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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

“Šiuo metu pasaulinė padė
tis rodo, jog civilizacijos vil
tys remiasi vertingomis drąsio
sios Rusų (Raudonosios) Ar
mijos vėliavomis. Savo gyveni
me esu dalyvavęs keliuose ka
ruose ir stebėjęs kitus karus, 
taipgi esu studijavęs smulkme
niškai karinius žygius, vado
vautus žymiųjų vadų praeity
je.

“Niekur nesu pastebėjęs to
kio ryškaus pasipriešinimo di
džiausioms smūgiams, kirs
tiems iki šiol nenugalimo prie
šo, — smūgiams, kuriuos sekė 
triuškinančios kontr - atakos, 
mušančios priešą atgal į jojo 
žemę.

“Šitų pastangų platumas ir 
didumas atžymi jąsias kaipo 
didžiausi militarini pasiekimą 
visoje istorijoje.”

šitaip pasakė Jungtinių 
Valstijų generolas Douglas 
MacArthur pereitais metais 
vasario 23 dieną.

Gen. MacArthuras tatai pa
reiškė pasiųstame Raudonajai 
Armijai sveikinime josios 24- 
rių metų sukakties proga.

Tai buvo prieš metus. Tai 
buvo, kuomet Raudonoji Ar
mija vedė savo pirmąjį ofen- 
syvą ties Maskva.

Rytoj, vasario 23 dieną tai 
pačiai didvyriškai Raudonajai 
Armijai sukanka 25-ri metai 
amžiaus.

Šiandien toji pati armija 
apsivainikavo dar negirdėtes- 
niais žmonijos istorijoje laimė
jimais.

Nes jos 1942 m. lapkričio 
19 dieną pradėtasis ofensyvas 
savo tempais, savo žygiais, sa
vo smūgiais, kirstais žmonijos! 
priešui stebina kiekvieną, ne 
tik priešą, bet net ir draugą!
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RAUDONOJI ARMIJA ARTINASI PRIE DNIEPROPETROVSKO
a

AMERIKIEČIAI ATRĖMĖ 
DVI VOKIEČIU ATAKAS 

CENTRAL. TUNISIJO.IE

Sovietiniai .Kovotojai Užėmė 
Krasnogradą ir Pavlogradą; 
Auga Naciam Pavojus Oriole

Raudonoji Armija gimė 1918 
metais Didžiosios Spalio Revo
liucijos audrose. Dabartinių 
raudonarmiečių tėvai tuomet 
kovėsi dėl sovietinės galios iš
laikymo. Jie kovėsi prieš “sa
vuosius” kontr - revoliucionie
rius ir svetimų (kapitalistinių) 
valstybių įsiveržėlius.

Leninas, Stalinas ir kiti re
voliucijos vadai tuomet žinojo, 
kad, iki greta socijalistinės 
Tarybų Sąjungos gyvuos ka
pitalistinis pasaulis, reikės pa
laikyti ginkluota jėga. Atža
gariai, lapkričio 7-tosios lai
mėjimai nueis niekais, Tarybų 
Sąjunga bus užpulta ir sunai
kinta.

Tam reikalui turėjo būti su
organizuota Raudonoji Armija 
— armija iš pačių rinktiniau- 
sių krašto vyrų : naujo tipo ar
mija, kokios pasaulis iki šiol 
nėra matęs!

Naujoji armija teko organi
zuoti iš “senos medžiagos.” 
Caristinė valdžia buvo paliku
si žmones nemokytus, milžiniš
koje didžiumoje beraščius. Iš 
jų prisiėjo kurti pavyzdingiau 
šią pasauly kariuomenę!

Reikėjo įdėti daug darbo, 
daug ištvermės. Pirmiausiai 
teko mokyti kiekvieną raudon
armietį beraštį — raštingumo, 
supažindinti jį su uždaviniais, 
stovinčiais prieš jį; padaryti 
kiekvieną raudonarmietį ne 
tik gerą sąmoningą kovotoją, 
bet ir organizatorių, kad jis, 
apleidęs Raudonosios Armijos 
eiles, sugrįžęs civilinio gyveni
mam būtų pavyzdingas pilie
tis; kad jis galėtų šviesti, or
ganizuoti, mokyti kitus.

Klaidą daro tie, kurie Rau
donąją Armiją vadina “rusų 
armija” — ją sudaro visokios 
tautos, kurių skaičiuje įeina ir 
lietuviai su savo pulkais.

