officer hand
ed Pvt. Lundeen, a nickel—for an
other cone.

Secretary of Labor Perkins an
nounced that the number of per
sons working in America, aside 
from agriculture work, had reach
ed an all time high in December— 
38,956,000.

How to keep warm with less fuel 
has brought back demand for flan
nel underwear.

WEEKLY
PATTERN

Here’s a smart, economical way 
to "do over” shabby furniture and 
to add new notes to your home. 
These detailed instructions show 
you how to make chairs look like 
new by simple upholstery; how to 
repair damages. Don’t hesitate; 
you’ll find the work easy. Instruct
ions 7460 give, clear directions for 
repairing and upholstering.

To obtain instructions, send 
ELEVEN CENTS in coins to Mary 
Sineus, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

Because of the slowness of the 
mails, delivery of our patterns may 
take a few days longer then usual.

The Gremlin In The 
Kremlin

(Reprinted from N. Y. Times)
There’s a gremlin in the Kremlin 
And his name is little Joe;
He hides in Hitler’s panzers 
And wrecks them in the snow.
Some say he comes from Kharkoff 
Some say his home is Pinsk;
But the latter I can mark off, 
Since I know he hails from Minsk.
At first he’s somewhat grozny 
His maikop rather queer, 
But when you get to know him 
He’s full of armavir.
I owned a nikitovka
That came from Kuibyshev;
He stroked its silver tuapse
And soon began to laugh.
And then to win his gremlin heart
I handed him a cookie;
He gave a leap and forthwith cried: 
Smolensk, Veliki Luki.
His eyes were soft as kalinin, 
The krasnodar stood tall;
He took his little nalchik out 
And told me all.
He’s just a tiny gremlin
Whose life holds one ambition:
To aim a lusty stink-ball 
At Hitler’s intuition.
He’s out to prove to you and me 
The empty brag of Hitler;
And how the mighty myth of Her- 

[renvolk 
Grows littlcr and littler.
He’s out to prove to every one 
What every one should know, 
That they who stone the world with 

["Heil”
Themselves must come to snow.
There’s a gremlin in the Kremlin 
And his name is little Joe;
And he hides in Hitler’s panzers 
And wrecks them in the snow.
Flow proudly sweet Volga, 
Ay ouch nym; heave ho!

DAVID ROSS.

Book Review
THE MOON IS DOWN, 
by John Steinbeck.
188 pp. New York 
Harcourt and Brace 
$2.00.................................

Reviewed by Helen J. Barkus
As Hitler’s conquest went on and I 

country after country fell under 
his domination, it was not long 
before Norway became the object 
of the nazi time-schedule and it, 
too, fell under Hitler’s rule. "The 
Moon Is Down” is the story of the 
early occupation of thes Scandinav
ian nation.

How was the invasion so success
fully executed? What were the re
actions of its citizens? Finally, what 
was the lasting effect of this im
posed subjection on the people?

Although a work of fiction, this 
book gives one a moving and 
thoughtful conception of the pic
ture of the events that took place, 
which though not made public, were 
the true facts about the easily ac
complished occupation of this north
ern country.

The story deals with one man’s 
desire to answer the nazi officers 
in the manner in which his cons
cience dictates and the way his cir
cumstances tell him. It tells us the 
easily understandable thoughts and 
outward actions of a small and ty
pical town; of the little people in 
that town, the mayor, the doctor, 
about which our story revolves, and 
an important businessman who 
deems it the more profitable to side 
with the nazi officers in control 
of the nation and those in the vil
lage. While contrasting a weak- 
minded and easily-swayed merchant
man and a doctor who foresaw the 
growth of nazi power in Norway 
and because of his sharply defined 
ideas about democracy, his own 
death, it shows that the people 
realize their personal duties and 
those to their own country—Nor
way. Guerrilla warfare and sabot
age became the most important and 
effective weapon the people had 
left. The success of their secret 
warfare is so impelling that all 
but one nazi officer dream of the
Germany they once knew, and long 
for a speedy relief of their com
mand and a vacation in Germany.

As complete subjection was the 
only end in view, there grew up 
among the people a secret under
standing and resignation to the 
brotherhood that must finally win 
for all Norwegians peace and free
dom.

John Steinbeck has pierced the in
ner depths of human suffering and 
endurance to give his readers a 
compelling and heart-rending dra
ma of the hard and bitter existence 
of life under the nazi regime.

This book has become one of the 
best and most widely discussed sto
ries of this present war yet to 
emerge from any author’s pen.

Last winter, on the edge of the 
great Bryansk forest, 200 miles 
southwest of Moscow, the Nazis put 
up a sign reading:

"Partisans (guerrillas), your case 
is hopeless. Come out of the forest, 
and your lives will be safe. If you 
do not, you will be shot.

By order of . the German High 
Command.”

Next day, that sign had disap
peared, and in its place was this 
one:

“Entrance to this forest is for
bidden to dogs and Germans.

By order of the Partisan, Kostya 
Fillipovich”

Tre&as Puslapis

"These Are
Our Boys”

Bronius Bukčius

Bronius Bukčius, 19, of 115 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y., has 
been since January 9th, this year, a 
member of Uncle Sam’s army. He 
was a student at Ihe City College 
of New York up until then, where 
he was studying engineering.

He is the son of Mr. & Mrs. 
Charles Bukčius, both of whom wish 
their son Bronius the best of luck, 
and hope, as many a parent, 4hat 
the war will end soon so that their 
boy can again resume his studies.

Another LDSer, Art Norkus, will 
be inducted soon, probably this 
week, so his sister, Elsie Gasiunas 
says. Art has been traveling from 
coast to coast for a year with Ted 
Lewis’ Orchestra but finally left 
him and now is settled in Miami, 
Fla. He says he likes the officers 
training schools there. His duties 
will be 50% army basic training and 
50% orchestra and dance band 
work.

Into the Domain of the Eagle 
and the Hawk

by Pvt. Jerry F. Chmelleek 

Bainbridge Field, Georgia.

sands like you are now engaged in 
wrestling with brutal force for the 
freedom of an unfettered spiritual 

In his famous speech in 1775, Pa
trick Henry said among other 
things, "I have but one lamp, by 
which my feet are guided; and that 
is the lamp of experience.”

These same significant words can 
now well be applied to the aviation 
cadets and aerial gunners who are 
learning the intricate art of flying; 
and shooting. They will form the! 
future air teams of pursuit and i 
bombardment squadrons that will i 
smashi at enemy bases in the cause 
of liberty. We have been to the 
new aerial gunnery school at Buck
ingham Air Base in Florida, and 
we have seen the activity and en
thusiasm dominating at our own 
field here at Bainbridge, Ga., and 
we are witnessing how the Johns, 
Bills, Smiths and Jacks from all 
over the country, are absorbing the 
teachings of their instructors, filled 
with* grim determination to succeed? 
It will be up to them to usher in i 
a New World, at the least cost in 
blood and tears.

It may be quite dificult to con
ceive yourselves in the winged 
branch of the present struggle, and 
perhaps you sense the incongruous 
set up. There are undoubtedly ma
ny idealists among you realists, yet 
you are all working toward one 
end; to win this war and form a 
newer and better world that would 
be more just and more beautiful 
than the one our fathers had 
wrought and fought for; a world 
of eternal peace and brotherhood, 
with abundance and security for all 
the sons of man.

You are all training, studying and 
striving to become good precision 
flyers and dispensers of death. Yet, 
to an idealist, it may not be as 
contradictory as it seems.

After all, underlying all idealism 
is the basic law of preservation, 
which applies with equal force to 
the preservation of the brutal I, as 
well as to the refined ego of a hu
man soul.

It is not sufficient for men like 
you to preserve your bodies; to im
prove your ablity to succeed in 
terms of pure material wants; it 
shall not suffice unto you to have 
plentiful bread and a comfortable 
bed for repose. We need more than 
that.

We need a freedom to follow the 
call of the inner soul. Freedom to 
enjoy and to foster the softer un
dertones of human existance; the 
vibrating echoes of song and poem 
and drama and humor, the univer
sal solvents of all heart aches and 
headaches.

Hence perhaps it is logical and 
common sense that you and thou-

tomorrow.
Put your heart and soul into your 

work and into what ever you may 
be called upon to do. And when 
you sail your sleek ships high into 
the firmament, remember you are 
sharing the joys and the domain 
of the winged songsters of all. The 
domain of the lark and the night
ingale, as well as the hunting 
-grounds of the eagle and the hawk.

Yes, we can proudly announce to 
America: your Johns, Bills, Smiths 
and Jacks are not shrinking from 
their jobs. They are going at it 
with Spartan-like enthusiasm and 
they shall not fail you, America. 
The flyers and their winged bre
thren will be instrumental with our 
other branches of the service in 
bringing about oblivion to the night 
of barbarism. We cannot lose, — 
victory shall be ours, but we must 
first be worthy of* it by sacrificing, 
by learning fast and applying our
selves to the utmost..

