
KRISLAI
Degutiniai didvyriai 
Mums pirmieji smūgiai. 
Už carter] ir už laisvę. 
Spėliojimai ir troškimai.

Rašo A. BIMBA

Lietuviški pronaciai neriasi 
iš kailio ir siunta. Mato sau 
galą ir bijo.

Taip tik galima išaiškinti 
tos piktosios traicės bendro 
fronto didvyrius Bostone, ku
rie ištepė smala metodistą ži- 
nyeios ir pašalpos krautuvės 
langus.

Keleivinė propaganda tuos 
didvyrius pagimdė. Smalavi- 
riai smalavirius tiktai ir gali 
pagimdyti.

Kaip čia senai Keleivio re
daktorius nupiešė špygą, po ja 
parašė “Stalino rublis” ir pa
aukojo masiniam susirinkime.

Dabar jo politiniai auklėti
niai smala aptepė langus ir 
parašė: “Down with commu
nism!”

Kokia višta, toks i)’ kiauši
nis.

PiiTnutinis rimtas, tiesiogi
nis amerikiečių susikirtimas su 
Hitlerio ginkluotais barbarais 
mums uždavė smūgį. Tunisi- 
jos mūšį mes pralaimėjome.

Mūsų valdžia neslepia, kad 
turėjome pasitraukti ir užleis
ti pozicijas su dideliais nuos
toliais.

Prezidentas Rooseveltas per
spėjo. Jis sakė, kad mes turi
me tikėtis didelių nuostolių. 
Ims laiko ir jėgų vokiečius ir 
italus iš Tunisijos sugrusti į 
Viduržemio jūrą.

Bet šis mūsų jėgų pralaimė
jimas pirmame susikirtime 
nieko nenulemia. Jis tik paro
do, kad mes turime būti pasi
ruošę didiems pasiaukoji
mams. Mes turime vieningidu 
dirbti karo laimėjimui. Mes 
turime atminti, kad mūsų jau
nuoliai tenai karo fronte au
koja savo gyvybę.

Ar žinote kam staiga parū
po Atlanto čarteris ir Lietuvos 
nepriklausomybė? Ogi Kelei
vio redaktoriui, kuris dar taip 
nesenai juokus krėtė iš Lietu
vos ginkluotų jėgų ir sakė: 
Lietuvos armija turėtų būti 
paleista, o jos kareiviai tegul 
eina karvių ganyti!

Michelsonas, kalbėda m a s 
apie mus, klausia:

“Ar jie remia Atlanto kar
terį? Ar jie stoja už nepri
klausomą Lietuvą?”

Taip, mes nuoširdžiausiai 
remiame Atlanto čarterį, nes 
mes visuomet rėmėme ir re
miame visų tautu ir žmonių 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Mes netikime į jokį pavergi
mą.

Kaip tik todėl mes stojame 
už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą: už Lietuvą, laisvą ne 
tik nuo svetimų pavergėjų, bet 
ir nuo tokių budelių, kaip 
Smetona.

Ar dabar aišku, už kokią 
Lietuvą mes stojame?

Ir tik todėl, kad mes stoja
me už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą, mes pasitikime Lietu
vos žmonėmis ir smerkiame 
tuos pronaciškus tarybininkus, 
kurie bando Lietuvai užkar
ti savo užmačias.

Kaip tik todėl mes tikime, 
kad Lietuvos žmonių, laisvai 
padarytas prisidėjimas prie 
laisvų tautų šeimos geriausia 
užtikrins jos laisvę ir nepri
klausomybę.

Ruošiame masinius mitingus 
mes, ruošia ir jie, tai yra, 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Mes renkame aukas ir jie 
renka.

Mes renkame aukas suteiki
mui medikališkos pagelbos 
kovojantiems Jungtinių Tautų 
didvyriams bei nupirkimui am- 
bulansų.

Jie gi renka aukas ir siunčia 
Chicagon Vaidylai ir Grigai
čiui vedimui pragaištingos 
propagandos.

Tai toks skirtumas.
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Anglai Atėmė iš Vokiečių 
Punktą Mareth Tvirtovių

Linijoj Piet. 1 unisijoj
šiaur. Afrika, vas. 19. — 

Neoficialiai pranešama, kad 
Amerikos kariuomenė, pasi
traukus iš centralinės Tuni
sijos truputį per sieną į Al- 
žyriją, dabar įsi drūti n o Te- 
bessos kalnuose, Alžyrijos 
pusėje, iki Pichono, Tunisi
joj.

Prancūzų generolas Al
phonse Juin, pareiškė, kad 
“amerikiečiai griežtais sa
vo tankų veiksmais sulaužė

Amerikos Lėktuvai Kartoti
nai Atakavo Japonus Salia

mono Salose ir Burmoj 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, vas. 18. — Laivyno pranešimas: 
PIENINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Vasario 17. — Mūsų Dauntless bombanešiai-smigikai 
(Douglas), lydimi Airacobrų ir Wildcats lėktuvų ko
votojų, bombardavo japonų užimtą sritį Mundoi, New 
Georgia saloj, ir užkūrė gaisrus.

Vas. 17-18 naktį aštuoniolika Jungtinių Valstijų lėk
tuvų bombardavo japonų pozicijas Kolombangara sa
loje.

NEW DELHI, Indija, vas. 18. — Jungtinių Valstijų 
čionaitinių oro jėgų štabo pranešimas:

Mūsų lėktuvai kovotojai su kulkasvaidžiais ir nedi
delėmis bombomis vėl atakavo japonų įrengimus ir au
tomobilius šiaurinėje Burmoje vas. 16 d.

Vienas mūsų lėktuvų būrys atakavo 20 japonų tro- 
kų, kurie buvo prikrauti tiltinių įrengimų ir važiavo 
į pietus nuo Hyunginzupo. Kitas mūsų lėktuvu būrys 
užklupo dar 20 japonų trokų sustatytų aikštėje arti 
Hyunginzupo ir praneša, kad tiesiog bombomis pataikė 
į juos.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

Amerikiečių Kariuo
menės Nuostoliai
Washington. — Neskai

tant paskutinių kelhi dienų 
nuostoliu Tunisijoj, ameri
kiečiai iki vasario 18 d. nu
kentėjo sekamus nuosto
lius: '

%

Žuvo 3,533 armijos ka
riai; 5,078 jūreiviai, 1,483 
marininkai ir 51-nas pajū
rių sargybos narys; viso 
10,145.

Sužeista 10,895; be žinios 
dingo 38,026; nelaisvėn pa
imta 6,132; taipgi 65,198 iš 
viso, kaip skaičiuoja United 
Press.

Kas liečia pastarųjų die
nų nuostolius Tunisijoj, tai 
Jungtinių Valstijų karo se
kretorius Stimson sakė, 
jog šie nuostoliai yra gana 
dideli.

PER BOMBANEŠIO NE
LAIMĘ ŽUVO 24.

Seattle, Wash. — Nukri
tus dideliam bombanešiui •
ant skerdyklos, žuvo visi
14 jo įgulos narių ir tapo 
užmušta 10 darbininkų.

vokiečių ofensyvą.”
Kiti pranešimai teigia, 

jog nacių komandierius Ro- 
mmelis sulaikęs ofensyvą 
prieš amerikiečius, kad ga
lėtų atremti Aštuntąją an
glų armiją, atakuojančią 
hitlerininkus Mareth tvir
tovių linijoje, pietinėje Tu- 
nisijoje.

Anglai atėmė iš vokiečių 
Foum Tatahouine, pietinia
me tos linijos gale.

“Aštrus Nepavyki- 
mas” Amerikai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Stimson sakė, jog paskuti
nėmis dienomis amerikiečiai 
Tunisijoj nukentėjo “aštrų 
nepasisekimą”. “To nerei
kia mažinti, bet juo labiau 
nereikia didinti” šito laiki
no nepavykime amerikie
čiams, kaip įspėjo Stimson.

Priešų Pasigarsinimas
Romos radijas pasakojo, 

būk italai ir vokiečiai per 
kelias paskutines dienas 
Tunisijoj paėmę nelaisvėn 
2,876 talkininkų karius ir 
būk sunaikinę bei pagrobę 
169 anglų - amerikiečių tan
kus ir 96 šarvuotus auto
mobilius. Niekas to nepa
tvirtina.

Chungking, Chinija.—Ja
ponai pradėjo smarkiai ata- 
kuot chinus septyniose sri-. 
tyse nuo ežerų į šiaurius 
nuo Shanghajaus iki Yun- 
nano raistų į pietų vaka
rus.

Washington.
Valstijų kongrese vas. 18 
d. kalbėjo žmona Chiang 
Kai-sheko, vyriausio Chini- 
jos karo vado. Jinai ragi
no Ameriką ir kitas Jung
tines Tautas kuo greičiau
siai šturmut ir supliekt Ja 
poniją. Chiang Kai-shekie- 
nė sakė:

“Atrodo, jog dabar vy 
rauja tokia nuomonė, kad 
japonų sumušimas esąs pa 
lyginti nesvarbus ir kad 
pirmoje vietoje reikią apsi
dirbti su Hitleriu. Bet to 
nepatvirtina tikrieji faktai, 
o ir pačioms Jungtinėms 
Tautoms pavojinga leist 
Japonijai pasilaikyti, kaip 
kokiam Damoklio kardui 
virš jų galvų, kardui, kuris 
gali bile minutę nukristi.

“Neužmirškime, kad šian
dien Japonija savo užim
tuose kraštuose turi dau
giau medžiaginių priemo
nių šaltinių negu Vokietija.

“Neužmirškime, jog kuo 
ilgiau bus palikta Japonija

PERSIGANDĘS NACIU PROPAGANDISTAS 
GOEBBELS MĖGINO SUKURSTYT ANGLIJA 

IR AMERIKį PRIEŠ SOVIETUS
Nacių propagandos mini- 

steris Goebbels vas. 19 d. 
rėkavo per Berlyno radiją, 
kad, girdi, vokiečiai atei 
nantį pavasarį vėl pradėsią 
didžia ofensyvą prieš Sovie 
tus, kad vasarą nacių sub- 
marinai juo smarkiau skan 
dinsią Jungtinių Tautų lai
vus ir kad vokiečiai at- 
remsią bile kokį Anglijos ir 
Amerikos bandymą įsiveržt 
į Europos žemyną. Jis už- 
reiškė, jog Vokietijos žmo
nės turės taip karui pasi
aukoti, kaip jiem net nepri
sisapnavo.
Tas hitlerininkų propagan

distas aplinkiniai ' atsišau
kė ir į Angliją ir Jungtines 
Valstijas, gąsdindamas bol
ševizmo baubu. Esą, jeigu 
Sovietai laimėtų karą, tai,

KONGRESO KOMISIJA UŽGYRE SUMANYMU 
ATIDET VEDUSIŲJŲ DRAFTAVIM A

Washington. — Kongreso 
komisija kariniais reikalais, 
23 balsais prieš 2, užgyrė 
Kilday sumanymą, reika
laujantį toliau atidėt armi- 
jon ėmimą vedusių vyrų. 
Jeigu kongresas priimtų šį 
sumanymą su jo pataisy
mais, tuomi būtų panaikin
tas karinių žmonių 
jėgų komisionieriaus Paulo 
V. McNutt’o patvarkymas, 
kuris įsakė draftuot vyrus 
iš nereikalingų karui užsi
ėmimų, o- paliuosuot nuo 
karinės tarnybos asmenis 
dirbančius būtinose karui 
pramonėse.

Kilday įnešimas siūlo 
šaukt kariuomenėn naujo
kus sekama eile, atidedant 
turinčius vaikų vedusius

Jungtinių kaipo nekliudoma tų prie
monių savininkė, tuo labiau 
ji sustiprės. Kiekviena die
na dabar paima vis daugiau 
amerikiečių ir chinų gyvy-
bių.

“Neužmirškime, kad per 
puspenktų metų Chinija 
turėjo pati viena, be jokios 
pagalbos iš niekur, atlaikyt 
kraugerišką Japonijos pašė
limą...

“Jungtinių Valstijų lai
vyno laimėtos pergalės ir 
puiki kova Guadalcanal sa
loje liudija, kad, galų gale, 
bus sumuštos nelabosios ja 
ponų jėgos, nors ir reikės 
ilgos, sunkios kovos.

“Bet ar gi mes neturime 
teisybės ir teisingumo pu
sėje stipriuosius mūsų tal
kininkus — Angliją, Rusiją 
ir kitas narsias ir neatlai- 
džias tautas?

“Mes Chinijoje, kaip ir 
jūs, norime geresnio pasau
lio nė tik sau patiems, bet 
visai žmonijai.

purdi, užvaldytų ne tik visą 
Europos žemyną, bet ir pa
čią Angliją. Jis dejavo, kad 
to nesuprantą Anglijos vys
kupai ir amerikiečių ir an
glų valdovai, kurie, pasak 
Goebbelso, “pasiduodą žy
dams.”

Goebbels rėkavo, kad Eu
ropai teliekąs tik vienas pa 
sirinkimas iš dviejų — arba 
jinai turėsianti pasiduoti 
hitlerininkų globai, arba pa
tekt po karine bolševikų ap
sauga.

Kartu j 13 grūmojo pavar
tot naujas karo priemones, 
nepasakydamas kokias. Gir
di, “klausimas ne tame, ar 
geri ar blogi kovos būdai, 
bet tame, ar jie veda prie 
pasisekimo.” 

vyrus į pat galą:
1. Pavieniai vyrai, kurie 

neturi jokių giminių užlai
kyti.

2. Pavieniai, kurie finan
siniai palaiko artimus gimi
nes.

3. Vedę pirm 1941 m. 
gruodžio 8 d. vyrai, tebegy
veną su žmonomis.

4. Vaikų turį vedę vyrai, 
gyveną su savo žmonomis.

Japonai Pasimoję Su
triuškint Chinija

Japonų radijas skelbė, 
kad japonai yra pasiryžę 
“visais galimais būdais su
triuškint Chinijos pasiprie
šinimus.”