Antra, reikėjo visuomenę— 
liaudį—glaudžiau sujungti su
Raudonąja Armija, o pastarą-1 didžioji

šiaur. Afrika. — Ameri
kiečiai įsidrūtino apkasuose 
naujose savo pozicijose cen- 
tralinėje Tunisijoje ir at
mušė dvi smarkias vokiečių 
atakas. Čia amerikiečiai 
įsitvirtino po to kai, tiesin
dami savo liniją, apleido 
pirmesnes pozicijas Ousse- 
lat klonyje.

Aštuntoji anglų armija 
neatlaidžiai bombarduoja 
vokiečių pozicijas Mareth 
tvirtumų linijoje ties Mede- 
nine ir Foum Tatahouine.

Amerikos Laivynas 
Atakavo Japonus Attu

Washington. — Amerikos 
kariniai laivai dar pirmą 
kartą bombardavo japonų 
pozicijas Attu saloje, vaka

PREZID. ROOSEVELTAS 
UŽTIKRINA GAUSESNĘ 

PARAMA CHINIJAI
smų stovykla prieš Japo
niją.
Tik Sala nuo Salos Kariau
jant Reikėtų 50 Metų, Kad 

Pasiekt Japoniją
Prezidentas pareiškė, kad 

Jungtinės Valstijos ruošiasi 
šturmųot Japoniją; Ameri
ka nekariau tik taip, kad 
colis po colio, sala po salos 
atiminėt iš japonų užimtas 
vietas. Nes jeigu, sakysi
me, kas mėnesį būtų ati
mama iš jų po vieną salą, 
tai praeitų 50 metų, kol 
būtų pasiekta pati Japoni
ja, kaip pastebėjo prez. 
Rooseveltas.

Labai Stokuoja Chinam 
Ginklų

Chiang Kai-sheko žmona 
atrėmė kai kurių Amerikos 
kongreso narių kritiką, ku
rie sako, kad Chinija su 
šimtais milionų savo gy
ventojų nesiunčia į karo 
frontą tiek vyrų, kiek ga
lėtų. Į tai p-nia Chiang 
Kai-shek atsakė, jog tik to
dėl didesnis chinų skaičius 
negali veikliai kariauti, kad 
jie ginklų neturi. O kurie 
gauna ginklų, tie visi ka: 
riauja. Chinai negali pliko
mis rankomis kovoti su ja
ponais. Daugelis chinų ir 
taip turi kariaut tiktai kar
dais prieš naujoviškus ja
ponų pabūklus. Ypač lėk
tuvų ir gazolino trūksta 
chinams, sakė ji.

Chiang Kai-shekienė pri
minė, jog Chinija gaudavo 
gana daug karo reikmenų iš 
Rusijos pirma, negu vokie
čiai užpuolė Sovietų Sąjun
gą, bet paskui, Ašies armi
joms atkuojant Sovietus, 
pačiai Rusijai reikėjo dau
giau ginklų; todėl jinai ma
žiau tegalėjo atsiųsti karo 
pabūklų Chinijai.

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas pasikalbėji
me su 172-iem laikraščių re
porteriais, dalyvaujant žmo
nai Chiang Kai-sheko, vy
riausio Chinijos karo vado, 
užtikrino, jog Amerika pa
didins karo pabūklų pagal
bą Chinijai ir siųs juos chi- 
nam taip sparčiai, “kaip tik 
Viešpats leis.”
Chiang Kai-shekienė man

dagiai pastebėjo, kad “Vieš
pats padeda tiems, kurie pa
tys sau padeda.” Dėl šios 
pastabos daugelis reporte
rių gardžiai nusikvatojo.

Prezidentas nurodė dide
les ligšiolines kliūtis truk
džiusias ginklų paramą chi- 
nam. Jis sakė, kad Jungti
nėms Valstijoms yra lygiai 
svarbu supliekt Japoniją, 
kaip ir pačiai Chinijai. Pre
zidentas Rooseveltas ketino 
duot chinam tiek ir tokios 
greitos pagalbos, kad Chini- 
ja galėtų neužilgo tapt di
džiule ir svarbia karo Veik

lą su visuomene, kad tarp jų 
nebūtų jokio tarpo, kad vis
kas eitų išvien vienam didžia
jam tikslui—socijalizmui kur
ti ir jam ginti.

Ir tas buvo pasiekta. Tą 
šiandien mato kiekvienas, ku
ris nėra apjakęs neapykanta 
prieš Tarybų Sąjungą!