And so, go to it, all you Johns, 
Bills, Smiths and Jacks. You have 
great examples before you, and 
may history someday have this fact 
recorded in golden letters: “They 
came, they fought, and brought 
home Victory, shrouded in the ever
beautiful Stars and Stripes!”

Pvt. Jerry F. Chmelleek.

A girl, self-confident but an ex
tremely bad singer, was auditioning 
for Phil Spitalny the other day. 
After her number, she boasted, 
"I’m not happy unless I’m breaking 
into song.” In his inimitable accent 
(which typesetters always have 
trouble with, so we’ll give it to you 
straight), Phil cracked, "If you had 
the right key you wouldn’t have to 
break in!”

Wake Up, Americans!
Wake up, Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.
\Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Musical 
Notes

By The Trio

• A brand new song, from up Murmansk way, was presented on the 
March of Time, 10:30 P. M., WABC, last Thursday. The story tells how 
Jimmy, a British pilot and Sasha, a Russian pilot, protect an American 
convoy from German attack.

“Okay, Britannia, and Russia and the USA
Three great lands so glorious, fighting till victorious.
Okay, Britannia, and Russia, and the USA.”

• American composed Roy Harris’ "Fifth Symphony,” dedicated to the 
Soviet Union, will have its world premiere over the Blue Network Feb
ruary 27, in honor of the twenty-fifth anniversary of the Red Army, 
under the sponsorship of Dr. Serge Koussevitzky and the Boston Sym
phony Orchestra. Roy Harris has dedicated his new Fifth Symphony to 
the USSR as a tribute to their strength in war, their staunch idealism 
for world peace, their ability to cope with stark materialistic problems 
of world order without losing a passionate belief in the fundamental 
importance of the arts.” Describing the new symphony, Mr. Harris writes 
that he hoped in it to express qualities of the American people which 
our popular dance music, by its very nature, cannot reveal. He said, 
"We also have qualities of heroic strength, determination, will to struggle, 
faith in our destiny.”
• Because hard boiled military experts contend that “singing soldiers are
good fighting soldiers,” American Army men on all fronts and in camps 
at home are to receive Army Hit-Kits each month, with the lyrics of 
six top songs selected by the soldiers and a. committee headed by Fred 
Waring. All songs will not be hits. In some instances the committee will 
endeavor to prognasticate what they consider potential hits. And all 
songs will be chosen for their adaptability to the singing needs of our 
soldiers. , • m
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GRĮČIOJ
Wanda Wasilewska Verte Eugenija no, Fitchburgo ir Gardnerio Geros 

Valios Lietuvius(Tąsa)
Ramiai lauke, kol jie prieis artyn. Aiš
kiai girdėjo kietus tonus svetimos kal

bos; Lai kalba... ir taip nesuprasiu....
Rėkė jie ant jos, ji nusišypsojo, ban

dydama aiškiau juos pamatyti savo pu
siau apakusiomis akimis. Taip, trys jie 
buvo, jaunučiai, ne senesni už anuos, gu
linčius būdukėj, kaimyniniame sodo kam
pe. Atsiminė juos — ar užteks jiems 
vandens uzbonėlyje? Tegul jie eina sau, 
juk reikia jai užeiti pas anuos... Pama
žiukais, pamažiukais, kad kas neužma- 
tytų.... Kas ten atkreips atydą į senę, 
kuri ledva tegali paeiti ? O ji pereis 
anuos pamatyti, gal ko reikia, gal per
rišti, ar ko ten. Rankos jau ne tos, kas 
buvo seniau, bet kas reikia, tai reikia.... 
Ho, ho, dar bobutė Anisija pataikys...

Parėkavo, parėkavo ir nuėjo sau. Ji 
pamanė, kad jau pasibaigė. Bet kaip tik 
spėjo pasikelti nuo slenksčio, prigužėjo 
jų pilnas kiemas.

— Tavo grįčia?
Ji ranka uždengė akis nuo saulės. 

Kažkas kalbėjo ukrainiškai, sava kalba, 
tik kažkaip kietai ir užkimusiai. Bet su
prato viską. Nenorėjos! tik jai kalbėti. 
Kam ten kalbėti, ar žinai kas, ar iš kur?

Bet oficierius spyrėsi.
— Kalbėk, tavo grįčia?
Anisija pasitaisė skarelę, kuri nuslin

ko nuo jos pražilusių plaukų. Valandėlę 
pamąstė.

— Mano... O ką?
Oficieriai tarėsi tarpe savęs. Anisija

SMETONA IR JO SĖBRAI NIEKINO 
SOVIETyjįJUNGĮIR ŽYDUS

Cleveland, Ohio. — Vasa-Į 
rio 14 dieną čia buvo surengę' 
smetonininkai prakalbas neva 
minėjimui Lietuvos “nepri
klausomybės.” Tikrumoj tai 
buvo surengtos prakalbos nie
kinimui Amerikos talkininkės 
Sovietų Sąjungos ir pravedi
mui Hitlerio propaga n d o s 
prieš žydų tautą.

Jau patys garsinimai buvo 
melagingi. “The Press,” vasa
rio 10 d. buvo įtalpinta Smeto- 
non snukis ir melagingas ap
rašymas. Ten rašė, kad būk 
Lietuvos žmonės jį išrinko 
1926 metais prezidentu. Tik
rumoj Smetona ir jo fašistų 
gauja ginklų pagelba nuvertė 
žmonių išrinktą valdžią ir su
šaudęs geriausius Lietuvos va
dus įvedė fašistinį režimą. To
liau melagingai teisina Smeto
nos pabėgimą pas Hitlerį.

Pirm prakalbų Clevelando 
lietuviai dalino Literatūros 
Draugijos išleistus lapelius lie
tuvių ir anglų kalboj “Kas 
Yra Tasai Antanas Smetona?” 
Fašistai bėgiojo nusiminę.

Ponas Karpius bandė pri
duoti tam susirinkimui smeto
niško ūpo. Kalbėjo dantistas 
Tamošaitis ir ponia Michalic- 
kienė. Jų kalbos buvo neįdo
mios. Karpius pademonstravo 
pakviesdamas ponią Smetonie
nę atsistoti, tuo kartu Anta
nas Smetona labai nervavosi 
ant pagrindų. Pakviestas Jo
nas Daraitis, Ohio Seimelio 
atstovas, kuris pasakė, kad 
apie Lietuvą tiek tik žino, kiek 
apie “ją skaitė.”

Pakviesta ponia Yčienė - 
Šliupaitė kalbėti ir ji pravedė 
Goebbelso liniją niekindama 
Sovietų Sąjungą ir kurstyda
ma lietuvius prieš žydų tau
tą. Ji pirmiausiai save garsi
no, kur buvo, ką matė ir pra
dėjo girti buvusį kruvinąjį 
Smetonos režimą Lietuvoj.

Paskui niekino Sovietų Są
jungą, kartojo senai atgyve
nusią melų maldelę, kad ru
sai į Lietuvą, 1940 metais, 
atėjo “nuplyšę, išalkę, nešva
rūs, jų batai buvo be padų.” 
Kas gali tokiai begėdiškai me
lagystei šiandien tikėti, kada 
Raudonoji Armija milijonais 
naikina Hitlerio govėdas ir 
tuo išgelbėja milijonus Ameri
kos jaunų vyrų ? Kaip gi tokia 
Raudonoji Armija, kokia ją

■MMM 

perstato ponia Yčienė, galėtų 
prieš Hitlerio armiją kariau
ti ? Ar tai taip mūsų šalies 
prezidentas Rooseveltas ir ge
nerolas MacArthur kalba apie 
Raudonąją Armiją ? Ar gi po
nios Yčienės kalba nėra vieno
da su Hitlerio ir Goebbelso ta 
melų paskvilę?

Toliau niekino Tarybų Lie
tuvą ir Lietuvos žmones. Ji pa
sakojo, būk visa “Tarybų Lie
tuvos valdžia buvo tik iš žy
dų,” ir Lietuvoj demontraci- 
jas ruošė tik žydai, kurie jas 
ant 90% sudarė. Ir užsikrėtus 
Goebbelso anti-semitizmu šau
kė: “žydai ir žydelkos įrau
dusiais veidais demonstravo!”

Po to perėjo prie Goebbelso 
propagandos apie išvežimus. 
Ji šaukė, kad rusai išvežė iš 
Lietuvos pinigus ir merginas ir 
melavo, kad būk rusai taip 
masėmis lietuvius vežė į Sibi
rą, kad kurie nelindo į tavo- 
rinius traukinius, tai tuos su- 
statę prie traukinių ir sušau
dė. Tokius melus gali skleisti 
tik Goebbelsas! Toliau mela
vo, kad būk Sovietų Sąjunga 
milijonais dolerių į Ameriką 
atveža ir už tuos pinigus čia 
skleidžia bolševikų propagan
dą. Tikrumoj, ne Sovietai į 
Ameriką veža pinigus, bet 
Amerikos žmonės aukoja So
vietų pagelbai.