Sovietų Kariuomenė Artinasi 
Prie Oriolo; Perkirto Naciam 

Taganrogo Geležkelį 
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 19. — Vidunaktinis Sovietų radijo 

pranešimas užrekorduotas Londone:
Vasario 18 d. Oriolo srityje mūsų kariuomenė už

ėmė apskričio centrą ir geležinkelio stotį Zalegosč ir 
dideles apgyventas vietas Pokovskoje ir Verchniaja 
Sosna.

Į vakarus nuo Rostovo - prie - Dono mūsų kariuome
nė plėtė savo ofensyvą ir užėmė dar kelias apgyventas 
vietas, tame skaičiuje ir apskričio centrą Matvejev 
Kurgan.

Krasnodaro srityje (vakariniame Kaukaze) mūsų 
kariuomenė atėmė iš vokiečių apskričio centrą ir ge
ležinkelio stotį Sieverską ir stambias apgyventas vie
tas Staroveličkovską, Smolenskają ir Azovską.

Į vakarus nuo Novošachtinsko mūsų kariuomenė, 
sėkmingai tęsdama ofensyvą, užėmė 60 apgyventų vie
tų.

Vienas junginys mūsų motorizuotos kariuomenės nu
kovė 1,000 vokiečių kareivių ir oficierių ir nelaisvėn 
paėmė 1,500 priešų. Vokiečiai, besistengdami sulaikyt 
mūsų žygiavimą pirmyn, skubotai sudarė naujus savo 
kariuomenės junginius.

Sovietinė kariuomenė padarė sunkių nuostolių 79-tai 
vokiečių pėstininkų divizijai, kuri daugiausiai buvo su
daryta iš sužeistų kareivių ir oficierių, pirm laiko pa
imtų iš ligoninių, taipgi iš priešų lėktuvų stovyklų Ta- 
ganroge ir kitur. ’

Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado mūsų kariuome
nė užėmė kelias apgyventas vietas. Buvo išmušta iš vei
kimo bei išdeginta 10 vokiečių tankų ir du šarvuoti au
tomobiliai ir pagrobta 37 trokai, septynios mortiros ir 
kiekis kitų karo reikmenų.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

Raudonarmiečiai Jau Tik už 30 Mylių nuo Oriolo; 
Per Dieną Atvadavo Virš 70 Apgyventų Vietų
Maskva, vas. 19. — Rau

donoji Armija, grumdamasi 
pirmyn per žiaurias sniegų 
audras, atėmė iš vokiečių 
dar 10 miestų - miestelių į 
pietus nuo Oriolo, tvirtovlš- 
ko nacių atspirties punkto, 
svarbaus geležinkelių ir fa
brikų miesto.

Smarkiai žygiuodami 
raudonarmiečiai šiauriniai- 
rytinėmis Azovo Jūros pa- 
krantėmis, atėmė iš hitleri- i vais iškelta į Juodosios Jū
ninku Matvejev Kurganą, 
tik 26 mylios į šiaurius nuo 
Taganrogo, ir tiesioginiai 
gręsia apsupt nacius šiame 
mieste.

Užimdami Mt. Kurganą, 
sovietiniai kovotojai perkir
to svarbiausią priešams ge

Angly Lėktuvai Naiki
no Wilhelmshaven?
London, vas. 19. — Didie

ji Anglijos bombanešiai jau 
72-rą kartą triuškino vo
kiečių submarinų stovyklą 
Wilhelmshaven; mėtė bom
bas sveriančias po du iki 
keturių tonų ir pasėjo tūk
stančius mažesnių, pade
gančiųjų bombų. Keturi an
glų bombanešiai negrįžo.

Kiti Anglijos lėktuvai at
akavo nacių karinius punk
tus Francijoj ir Belgijoj.

Anglų orlaiviai trečiadie
nį nuskandino vieną viduti
nį fašistų laivą ties Sicili
ja, Italijos sala.

ležinkelį, einantį tarn Ta- 
tranrogo ir Doneco Basei
no.

’Oriolo sritvje raudonar
miečiai atvadavo nuo priešų 
Zaleo'osčą ir eilę kitu stra
teginių miestų - miestelių. 
Vienu ruožtu Sovietam te
lieka jau tik 30 mylių pa
siekt Oriolą.

(Anglų radijas pranešė, 
kad rusų kariuomenė, lai- 

ros krantą, jau apsupo na
cius Novorossiiske iš šiau
rių - vakarų pusės.)

Sovietų kariai sumušė 
visas pasmarkintas vokiečių 
kontr-atakas ir užėmė dau
giau kaip 70 miestų, mies
telių ir kaimų per dieną.

Iš Oro Bombardavo 8 
Japonų Stovyklas

Australija, vas. 19. — 
Amerikos ir Australijos or
laiviai įkandžiai bombarda
vo aštuonias japonų kari
nes stovyklas - bazes Salia
mono salose ir Timor saloj. 
Visi talkininkų lėktuvai 
sveiki sugrįžo.

London, vas. 19. — Kari
niai vokiečių laivai užpuo
lė eilę Anglijos laivų, plau
kiančių per šiaurinę Jūrą 
ir lydimų savų karinių lai
vų. Naciai nepadarė jokių 
nuostolių anglų laivam, o 
anglai nuskandino motorinį 
priešų torpedlaivį.
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Sako, Sovietai Paklupdė Hitlerį
Dabar jau kiekvienam protaujančiam 

žmogui yra aišku, kad Sovietų Sąjungos 
liaudis parbloškė Hitlerio ir jo razbai- 
ninkų šaikos galybę. Ir kas įdomiausia, 
kad Raudonoji Armija atliko tą pati 
viena.

Net tokis Mr. William Philip Simms, 
neprielankus Sovietų Sąjungai kolumni- 
stas Howard-Scripps laikraščiuose, vasa
rio 10 d. apibūdinęs esamą Sovietų Są
jungos fronte padėtį, rašo:

“Hitleris savo ofensyvoj prieš Rusiją 
padarė du bandymus. Ir nei viename už
puolime jis nebijojo antrojo fronto sau 
iš užnugario. Jis galėjo ir metė visą svo
rį savo jėgų prieš Raudonąją Armiją. Ir 
abejais atsitikimais jis turėjo pilniausią 
pagelbą iš savo prietelių, Mussolinio ir 
Austrijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulga
rijos ir Finliandijos.”

Reiškia, 1941 ir 1942 metais Hitleris, 
su jo razbaininkų šaika, būdamas sau
gus iš užnugario, kur nebuvo nei ban
dymo atidaryti antrą frontą, metė savo 
jėgas prieš SSSR ir abu kartus pralai
mėjo. 1941 metais pralaimėjo prie Mas
kvos, o 1942 metais prie Stalingrado.

Mr. Wm. Philip Simms mano, kad 
trečias Hitlerio puolimas ant Sovietų 
Sąjungos, 1943 metais, visai neįmano
mas. Jau antras jo puolimas biivo daug 
silpnesnis už 1941 metų,; nes Raudonoji 
Armija išdaužė Hitlerio “viršžmogius- 
nacius”. Gi 1943 metais Hitleris negali 
būti ramus, kad Amerikos ir Anglijos 
armijos nekirs jam smūgio į nugarą. Jis 
dabar priverstas laukti tokio smūgio.

Antras frontas neįvyko 1942 metais, 
todėl karas užsitęsė. Bet 1943 metais ir 
kuogreičiausiai jis turi įvykti. To reika
lauja Amerikos ir kitų Jungtinių Tau
tų karo laimėjimas. Tam mes pilnai pa
sirengę. Hitleris paklupdytas Sovietų Są
jungoj, bet tas dar nereiškia, kad naciai 
lengvai pasiduos, pasitrauks iš pavergtų 
kraštų ir atsisakys nuo savo pasiutusio 
nusistatymo pavergti visas kitas tautas 
ir jas išnaudoti.

■ ę

Ne Šitaip Reikia Priešas Mušti
Jungtinių Valstijų kongreso narė, 

Claire Boothe Luce, andai sakė kalbą, 
puolančią vice-prezidentą Wallace ir jo 
pažiūras į busimąją pasauly santvarką, 
pokarinę santvarką. Vice - pre
zidentas Wallace, kaip žinia, yra 
tasai žmogus, kuriam rūpi matyti pa
saulį bendradarbiaujantį, susitvarkiusį 
taip, kad jame visos tautos, tiek dide
lės tiek mažos, jaustųsi laisvos ir vis
kuo patenkintos.

Poniutė Luce, tačiau, neimdama atsa
komybės už savo žodžius, ne tik puolė 
vice-prezidentą, bet podrau ji grąsino ir 
Anglijai,—jai, matyt, rūpėjo įleisti tam 
tikrą dožą neapykantos į Jungtinių Tau
tų vienybę. Mrs. Lucei labai parūpo 
Amerikos orlaivininkystė (aviacija). Gir
di, anglai po karo galį paveržti iš Ame
rikos tą biznį!

Po to pasirodė Anglijos spaudoje bal
sų, atsakančių poniutei kongreso narei. 
Tūli anglai imperialistai pradeda rėkti, 
girdi, amerikiečiai paveržšią komercinę 
aviaciją iš anglų.

Vieni rėkia, kiti panašiai atsiliepia. 
Tie žmonės jau pradeda dabar rietis dėl 
aviacijos kaulo.

Ar tai yra naudinga Jungtinėms Tau
toms? Argi tai tinka, kada karas dar 
toli gražu neužbaigtas, o jau pradedama 
šumyti, kas kokį biznį, kas kokius kelius 
privaląs po karo turėti arba neturėti?

Ne, tai nėra gerai. Tas nežada nieko 
naudingo. Tas tiktai įneša daugiau ne
susipratimų į Jungtinių Tautų tarpą..

•Paminėtoji poniutė ir tie, kurie jai 

pritaria (o taipgi ir Anglijos panašūs 
ponai) privalo suprasti, kad prieš Jung
tines Tautas tebestovi dar 
milžiniški darbai, milžiniški už
daviniai, — uždaviniai priešui nugalėti. 
Tuomi reikia šiandien sielotis. Dėl to 
reikia rūpintis.

LDS Padėtis 1943 Metų Pradžioje
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas Tiesa (iš vasario 15 d.) rašo:
“Sausio 1 d., 1942 m., LDS suaugusių 

skyriuje turėjo 8,050 narių. Per visus 
1942 metus įrašyta 485 nauji nariai. Tuo 
pačiu metu išsibraukė 326, mirė 87, viso 
nustojome 413 narių. Dabar suaugusių 
skyriuje yra 8,122 nariai. Paaugo 72 na
riais.

“Vaikų skyriuje sausio 1 d., 1942 m., 
buvo 501 narys. Gauta 67 nauji nariai. 
Tuo pačiu metu išsibraukė 47, persikėlė 
į suaugusių skyrių 13, viso 60 narių. 
Dabar vaikų skyriuje yra 508 nariai. 
Paaugo 7 nariais.

“Iš viso su sausio 1 d., 1|943 m., LDS 
turi 8,630 narių. Paaugo 79 nariais.

“1942 metai mūsų Susivienijimui, ma
tyt, buvo geresni, negu 1941 metai. Vy
riausiai geresni jie buvo tuomi, kad bis- 
kį mažiau išsibraukė senųjų narių, taip
gi biskį daugiau gauta naujų narių.

“Vaikų skyrius taipgi sutvirtėjo. Tai 
labai geras ženklas.

“Finansiniai LDS irgi gražiai paau
go. Bet apie tai bus paskelbta sekančia
me “Tiesos” numeryje, kadangi šiuo me
tu dar teberengiamas finansinis rapor
tas, kuris bus su kovo 1 d. priduotas 
valdiškiems apdraudos departmentams.

“Smagu čia mums atžymėti, kad LDS 
pereitais metais paaugo. Tuomi, tačiau, 
mes negalime pasitenkinti. Šiais 1943 
metais mes turime dar daugiau paau
ginti savo Susivienijimą. Turime gauti 
daug daugiau naujų narių, taipgi pri
žiūrėti senuosius, kad dar mažiau išsi- 
brauktų.

“Dabar, vajaus metu, turime daug 
smarkiau darbuotis.”

Komunistų Veikla Indijoj
Indijos Komunistų Partija ilgai buvo 

priversta veikti slaptai. Nors Anglijos 
vyriausybė jau ir nuėmė nuo Komunistų 
Partijos nelegališkumą, bet tuo pačiu 
kartu dar ištisą eilę žymių partijos vei
kėjų laiko kalėjime, nes bijos komunis
tų įtakos, kaip pareiškė Amerikos ko
respondentas Mr. H. L. Matthews ir 
Komunistų Partijos vadas P. C. Joshi.

Indijos Komunistų Partija aktyviai da
lyvauja mobilizuodama mases karo per
galei. Jos rolė aiškiai matoma karinėj 
gamyboje. Indijos Komunistų Partija 
aktyviai veikė Indijos apgynimui, kada 
jai buvo didelis pavojus iš Japonijos pu
sės, po to, kaip Japonija pavergė Bur- 
mą.

Indijos Komunistų Partija ir dabar 
energingai veikia karo laimėjimo pa
stangose. Jos įtaka smarkiai auga. Par
tijos vadas P. C. Joshi pilnai pasitiki, 
kad šalies laisvė bus atsiekta, kaip ir 
karo pergalė iškovota.

Štai Keliai Į Pergalę
Dienraštis “P. M.” daro išvadą, kad 

Amerikos ir Anglijos armijos tuojau tu
rinčios kirsti smūgį hitlerizmui. Gana 
jieškoti “naujų frontų,” gana jieškoti 
“silpnų vietų”! Visur hitlęrizmas yra 
žvėriškas, nachališkas, žiaurus, bet tuo 
pačiu kartu ir silpnas.

Dienraštis nurodo, kad mūsų armijos 
turi atsidaryti vienu kartu ne vienus 
vartus, bet daug.-Pulti per Norvegiją, 
Belgiją (šiaurinę Franciją, vakarinę 
Franciją, pietinę Franciją, piet-vakarinę 
Italiją, Graikiją ir Bulgariją.

Tuo kartu Raudonoji Armija ves savo 
ofensyvą iš rytų. Suspausti tuos žmogė- 
das iš visų pusių ir sunaikinti. Juo grei
čiau tą padarysime, tuo greičiau sunai
kinsime budelius, kurie milijonais žudo 
žmones pavergtose šalyse, tuo greičiau 
užbaigsime karą su mažiau žuvusių ko
votojų ir sumažinsime karo naštą. Tik 
antrasis frontas prieš Hitlerį tą gali pa
daryti.
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praeitą savaitę pakartojo 
savo nusistatymą, kad pilie
tybės atsakomybės nebūtų 
atsakytos amerikiečiui, ku
ris yra lojalus.

“Demokratinė teisė pildy
ti pilietybės pareigas neturi 
būti atsakyta nei vienam lo
jaliam piliečiui, nežiūrint jo 
kilmės,” prezidentas Roose- 
veltas sako. “Pagrindinis 
šios šalies įsteigimo princi
pas yra, kad amerikonišku
mas priklauso nuo proto ir 
širdies; amerikoniškumas 
nėra ir niekad nebuvo rasės 
arba kilmės dalykas. Geras 
amerikietis yra lojalus savo 
kraštui, ir mūsų laisvės ti
kėjimui ir demokratijai. 
Kiekvienas lojalus Ameri
kos pilietis turėtų gauti 
progą tarnauti savo kraš
tui, kur tik jo gabumai dau
giausia reikalingi — ar.tai 
prie mūsų ginkluotų jėgų, 
karo produkcijoj, žemdirby
stėj, valdžios tarnyboj, ar
ba kitam darbui, kuris rei
kalingas karo pastangai.”

Karo Pašalpos Raportas
Daugiau negu $28,000,- 

000 buvo surinkta 1942 m. 
organizacijų Su v. Valstijo
se pašalpai svetimose šaly
se, pagal pranešimą prezi
dento Karo Relief Control 
Board. Beveik $80,000,000 
buvo surinkta nuo rugsėjo 
6 d., 1939 m. per gruodžio 
mėn. 1942.

Daugiausia tų pinigų ga
vo Rusija, Lenkija, Graiki
ja, Francija ir Anglija. Bet 
ir sekamos šalys gavo —Al
banija, Armėnija, Belgija, 
Luksemburgas, Kanada, 
Chinija, Čechoslovakija, Da
nija, Estonija, Francija, 
Graikija, Vokietija, Latvia,; 
Lietuva, Olandija, Norvegi- į pripažinimą Suv. Valstijų, m Pnlaabno TTilininn i y • • ttt , • J 1.Jie prisimena Washingto- 

no kuklumą ir prakilnumą;
I kada užbaigė savo militari- 
nius darbus, jis pasišalino 
iš veiklaus gyvenimo į savo 
farmą Mount Vernon— ligi 
jis vėl buvo pašauktas tap
ti vadovu jaunosios respub
likos.
Rooseveltas Reikalauja Ap
svarstyti Diskriminaciją 
Prez. Rooseveltas prane

šė praeitą savaitę, pareiš
kime iš Baltųjų Rūmų, kad 
jis prašė Paul V. McNutt, 
pirmininko War Manpower 
Commission, sušaukti kon
ferenciją vadų tų grupių, 
kurios priešingos diskrimi
nacijai karo darbuose, svar
styti pertaisymą ir sustip
rinti veiklą Fair Employ
ment Practice komiteto.

Per dvejis metus, prezi- gelžkelių ir kitų 
dentas sakė, Fair Employ- kurie buvo laikinai atidėti, 
ment Practice komitetas ir

jo egzekutyvis direktorius 
atsižymėjo, p r i statydami 
darbininkus karo darbams. 
Bet juos sulaikė faktas, kad 
nariai komiteto dirba tik 
pusiau - laiku savanorio pa
grindu; ir neturėjo jėgų ar
ba darbininkų išlaikyti jų 
atsakomybes.

Prezidentas pataria ap
galvoti padėjimą, ir kada 
dalykai bus sutvarkyti, ga
lima bus išspręsti problemą 

reikalų,

OWI.
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Raudonosios Armijos kariai ima tiesiog iš fabrikų (ka
žin kur už Uralu kalnu) tankus ir veža juos j frontą 
priešui mušti.

Savaitės Apžvalga
Amerikoniškumas yra Da- sienio, ir formaliame soli- 

lykas Proto ir širdies 
Stebėtiname pranešime,

darumo pareiškime prižada 
ginti bei saugoti įstaigas,

prezidentas Rooseveltas i^u™s TI protėviai. įsteigė
i , iVpnm'ii ii’ esi o nlrm'i milkrauju ir pasiaukojimu.

Įrodymas, kad ši tauta la
bai gerai žino, ką ji turi 
atsiekti šiais antrais karo 
metais, yra pasiryžimas su
triuškint Ašies agresiją.To- 
dėl paskelbta proklamacija, 
kad Washington© gimtadie- 

s vasario 22 d. bus ap- 
ikščiojamas Jungt. Vals- 

ijose, ne kaip šventė, bet 
kaipo diena milijonams dar
bininkų karo įstaigose ir 
anašiuose veiki muose, 

dirbti, kad sunaikinti prie
šus tos valstybės, kurią Wa- 
shingtonas taip narsiai ir 
pasekmingai vedė.

Mokyklose diena bus pa
prastai minėta. Šiose iškil
mėse studentai vėl persta
tys šio mylimo žmogaus gy
venimą.

Jie mato jį kaipo vaiką, 
vaikščiojantį prie upelio, 
netoli nuo dabartinės sosti
nės, medžiojantį. Vėliau jie 
mato jį jau paaugusį, lenk
tynėms einantį su savo vy
resniu broliu Lawrence, 
kurs buvo grįžęs iš karo 
Kartagenoje. Jis tada mo
kėsi vartoti šautuvą ir pra
dėjo rimtai studijuoti kari- 
ninkystę.

Kada jam suėjo 21 metai, 
jis jau buvo pulkininkas ir 
vedė savo pulkus — britų 
pulkus, bet jau tada galima 
buvo pastebėti jo narsumą 
ir pasiryžimą, kuris vėliau 
jam padėjo tapti Vyriausiu 
Kolonijų Pulkų Vadu. Vė
liau, jie seka jį įvairiose 
Amerikos kovose už nepri
klausomybę, kada jis sumu
šė veteranus Europos ka
rų, ir privertė stipriausias 
Europos tautas pripažinti 
jo žmonėms nepriklausomy- 

ibės teisę, ir viso pasaulio

Per daug metų buvo renka
mos aukos dėl Vilniaus vada
vimo po obalsiu “Mes be Vil
niaus nenurimsim.” Taigi, tų 
Vilniaus aukų buvo sudėta ga
na daug. Kaip girdėjom tų pi
nigų. apie $10,000 nesunau
dota, nes Vilnių išvadavo iš 
lenkų mūsų geri kaimynai, So
vietų Sąjunga, savo aukomis, 
ir atidavė Lietuvai. Bet Vil
nius ir visa Lietuva dabar pa
teko dar bjauresniam priešui 
— iš kurio mes negalim išsi- 
vaduot.

Na, ir vėl tas pats mūsų ge
rasis ir galingasis kaimynas, 
Sovietų Sąjunga su garbinga 
Raudonąja Armija, i kurią 
priklauso tūkstančiai Lietuvos 
sūnų, pradėjo mušti tą laisvės 
naikintoją Hitlerį ir Hitlerio 
žmogžudžius iš Sovietų Sąjun
gos žemės ir sykiu iš mūsų 
Lietuvos. Ir netoli ta diena, 
kada bus išvyti tie žmogžu
džiai.

Mes, Amerikos lietuviai, ku
riem rūpi matyti laisvą Lietu
vą, turim padėti tiems Lietu
vos pulkams, kurie taip nar
siai kovoja Raudonosios Armi
jos eilėse ir trokšta kuo vei
kiausiai išvaduoti savo šalį ir 
savuosius, kurie dar liko gyvi, 
ar neišvežti į kryžiuočių ver
giją.

Mes, Connecticut lietuviai, 
aukavę savo sunkiai uždirb
tus centus Vilniaus atvadavi
mui, reikalaujam, kad tie pi
nigai būtų, atiduoti tiems, ku
riems buvo aukoti — tai yra, 
toms armijoms, kurios eina va
duoti Vilnių. Taipgi mes atsi- 
šaukiam į visus lietuvius, ku

SKAITYTOJŲ
BALSAI

I 
z k

šeštadienis, Vasario 20, 1943 ♦

n
v

P

KUR VILNIAUS AUKOS? *
rie aukavo, kad reikalautų, 
kad tuos pinigus ponai atiduo
tų tuojaus Vilniaus vaduoto
jams.

Mes aukotojai Vilniui va
duoti, buvom parašę į savo Su
sivienijimo organą Tėvynę, 
kad jos redaktoriai gerai žino, 
kur tos aukos randas ir kam 
turi būt atiduotos, bet nega
vom jokio atsakymo per Tė
vynę, tik lyg pasityčiojimui 
uždėjo didelį antvalvį: “Mes 
be laisvės nenurimsim.” Taigi, 
mes visi, gelbėję kovotojus už 
laisvę, taipgi raginam jus, 
kurie dar nieko nepridėjot 
prie laisvės iškovot, tik ardote 
lietuvių vienybę, pasitaisykit.

Mes, laisvės ir vienybės my- 1' 
lėtojai, patariam jums, ponai 
laikraščių leidėjai, ir jūsų pri
tarėjai, jeigu jums tikrai rūpi 
laisvė Lietuvos ir visos žmo
nijos, tai stokit į pagelbą mū
sų valdžiai, susiraskit naudin
gus darbus, pirkite laisvės bo
nus, kurie galit, duokite krau
jo dėl sužeistų kovotojų, au- 
kokit Raudonajam Kryžiui, 
aukokit Raudonajai Armijai, 
sykiu ir Lietuvos kovotojams.

Ponai diplomatai ir kiti, ku
rie dar neprisidėjot prie Lietu

vos išlaisvinimo, tik laukiate, 
kad jums kas išvaduotų Lietu
vą savo krauju, ir vėl jus grą- 
žintų atgal ir užrioglintų ant 
sprando Lietuvos žmonių, ne- 
mislykite, kad taip bus. Jau 
praėjo jūsų medaus mėnuo. 
Stokite ir dirbkite patys už sa
vo pilvą. Nelaukite, kad žmo
nės jus šertų, nes jūs gerai ži
nomi savo darbais.

Vilniui Aukotojai.

ASILAS ERELI SKRAI
DYT MOKINA

“Keleivio” numeryj sep
tintam, vienas Baltimorės 
“mokytas” kriaučius (apa
čioje pasirašo — Baltimo- 
res Siuvėjas.) mokina re
daktorius lietuvių kalbos ir 
sintaksės. Apart kitko, jis 
kabinasi prie “Tiesos” re
daktoriaus J. Gasiūno, pa
cituodamas tilpusį ‘‘Tieso
je” sekamą antgalvį: “Bul
garijos Žmonės Sukyla 
prieš Nacius.” Ir toliaus po
nas Baltimorės Siuvėjas 
perša savo “patobulintą” 
tokį patį sakinį: “bulgarai 
kila,” o priešdėlį “su” išme
ta, pažymėdamas, kad “su” 
reiškia atliktąjį laiką. Va
dinasi, jeigu mes sakysime: 
“susileisk, durniau, iš gė
dos!” Tai pagal “mokyto” 
Siuvėjo morfologiją, irgi 
bus atliktojo laiko termi
nas?! Taipgi žodelis “su” 
yra ne “prefiksas,” kaip kad 
Siuvėjas makalo j a jį, bet 
lietuviškai vadinasi—Prieš
dėlis. “Prefix” yra angliš
kas žodis, reiškiąs “pri
jungti” arba “prikergti.”

Dar toliau Siuvėjas pri
kimba prie Daktaro Boriso 
rašinio, kuriame jis randa 
sekamą sakinį: “Yra gan
dai, kad bus stoka dėl civi
lių žmonių daktarų.” Tad 
žemiau jis suformuoja savo 
“patobulintą” sakinį, kuris 
skamba taip: “Yra mano-

ma, kad civiliems žmonėms 
gali pristigti gydytojų.” Ge
rai, truputį pataisyta, bet 
kodėl Siuvėjas nerašai tei
singai lietuviškai “civi
liams?” Kaip Siuvėjo para
šyta “civiliems”, tai irgi 
ne lietuviška. Pone, Siuvė
jau, jūsų rašyboje irgi jau
čiama didelis žargonas.

Tokios “puikios” Siuvėjo 
pastabos ir “patobulinimai” 
„Tiesos” redaktoriui kaip 
tik prilygsta Smetonos lai
kais išleistam Lietuvoje 
pradiniam elementoriui, ku
ris buvo kelių ponų ir po
nių “tobulinamas”, ir jame 
vienas poezijos šmotelis 
skambėjo ve kaip:

“Mama mala, tėtis kala, 
Mama tolei savo girnoms 

mala,
Kol tėvelis visai gauna 

galą.” 
Bridgeport© Dzūkelis.

ja, Palestina, Filipinų Sa- i 
los, Lenkija, Rusija, Angli-1 
ja ir Jugoslavija.

Tos skaitlinės neapima 
pinigus, surinktus per užre
gistruotas organizacijas,ku
rios šelpia neko vo jaučias 
šalis, nei Raud. Kryžių, 
kitas religijines grupes 
ba grupes, kurios teikė 
ro pašalpą ir pagelbą.
Suv. Valstijos Mini Wash- 
ipgtono Gimtadienį Sunkiu 

Darbu
Ap vaikščiojimas gimta

dienio Jurgio Washington© 
—“Tėvo . Savo Šalies” ir 
pirmo iš keliolikos garsių 
tautos vadų, po kurio vado
vyste buvo įsteigta 20 “so
vereign” valstybių Vakarų 
Žemyne, įgijo naują reikš
mę šiais, metais.