Klausant jos prakalbos da
rosi aišku, kad ji neveltui gy
veno Hitlerio Berlyne, neveltui 
taip giria jos “Vokietijoj pri
ėmimus.” Ji nieko nepasakė 
prieš budelius hitlerininkus, 
kurie išteriojo per 100;000 Lie
tuvoj mūsų tėvų, motinų, bro
lių ir seserų, kurie apie 300,- 
000 lietuvių išvežė katorgos 
darbams į nacių Vokietiją! Ji 
skleidė nacių propagandą 
prieš Sovietų Sąjungą, kuri 
vienatinė jėga artinas prie 
Lietuvos, kuri ątneš Lietuvos 
liaudžiai laisvę ir padės Ame
rikos žmonėms laimėti perga
lę ant mūsų bendrų priešų.

Inžinierius žiuris prašė pi
nigų, neva kokios ten knygos 
išleidimui, šaukė, kad žmonės 
neštų dolerius . . . dolerius . . . 
dešimtines! Bet publika neina 
su tais doleriai ir gana. Tada 
jis pareiškė, kad jis duos $50 
ir Dr. Tamošaitis diuos $50 
tam reikalui. Bet dolbriai ne
plaukia. Po to kolektavo tarpe

pyko, kad jai uždengė saulutę. Sumur
mėjo kažką piktai po nosia.
- Ką?
— Nieko. Aš taip sau...
— Atidaryk duris.
— Atdaros juk — nusistebėjo Anisija.
— Atdaryk, kada tau liepia — suriko 

perkalbėtojas.
Išlėto, dejuodama, sunkiai atsirėmusi 

ant lazdelės, pasikėlė ir įėjo į grįčią. Ofi
cieriai paskui.

— Tvanku, trošku — susiraukė pulki
ninkas.

— Galima langą atidaryt — pašoko 
vienas iš jaunesniųjų ir pastūmė mažytį 
langelį. Atsidarė su triukšmu į sodo pa
vėsį, kuris buvo dar šaltokas nuo rytme
tinės rasos.

— Klausk, ponas, kur kaimo žmonės 
— paliepė pulkininkas.

Anisija stovėjo, pasirėmus ant savo 
lazdelės ir akimis vedė per nepažįsta
mus veidus;

— Argi aš žinau? — pakratė pečiais 
į klausimą. — Aš sena, po kaimą nevaik
ščioju....

— Tu viena grįčioj?
— Taip, viena... jau dešimtis metų 

kaip viena...
Paliko ją ramybėje. Susėdo jie visur, 

ant suolo, ant lovos, kalbėjosi apie ką tai 
pakeltais balsais. Palūkėjus valandėlę, 
ji patraukė linkui durų. Kažkeno sunki 
ranka nukrito jai ant peties, papurtė. 
Suprato, kad laikys ją grįčioj. Pulkinin
kas ilgai kalbėjosi su perkalbėtojum.

(Bus daugiau)

susirinkusių. Po kolektos sakė, 
kad surinko $370.

Gaila, kad šiame susirinki
me kalbėjo, tiesa, labai trum
pai, Clevelando majoras W. 
Lausche. Jo kalba visai netiko 
šiame susirinkime. Jis užjautė 
Lietuvai, kurios žmonės mirš
ta badu po Hitlerio jungu, jis 
kalbėjo už Jungtinių Tautų 
pergalę. Jis nežinojo, kad ki
ti kalbėtojai nuo tos pat estra
dos bjauriai niekino Aiperikos 
geriausią talkininkę — Sovie
tų Sąjungą, kuri tiek daug 
Amerikai padeda karą išlai
mėt!.

Ant galo Karpius išvilko pa
tį Smetoną kalbėti. Jis kalba 
labai prastai, nervuojasi, nes 
kalba prieš savo įsitikinimus, 
prieš patsai save. Smetona yra 
bjaurus fašistas. Jis sušaudė 
Lietuvos liaudies vadus. Jo 
įsakymu šaudė Suvalkijoj vals
tiečius. Jis laikė pilnus kalėji
mus žmonių, kurie troško lais
vės ir demokratijos.

Suprantama, kad Smetona 
negali atvirai kalbėti, kad 
jam fašizmas mielas, kad jis 
trokšta Hitlerio ir Mussolinio 
pergalės, kad jis nepakenčia 
bent kokią žmonių laisvę. Jis 
kaip kokis klajoklis pasakęjo 
apie Lietuvą, kad jai Amerika 
duos laisvę, kad Atlanto Čar- 
teris pasitarnaus Lietuvos lais
vei.

Bet gi Atlanto čarteris reiš
kia žmonių valią, kad žmonės 
gali pasirinkti tokią santvar
ką, kokia jiems patinka, tai 
yra ir Sovietinę ir demokrati
nę, o juk Antanas Smetona to 
nėnori! Jis per 14' metų Lietu
voj palaikė karo stovį, laikė 
pavergęs darbo unijas, buvo 
uždaręs visas partijas, jų tar
pe net katalikų, partiją.

Smetona yra Lietuvos prie
šas ir visada nori, kad Lietu
vą valdytų kokia reakcinė jė
ga. Kol Rusijoj buvo caras, tai 
jis Lietuvą rišo prie caro. Ka
da žmonės carą nuvertė, tai 
Lietuvą rišo prie kaizerio. Pa
galiau Klaipėdą atidavė Hit
leriui, paskui 1940 metais Hit
lerį kvietė į Lietuvą su nacių 
rapbaininkais. Kada Raudono
ji Armija pastojo tam kelią, 
tai jis patsai su savo fašistais 
pabėgo po Hitlerio globa į 
Berlyną. Visą tą Smetona pa
slėpė savo prakalboj. Jis ban
dė kandžioti Amerikos talki- 
niiikę Sovįętų Sąjungą, jis 
veidmainiavo min ėdamas 
Amerikos armiją ir demokra
tiją. žodžįu, jie visi tą “mi
nėjimą Lietuvos” pavertė į
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Atsišaukimas į Visus Worcesterio, Hudso Bostono ir Apylinkes Žinios

Gerbiamieji, be abejonės, 
jau jum yra aiškiai žinoma, 
kad Mass, valstijos organiza
cijų apskričiai nusitarė sukel
ti finansų nupirkimui 3 am- 
bulansų ir paskirstyt sekamai: 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, lietuviam kovotojantiem 
prieš Hitlerį Sovietų Sąjungoj 
ir Sovietų Sąjungai., Įvykusi 
visuotina draugijų atstovų 
konferencija Bostone vasario 
7 d. užgyrė apskričių tarimą 
ir pasiryžo skubiai įvykinti šį 
gražų, nuoširdų darbą gyveni
mam šiuo tarpu eina rinkimas 
aukų ant komiteto pagamintų 
blankų. Blankos yra padarytos 
tinkamos, gražios, kurios atli
kus darbą pasiliks sudarytos 
į knygą ir įteiktos Amerikos, 
Lietuvos ir Sovietų. Sąjungos 
valdžiom, kaipo dokumentas.

Šiam tikslui yra rengiama 2 
dideli, nepaprasti masiniai mi
tingai - koncertai, vasario 28 
d., 1943, 2 vai. po pietų Bos
tone, o 7 :30 vai. vakare Wor- 
cesteryj. Draugai bostoniečiai 
jau turi puikiai suorganizavę 
savo pagelbai visas Bostono 
apylinkės kolonijas. Bostonie
čių kaimynai rengiasi masiniai 
dalyvauti Municipal Auditori
joj vasario 28, paremti finan
siniai ambulansų fondą ir iš
girsti puikų koncertą ir pra
kalbas. Gi, mes, worcesterie- 
čiai, kreipiamės į virš paminė
tų kolonijų geros valios lietu
vius, kaipo savo gerus kaimy
nus, prašydami dalyvauti mū
sų mitinge - koncerte.
Geriausi Kalbėtojai, Geriausi 

Dainininkai
Kaip Bostone, taip Wore es

tery j dainuos žymi lietuvių 
dainininkė Biruta Ramoškaitė 
iš New Yorko. Kalbės A. Bim
ba.

Worcesterieciai taipgi turi 
vietinių meno spėkų, 'kurios 
dalyvaus programoj, žinoma, 
šiuo momentu susidaro sunku
mų dėl darbo valandų ir tran- 
sportacijos priežasčių. Bet pa
lyginus baisius sunkumus, ku
riuos nugali kovotojai už gra
žesnį, malonesnį pasaulį, nu
gali visokius sunkumus, auko
ja gyvastis sunaikinimui hit- 
lerizmo ir jo sekėjų, tai mums 
susidarę sunkumai yra be
reikšmiai, mažyčiai. Nugalėkit 
juos ir skaitlingai dalyvaukite 
mūsų nepaprastam mitinge - 
koncerte vasario 28 d.

Nepraleiskit progos neišgir- 
dę Birutos Ramoškaitės, kurios 
dainavimas pasiliks jūsų min
tyse ant visados. Kiek svarbių 
dienos klausimų palies mūsų 
žymus kalbėtojas A. Bimba, 
irgi nereikia aiškinti.

žinoma, jau mums atsilaiky
ti prieš Bostoną su jo apylin
kėmis, nėra lengva,, nėra juo
kai. Bet lietuvių patarlė sako,

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. labai svarbus 

susirinkimas įvyks kovo , 1 d., 
8 vai. vak. Visi kuopos nariai 
kvįečiami dalyvauti ir atsives
ti naujų narių.

Taįp pat yra dar daug 1942 
metų knygų, kurių nariai ne
atsiėmė. Todėl ateikit visi ir 
atsiimkit.

Atsminkite, draugai, kad 
mūs kuopa yra skaitlinga na
riais, bet mažas jų skaitlius 
lanko susirinkimus. Antra, ki
tų kuopų nariai jau užsimokė
jo už 1943 savo duokles, bet 
mūs kuopa dar yra neužbai
gus mokėti už 1942 m. Kas - 
kas, bet philadelphiečiai netu
rėtų taip apsileisti.

Susirinkimas įvyks Liaudies 
Name. Sekr.

skleidimą Hitlerio propagan
dos Amerikoj, į kurstymą lie
tuvių prieš Lietuvos žmones, 
prįeš Sovietų Sąjungą ir žydų 
tautą. Buvęs. 

kad tankiai ir mažas kupstas 
didelį vežimą parverčia. Nors 
bostoniečiai jau mus pralenkė 
— jiem, žinoma, aplinkybės 
palankesnės, bet mums nusi
minti, ar jiem pavydėti nėra 
reikalo. Mes bendrom spėkom 
savo apylinkės garbę galim 
įdėti gražioj vietoj šiame is
toriniam Mass, lietuvių dar
be.

Prašom kaip virš minėtų ko
lonijų draugijų, pavienių, taip 
Worcesterio visuomenę skait
lingai dalyvauti svarbiam, gra
žiam mitinge - koncerte vasa
rio 28 d., Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliškos Draugijos 
salėj, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass.

Ambulansų Fondo 
Komitetas.

Easton, Pa.
Vietinės Žinios

Vasario 20j d. susituokė Sta
sys Kulaitis, Jr., laisviečio sū
nus, su Marjorie Thompson. 
Šliūbą davė liuteronų kunigas, 
pastor W. K. Reinest, Lafayet
te kolegijos koplyčioj, kur 
jaunuolis Stasys mokslą baigė. 
Familijos vestuvių pietus pa
valgė Eastono viešbutyj. Jau
nieji išvažiavo į New Yorką. 
O seniai tėvai, su savo švoge- 
riais ir draugais, vakare namie 
turėjo tikrą šurum-burum puo
tą, linkėdami jaunavedžiam 
laimingo gyvenimo.

Vasario 11 d. Charles Sofi
ją Stankus garnys apdovanojo 
pirmuoju naujagimiu, sūnumi, 
8 svarų 3 uncijų. Visi sveiki, 
tai tėvam yra neišpasakyto 
džiaugsmo.

Vasario 13 d. daktaras-den- 
tistas J. J. Shillįs-Šilis, Mrs. 
Weberien'es žentas, susilaukė 
sūnaus. Po pagimdymui Mrs. 
Žilienė sunkiai sirgo, bet da
bar jau sveiksta. Apart dvie
jų dukterų, Dr. žilis turės ir 
trečią, sūnų.

Mūsų Ligoniai
Serga laisvietis Pranas Bač- 

kis, randasi savo ūkėj. Taipgi 
serga lietuviai: Mr. Jakaitis, 
Gruinis, Gedvilukas, Bronė 
Stančienė, Petras Montrimas.

Laisvietis S. Matonis, va
žiuodamas auto mašinoj, susi
būrė su kita mašina, susižeidė 
ranką ir šoną. Po poros sa
vaičių pagerėjo ir pradėjo 
dirbt.

Aplankykite ir suraminkite 
mūsų ligonius.

žią savaitę išeina į Dėdės 
Šamo armiją jaunuolis Jokū
bas žansitis, kuris neturėjo 
progos dar už vienų metų 
baigti mokslą Lafayette kole
gijoj. Tą progą energiškas 
jaunuolis palieka po to, kaip 
bus sumušti japonai plėšikai ir 
Hitlerio rudmarškiniai bandi
tai.

Tai bus 35-tas jaunuolis lie
tuvis iš mūsų miesčiuko, tar
naująs Dėdės Šamo armijoj. 
Yra jų ir daugiau, bet pakol 
kas nepasisekė vardus-pavar- 
des susekt.

Sekmadienį, kovo 7 d., Žv. 
Mikolo pobažnytinėj šalėj, 
Springarden ir 3-čios gatvės, 
po pietų., pusė trečios valan
dos (2:30 P. M.), yra rengia
ma koltu lošis - pare, vadina
ma pinakliu. Visas pelnas eis 
Raudonajam Kryžiui. Visi 
ateikite paremt prakilnų dar
bą. Daug gražių prizų. Įžanga 
tiktai 35 centai.

Netiksliai praleista mūsų 
kepėjo drg. L. Tilviko sūnus, 
Chester Tilvikas, kuris pereitą 
rudenį susilaukė pirmo nauja
gimio sūnaus. Tėvai ir kūdikis 
visi jaučiasi sveiki* ir laimingi. 
Leonas Tilvikas turi tris vedu
sius sūnus. Per visus Leonas 
yra šešių anūkų grand pape.

V. J. Stankus.

Dar Apie Masinį Susirinkimą
Be abejo, daugeliui jau yra 

žinoma, kad vasario 28 d. So. 
Bostone įvyks masinis mitin
gas, kuriame bus pradžia au
kų rinkimo dėl nupirkimo tri
jų ambulansų: vienas eis Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, ki
tas Lietuvos kariaujančiai ar
mijai, o trečias Sovietų Są
jungai. žiuos tris ambulansus 
nupirkti atsieis apie šeši tūks
tančiai dolerių,. Tai, palyginus, 
nemaža suma pinigų, o ji bū
tinai turi būt sudėta darbo 
žmonių.

Vasario 21 d. Lietuvių Ko
mitetas Mass, valstijoje atlai
kė platų susirinkimą, kurio 
tikslas buvo, kad geriau prisi
ruošti prie minėto mitingo ir 
koncerto. Susirinkime paaiškė
jo, jog visi darbuotojai dirba 
išsijuosę, kad sutraukus kuo 
didžiausias minias, ir kad visi 
pinigai būtų surinkti šiame mi
tinge, kad nereikėtų toliau 
šiuom reikalu turbaciją daryti.

Pasižvalgius po viešą gyve
nimą, mūs darbuotojai dirba 
gerai. Vieni platina plakatus, 
kiti ant blankų renka pinigus 
dėl ambulansų, o treti parda
vinėja tikintus dėl mitingo - 
koncerto. Su kuo tik teko kal
bėtis, visi pasisakė, jog labai 
yra išsiilgę Birutos Ramoškai
tės. Kuomet skelbimuose per
skaito Jono Sabaliausko vardą 
ir pavardę, tai žmogus apsi
stoja ir ilgai pamąsto. Mat, 
žmonės net pamiršo, kaip Jo
nas atrodo. Bet nėra ko ste
bėtis, nes Jonas labai, labai 
senai pas mus So. Bostone dai
navo. Net juokinga, kuomet 
paveikslininkas M. Bolys per
skaitė plakatą, kad Sabaliaus
kas bus So. Bostone, išsitrau
kė penkinę ir liepė užrašyti 
ant blankos: “Aš eisiu į kon
certą pamatyti Sabaliausko.”

MLATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
į&r’ Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakaro

KARŠTI VALGIAI
DIDELIS PASIRINKIMAS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

PenMad., Vasario 26, 1943

Mat, dzūkas dzūko pasiilgo.
Labiausia publiką kankina, 

tai skelbimuose du numeriai: 
Bevardis Kvartetas ir Meno 
Jaunimo Grupė. Aš biskį prisi
bijau, kad šie du numeriai ne
iškirstų šposo geniems daini
ninkams, nusin'ešdami visą 
koncerto garbę. Kelis kartus 
aš klausiau per skylę, kaip 
Meno Jaunimo Grupė repetici
jas darė. Grupė mane tiek su
žavėjo ir kartu užhipnotizavo, 
kad esu tikras, jog ji bus ge- 
riausis numerys koncerte.