Pirmą kartą istorijoj, a- 
merikiečiai bendrai pasiry
žę atstumti agresiją iš už-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Laisvės Redakcija:
Meldžiu paaiškinti man 

šiuos dalykus: Ar Amerikos 
valdžia žino, ką lietuviški 
laikraščiai rašo? Jeigu žino, 
tai kodėl neareštuoja tokių po
nų, kurie varo Hitlerio propa
gandą ?

Antras dalykas. Kiek yra 
viso Amerikoj lietuviškų laik
raščių, tai yra, dienraščių, sa
vaitraščių ir mėnesinių žurna
lų, kurie stoja už Hitlerį, o 
kurie už Jungtines Tautas?

nei 
ar
ka-

Atsakymas
Aišku, kad mes nežinome, 

kiek ir ką valdžia žino apie 
lietuviškus laikraščius ir jų. 
vedamą prohitlerinę propa
gandą. Su tuo klausiniu turė
jote kreiptis Washingtonan į 
Office of War Information. Ar 
kas ten skaito ir seka lietuviš
kus laikraščius, mes nežinome. 
Veikiausia, kad jie turi kokį 
nors vertėją.

Tikrai ir nuoširdžiai Jungti
nes Tautas remia šiame kare 
tiktai pažangioji spauda, tai 
yra, Laisvė, Vilnis, 
šviesa. Gi klerikalų, 
kų, smetonininkų ir 
kų spauda išsijuosus
Jungtinių Tautų priešams.

*

Tiesa ir 
tautinin- 
menševi- 
tarnauja
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Žygiuosim Kloniais 
Lietuvos...

Draugai kariai, dalies mūsų savos, 
Suplaukę rengtis dideliem tikslam! 
Pasiilgo mūsų kalvos Lietuvos 
Ir debesėliai toly mėlynam.
Po plieno kumščiu verkia mūs šalis, 
Kraujais nulaistyti keliai, takai;
Pavasarį čia vyturėlis nepragyst’ 
Ir upių nepaleidž’ šalti ledai.

Bet mes nutrauksim, sudaužysim kumštį tą, 
Už brolių kraują priešas atsakys savu,— 
Pragys vėl vyturėliais Lietuva, 
čiurlens upeliai, laisvi nuo ledų.
Netoli ta, taip laukiama, diena, 
Tik ruoškimės prie būsimos kovos,— 
Skambės viską atgimdanti daina, 
Kai mes žygiuosim kloniais Lietuvos.

Vacys Reimeris, 
lietuvis raudonarmietis.

(Iš lietuvių raudonarmiečių laikraščio “Tė
vynė šaukia” 1942. V. 5.)

Vokiečių Lėktuvams 
Apsilankius 
Jiems akmuo bepaliko 
Ir padangė gili.
Ant to akmenio pliko 
Jie sėdėjo—žili.
O aplinkui degėsiai 
Ir skeletai beržų. 
Kur nutūps, kur bedėsis 
Daug paukštelių mažų?
Verkia paliktas vaikas 
Prie lavono mamos- 
Akys motinos klaikios 
Nuo baisios vienumos.
Skaisčią pakeitė spalvą 
Ir melsvi vandenai. 
Kur tu baltąją galvą 
Bepriglausi nūnai? ' I 
Tavo šviesūs nameliai— 
Vien krūva akmenų. 
Pasiimki saujelę 
Mėlynų pelenų.
Savo tėviškę brangią 
Beregėsi sapne 
Plaukia, plaukia padange 
Debesėlių minia. >

Salomėja Nėris.

NEW YORKO 
TEATRUOSE

COUNTERATTACK—ĮDOMUS VEIKALAS
COUNTERATTACK, trijų aktų drama. Parašė 

Janet ir Philip Stevenson (pasiremiant rusų kalboje 
veikalu, sukurtu Ujos Veršinino ir Michailo Ruder- 
mano). Statomas scenoje Lee Sabinsono. Vyriausieji 
aktoriai: Morris Carnovsky, Barbara O’Neil ir Mar
tin Wolfson. Windsor Theatre, New York City.

Šiuo metu, kai Raudonoji Armija stebuk
lus rodo Rytų fronte, didvyriškai mušdama 
priešą, Amerikoje pasirodo vis daugiau ir 
daugiau filmų ir dramų, vaizduojančių to
sios armijos kovas ir pasirįžimus priešui su
mušti.

Viena tokių dramų yra viršpaminėtoji — 
Counterattack. Tiesa, joje stebėtojas nema
tys didelio mūšio lauko. Prieš jojo akis at
sistoja tik rūsis arba, aiškiau tariant, skie
pas, kuriame per visus tris aktus eina veiks
mas.

Dalykas įvyksta 1942 m. rudenį kur nors 
Rytų fronte. Raudonoji Armija pradeda 
kontr-ataką prieš vokiečius. Viename nedi
deliame miestelyj vokiečiai bėga. Apie tu
zinas jų (tame skaičiuje ir vokiečių Raudo
nojo Kryžiaus nursė, vienintelė dramoje 
moteris, Barbara O’Neil) įbėga į vieną skie
pą, tikėdamiesi ten įsistiprinti. Bet štai juos 
ten užpuola raudonarmiečiai. Nuginkluoja. 
Raudonarmietis leitenantas Petrovas įsako 
kariams Kulkovui (Morris Carnovsky) ir Ki- 
ričenko (Sam Wanamaker) saugoti suim
tuosius belaisvius. Įsako ne tik saugoti, bet 
juos ištirti, išklausinėti; surasti, kuris iš jų 
yra karininkas ir iš jo išgauti žinių apie vo
kiečių tankų judėjimą.

Neįgudusiems raudonarmiečiams — sun
kus darbas, didelis uždavinys. Vokiečiai iš 
karto griežtai vienas kitą slepia, gina, neiš
duoda savo kapitono, neišduoda gestapinin
ko.

Dar blogiau. Užpuola ant miestelio vokie
čių bomberiai ir pataiko į namą, kurio skie
pe yra šitie kaliniai ir du raudonarmiečiai. 
Tai buvo popietis. Pastatas sugriautas. Skiepas 
užverstas griuvėsiais. Išeiti negalima. O Čia 

stoka vandens, maisto visai nėra. Trošku.
Praeina naktis, diena ir dar kita naktis. 

Raudonarmiečiai, saugoją belaisvius, yra 
įsitikinę, kad vokiečiai iš miestelio išvyti ir 
Raudonosios Armijos žmonės griuvėsius nuo 
skiepo nuvers ir juos išgelbės. Vokiečiai gi 
mano, kad jų armija miestelin sugrįš ir 
juos išgelbės.

Raudonarmiečiams tuo bloga, kad vienas 
jų mūšyj tapo sužeistas — rankon pašautas. 
Na, o nesužeistasis — Kulkovas, — vieną 
naktį prieš tai jau buvęs be miego, turi dar 
dvi naktis be miego, didžiausiam nuovargyj 
praleisti. Jis negali pastovėti ant kojų, kai 
jo draugas guli, kritiškoje padėtyj. Kulko
vas turi saugoti belaisvius, nes jie pasigrobs 
,iš jo šautuvą ir abudu sušaudys. Jis galėtų 
sušaudyti belaisvius ir viskas būtų baigta, 
tačiau jam įsakyta jų nešaudyti, — jam ne
valia jie šaudyti. Jie turį būti išlaikyti gyvi. 
Jie suteiks raudonarmiečiams informacijų, 
jie bus priversti atstatyti tą, ką sugriovė.

Tuo pačiu sykiu tarp belaisvių prasideda 
nesutikimai. Vienas jų, turėjęs palinkimo 
dalykus pasakyti raudonarmiečiams, naktį 
tapo užmuštas,—užsmaugtas.

Pagaliau pradedama girdėti viršuje dun
dėjimas, it kasimas. Visi jaučia, kad prie 
jų ateina žmonės, — ateina juos gelbėti. Bet 
kas ateina? Vokiečiai ar sovietiniai žmonės? 
Jau pradedama girdėti ir žmonių pokalbiai, 
— deja, jie vokiški! Suimtieji vokiečiai 
džiaugiasi, — ypačiai gestapininkas ir ka
pitonas. Bet jų nelaimei, vokiška kalba buvo 
tokių pačių vokiečių belaisvių, kaip ir jie 
patys. Tie belaisviai buvo raudonarmiečių 
pastatyti nukasti griuvėsius.

Įeina į skiepą Raudonosios Armijos ka
riai. Padėtis tampa išgelbėta.

Aišku, veikale yra ir daugiau intriguo
jančių momentų, bet jų nesuminiu, nes tai 
gali pakenkti stebėtojo smalsumui.

Nepaisant to, kad veikale yra doza ame- 
rikonizmo, Counterattack drama yra įdo
mi. Ndrs.

‘‘TAMSIOSIOS AKYS”
Dark Eyes — vardas komedijos, kurią pa

rašė aktorė Elena Miramova su pagelba ak
torės Eugenie Leontovich. Jos abi taipgi tu
ri svarbias roles šiame veikale. Veikalą per
stata Jed Harris, Apart šių dviejų aktorių, 
svarbias roles užima Ludmilla Toretzka, 
Anne Burr, Minnie Dupree, Oscar Polk, 
Gezą Korvin ir Jay Fassett.

Ši komedija perstatoma Belasco teatre, 
kuris randasi ant West 44-tos gatvės, New 
Yorke.

Komedija pilna sveiko juoko. Veikalas 
pinasi apie tris senos Rusijos artistes, kurios 
išbėgusios iš Rusijos, bastėsi po pasaulį, iki 
pagaliau atsidūrė Amerikoje. Joms finansi
niai nelabai sekasi ir jų bičiulis, irgi pabė
gėlis, princas, susidraugavęs su turtingąja 
amerikiete, važiuodamas atsilankyti pas ją 
kelioms dienoms, į Long Islandą, pasikviečia 
ir šias tris nelaimingąsias. Na, ir prasideda 
susipažinimas turtingos amerikiečio fabri
kanto šeimos su artistėmis.

Aktorės Elena Miramova, Eugenie Leonto
vich ir Ludmilla Toretzka užima roles trijų 
Rusijos artisčių, šios trys artistės yra rusės, 
gimę Rusijoj, ir jos tikrai gyvena savo ro
lėse.

Kam patinka geros komedijos, turėtų 
nepraleisti nepamatę šio veikalo.

EVA.

STOŠKIŪTĖS KONCERTAS
Praeitą sekmadienį, vasario 14 d., po pie

tų New Yorko koncertinėj salėj, Town Hall, 
davė dainų rečitalį worcesteriete Paulina 
Stoškiūtė (Polyna Stoska).

Stoškiūtė dainuoja gerai, jos balsas gra
žus ir gerai išlavintas. Tai jau ne mėgėja, 
bet pirmaeilė profesionalė dainininkė. Ta
čiau aukštosios gaidos pas ją išeina kaip tai 
sugnybtos, gerklinės, nenatūralios. Bet už 
tai vidurinio ir žemutinio registro melodijos 
yra tikrai pasigėrėtinos. Ir dainuoja j b- ne
paprastai lengvai, tartum be jokių pastangų 
jos balsas plaukia!

Betgi dainos vaizdavimo menas pas ją 
stovi kur kas žemiau jos balso kultūros ir 
grožio. Kažkaip daina išeina be reikiami 
jausmo, šalta. Stoka interpretacijos įneša 
nepageidaujamo vienodumo, neduoda jos 
menui reikiamo spalvingumo ir variacijos. 
Ji, matomai, nepakankamai įsigilina į dai
nuojamą kūrinį. Beje, kažin kodėl daini
ninkės repertuaras buvo pernelyg labai vo
kiškas.

Nors p-lė Stoškiūtė pretenduoja į vokiškų 
operų, dainininkę, tačiau jos balsas nėra pa
kankamai stiprus ir dramatiškas Wagnerio 
operoms. Pora sudainuotų Wagnerio arijų

LAIŠKAS
Braukydamas rašaluotu delnu šiltas 

ašaras, gausiai riedančias jo veidu, ir 
tyliai tyliai krintančias ant stalo, veik 
liesdamas nosimi mažą popierio lapelį, 
vaikas rašė:

—Sveiki ir gyvi, draugai partizanai! 
Aš, Gricių Antanėlis, Lapių kaimo ir 
valsčiaus, trečios klasės mokinys, turiu 
pranešti, kad palikau našlaitis. Kai tik 
pas mus atėjo vokiečiai, tuojau prie šu
linio užsikaitė katilą ir papjovė mūs 
kiaulę, o odą tai nulupo. Karvę, kurią 
mums valdžia dovanojo, tai išsivedė, ir 
su veršiuku. Patrankas tai sukišo į 
šiaudų kūgius ir iš ten kokią dieną šau
dė. Pašaudys, pašaudys ir atbėga vištų 
gaudyti, arba rėkia' — “špek, špek ...” 
Mamutė, kad neparodė, kur lašiniai, ir 
paskum rado bryzelį po kubiliuku pa
vožtą, tai vokietys įsikibo už plaukų ir 
išvilko už malkinės. Tada mes su seneliu 
palindome po lova, dėlto, kad šaudė ir 
viena kulka tiesiog į mamaitę pataikė, 
dėlto, kad rėkė- — visuos laukuos buvo 
girdėt. Paskum mes turėjom išbėgt, kai 
užsidegė, ir manėm, kad jau mūs dega, 
o liepsna ėjo iš Tilindžio, mūs kaimo ko
miteto pirmininko, namo, tik Tilin- 
džiams nedavė vokiečiai išeit, ir baisiai 
jų vaikai klykė. Gandro lizdas, kur bu
vo ant stogo, sudegė su gandriukais, ir 
visakas kaip stovėjo. Dar vokiečiai api
pylė žibalu ir padegė Raupio, Paunksnio 
namus ir pirtį, katra šiapus upės. Ma
mytę tai mes radome negyvą ir buvo 
tiek kraujo, kad visi žabai kruvini ir 
viena mamytės akis visai išmušta. Pa
laidoti tai nedavė vokiečiai, , tik kai kiti, 
raiti atjojo, tai leido. Tilindžių tik kau
lus surado, suvyniojo į drobulę ir užkasė 
kalnely, ten, kur mes per Velykas kiau
šinius raičiodavom.