Susirinkime paklausiau, ko
dėl komitetas nepaskelbė kai
nos įžangos, tai Dr. Borisas 
piktai man atkirto: “Tokią 
žemą kainą, kaip 55c., sarma
ta viešai ir skelbti.” Matomai 
komitetas tokią žemą kainą 
nustatė tik todėl, kad visi tu
rėtų progą šį milžinišką meno 
mitingą pamatyti ir juomi pa
sigėrėti.

Tą dieną nei vienas nieko 
nevalgykite, nes po koncerto 
bus labai skani vakarienė, 
kliubo salėje, 376 W. Broad
way, So. Boston, Mass. Pra
džia tik po koncerto. Kaina už 
vakarienę tokia maža, kad 
irgi sarmata viešai skelbti.

Jaunutis.

So. Boston, Mass.
Pranešimas Skaitytojams

Gerbiami Laisvės skaityto
jai : Dabar karo laikas, tau
pykime laiką. Kožnas dirba il
gas valandas. Bandykime pa
gelbėti mūsų draugams, kurie 
atnaujina Laisvę, bandykite 
patys prenumeratą nunešti. 
Jas atnaujina John .Burba, 37 
Old Harbor St. Bile reikalu 
kreipkitės pas jį.

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

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteigsi
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
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Amerikos Oficialiai Prartėšitntti
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Naktį vasario 21-22 japonų lėktuvai atakavo Jungti
nių Valstijų pozicijas Tūlagi, Saliamono salose.

Vasario 22 d. Jungtinių Valstijų lėktuvas jieškotojas 
arti Coiseul salos pataikė bombomis į priešų valtį pilną 
japbtių karėivių.

Pavakariais amerikiniai Airacobras, Corsairs ir 
Lightnings lėktuvai apšaudė priešų pozicijas Rekatoj, 
šiauriniame Santa Isabel salos pajūryjė.

Vasario 23 d. anksti rytą viėnas priešį lėktuvas mėtė 
bombas j mūsų lėktuvų aikštę Guadalcanal saloje.

Naktį vas. 23-24 didieji mūsų bombanešiai Liberato- 
riai bombardavo japonų pozicijas Viloj ir Mundoj, New 
Georgia salų grupėj, Saliamono salyne. Visi Jungtinių 
Valstijų lėktuvai sugrįžo.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
I

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
. MASKVA, vas. 24. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Į vakarus nuo Rostovo mūsų kariuorūenė perėjo per 
vieną upę, užėmė kai kurias patogias aukštumas ir nu
šlavė apiė kuopą vokiečių pėstininkų.

Vokiečiai, stengdamiesi sulaikyt mūsų kariuomenės 
žygiavimą pirmyn, meta į veiksmus dideles savo oro 
jėgas. Sovietiniai lakūnai vakar sunaikino 35-kis vokie
čių lėktuvus.

Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado mūsų kariuome
nė užėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų.

K r a s n o ar m e i sko srityje vokiečiai sviedė 
trisdešimt tankų į kontr - ataką prieš vieną 
mūsų poziciją. Buvo išmušta iš veikimo 

t bei išdeginta 11 priešų tankų, kuriuos palikdami vokie
čiai greitai pasitraukė į pirmiau buvusią savo poziciją.

Į šiaurius nuo Kursko mūsų kariuomenė sutriuškino 
aptvirtintas vokiečių apsigynimo linijas, perėjo per upę 
ir užėmė eilę apgyventų vietų. Mūsų kovotojai užmušė 
apie 600 vokiečių kareivių ir oficierių ir pagrobė tam 
tikrą kiekį jų karių ir karinių medžiagų.

Auštfalija. — Amėrikiė- 
čiai ir australai lakūnai pel* 
dvi dienas iluskandinb bėi 
sužalojo 10Japonų laivų.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Vasario 7 d., vakare turėtas 
susirinkimas LDS 160 kp. Su
sirinkimą pradėjo vice-pirmi- 
hinkas Jonas Burkentas. Iš
šaukus valdybos vardus, nesi
rado pirmininko ir vieno ligo
nių lankytojo. Pribuvo j susi
rinkimą apie 17 narių. Per- 
skaičius protokolą iš praeito 
susirinkimo, priimtas. Ligonių 
tuo tarpu buvo Kazys Kairis, 
B: Dovidienė ir K. Aliriskais. 
Pet jau visi trys ligoniai eina 
svėikyn.

Apkalbėta parengimas,, ku
ris turi atsibūti vasario 14. 
Taigi ir įvyko vasario 14. Bet 
labai mažai pribuvo mūsų pa
čių narių ir iš komiteto neda
lyvavo. Buvo labai blogas 
oras, snigo, vėtra ir labai šal
ta. Tai vakarienė mažai atne
šė' pelno. Ką norėti, kad sve
čiai atsilankytų, kada tie pa
tys, kurie norėjo parengijno, 
neatsilankė. Tai, išrodo, blo
giau negali nė būti.

E A IS- Ok,., ... ■............ . . .......... ■■■.....

Nashua, N. H.
Ir Mes Dalyvausime

Mes, Nashua lietuviai, irgi 
rengiamės dalyvauti tose di
delėse iškilmėse, kurios įvyks 
Šo. Bostone vasario 28 d. Tai 
bus didelis koncertas ir pra
kalbos. Jo tikslas, sukelti pi
nigų dėl trijų ambulansų.

Nors mes tolokai gyvename 
ir kitoje valstijoje, bet turime 
noro ir galimybės dalyvauti. 
Tiesa, dabar sunkoka su trans- 
portacija, bet mes, našviečiai, 
nepaisome, visus keblumus nu
galime. Panaudosime visokius 
būdus, idant pasiekti Bostoną 
ir tose iškilmėse dalyvauti.

Ir dar ne tuščiomis dalyvau
sime. Atsivešime gerą pluoštą 
ir finansų.

Kviečiame visus to prakil
naus tikslo simpatikus sekma
dienį važiuoti į So. Bostoną.

rengėjom, o jos atsiims pirmadie
nio rytų. Lauksime jūs paramos. — 
LLD Kuopa. (46-48)

Visiems VVorcestcriečiarris
Sekmadienį, 28-tą vasario, 7:30 

vakare, Lietuvos Sūnų-Dukterų 
Broliškos Draugijos salėj, 29 Endi
cott St., įvyks gražus koncertas ir 
svarbios prakalbos. Kalbės A. Bim
ba ii’ Rev. Beech. Dainuos žymioji 
lietuvių dainininkė Biruta Ramoš
kaitė, . J. Sabaliauskas ir V. Tuma
ms. Rengia ambulansų fondo komi
tetas. Pfašom skaitlingai dalyvauti.

. , (46-48)
WORCESTER, MASS.

Vasario 28 d. įvyksta svarbus 
masinis mitingas. Ruošia Mass. Liet. 
Komitetas, Medikalei pagelbai
Amerikos Raudonajam Kryžiui,
Lietuvos ir Sovietų raudonarmie
čiams, nupirkimui ambulansų. Kal
bėk A. Bimba, vienas iš Laisvės re
daktorių. Dainuos B. Ramoškaitė, iš 
New Yorko ir vietiniai dainininkai 
J. Sabaliauskas ir V. Tumąnis. 
Pradžia 6:30 v. v. 29 Endicott St. 
salėje. — Kviečia Komisija.

(47-49)

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Penktas JuBlapin

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, jnes darome šj speciali pasiūlymą savo 

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
tiz^JSO

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

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

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Mes taipgi aprūpinami aliejum tuos, kurie savo namuos 

turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Rusai Atgavo Derlin
giausią Kviečių Sritį
London. — Anglijos eko

nominio karo ministerija 
nurodo, jog Sovietai, atka
riaudami Kuban sritį nuo 
vokiečių, atgriebė derlin
giausią kviečių plotą; sako1, 
jog Kuban sritis yra gau- 
singesnis kviečių “aruodas” 
net už Ukrainą.
Naciai Neteko Didelio Kvie

čiu Derliaus iš Afrikos.
Į^Weržus amerikiečiam ir 

anglam į Šiaurinę Prancū
zų Afriką, fašistai neteko 
200,000 tonų kviečių, ku
riuos jie per metūs iš ten 
gaudavo.

Kiek Bombjj Anglai Viso
Numetė j Vokiečius •

London.— Nuo karo pra
džios iki šiol Anglijos lakū
nai numetė jau 100 tūkstan
čių tonų bombų į Vokietiją 
ir į kariniai - svarbius tai
kinius nacių užimtuose kra
štuose.

Pernai vidutiniai kas an
trą dieną anglų lakūnai die
nos laiku bombardavo hitle
rininkų punktus Europoj.

Anglai pageidauja, kad 
amerikiečiai su savo Le
kiančiomis Tvirtovėmis daž
niau atakuotų naeius Euro
poj-

HITLERININKAI NUTEISĖ
DAR 28-NIS DANUS

Vokiečio Dubna be Kviečių 
Nepriims Nepiliečiu j 

Gydytųjų Draugiją

London. — Anglų vy
riausybė patyrė, kad nuo 
vasario 1 d. vokiečių duona 
yra kepama be kviečių, o iš 
75 procentų rugių ir 25 
procentų miežių ir bulvių.

Vokiečių Tankas Mark VI
Lo’ridori. — Patirta, jog 

naujieji vokiečių tankai 
Mark VI Tunisijos fronte 
yra ginkluoti kanuolėmis, 
šaudančiomis 88 milimetrų 
storio, trijų pėdų ilgio šovi
niais, sveriančiais po 33 sva
rus. Toks tankas, be to, turi 
du kūlkasvaidžius, šaudan
čius apie 8 milimetrų storio 
kulkomis. Jo plieno šarvai 
iš priekio yra 4 colių storio, 
o iš šonų 3-jų colių ir ket
virtadalio. Pats tankas sve
ria 56 tonus.

į

Berlyno radijas paskel
bė, jog šiomis dienomis na
cių teismas Kbpenhagene, 
Danijos sostinėje, įkalino 
dar žfe-ttis danus, daugiau
siai studentus, priešinius 
hitlerinihkartiš.

NEPRIIMS NeHHėčIŲ 
I GYDYtOjŲ nkAl’G'IJĄ 

' Birffafo, N. Y. — Efiė
Apskričio’ Gydytojų Draugi
ja vienbaisiai nutarė nepri- 
iftit į savo narius tų dakta- 
3į, kurie’ nėra Amerikos 

liečiais.
Nėw Yorko valstijos Švie

timo departmentas yra da- 
v£s gydytojų leidimus (lai
sčius) 3,141-nam nepiliečiui.

Žiopli Naciy Blofai
X 4 1 ,Maskva.— Nacių koman

da blofino, būk jie iki šiol 
jau Užmušę bei sUžeidę 12,- 
800,000 sovietinių karių, b 
nelaisvėn paėmę 5,400,000.

Tokias žioplas pasakas 
riesdami, naciai žulikai i r 
komedijantai visai nusime- 
lavd-riud koto, sako Sovietų 
Žinių Biuras:

“Jeigu Raudonoji Armija 
būtų nukentėjus tokius nuo
stoli^, tai kaip jinai būtų 
galėjus tiek daug kartų ir 
taip skaudžiai sumušt vo
kiečių fdŠištiį ar tai ją per 
paskutinius tris mėnesius?”

Priė užmuštų neva rau
donarmiečių hitlerininkai 
priskaito ir savo nužudytus 
žmonės Užimtose vietose, o 
belaisviais jie vadiną ir šim
tus tūkstančių civilių gy
ventojų, kuriūbš per prie
vartą suvaro į katorgihius 
darbus.

Chungking, vas. 25.—Chi- 
nijos vyriausybė pareiškė, 
kad jap’bhdi įtėt į'aškūtines 
savo atakas pfiėŠ chinūs ke
liose srityse visai nieko ne
laimėjo.

Vasario 12 d. atsibuvo pa
minėjimas Lincolno - Lenino - 
Douglass. žmonių prisirinko 
apie 500. Iš lietuvių ir matėsi 
apie tuzinas. Apie 8 vai. vak. 
programą atidarė Joe Filner, 
jaunas, gabus, pilnas energi
jos, paminėdamas keliais žo
džiais politikierius republiko- 
nus, kurie nekentė Lincolno. 
P6 tam perstatė Mrs. Brenda 
Lewis iš Philadelphijos, garsią 
dainininkę, kuri sudainavo 
Star Spangled Banner. Po 
tam perstatė Pittsburgh© Ko
munistų Partijos pirmininką 
Benny Careathers. Jo kalba 
buvo daugiau apie negrus, 
Lincolną ir Douglass. Po ta!m 
negrų Blakey Choras sudaina
vo 3 daineles. Labai sutartinai 
išėjo.

Pritikta aukos, bet nenugir
dau kiek surinko. Bet mūsų 
lietuvių kuopa pridavė $30 tą 
vakarą. Ant galo Brenda 
Lewis sudainavo “Song of the 
Tachonka,” “The Fatherland” 
ir “United Nations.”

Elizabeth' Gurley Flynn kal
bėjo temoje “Production For 
Victory.” Jos kalba sukėlė di
džiausią aplodismentų. Agita
vo už partijos padidinimą ir 
veikimą. Susirinkimas užsida
rė su “Internacionalu.”

Vasario 7 d. numirė Ona 
Venckienė, apie 70 m. amž., 
1410 Fouls Way. Turėjo savo, 
namelį. Buvo našlė, ilgai sir
go. Viskas buvo aprašyta mies
tui, tai ir palaidojo miesto 
kaštais su pamaldomis Šv. Ka
zimiero kapinyne. Neturėjo-jo
kios šeimynos, nei artimų gi
minių. Iš Lietuvos buvo Kau
no rėdybos, nuo Žemaitijos.

Lt)S 160 kp. tūri kariuome
nėj savo 3 narius: Praną Mar- 
tinkų, J. D. Lekavičių ir Al
bert Kairį. Yra parvažiavę ap
lankyti savo tėvus P. Gustas, 
abu Gailiai, 2 broliai Malavcč- 
kai ir Pr. Matonis. Taipgi lau
kia parvažiuojant saVh sūnų 
Antanais Lakamas. Velinam 
jiem visiem geriausio pasiseki
mo' sutriuškinti Hitlerį, Musso- 
lihį ir Hirohito.

Iš North Saidės kariuomenė
je .yra 3 saliūnininką sūnūs: 
J. Sarpensk, V. Vūlkausk ir 
Midvikienis. ,

D. P. Lekavičius.i

Cambridge, Mass.
/ __ ■
LLD 8 kp. rengia draugiš

ką vakatiėnė naūdūi ambulan
sų fondo. Bus sėšracfiėnio va
kare, vasario 27 d. Pradžia 
7:30 vai. vak., Amėr. Liėtūvių 
Piliečių Klitibė, $23 Main St. 
Prašom publikų skaitlingai da
lyvauti. Komisija.

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija rengia metinį 

parengimą, šeštadienį, vasario 27 d., 
8 vai. vak. Laisvės-Liberty salėje, 
269 Second St. Įžanga $1.25 asme
niui. Kiekvienas Aušros Draugijos 
narys dalyvaukite. Taipgi maloniai 
kviečiame svečius iŠ visos Eliza- 
betho apylinkes, nes yra žinoma, 
kad Aušra visados patenkina visus 
atsilankiusius į jos parengimus. — 
Kom. (48-49)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. vasario, 7:30 v. v., Jurgiričj 
salėje^ 180 New York Avė. Visi bū
kime šiame susirinkime, nes turime 
svarbių reikalų. Kurie negavote 
knygą už šiuos metus, ateikite ir 
pasiimkite. Pasiskubinkite ii’ duok
les užsimokėti. — V. J. K., Sekr.

(46-48)
PHILADELPHIA, PA.

Sekmadienį, vasario 28 d., 3 vai. 
dieną, įvyks, visuotinas organizacijų 
ir Veik. Konjiteto labai svarbus su
sirinkimas. Bus labai svarbių rapor
tų. Laisves bankietas artinasi, o 
mes išlėto rūpinamės. Būtinai daly
vaukite šiame susirinkime. — S., 
sekr. (46-49)

MONTELLO, MASS.
Penktadienį įvyks L. M. Apšv. 