Antanėlis giliai atsikvėpė, palaukė, 
kol mėnulis išeis iš debesų.

—Dabar aš tik su seneliu ir nežinau 
ką daryti: Nepaliko nei kiaulės, nei viš
tų, su kumele išsivežė linus ir kvietinius 
miltus. Visas geležis ir misingę nulupi- 
nėjo nuo durų, o katrie seni arkliai ir 
nepaėjo, tuos paliko, tik uodegas nusi- 
pjovė, kad negalės ir nuo musių, vargše
liai, atsigainioti. Per kaimą eina ir ei
na, važiuoja ir ant macakletų ir mar
maliuoja panašiai kaip nebyliai, kad ne
gali suprasti. Tik kas jų marmaliavimo 
nesupranta, tą vėl muša, kas kepurės 
jiems nepakelia ir nepasako gutmorde 
— tai per dantis suduoda. Vyrus visus 
išsivarė. Sako, į Prūsiją geležies kasti, 
o gal ten juos ir užmuš. Dar pranešu, 
kad neleidžia žiburių degti, tai kai jau 
vakaras, negalima iš namų išeit. Įsaky
ta nedainuot ir švilpauti neleidžia. Kas 
uždainuoja, tam pabauda. Mokykla už
daryta, ten dabar amparštas gyvena, ki
tame gale, kur mokytojai buvo, o suolus 
tai sukūreno, ir gamtos muziejų. Dar 
užmiršau parašyti: knygas vienas sukū
reno, bet daugiausia išvertė balon, taip 
pat Robinzoną ir Gaupo pasakas...

Parymojęs valandėlę, Antanėlis tęsė 
savo raštą:

—Dabar pas mus pavasaris. O kaip 
ten pas jus giriose, tai nežinau. Kalvos 
tai pradžiūvo ir net suskilinėjo, bet lo
mose dar vanduo ir pempės parlėkė. 
Šnekučiams inkilų taisyti vokiečiai ne
duoda. O kas laiko karvelius, tai sušau
do. Užnemunėj jau sušaudė vieną vai
ką. Į laukus eiti, dar niekas nepradėjo, 
dėlto kad vyrus išvežė ir arklių maža be
paliko. Dėdė Motiejus sako — bus ba
das. Gerieji partizanai, aš ir senelis, 
prašom ateiti ir pamokyti vokietį iš visų 
jėgų, kad daugiau, jis nesityčiotų iš mū
sų ir neužkabinėtų mūs, kad mes jo ne-

ir šiame koncerte parodė, kad ji yra dau
giau koncertinio tipo lyriškas sopranas, ne 
kaip operetiškas.

Koncerto klausovų buvo apypilnė salė; tai 
išimtinai amerikoniška publika. Lietuvių 
spaudoje apie šį koncertą nebuvo pranešta, 
tat ir lietuvių dalyvių nebuvo viršaus tuzino.

Amerikonų kritika Stoškiūtės koncertą 
aukštai vertino, tik pastebėjo dainininkei 
jaučiamą dainavime šaltumą, stoką įsigilini
mo į jos dainas. M-s.

užkabi nė j am e. Taip pat gražiai prašom Q 
iš visų jėgų įkirskite jiems kailin, tegul I 
nekiša nagų, kur mūs paukščiai, upeliai, 
kiaulės ir mūs žemė ...

Grand Rapids, Mich
Baigęs rašyti, Antanėlis rūpestingai 

sulankstė popierį, įsikišo užantin ir, nu
sprendęs, kad senelis miega, išbėgo lau
kan. Didelė tyla gaubė skaidria mėnulio 
šviesa nublizgintus laukus. Didelis pa
saulis aplinkui ir ten, aukštai, pilnas 
žiburių ir šviesos tarsi pašaukė Anta
nėlį. Jis pasirito per laukus, lyg siūlų 
kamuolys. Ten, po aukšta, aukšta egle, 
prie jos galingo liemens jis prisegs savo 
laišką. . Petras Cvirka.

GRAND RAPIDS LIETUVIAI 
JUOKIASI Iš PRAKIŠUSIŲ 

BYLĄ

Prieblandoj 
Saule skęsta tolumoj, 
Diena baigiasi lėtai ... 
Grimstu skausmų gilumoj 
Ir taip liūstu užtatai.
Paukščiai snaudžia tarp šakų, 
žmonės eina pasilsėt, 
Baigiasi kli.ksmas vaikų— 
Tik man sunku ištesėt!... 
širdį perveria skausmai 
Atminimų vilyčiom, 
Ir išbudę vėl jausmai: 
žaizdas drasko paslapčiom.
Lyg šnabždėdami tyliai: 
Garsai plaukia man vakčia, 
Nors kurti ir nebyliai, 
Bet kartojasi nakčia.
čia tos liepos ir beržai 
Kur mes audėme sapnus, 
Tie gėlynai, tie daržai, 
Kurie čia žavėjo mus . •.
Ir čia mudu vienu du, 
Sapnus audėm iš minčių, 
Nieks nešaldė mūs ledų 
Tarpe žvaigždžių degančių. 
Lyg kad muzikos garsų, 
Tavo žodžių aš klausiau ... 
Tarp sielos tavo varsų, 
Kaitroj buvo man vėsiau.
Tavo veidas taip gražus 
žvilgsniai širdį verianti... 
Kaip pavasaris dažus— 
Taip man laimę berianti.
Kai nutrūko amžinai 
Tavo būvis man brangus: 
Kyla skausmai milžinai, 
Apsiniaukė man dangus.
Vai kaip tankiai klaikuma 
žaidžia mano mintimis, 
Kai grabinė tykumą, 
Viešpatauja naktimis ...
Tik sapnais aš nueinu 
Pas tave visai arti, 
Rodos, tave sueinu: 
Buitis sklaidosi karti.
Ir užmirštu aš skausmus 
Kuomet tave pamatau ... 
Taip apgavęs aš jausmus: 
Džiaugsmo rūmus pastatau. 
Matau vaizdus praeities, 
Girdžiu balsą aš nakčia ... 
Tarsi ranką man išties, 
Tarsi paklaus: “Ar tu čia? ...” 
Tarsi žodį man sakys 
Ramų, gilų pamaži... 
Sielos audras išvaikys 
Toji kalba jos graži.
Tarsi mane apkabys 
Prie savęs, rodos, priglaus ... 
Džiaugsmas sielą išdabys, 
Ir vėl širdis laimę jaus ...
Bet kuomet aš pabundu 
Ir tikrumą pamatau, 
Su didžiu sielos skundu 
Jausmus savo sukratau ...
Tuomet nėra valandos 
Kad nurimtų man širdis, 
Nes suvyto gėlės tos ... 
Skausmų žaizdos neužgis.
Tamsus mano židinys, 
Kuris apšvietė mintis, 
Pralėkė kai sviedinys— 
Karti liko atmintis.

Vietoj $10,000 Gavo Pajuoką
Vasario 6 d. circuit teisme 

pasibaigė nagrinėjimas bylos, 
kurią buvo užvedęs W. J. 
Morris prieš Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugiją, reikalau
jant atmokėti $10,000 už pa
darytą “skriaudą,” atimant 
jam susirinkimuose balsą vi
siem metam.

Draugija jam balsą atėmė 
po to, kai būrys jų iškėlė peš
tynes kliube prie baro, kuomet 
jam atsisakė parduoti gerti. O 
atsisakė todėl, kad jau laikas 
buvo kliubą uždaryti.

Po kilusių peštynių, už ką 
Morris buvo galima traukti 
teisman, nariai viską praleido 
ramiai, tik Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos susirinkime 
birželio 20, 1942, tą klausimą 
pakėlė ir nariai nutarė Morris 
ir jo sėbram sulaikyti balsus 
susirinkimuose metam laiko.

Tas Morrisui labai nepati
ko. Jis apskundė draugiją, 
reikalaudamas $10,000.

Vasario 4-5-6 dienomis įvy
ko bylos nagrinėjimas prie tei
sėjo Brown. Ir ko nedarė Mor- 
riso advokatas Smalinskis ir 
pats skundėjas. Jis raudonu 
baubu manė įbaugins teisėją 
ir tas išneš jiems prielankų 
nuosprendį, nors draugija ne
kalta.

Morris neturėjo jokio pa
grindo draugiją skųsti ir tuo 
mažiau iš jos reikalauti $10,- 
000.

Kai pasibaigė bylos nagrinė
jimas, teisėjas nematė kuo pa
siremiant galėtų išnešti Mor
risui prielankų nuosprendį. Jis 
pasišaukė Morrisą ir L. S. ir 
D. D-jos pirmininką Charles 
Lacus. Jiem liepė pasisveikint 
— susitaikyt. Draugijos pirmi
ninkas paaiškino, kad tai ne 
jo, o draugijos narių dalykas. 
Tada teisėjas paliko, kad su
sitaikymas įvyktų draugijos 
susirinkime. Susirinkimas įvy
ko vasario 8 d. Tačiau Mor
ris akiu neparodė — neatėjo 
i susirinkimą ir, aišku, nega
lėjo būti susitaikymo.

Taip būsenai susidėjus, su
sirinkimas vienbalsiai pasisa
kė, kad teisėjas darytų savo 
nuosprendį, nes Moms nenori 
su draugija tartis.

Rašant šiuos žodžius neži
nau ką pagalios padarė teisė
jas Brown, bet aišku, kad 
Morris negaus $10,000. Jis 
bylą prakišo. Dabar Visi 
Grand Rapidso lietuviai iš jo 
juokiasi.

Beje, savo laiku Morris ir 
Vilniai grasino teismu, bet ne- 
išgązdino.

Ruth Gilbert Vyras 
Kariuomenėj

Grakšti ir visuomenės reika
luose darbšti Ruth Gelgaudai- 
tė-Gilbert apie Kalėdas apsi
vedė su Ray Scheffus. Jis da
bar yra armijoj, Georgia vals
tijoj.

Šia proga tenka pažymėti, 
kad iš šio miesto daug lietuvių 
jaunimo yra armijoj. Vien Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos 23 nariai yra armijoj.

J. Dimba.
žuvo man ant visados 
šviesa taip puiki, graži... 
Taip kaip saulė ant laidos, 
Skradžion grimsta pamaži.
Tik tanais ant kapinių
Kur ramiai ilsiesi tu,
Girdžiu aidus slėpinių, 
Kuriuos pynėme kartu ...

V. Žilvitis.

Washington, vas. 18.—Ne
oficialiai teigiama, joę kon
gresas atmes prez. Roose- 
velto reikalavimą imt val
džios iždan kaipo taksus 
visas algas ir asmenines į- 
plaukas (pajamas) virš 25,- 
000 dolerių per metus.
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Naminis Frontas
Civilių Ekonomija Apribota
Suv. Tautų vadų susirinki

mas Kasablankoj ir jų pasi
ryžimas pripažinti tik “besąly
ginį pasidavimą” Ašies, pa
brėžia svarbą kiekvienos karo 
pastangos naminiame fronte, 
įvykdinti visišką ir galutiną 
pergalę. Tas reiškia, kad ci
viliai, lygiai kaip mūsų karei
viai, turi visais būdais padėti 
— taupydami gumą ir meta
lus, ekonomiškai vartoti kurą 
ir maistą, kurio trūksta, visa 
savo energija atlikti darbus, 
kurie tiesioginiai padeda karo 
programai, ir apsieiti be tų 
reikmenų ir aptarnavimų, ku
rie prisideda prie karo ekono
mijos.

1943 m. Suv. Valstijų žmo
nės vartos mažiau reikmenų ir 
aptarnavimų negu vartojo 
1942 m., bet spėjama, kad jie 
gali būti sumažinti dar 23%, 
pakol pasieks galutiną dugną, 
t. y., minimumą reikalavimų 
dėl civilių gyvenimo. Bet ir 
“galutinas dugnas” šioj šaly 
reiškia aukštesni stand ardą 
gyvenimo, maisto, aptarnavi
mo ir patogumų, negu tose ša
lyse, kurios dabar kariauja.

Laipsniais sumažinimas ci
vilių reikmenų ir aptarnavimų, 
su vis augančiomis šalies įeigo- 
mi, kurios gal pasieks $125,- 
000,000,000 šiemet, pakelia 
kainas visokių daiktų, todėl, 
kad yra daugiau pinigų ir ma
žiau daiktų pirkti. Praeitais 
metais kiekvienas vartotojas 
šalyje per kainų kontrolę ga
lėjo taupyti net $140 kiekvie
nai šeimai, ir jeigu dabartines 
kainos vis tęsis, sutaupęs bus 
apie $400 šiemet. Jeigu ne dėl 
prekių lubų maisto, drabužių, 
nuomų ir kitų gyvenimo reik
menų, mūsų pirkimo doleriai 
turėtų daug mažiau vertės ir 
karo kaina žymiai kiltų. %
Civilių Apsaugos Darbininkai 

Reikalingi
Office of Civilian Defense 

pradėjo naują vajų dėl sava
norių darbininkų padėti įvyk
dinti karo programą naminia
me fronte.