Kliubo susirinkimas, (vasario 26 
d.). L. T. Namo knygyne. Draugės, 
gavome vilnų, todėl ateikite pasi
imti. Jūs žinote, kad garbingą dar
bą atliekame ir šiaip linksmai va
karą praleidžiame. Mezgame, šne
kučiuojame, kai kurios draugės Iš
kepa ką nors, atneša, o kitos, ku
rios nemoka mėgsti, tai taip pasi
darbuoja, arbatos pataiso, mezgė
joms padalina ir tt. Kviečiame kuo 
daugiausia moterų ateiti ir prisira
šyti prie Liet. Moterų Apšviėtoš 
Kliubo. — Žemaitė.. (47-48)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia prakalbas, 

šių dienų klausimu. Sekmadienį, va
sario 28 d., 2 vai. dieną. Mainiėrįų 
salėje, kampas Main ir Oak Sts. 
Kalbės D. M. Šolomskas, ALDLD 
Centro Sekretorius iš Brooklyno. 
Kviečiame vietinius ir t iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti, išgirsti žinių 
apie karą ir kas dedasi pasaulyje.— 
Kom. (47-49)

South Bostono LAP Kliubo svar
bus susirinkifnas įvyks kovo 1 d., 
8 v. v., 376 Broadway. Turime 
svarbių reikalų aptarti. Prašome 
dalyvauti. — G. Lekas. (47-48)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, vasario 28 d., įvyks 

svarbios prakalbos,. KasmoČių salė
je, 91 Steamboat Rd. Pradžia 6 v.v. 
Bus geri kalbėtojai, kurie aiškins 
kaip pasekmingiau pr avest-prisitai- 
kinti prie maisto racionacijos. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(46-48)

WORCESTER, .MASS. 
Prašymas Moterims

Drūugės: LLD moterų kuopa ren
gia “Rummage Sale” 1-mą kovo 
(March), ambulansų fondo reika
lam., Mes prašom visų geros valios 
mūsų draugių paremti mus įvairiais 
daiktais: drabužiais ir kitais na
muose naudojamais daiktais. Jūs, 
draugės, skaitlingai dalyvausite 
koncėr te-prakalbose 28-tą vasario, 
prašom ateinant atnešti, ką galit, 
ir priduokit kuopos valdybos ar bi
le narėms. Kurios turėtumėt dau
giau, negu galima atnešti, praneškit
* TT’’*""'""'’II I ■  I I .. ‘ 1 ■ — ’T•11- I- . . . . I r  1

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
telefonas: jtohihbfat 

530 Summer Avenue
Artį Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

BALANDOS: 2-4 Ir 6-8. 
Vera valandų sekmadieniais.

.....................-........... ........

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

paveiks-

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

Iš senų padarau 
naujus
lūs ir kra javus 

.sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STORES

St., Brooklyn
JONAS 

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

Tel. GLcnmore 5-6191

F. W. Sbalins 
♦ 

(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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
’ Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam

231 BEDFORD AVE.
BROOKLYN

Telephone: Ė Vergreen 8-9770

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barbeflal

Le VANDA
| FUNERAL PARLORS
a Incorporated

! Juozas Levandauskas
S Graboriūs—Undertaker

I 337 UNION AVENUE |
$ hltooKLYN, N.t. |
I Tel. STagg 2-0783 |
| NIGHT-—HAvemeyer 8-1158 g

Tru-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.

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.

PASAtlGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad ant dėžutes būtų ųžfašyta: 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 Mostj. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.... Deksnio Galinga Mostis

.... Deksnio Galinga Mostis

.... Deksnio Galinga Mostis

.... Deksnio Galinga Mostis

1- oz.
2- oz. 
,4-oz. 

16-oz.

75c 
$1.00 
$2.00

____  ____ __ T_. .... $5.00
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovaAaL

Vardas ir pavardė................................................................................. . .... .
Gatve ir numeris
Miestas ........................................................... Valstija

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

4.
5.

Ar žinai, kaiminka, kodėl męs taip greit pcG 
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūs(j 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir inineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisti 
krautuvę ir pasipurkime 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 visiemę, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimuį 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; 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 mažin
tojo laike mėnesinių. . ........ .
VHF tąbletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neurf- 
ilš skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų. .

6. KAL tablętėiės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuotf.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo Vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 table tėtes dėl Peptic Ulcers,. Gastritis. Palengvini 

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progų1 
opai užgyti.

9. VelVETONĖ ČREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausitj 
DEL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supeklnti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpuy 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt 
su Vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių nwUi; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą it 
Vitaminus siunčiame paštų į visus kitus miestus. Rašykite arbi 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:3u 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALlH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
■i«.w,l^lliA-,ll,'h„t.L!.i.Mi n'iiiiiiiinY'iii* - „.f 7weggBgsagST.......;r,T7’T-
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Raud. Kryžiaus Balius Sovietų Generalio Konsulo
Nukeltas į 7-tą

Moterų apšvietos Kliubo 
rengiamas Raudonojo Kry
žiaus naudai balius nukelia-! 
mas iš kovo (March) 6-tos į

• 7-tą, iš šeštadienio į sekma-Į 
dienį. Priežastis — 
Draugijos komisija, 
neapsižiūrėjimą, paėmė mūsų į 
prieš kelis mėnesius užregis
truota diena savo jubilieji
niam baliui, tad kaipo tokiam ' 
kliubietės nutarė užleisti pir
menybę, tikėdamosios, jog vi
suomenė taip pat neužmirš 
Raudonojo Kryžiaus pramogos i 
sekamą dieną.

Tikietų pardavinėtojos pra
šomos ant dar neparduotų ti
kietų perrašyti datą ir ener- Į 
gingai pasidarbuoti jų platini
me per šią paskutinę savaitę.

Komisija.

Atstovas ir Jūrininkai-Parti
zanai Dalyvaus Prakalbose

Sekmadienį, vasario 28 die- 
Jurginės ną> Grand Paradise'svetainėj, 

318 Grand St., Brooklyne, 
Įvyksta labai svarbios prakal
bos. Ten dalyvaus Sovietų Są
jungos Generalio Konsulo at
stovas Povilas Rotomskis ir 
Sovietų jūrininkai, buvę parti
zanai. štai konsulato atsaky
mas :

“Lietuvių Sovietų Sąjungos
Pagelbos Teikimo Komitetui

Gerb. L. Kavaliauskaite:—
“Atsakydamas j Jūsų laiš

ką, pranešu, jog Tarybų Są-

tarybinių jūrininkų, kaip Jūsų, 
buvo pageidauta. Jų bus koks 
penketas. Vienas ar du, iš jų 
tars trumpą žodį — papasa
kos savo įspūdžių bei pergy
venimų iš partizanų karo ar
ba kelionių per jūras, vežio
jant karinius krovinius.

Reiškiu pagarbą,
Povilas Rotomskis.”

Kiti kalbėtojai bus: R. Mi
zara, Motiejus šolomskas, Vla
dimiras Kazakevich, Dr. Jo
nas J. Kaškiaučius. Koncerti
nę programą pildys didysis 
Sietyno Choras iš Newarko, 

Orkestrą,
dona Klimaitė ir Suzana

jungos Generalis Konsulas pa- Rusų Balalaikų 
vedė man atstovauti Konsula- 
t ą J ū s ų re n g i a m a m e 
me 
28

Al-
Ka-

m asini a- zokytė.
mitinge šių metų vasario I įžanga veltui!
I. | Visus kviečiame,

Komitetas.

P. Fultonas Serga i
Petras Fulton (Paltanavi-i 

čius), Laisvės skaitytojas ir rė-1 
mėjas, taipgi organizacijų na
rys prieš keletą dienų sunkiai 
susirgo. Pirmomis keliomis! 
dienomis buvo namie, jį pri- j 
žiūrėjo duktė Biruta, bet svei
katai neinant geryn pereita.. , 
i x • . t • -v ». • iz- ‘ įvyks balandžio (April)ketvirtadieni išvežtas i kings'* ,. . T . , . ,. „
r, . 14 dienomis, Laisvės saloje, 4 19County ligoninę. L . ,, •’

T-i- j • .-.. Lorimer St., Brook yn, N. Y.Linkime draugui nugalėti ’ J ’
sunkią ligą ir greit pasveikti. ! Kiekvienas laisvietis, kiek

vienas dienraštį Laisvę mylin
tis žmogus privalo rūpintis, 
kad bazaras pavyktų.

Bazaras nėra ruošiamas antį 
didelės skalės. Nes negavome; 
tinkamos salės. Ta salė, kuri 
anksčiau bazarai būdavo, šie-Į dirbti viešbučio Brewster dū
mot yra uždaryta. Ji bus už
daryta visu karo laiku. Todėl i toris durų sargas New Yorke, 
bazaras bus Laisvės salėje. , Veikiausia, ji ne bile ko bijo,

Kas tik ką galime paauko-ines yra 6 pėdų ir 3 colių aukš- 
įkime bazarui. Jokių specialių čio.

SVEIKSTA
S. Petkienė, po gana sun

kios ir ilgos ligos pakilo iš lo
vos ir gražiam orui esant išei
na pasivaikščioti, nueina pas 
gydytoją ir atsineša, ko rei
kia. Ji dėkoja Laisvei už in
formavimą draugių - draugų 
apie jos padėtį, taipgi visiems 
lankiusiems ir apdovanoju
siems.

manimi drauge atvyks Į

Laisvės Bazaras
Dienraščio Laisvės bazaras 

ir
blanku bazarui aukų rinkimui 
nebus. Kuine aukosite “cash” 
— pinigais, prašome prisiųsti 
be jokių tolimesnių agitavimų.

Iš priežasties karo, parengi
mai siaurėja. Kartu siaurėja ir 
dienraščiui įplaukos. Bazaro 

I proga turime sukelti keletą 
šimtukų savo dienraščiui.

Dorothy Huber, pradėjusi

rų sargu, bene bus pirma mo-

Pusė Milijono Žmonių 
Stovėjo Eilėse

Aprokuojama, kad pirmą 
dieną išdavimo No. 2 knygelių 
eilėse stovėjo pusė milijono 
newyorkieciu ir išduota 2,004,- 
310 knygelių laukusiems ir jų 
šeimų nariams.

Ilgo laukimo
t ė m y to j ai, 

registrantų

Skaitlingos Amerikiečių 
Tautos Atpildys Mūs 

Karių Kraują

sako
mos 
m as atsinešti

priežastimi, 
buvo didžiu- 

nepaklausy- 
gatavas blan

kas, kurios buvo išspausdintos 
visuose laikraščiuose. Dauge
lis nežinojo savo atsakymų. 
Buvo aprokuota, kad vieno as
mens užregistravimas ims dvį 
minutes, o kai kurių ėmė dau
giau 1 5 -k os m i n u č i ų.

64
North

1. Mirė 
Meadow-

m.

po pietų iš namų, 
M t. Olivet kapi-

liekasi, sūnus

Petras Gružinskas, 
amžiaus, gyvenęs 6 
Road, Great Neck, L. 
vasario 24 d., 1943
brook ligoninėj, Long Island, 
N. Y. Bus palaidotas vasario 
27 d., 2 vai. 
kur gyveno, 
nėse.

Nuliūdime
Petras (dabar randasi Califor- 
nijoj), dvi vedusios dukterys 
ir keletą anūkų. Velionies 
žmona Elzbieta prašo visų, 
kuriems laikas pavėlina, kad 
aplankytų ir palydėtų į amži- 
nastį.

Velionis priklausė prie šv. 
Jurgio Draugystės ir Piliečių 
Kliubo.

Laidotuves prižiūri grabo-' 
rius J. LeVanda.

Dramatišku įrodymu vie
ningumo kraujo svetimkalbių 
New Yorko piliečių bus masi
nis davimas kraujo kovo 4-tą, 
10:30 vai. ryto, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus kraujo 
davimo centre per atstovingus 
vyrus ir moteris iš dvidešimt 
astuonių organizuotų taurų, 
gyvenančių metropolišk o j o j 
didžios amerikiečių tautos lie
jykloje.

Kraujo davėjai bus parink
ti iš liuosnorių, atsikreipusių į 
devynias dešimt svetimkalbių 
dienraščių ir savaitraščių, iš
einančių didmiestyje ir jo ar
timose apylinkėse. Kiekvienas 
laikraštis prašomas atsišauk
ti į savo skaitytojus gavimui 
aukotojų pantės kraujo plaz
mos bankui, kurį Raudonasis 
Kryžius sudaro mūsų ginkluo
toms jėgoms.

New Yorko kvota yra 10,- 
000 puskvorčių. (pints) kraujo 
per savaitę. Tikimasi, kad 
apart šių liuosnorių, parinktų 
d e m on strac i j a i svetimkalbių 
ištikimybės, tūkstančiai kitų 
praves tautiškas kraujo davi
mo dienas. Tokiu būdu bus 
viena diena paskirta lietu
viams, kita lenkams, dar kita 
italams ir taip toliau.

šiai demonstracijai kraujo 
davėjai prašomi pribūti tautiš
kuose kostiumuose stojimui 
prieš fotografijų ir judžių ka
moras.

Laisvės skaitytojai dėl to 
prašomi atvirute ar laišku 
tuojau pranešti apie savo da- 
lyvumą tose ceremonijose, pa
žymint savo pavardę, adresą, 
amžių, kad geroje sveikatoje 
ir kad galės pašvęsti porą va
landų ceremonijoms kovo 4- 
tą. Patsai davimas kraujo ima 
mažiau pusvalandžio, įskai
tant ir kraujo ištyrimą, taipgi 
trumpo pasilsio laikotarpį.

Iš laisviečių pirmuoju užsi-1 
rašė Rojus Mizara, dienraščio 
vyriausias redaktorius.

J. R. Fliesler,
R. K. Kraujo Davimo 

Centras.

Visą susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

< LIETUVIAI, pamatykite 

"Hitlerio 
Vaikus"

PARAMOUNT THEATRE ir DĖKOKITE 
UŽ TAI, KAD JŪSŲ VAIKAI AMERI
KIEČIAI NIEKADOS NEBUS AUKLĖ
JAMI MIRČIAI PAGAL KOKIO BĖGAI- 
LESTINGO DIKTATORIAUS JSAKYMĄ. 
Pamanykite ‘HITLERS CHILDREN” 
(Hitlerio Vaikus), kad patirt, dėl ko 
Jungtinės Tautos kariauja. Drama ir vi
dujinė kova, kuomet meilė moteries ir 
meilė Žmonijos nuplėšia užkartos tamsy
bės užlaidą ir sudaužo pamišėlio nukaltus 
retežius. SCENOJE XAVIER CUGAT 
ir JO ORKESTRAS ir dar įdomybė, 
HENRY YOUNGMAN.

PARAMOUNT

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 Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

-.......... ............. ........ —

i

Frances Kasulaitienė, 52 m. 
amžiaus, 523 Evergreen Ave., 
Brooklyne, mirė vasario 23 d. 
Kūnas pašarvotas namuose.

Laidotuvės įvyks vasario 26 
d., šv. Jono kapinėse. Velio
nė paliko nuliūdime našlį An
taną.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius M. Bieliauskas, 
660 Grand Street.

Lietuvių Rakandų Krautuve
<♦>

PRAKALBOS Ir KONCERTAS
Rengia

Lietuvių Komitetas Teikimui Pagelbos Lietuvai ir Sovietų Sąjungai

RANDAVOJIMAI

<b

<♦)<♦)

<

<!>

Sekmadieni, 28 Vasario - February
GRAND PARADISE SVETAINĖJE

318 GRAND ST., kampas Ilavemeyer St. BROOKLYN, N. Y
Pradžia 2-rą valandą dieną

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys pavieniui vyrui. Kambarys 
šviesus, atskiras įėjimas. Yra va- 
na, šiltas vanduo. Galima matyt bi
le kada. — B. M., 386 Grand St. 
(3-čios lubas), Brooklyn, N. Y.

(47-48)

<t>

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vadovaujamas B. Šalinaitės.

KALBĖTOJAI BUS:

1
4 ■

K i

VLADIMIR KAZAKEVICH, Ekonomistas-rašytojas. Gimęs Rusijoj; 
gyvenęs tolimuose rytuose, o dabar Jungtinėse Valstijose.

POVILAS ROTOMSKIS, Sovietų Sąjungos Gen. Konsulo Atstovas.

ROKAS MIZARA, “Laisvės Redaktorius.

MOTIEJUS ŠOLOMSKAS, “Tiesos” Jaunimo Skyriaus redaktorius 
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS, Liet. Kom. Pirmininkas iš Newdrko.

- —------- ---KONCERTINĘ PROGRAMĄ PILDYS: ~
SIETYNO CHORAS, iš Newark, N. J., vadovaujamas B., šaknaites.
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ, ALDONA KLIMAITĖ, ir SUZANA KAZOKYTĖ,

ĮŽANGA VELTUI. • • Kviečia Rengėjai. 
------------------------------------ i-------- ------z

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Didžiojo New Yorko lietuvių na
mų savininkų metinis susirinkimas 
jvyks penktadieni, vasario 26 d., 8 
v. v., A. Daukanto salėje, 950 Ja
maica Ave., kertėje Nichols Avenue, 
Cypress Hills, Brooklyne. Šiame su
sirinkime bus svarbių pranešimų ir 
valdybos rinkimai. (46-48)

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas pri

žiūrėti 42 šeimynų namo, garu ap
šildomas ir su refrigeration. Mokes
tis .$75.00 j mėnesį su 3 kambariais. 
Antrašas, 403 Hewes St., Apt. 3. 
Atsišaukite prieš 3 vai. po piet, bi
le dieną. (46-51)

Reikalinga opereiterių prie singer 
siuvamų mašinų. Gera alga, nuolati
nis darbas. Mes kalbame lietuviš
kai. Prašome kreiptis pas: M. & S. 
Shillman, 808 Driggs Ave., kampas 
So. 5th St., Brooklyn, N. Y. (47-48)

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

Reikalinga stiprių vyrų dėl gene
ralinio darbo. Kreipkitės pas Rubin 
Bros., 9-11 Boerum St., B’klyn.N.Y.

(46-48)

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7170 
B---------------------- - ------------------------- (g

<♦>

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.

<♦>

i)
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

fiiao •

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
\

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-2178