Nauji savanoriai bus rekru
tuojami darbui. Jie bus “blo-i 
kų vadai” tokiose dirvose kaip | 
taupymui, konservacijai, mais-| 
tingumui, žemdirbystei, trans- 
portacijai, (dieninei) priežiū
rai vaikų, namų statyboj, svei
katos ir ligoninių aptarnavi
mui ir užims vietas vyrų ir mo-j 
terų oro puolimo žvalgyboj, i 
kurie išvyko karau arba ku
rie dirba tokius karo produk
cijos darbus, kurie sulaiko jų 
tolesnį dalyvavimą. 

______ _
Padangų Registravimas

Ar vartosi savo karą šią žie
mą ? Jeigu taip, tai neperdaug 
išnešiok padangas, nes jas rei
kia aptaisyti ir atnaujinti. To
dėl jūsų valdžia įvedė pri
verstiną padangų peržiūrėji
mą. Oficialūs OPA padangų 
inspektoriai randasi garažuo- į

OUR BONDS FREE THEIR BONDS

se, gazolino stotyse ir padan
gų šapose. Nuvežk savo auto
mobilių šiandien ir tegul per
žiūri jūsų padangas. Reikės 
gal mokėti už šį patarnavimą 
— 25 centus, jeigu nereikia 
nuimti padangas — arba 50c. 
už padangą, jeigu reikia at
sargiau peržiūrėti. Visi karų 
savininkai su B ir C gazolino 
paskirstymo knygutėmis turi 
prieš vasario 28 d. nuvežti sa
vo padangas peržiūrėjimui — 
visi A kortelių savininkai prieš 
kovo 31 d. Tai karo reikalavi
mas.

Drafto Korteles Reikia Visada 
Prie Savo Asmens Turėti 
Selective Service registran- 

tai dabar turi visada prie sa
vo asmens turėti savo klasifi
kavimo korteles (form 57), 
kaip ir jų užsiregistravimo 
certifikatus (form 2). Kad 
kiekvienas registrantas galėtų 
nuspręsti, kaip įsakymas jį 
liečia, sekami klausimai ir at
sakymai pagaminti:

1. Ką šis liečia?
Atsakymas: Visus vyrus tų 

amžių grupės, kurie turėjo už
siregistruoti dėl galimos mili- 
tarinės tarnybos prieš šešis 
mėnesius. Neliečia vyrus, ku
rie buvo tarpe 45 ir 65 m., ka
da jie užsiregistravo.

2. Kas yra klasifikacijos 
kortelė ?

Atsakymas: Klasifikacijos 
kortelė (form 57) yra įrody
mas, kad asmuo buvo nuėjęs į 
savo vietinį drafto ofisą, ir 
jam buvo išduota kortelė, ku
ri nustato jo kvalifikaciją dėl 
militarinės tarnybos.

3. Nuo įsteigimo Selective 
Service kiekvienas registrantas 
privalo prie savęs turėti jo re
gistracijos certifikatą (form 
2) : ar naujas įsakymas reika
lauja, kad jis turėtų dvi korte
les prie savęs?

Atsakymas: Taip, jis priva.-, 
lo turėti jo registracijos certi
fikatą (form 2) ir jo klasifi
kacijos kortelę (form 57) prie 
savęs visada po vasario 1 d.

4. Kokia bausmė už neturė
jimą abiejų kortelių?

Asmuo, kuris neprisilaiko 
prie Selective Service įstatymo 
arba jo patvarkymų gali būti 
piniginiai nubaustas $10,000, 
arba penkis metus Įkalintas.

O. W. I.

Waterbury, Conn.
Senų Drabužių Rinkimas ir 

Kunigo Prakalba
Russian War Relief su va

sario 10 d. pradėjo senų dra
panų rinkliavą. Taigi, drau
gai, apžiūrėkite savo klazetus, 
gal surasite jums nereikalingų 
drapanų ir atneškite 103 
Green St. Kliubas pavėlino pa
dėti baksą, kur galima įdėti 
atneštus drab u ž i u s. Arba 
mieste randasi keletas vietų 
pas didesnius storus įdėti dra
bužiams. Aš manau, kad pas 

kiekvieną žmogų randasi ne
reikalingų drabužių. Pavyz
džiui, aš patsai maniau, kad 
aš nieko neturiu iš drabužių, 
ką galėčiau atiduoti. Bet man 
atėjo į mintį apžiūrėti klaze
tus, sakant, padaryti patikrini
mą savo drabužiu, ir su
radau pusėtinai daug. Net aš 
pats nusistebėjau, kad tiek 
buvo, kurių aš nenaudojau, o 
žmonės galės naudotis. Taigi, 
ir jūs, draugai, bandykite pa
daryti taip pat ir surasite tą 
patį, ką aš suradau, ir sušelp
site tuos kovotojus, kurie taip 
narsiai kovoja prieš užpuoli
kus.

Man teko būti vienose pra
kalbose, kur kalbėjo kunigas, 
kuris neseniai sugrįžęs iš Ru
sijos. Jisai pasakė, kad Rusija 
baisiai yra nuteriota, žmonės 
nuvarginti. Jiems yra reikalin
ga pagelba, ypatingai drabu
žių yra reikalinga. Jisai sakė, 
kad tuose kraštuose, kurie 
randasi užimti vokiečių, vis
kas iš žmonių yra atimta. Da
bartės, kada rusai atvaduoja 
tuos kraštus, reikia jiems vis
ko. Tas kunigas „sakė : Stalin
gradas pirma buvo labai gra
žus miestas, o dabartės net 
baisu pažiūrėti. Ten nieko ne
bėra, viskas išgriauta. Jis pa
smerkė vokiečių pasielgimą. 
Jis sakė, jeigu vokiečiams ru
sų tvarka netiko, bet Rusijos 
žmonėms ta tvarka tiko. Jie 
yra pilnai patenkinti. Ir aš te
nai buvau ir nemačiau jokio 
blogo. Kaip yra žmonių, kurie 
kalba, kad kunigus persekio
ja. Aš buvau ir nemačiau, kad 
tas būtų daroma. Visi tikėji
mai turi pilną laisvę, tiktai bi
le neisi prieš valdžią.

Tiktai vienas dalykas, tai 
griežtai yra draudžiama vai
kus iki 21 metų tikėjimo mo
kinti. Jie turi eiti į valstybės 
mokyklą. Bet po 21 metų, tai 
vaikas gali eiti, kur jisai nori. 
Arba jeigu 20 žmonių susirašo 
ir reikalauja bažnyčios, tai 
valdžia jiems atidaro bažnyčią 
ir patys žmonės turi užlaikyti 
tą bažnyčią, jeigu jie nori. 
Valdžia niekur nesikiša. Tas 
kunigas, žinoma, nėra katali
kų. Reporteri?.

Wilmerding, Pa.
LDS 37 kuopos susirinkime 

vasario mėnesį nors dauguma 
narių neatsilankė, bet likos 
nutarta gerų dalykų. Išrinkta 
2 delegatai į šaukiamą suva
žiavimą, vasario (Feb.) 28 d., 
1943 •' m., Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėje, 1.42 Orr 
St., Pittsburgh, Pa. Nutarta 
paaukot dėl Vilnies ir Laisvės 
po $5.

Buvo pakeltas klausimas, 
kokius laikraščius mes turim 
remti. Buvo padiskusuota, pa
skaityti keli straipsniai iš tūlų, 
laikraščių, kaip jie mulkina 
žmones ir draugus, kaip remia 
fašizmą ir japonizmą, kaip 
trukdo karo laimėjimui. Vien
balsiai pasmerkė tokius laik
raščius. .Nuomonė visų, kad to
ki laikraščiai turėtų būt užda
rytu o jų redaktoriai padėti 
prie šalies darbų, km’ galėtų 
kokį darbą atlikti, kad grei
čiau karą laimėt, bet neklai- 
dint žmones, neardyt vieny
bės, neruošt baudžiavos Lie
tuvai dėl mūsų brolių.

Bet buvo ir juoko. Vienas 
draugas klausia: Draugai, aš 
matau laikraščiuose vis vadi
nant vienas vieną bolševiku. 
Ką tas reiškia: ar bolševikai 
vienas vieną valgo, ar jie pa
našūs į žmogų ? Draugai atsa
kė: Drauge, bolševikai yra to
ki pat žmonės, kaip jūs ir aš. 
Tik žodis bolševikai yra ru
siškas, o lietuviškai reiškia d>- 
džiumiečiai arba didžiumietis. 
O kaip jūs matot fašistų laik
raščiuose taip vadinant, tai 
nieko nereiškia. Toki redakto
riai šneka arba rašo kaip jiem 
patinka. Su tokiais žmonėmis 
neužsimoka argumentuot, ba 
jie serga protiškai.

Diskusijomis visi buvo užga
nėdinti. Rengsime dažniau.

Nubalsuota vienbalsiai rem
ti Laisvę ir Vilnį. F. Wilka».

LITERATŪROS DRAUGIJOS II-TRO AP
SKRIČIO KONFERENCIJA IR DARBAI
Laisvėje už vasario 2, tilpo 

2-tro Apskričio organizato
riaus drg. Gilman aprašymas 
apskričio konferencijos ir jos 
rezoliucijos. Drg. Gilmanas 
džiaugiasi konferencijos gra
žiais darbais: aukomis, nuotai
ka ir 1.1.

Tas viskas labai gerai. Re
zoliucijoj draugijos reikalais 
mažai pasakyta, mažai užsi
brėžta veikimo.

O jo labai ir labai pagei
dautina, nes pastaraisiais ke
liais metais 2-tro Apskričio 
kaip pats komitetas, taip kuo
pos jo ribose mažai ką nudir
bo. Nei jokio parengimo ap
skričio naudai, nei Laisvės 
naudai neturėta per keletą pa
starųjų metų.

Apsileidimo buvo ir apskri
čio komitete ir kuopose.

Nesimatė per tą laiką nei 
vieno apskričio komiteto pra
nešimo, agitacijos, raginimo 
kuopų prie veikimo, užsimokė
jimo laiku duoklių į centrą ir 
t. p. .Netgi ir šioj rezoliucijoj 
organizacijos reikaluose veik 
nieko nesakoma, neraginama 
prie didesnio veikimo, tik ke
liais žodžiais prisimenama už 
vajų naujų narių. Tas labai 
gerai. Tačiau nieko nesakoma 
apie senus narius, apie jų pa
laikymą organizacijoj, apie 
sudarymą aktyvesnio veikimo. 
Taipgi gyvas reikalas 'agitaci
jos už tuojautinį duoklių iš
rinkimą, kad nebūt gėda ant 

PRAKALBOS ir KONCERTAS
Rengia

Lietuvių Komitetas Teikimui Pagelbos Lietuvai ir Sovietų Sąjungai

Sekmadienį, Vasario-February

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

KALBĖTOJAI BU&

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

POVILAS ROTOMSKIS, Sovietą Sąjungos Gen. Konsulo Atstovas.

ROKAS MIZARA, •‘Laisvės Redaktorius.

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

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

vietinės solistės.
I . --------------- ------- _ .- f •.  --------- -------------------- - ------------------- ----------- — —„i j r   . "  ---------- ---- -

GRAND PARADISE SVETAINĖJE
318 GRAND ST., kampas Havemeyer St. BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 2-rą valandą dieną

ĮŽANGA VELTUI.

2-tro Apskričio kuopų lau
kiant ligi kitų metų su duok
lėmis. Tas viskas turėtų labai 
apeiti apskričio komitetą ir 
kuopas, ypač jų finansų, sekre
torius.

Ten pat apskričio organiza
torius drg. Gilmanas duoda ir 
vėjo nekurtoms kuopoms: 
Newarko ir Patersono už nesi
rūpinimą organizacijos reika
lais, už neprisiuntimą savo de
legatų į konferenciją, čia drg. 
Gilmanui duodu kreditą, nes 
jo, kaipo organizatoriaus, pa
reiga tai daryti.

Tas kuopas aš irgi nupeikiu. 
Tai apsileidimas. Tai tiesiog, 
sakau, tinginio liga, kurią rei
kia raut su šaknimis, kad ne
davus išsiplėšt daugiau ir ne- 
užnuodinus dar sveikų viene
tų.

Mano supratimu, turėtų ap
skričio komitetas reikalaut iš 
tokių kuopų viešo pasiaiškini
mo, kodėl jos negali atlikti sy
kį į metą savo pareigų ?

Toliau drg. Gilmanas rašo: 
“Tūli LLD nariai atsiskyrė nuo 
Newarko kuopos ir susitvėrė 
kuopą Livingstone.” Toliau: 
“Bet jeigu tokia kuopa neno
ri ar nepaiso dėtis prie tos 
apylinkės apskričio, tai nėra 
geras dalykas.” Taip, drauge, 
sutinku pilniausia su jūsų iš
vada. Bet čia statau klausimą: 
Ar ši Livingstone 67 kuopa bu
vo kada oficialiai kviesta dėtis 
prie apskričio, nuo laiko jos 

įsikūrimo, t. y., per tris metus 
jos ten gyvavimo? Ogi ne.

Tas tik ir parodo neveiklu
mą apskričio komiteto. Jis ne 
tik nesistengia organizuot nau
jų kuopų ten, kur būt galimy
bė, bet ir savaimi susiorgani
zavusių savo ribose nežino.

Tai ve kodėl aš šį rašinėlį 
rašau, kad mes, draugai, ju
dėtume šiek tiek, kad ir ne
perdaug.
Kodėl Atsiskyrė “Tūli” Na

riai iš Newarko Kuopos?
Paaiškinsim trumpiau s i a, 

kaip galint.
Geografinis atstumas tarpe 

Newarko ir Livingstono apie 
15 mylių, šį kelią pluokė ne 
“tūli nariai,” kaip drg. Gilma
nas rašo, bet tik 2—3.

Mes šioj atstoj vargom per 
apie 13 metų.

šiuos žodžius rašantis pri
klausė per tiek laiko prie šių 
organizacijų: Sietyno Choro, 
T.D. A. 19 kp., K.P., L.L.D. 5 
kp. ir L.D.S. 8 kp. Veik visose 
per ilgus laikus buvau komite
te. Vidutiniai prisieidavo 3—4 
susirinkimai, praktikos, kom. 
posėdžiai ir panašiai į savaitę. 
Automobilių ekspertai sako, 
kad auto kaštuoja apie 5—6 
centai per mylią. Aš sau vo
kuosiu tik 3 centus, tai bus 96 
centų vieną syk. O jų papul
davo kartais ir 5—6 į savaitę. 
Iš susirinkimų pargrįždavau 
apie 12—1 vai. nakties.

Vadinasi, pasilsiui tekdavo 
tik 5—6 valandos. Per desėt- 
kus metų, žinoma, ir geležis 
susidėvi. Fiziškos spėkos pra
dėjo nykt. Noro veikt, spėkų

Laisvės Skaitytojo 
Balsas

šiomis dienomis ištiko bai
sūs šalčiai, visi tai atjaučiam, 
pabrango viskas, dvigubai. Tai 
visi mes žinom. Dirbtuvėse 
dirbančių darbininkų algos ir
gi dvigubai pakilo. Bet kodėl 
mes kitų dalykų nejaučiame 
vienodai. Kodėl mes nepamąs- 
tom, kad ir mūsų Laisvės dar
bininkam gyvenimas dvigubai 
pabrango. O mes už Laisvę 
užsimokam tiek, kiek ir se
niau mokėdavom.

Aš tėmijau su rašus aukų su 
pasveikinimais Laisvės Bend
rovės suvažiavimo. Tai man 
žinomų mūsų pirmaeilių vei
kėjų tai anie cento nesimato.

i Taip pat ir su paaukavimu Ru- 
|sijos medikamentam. Kai ka
da 25c. paaukoja. Taigi, aš 

i kviečiu draugus, įvertinkim 
juos, pagal jųjų pagelba tei
kiamą, o ne pagal jųjų nu- 
kalbėjrmą. Taip ii- šventraštis 
sako: Iš jų darbų pažinsite 
juos.

Laisvės Skaitytojas.

dar radosi. Tai kas tuomet li
ko daryt?

Tai štai kaip gimė LLD 67 
kp. ii’ LDS 47 kp.

Iš Newarko kuopų mūsų 
pasitraukė 8 nariai. O LLD 67 
kp. narių turi 15 ir LDS 47 
kuopa 23.

Tai štai ir mūsų kuopų isto
rija, nors toli gražu nepilna.

G. A. Jamison.

Kviečia Rengėjai.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

Kramatorsko srityje mūsų kariuomenė, tęsdama 
ofensyvą, žygiavo pirmyn ir tik viename sektoriuje už
mušė apie 400 vokiečių kareivių ir oficierių. Kitame 
sektoriuje užmušė apie 400 vokiečių kareivių ir oficierių. 
Kitame sektoriuje buvo atmušta priešų pėstininkų ir 
tankų kontr-ataka.

Į šiaurius nuo Kursko mūsų kariuomenė prasiveržė 
į priešų užnugarę, pasigrūmė 15 iki 20 kilometrų pir
myn ir užėmė kelias apgyventas vietas. Kitame sekto
riuje tik vienas mūsų kariuomenės dalinys per dvi die
nas nukovė apie 500 vokiečių kareivių ir oficierių; pa
grobė 18 kanuolių, 50 kulkasvaidžių, 400 paprastų ir 
automatinių šautuvų, du nedidelius tankus, 34 trokus, 
vienų radijo stotį ir kiekį kitų karo reikmenų.

Partizanų būriai viename apskrityje Karelo-Finų 
Respublikos staiga užpuolė finų baltagvardiečius; už
mušė daugiau kaip 100 priešų kareivių ir oficierių ir 
sunaikino tris kanuoles, susprogdino du amunicijos 
sandėlius ir sudegino vieną maisto ir kitų reikmenų 
sandėlį.

LONDON, vas. 18. — Vidudieninis Sovietų radijo 
pranešimas, tarp kitko, sakė:

Į pietus ir pietų vakarus nuo Vorošilovgrado mūsų 
kariuomenė sunaikino 20 vokiečių tankų ir nušlavė 
apie 600 priešų.

Arti Charkovo mūsų kariuomenė pagrobė keturioli
ka vokiečių traukinių, kurie buvo prikrauti karinių 
reikmenų, tame skaičiuje 75-kis pilnus amunicijos va
gonus, 150 kulkasvaidžių ir keturis didžiuosius tankus.

J šiaurius nuo Charkovo sovietiniai kovotojai, ata
kuodami priešus iš šonų, įsiveržė i vieną vietą ir su
naikino 100 vokiečių tankų, penkias kanuoles ir kt.

Viename Ukrainos apskrityje partizanai tarp vasa
rio 3 ir 8 d. užmušė kokius 400 vokiečių ir pagrobė 
tam tikrą kiekį karo reikmenų.

Amerikos Oficialiai Pranešimai

nover, Md., visą valgį aukavo 
veltui, prie tam, su mažesniais 
kiekiais valgių ir jų pagami
nimo prisidėjo kiti draugai ir 
draugės, kaip tai: J. Deltuvai 
iš Arbutus, Kaziai Deltifvai, 
nuo Fulton Av., M. A. Petraus
kai, Jekevičiai ir draugė Bar- 
tašienė, tai pelno padarėnie 
$40.25. Mezgėjų Kliubas iš 
iždo aukojo $9.75, kad pa
darius $50, kuriuos aukoja 
Botkino ligoninei.

Tam pačiam tikslui vaka
rienės dalyviai paaukojo $35. 
Taip, kad iš viso pasidarė $85, 
kuriuos prid nosim drg. Bim
bai, kaip jis kalbės Baltimorėj 
kovo 7 d.

Aukotojų Vardai:
Po $5: Irene ir V. Deltuvai 

ir V. Miliauskas. Po $3: Ona 
ir J. Deltuvai iš Hanover, 
Md. Po $2: J. Deltuvai iš Ar
butus, U. ir J. Stanys.' Po $1: 
H. Balsienė, O. Strausienė, J. 
Ančukaitis, A. Kuchauska, K. 
Mikolaitis, Z. Bartašienė, E. 
Stankevičienė, Ida Balsys, V. 
Jakevičius, A. Janavičius, C. 
Vitkuvienė, Ch. Mikolaitis, A. 
Vitkus. Po 50c.: O. Žemaitie
nė, M. Petrauskienė, V. Moc
kevičienė, Z. Jankauskas, S. 
Mack, J. Balsys, Brazienė, P. 
Paserskis ir J. Mielinavičius.

Visoms draugėms ir drau
gams, prisidėjusiems prie mū
sų parengimo, aukomis ir dar
bu, taipgi gerbiamiems sve
čiams už atsilankymą, tariame 
iš pilnos širdies draugišką 
ačiū.

E. Stankevičiene.

ris seniau gyveno Chicagoj, au 
kavo H. Jagmino paramai $5, 
politiniam veikimui $2, Meno 
ir Kultūros Kliubui $2, Vil
niai $2. P. B. Kaupas, šios ko
lonijos darbuotojas, ir jo veik
li žmona aukavo Vilniai $2 ir 
rusų karo pagelbai $2. Drau
gai Petkai aukavo Meno ir 
Kultūros Kliubui $1.

J—as.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

HARTFORD, CONN.
“We Are From Kronstadt,” pui

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

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas Įvyks 

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

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikopiškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
až $7.50

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

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

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
Mūsų lakūnai, žemai skrisdami, atakavo ir patį mies

tą, sukeldami keturis didelius gaisrus ir padalydami 
daug nuostolių.

Trečia mūsų lėktuvų grupė suburtai atakavo japonų 
štabo buveinę ir stovyklą, kur buvo didelis skaičius 
priešų kariuomenės. Pranešama, kad daug nuostolių 
japonam padarė.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo iš tų žygių.

Muskegan, Mieli.
MUSKEGANO LIETUVIAI 

PO BISKI DARBUOJASI

STOUGHTON, MASS.
Stoughtono lietuvių atydai! Yra 
šaukiamas susirinkimas per S.L.S. 
D-čių valdybą, pagelbai Mass, vals
tijos Komitetui pirkimui 3-jųų am- 
bulansų. Susirinkimas įvyks vasario 
21 d., 2 vai. dieną, 24 Norton St. 
Dalyvaus kalbėtojas Prof. Kubilius 
iš Bostono. Todėl visi dalyvaukite 
Taut. Name. — A. Venckevičius, 
Rašt. (41-43)

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

labai svarbus susirinkimas Veikian
čio Komiteto ir visuotinas mūsų or
ganizacijų narių susirinkimas, Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave., 8 
v. vak. Susirinkimas bus dūlei Lai
svės bankieto; bus tikietai platina
mi ir kiti svarbūs reikalai svarsto
mi. Dalyvaukite visi. — A. J. 
Smithas, sokr. (41-43)

Siūloma Paliuosuot Ka
reivius Farmų Darbam

20 Miliony Tony Naujų 
Laivų Amerikai 1943 m.

I F. W. Shalins I
8 (Shalinskas) g
I Funeral Home | 
g 84-02 Jamaica Ave. | 
g Opposite Forest Parkway 8
I WOODHAVEN, N. Y. g

8 Suteikiam garbingas laidotuves o

I $150 |
g Koplyčias suteikiam nemoka- 8 
S mai visose dalyse miesto. 8
8 Tel. Virginia 7-4499 g

S------------------------------------------------- ra

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179(h------------- —-------------- E

B
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Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA - TURTAS

Washington. — Senato
rius Bankhead ir 26 kiti se
natoriai įteikė sumanymą 
laikinai paliuosuot į farmų 
darbus tokius kareivius, ku
rie buvo draftuoti iš far
mų. Siūloma paleist juos iš 
armijos iki ateinančių nau
jų metų su tokia sąlyga, 
kad jie dirbs tose pačiose 
farmose arba kitose, kur 
galės būt paskirti.

Šio sumanymo įnešė j ai 
sako, jog tada farmose 
tiem kareiviam turėtų būti 
mokama ta pati alga, kaip 
ir armijoj, pradedant nuo 
$50 mėnesiui. — Vidutinė 
farmų darbininko alga da
bar stovi žemiau $50 per 
mėnesį.

Tūli valdininkai, todėl, 
sako, jog kareivių grąžini
mas pabrangintų farmų i 
darbą abelnai ir verstų kelt 
jų produktų kainas.

VASILEVSKIS - MARŠALAS

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, jog Sovietai 
pakėlė generolą Aleksandrą 
Vasilevskį į maršalus.

Vasilevskis buvo arti
miausias sandarbininkas 
maršalo Gregoro K. Žuko
vo, generalio štabo galvos. 
Jiedu bendrai išdirbo pla
nus žygiams Stalingrado, 
Voronežo ir Leningrado sri
tyse.

Sovietų Sąjungoj dabar 
yra septyni generolai su 
maršalo laipsniu.

Washington, vas. 18. — 
Valdiški žinovai sako: Pre
kinių laivų statyba Jungti
nėse Valstijose dabar taip 
sparčiai varoma pirmyn, 
jog iki šių metų pabaigos 
bus pastatyta 20 milionų to
nų tokių laivų.

Sen. Smith Sako, kad Nerei
kią 11,000,000 Armijos 
Washington. — Senato

rius Smith, pirmininkas ko
misijos žemdirbystės reika
lais, ~ kritikavo generolą 
Hershey, verstino kariuo
menėn ėmimo direktorių, 
kuris sako, kad Amerikai 
reikia iki 11 milionų vyrų 
armijos. Sen. Smith užreiš- 
kė, kad tai esą “nesąmonė” 
reikalaut tokios didelės ar
mijos.

ATITAISYMAS
Vakarykščiame Laisvės 

numeryje įtalpintas United 
Press korespondento prane
šimas netiksliai sako, kad 
Sovietų kariuomenė vienoj 
atimtoj iš vokiečių geležin
kelio stotyj pagrobė ir 150 
garvežių. Tatai atitaisoma 
oficialiame Sovietų praneši
me, kuris parodo, jog ten 
pagrobta 150 kulkasvaidžių, 
o ne garvežių.

Literatūros Draugijos Kuopti 
Gauna Naujų Narių

Seniau buvus veikli lietuvių 
kolonija Muskegane sulėtėjo. 
Viena, čia mažiau liko mūsų 
išeivijos, o antra, veikėjai iš
važinėjo. Tiesa, paskutiniais 
metais čia atvyko naujų lietu
vių dirbti į karo industrijas. 
Tačiau su jais dar nepasisekė 
pažinčių užmegsti.

Bendrai, šiame mieste yra 
apie 30 lietuvių šeimynų. Ta
čiau tik dalis dedasi prie vi
suomeninio veikimo. Yra Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 119 kuopa, kuri turi 12 
narių, šios kuopos narį Baltrų 
Markų sužeidė automobilius 
spalių mėnesį, sulaužė koją. 
Dabar jis yrą kiek susveikęs 
ir randasi namuose, bet dar 
kaulas tebėra nepilnai suau
gęs, tebešlubuoja ir dirbti ne
gali:

Literatūros Draugijos 83 kp. 
iki šiol turėjo 5 narius. Dabarz 
įsirašė J. Stasiūnas. Taipgi ža
dėjo įsirašyti Petkai.

Petkai seniau gyveno Illi
nois valstijoj. Jie turėjo ūkę 
netoli Centralia, Ill. Ūkę ir da
bar turi, renduoja. Petkų duk
tė Antanina yra daktarė. Dr. 
A. Petkus turi savo kabinetą. 
Jai gerai sekasi. Jos jaunesnė 
sesutė padeda daktarei rašti
nėj. Šioji grakšti moteris yra

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberiai

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St.
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir Šventadieniais:

1
B''S

B

B

g.

Baltimorė, Md.

London.— Anglų premje
ras Churchill serga smar
kiomis slogomis.

Talkininkų lėktuvai vėl 
bombardavo fašistų orlaivių 
stovyklas Graikijos saloj 
Kretoj.

Gražiai Pasidarbavome
Vasario 6 d., Baltimorės 

Lietuvių Moterų Mezgėjų 
Kliubas surengė vėdarų vaka
rienę. Kadangi dėlei neišven
giamų, kliūčių parengimas bu
vo ruošiamas ant greitųjų ir 
dar naujoje vietoj, prie tam, 
pasitaikė labai lietingas vaka
ras, tai svečių atsilankė ne 
per daugiausia. Bet ačiū, tam, 
kad draugai Deltuvai is Ha

vedus su Walter Kaupas, ku
ris yra jūrų laivyne Dėdės Ša
mo tarnyboj. Kaupai turi gra
žų namuką. Jų antras sūnus 
taipgi yra tarnybos pareigose.

Iš keletos jaunų amerikie
čių lietuvių tarnauja armijoj, 
Edvardas Kazlauskas, kuris 
turi leitenanto laipsnį. Felik
sas Jankauskas, Kazakevičius 
ir V. Taluša. Pastarasis yra 
Australijoj.

Muskegane yra daug karo 
įnamių. Darbų, daug. Beveik 
visos dirbtuvės organizuotos į 
CIO unijas.

Išsikalbėjus su žmonėmis 
tenka patirti, kad jie norėtų 
priklausyti prie organizacijų. 
Dar galima gauti narių į Lite
ratūros Draugiją ir į LDS.

Beje, čia yra SLA kuopa, 
kuri turi 14 narių.

šios kolonijos lietuviai parė
mė spaudą ir kitus visuomeni
nius reikalus. J. Stasiūnas, ku-

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783Tel.
NIGHT—•HAvemeyer 8-1158

I
i LIETUVIŠKAS ;!

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) ;! 

Rheingold E^tra Dry Alus ; 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines į|

Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ i;

Juozas Zeidat
Savininkas i Į411 Grand St. Brooklyn j;

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
’ž’ *&* •$*

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

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

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

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

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

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

Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.

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

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

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

.... Deksnio Galinga Mostis ... 16-oz. ... $5.00

Vardas ir pavarde.................................................................................................. .
Gatvė ir numeris ...............................................................................................
Miestas Valstija

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

f
 LIETUVIŲ ŽINIAI

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

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

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir 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 mažln- 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis. Neuri

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

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

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

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
I I .. ,1 I, I I, II ||WI,Ų..........  ..............II. III III—>1,............................ .....
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Barauskas Sužeistas
Afrikoje

Štabo seržantas Peter C.
Barauskas, kurio motina Mrs.
Mary A. Ekholm gyvena 111- 
37 126th St., Richmond Hill, 
sužeistas Afrikoj, kaip prane
ša vasario 18-tą Washingtone 
paskelbtas sąrašas sužeistų 
nuo pradžios lapkričio iki pa
starųjų laikų.

Viso tame sąraše randasi 
440 asmenų, iš 46 valstijų. Iš 
New Yorko valstijos v ra 27, iš 
New Jersey — 10. Daugelis 
iš tų jau esą pasveikę ir vėl 
sugrįžę frontam

Taipgi paskelbta antrasis 
sąrašas iš šimto asmenų, su
žeistų Europoj, Afrikoj ir Pa- 
cifiko salose, ir prekinio laivy
no sąrašas 5-tas, kuriame ran
dasi 18 mirusių ir 388 dingu
sių be žinios tarp gruodžio 22- 
ros, 1942 m., ir sausio 31-mos, 
šių metų.

Prekinio laivyno jūrininkai, I

Pirmas Signahj Bandy
mas buvo “Padrąsinan

tis,” Sake Majoras
Pereito ketvirtadienio vaka

rą Įvykęs naujų atakos iš oro 
signalų išbandymas praėjo vi
dutiniai, bet no pilnai paten
kinančiai, ne visi jį pilnai su
prato ii* išmoko, tad antrasis 
išbandymas tuojau paskelbta 
Įvyksiant sekamą vakarą, va
sario 19-tą, 9:30 vai.

Daugiausia klaidų, kaip pa
stebėjo temytojai, buvo dėl su
maišymo bildingų šviesų gesi
nimo ii- uždegimo su gatvių 
šviesomis. O tai nėra vienas ir 
tas pats.

Bildinguose šviesos turi būti 
užgesintos ant pirmojo vien
tiso sirenų spiegimo, po kurio 
gatvėse judėjimas dar nesulai
komas ir šviesos gatvėse neuž
gesinamos. Bildingų šviesos 
taipgi neatsidaro ant trečiojo 
švilpimo, kada uždegama gat-

nors neskaitoma kareiviais, j vių šviesos ir prasideda gat- 
tačiau proporcionaliai yra vie- vese judėjimas. Bildingų švie- 
na iš daugiausia paaukaujami sos atidaromos tik radijui pa
čių karo laimėjimui grupių., skelbus “All Clear” ir warde- 
Per visus 5 sąrašus, įimančiusi nams pradėjus švilpti.
laikotarpį tarp rugsėjo 27,; 
1941 metų, iki sausio 31-mos, į 
šių metų, mirusių jūrininkų, 
buvo 509, dingusių be žinios1 
3,108.

Tikrovėje, prekinio laivyno j 
jūrininkai yra dalimi mūsų ka
riuomenės, kadangi jie sutin-i 
ka tuos pačius pavojus mir-j 
ties, sužeidimo ir kentėjimų,1 
kaip kad marinai ar kariai.

Rezignavo Viršininkas
James G. Blaine, New Yor

ko Civilinių Apsigynimo Tary
bos pirmininkas, buvęs ton vie
ton paskirtas vasario mėnesį, 
1942 m., prašė majoro La 
Guardijos ji paliuosuoti iš tu 
pareigų. ‘ W

Maspetho Vokiečiai 
Apdovanojo Rusus 

Jūrininkus
Kada skaitlingas būrys lie

tuvių pereitą šeštadienį links- 
Iminosi Pabaltijo Tautų Kultū- 
i rities Tarybos koncerte New 
' Yorke, kitas būrys, maspethie- 
čiai, sudarėm kitą United Na
tions for Victory pažmonj. čia 

■susirinko lietuviai, lenkai, pu
lsai, vokiečiai ir grupės kitų.
I

Didžiuoju momentu ir čio
nai buvo atsilankymas aštuo- 

1 nių Sovietų Sąjungos jūrinin- 
I kų—gražių, jaunų 7 vaikinų ir 

1 merginos. Jie buvo pakviesti 
ant estrados ir trumpai kalbė
jo publikai. Įspūdingai čia 
pripažinta, jog Sovietų Sąjun
ga kovoja už išlaisvinimą visų 

I tautų, Įskaitant ir pačius vo- 
| kiečius, kada Maspetho vokie- 
ičiai Įteikė visiems Sovietų, jū- 
jrininkams po dovaną. Jiems 
Į taipgi Įteikta dovanos ii* var- 
'de visų pramogos dalyvių.

M. J.

“Hitlerio Vaikai” Ateina 
Į Paramount Teatrą 
Pirmu kartu bėgyje dvejų 

'metų New Yorko Paramount 
ITeatras rodys kitą, ne Para- 
I mount gamybos filmą, kada 
j pradės rodyti “Hitlerio Vai- 
; kai,” RKO produkciją, šį tre- 
'čiadienĮ. Jisai seks “Star 
i Spangled Rhythm,” dabar ro- 
idomą aštunta savaitė.

Ateinantis judis “Hitlerio 
Vaikai” yra paremtas ant vei
kalo “Lavinimas Mirčiai,” pa
rašyto Gregor Ziemer’io, kuris 
per 10 metų vadovavo ameri
kinės kolonijos mokyklai Ber
lyno. Tai pirmu kartu judyje 
iškeliami patikrinti faktai 
apie tą mokinimą, perstatant 
tokiu, kokiu jis iš tikro yra 
— mokinimas viso pasaulio 
pagrobimui vokiečių vergijon, 
bėgailestingam privei s i m u i 
pulkų, betėvių vaikų, išmuši
mui visų, kurie neprisitaiko Į 
nacių skymus.

Vyriausiose rolėse vaidina 
Tim Holt, Bonita Granville ir 
Kent Smith, taipgi Otto Kru
ger vaidina nacių smogikų' vir
šininko rolėj, o II. B. Werner 
atvaizduoja drąsų dvasiškį. 
JudĮ gamino Edward A. Gol
den.

Juclžio “Leningrado Apgula” 
Žiūrėtoji) Skaičiai Pra

šoko Visus Rekordus
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 

42nd St., New Yorke, rodomo 
vėliausio Sovietų judžio “Le-

LIETUVIAI, pamatykite 

"Hitlerio 
■ Vaikus" 
PARAMOUNT THEATRE ir DĖKOKITE 
UŽ TAI, KAI) JŪSU VAIKAI AMERI
KIEČIAI NIEKADOS NEBUS AUKLĖ
JAMI MIRČIAI PAGAL KOKIO BEGA1- 
LESTINGO DIKTATORIAUS (SAKYMĄ. 
Pinnatykite “HITLER'S CHILDREN" 
(Hitlerio Vaikus), kad patirt, dėl ko 
Jungtinės Tautos kariauja. Drama ir vi
dujinė kova, kuomet meilė moteries ir 
meilė žmonijos nuplėšiu užkartos tamsy
bes užlaida ir sudaužo pamišėlio nukaltus 
retežius. SCENOJ R-XAVIER CUGAT 
ir JO ORKESTRAS ir dar įdomybė, 
HENRY YOUNGMAN.

ningrado Apgula” žiūrėtojų 
teatras turi daugiau, negu ku
rio kito, nors turėta čia eilė 
rėk ordinių judžių.

Judis paliktas aptrai savai
tei.

Filmą iš Sovietų Sąjungos 
parvežė Wendell Willkie laike 
savo kelionės aplink pasaulį 
kaipo asmeniškas prezidento 
Roose velto atstovas. Filmos 
nufotograf  avime aktualėj ka
ro ir apgulos eigoje darbavo
si 23 iš žymiausiu Sovietu kil
mininkų. Anglišką aiškinimą 
parašė John Gordon, Londono 
Daily Express redaktorius, jį 
Įkalbėjo Edward R. Murrow, 
CBS korespondentas Europoje.

M ari n ų K orpuso rasti n ė n, 
33 Pine St., New Yorke, viena 
diena lankėsi 850 merginų - 
moterų su prašymais priimti į 
Marinų Korpuso Moterų Re
zervą.

I

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

(>reen 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.

PARAMOUNT THEATRE
Times Square

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Kainų Administracijos pa- 
. tvarkymu New Yorke sviesto 
j svarui uždėta lubine kaina 57 
centai sudėtam svaro pake

liuose. Iš rėčkos parduodamas 
turėtų būti pigiau. Sulaikyta 
pardavimas kenuotos žuvies ir 
mėsos iki nustatys padalinimą.

Neužilgo tikimasi gauti Ri
bines kainas aštuoniom šim
tam su virš produktų, visą ilgą 
sąrašą.

TIKRAI NUOSTABUS MUZIKAMS JUDIS 18

STEBĖTINA MRS. HOLLIDAY 
su DEANNA DURBIN 

ir vienuolika kitu garsių žvaigždžių

Girdėkit DEANNA DURBIN žavėtinai dainuojant!

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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

RIVOLI

Deanna Durbin, dainuojanti gražuolė, bus matoma kaipo “Nuostabi Mrs. Holli
day” Universal gamintoje to vardo filmoje, kurią pradės rodyti Rivoli Teatre, 
49th St. ir Broadway po dabar rodomo “Abejonės Šešėlis,” vasario 20-tą.

^THEATRE
BROADWAY ir 49th ST. NEW YORK

| Irving Place The. '
Puiki Sovietų Filmą!

| “Young Pushkin”
ft Raudonosios Armijos *
ra labiausia mylimas poetas.

irti 14 St. ir Union Sq. Vėlus Rodymas 
GR.—5-9879 Kas šeštadienį

Šaunus Filmos Koncertas!

‘The Great Music Film Festival’
su Paul Robeson, Chaliapin, 

Shostakovich ir kiti.
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KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome i visas dalis—Brookly.no ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Tek EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS

Lietuvių Rakandų Krautuvė
<♦><b

<♦><i>

<♦><!>

<!><♦>

<t>

<♦>

<♦>

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbiniu 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.

<♦>

d>

<♦>

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
5

£

s

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRAB0R1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.

Vajus prieš Vaiku Pa
ralyžių Tęsiasi

Visuose New Yorko judžių 
teatruose, taip pat ir dešim
tyje tūkstančių teatrų po visą 
šalį pereitą ketvirtadienį pra
dėta March of Dimes savaitė 
kovai prieš vaikų paralyžių.

BROOKLYNO KOLEGIJON
ĮVES DAUGIAU KALBŲ

Brooklyno Kolegija apart 
reguliarių kursų fancūzų, ispa
nų, italų, vokiečių ir portuga
lų. kalbų turi Įvedus kursą ru
sų kalbos ir rengiasi įvesti ja
ponų. Visuose kursuose taipgi I

padaryta pakaitų mokinime, 
daugiau mokinama praktiškos, 
mažiau literatinės srities. Tas 
daroma, kad paruošti jaunus 
žmones sekmingesnei tarnybai 
svetimuose kraštuose kariuo
menėj ir vyriausybės įstaigose 
po karo.

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.
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Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga siuvamų mašinų ope

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

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

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

Istoriniai judžiai, kuriuos pargabeno Wendell 
Willkie į Jungtines Valstijas

Siege of LeBiMigradl
Pergalingoji epika didžio miesto, 

apgulto per 18 menesių.
Aiškina Edward Murrow — Europinis C.B.S. radijo Atstovas.

Nuolat nuo 9 A. M. 35c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

STANLEY THEATRE 7th Avo- ‘st9’N-¥-
VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENĮ!

Telefonas EVergreen 4-8054
Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

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

VUU-THIN* MAMONA VUtl-THIN* AAFtMM-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y 

TeL STagg 2-2178
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