Kiek daug per tuos 25-rius 
metus prieš Raudonąją Armi
ją buvo paleista bjaurių me
lų. Kiek daug šmeižtų prieš 
Raudonąją Armiją prirašyta 
lietuviškoje anti - tarybinėje 
spaudoje !

Bet nieko iš to neišėjo, šuo 
sau tebeloja, o mėnulis eina 
savo keliu!

Tegyvuoja didvyriška Rau
donoji Armija, mūsų krašto 

talkininkė!

riniuose Aleutuose; padarė 
nuostolių dviem priešų sto
vyklom.

Sulaikytas Kenuotų 
Daržovių Pirkimas

Washington.— Kainų Ad
ministracija laikinai sustab
dė kenuotų daržovių ir vai
sių pardavinėjimą, nuo vi
dunakčio iš vasario 20-21 
d. iki ateinančio šeštadienio 
-sekmadienio vidunakčio.

Reikalaujant 2-rosios Ra
tion knygelės maistui pirk
ti, turi būti pirmojoj šios 
savaitės pusėj išpildyta tam 
tikra blanka vadinama Con
sumer Declaration (Varto
tojų Pareiškimas) kas liečia 
jau turimus kenuotus vai
sius, daržoves, “catsupą,” 
sriubas, vaisių syvus ir t.t.

Maskva, vas. 21. — Rau
donoji Armija, blokšdama 
vokiečius tolyn į pietų va
karus nuo Charkovo, užėmė 
Pavlogradą su svarbiu ge
ležinkelių mazgu, tiktai už 
36 mylių nuo Dniepropet- 
rovsko, didžio pramonės 
centro su milžiniška van- 
den-elektros dirbykla prie 
Dniepro upės. Kiti Sovietų 
kariuomenės junginiai at
vadavo nuo nacių Krasno
gradą su geležinkelių maz
gu, 60 mylių į pietų vaka
rus nuo Charkovo. — Kra- 
snogradas stovi tiktai už 40 
mylių nuo Poltavos miesto, 
geležinkelių centro ir stip
raus nacių atspirties punk
to.

Pavlogradas ir Krasno- 
gradas buvo tvirtoviški 
punktai antrojoj vokiečių 
apsigynimo linijoj. Šiais žy
giais raudonarmiečiai grę- 
sia pavojum hitlerininkam 
visame rytiniame Dniepro 
upės šone ir, kaip Associat
ed Press spėja, gal vokie
čiai todėl bus priversti pa
sitraukt net iš Krimo pu- 
siausalio, tarp Azovo ir

Kongreso Grupė Atmetė Derybos dėl Glaudesniu 
Prezidento Planą dėl

Didžiųjų Algų
Washington. — Kongre

so lėšų komisija 15 balsų 
prieš 10 užgyrė Disney bi- 
lių, kuris atmeta preziden
to Roosevelto reikalavimą 
taip apribot didžiąsias al
gas ir pelnus, kad, atskai
čius taksus, niekam neliktu 
daugiau grynų pajamų, 
kaip $25,000 per metus.

Disney’o gi sumanymas 
štai ką siūlo: Palikt visas 
didžiąsias algas tokias, ko
kios buvo pirm japonų už
puolimo ant Perlų Uosto, ir 
leist kompanijoms, be val
džios įsikišimo, kelt algas 
iki $25,000 per metus tiem 
jų viršininkam, kurių algos 
tuo laiku buvo žemiau $25,- 
000.

VARSAVOS ŽYDAI GRANATOMIS IŠ UŽ BARI
KADŲ KOVOJA PRIEŠ NACIUS

Berne, šveic. — Atėjusios 
iš Lenkijos žinios praneša, 
jog žydai pasistatė barika
das jiem paskirtoje gyventi 
miesto dalyje (ghette) ir 
rankinėmis granatomis bei 
bombomis kovoja prieš ata
kuojančius nacių smogikus 
ir žandarus.

Hitlerininkai sistematiš- 
kai sprogdina ir degina žy
dų namus, o kartais dar 
suveja žydus atgal į tuos 
namus ir tada juos kartu su 
pastatais sudegina ir spro
gimais sudrasko.

Skaičiuojama, jog iki šio 
nacių įsiutimo minimoj

Juodosios Jūros.
Sovietų kariuomenė mar- 

šuoja artyn Oriolo, iš ry
tų, šiaurių ir pietų, grūmo
dama apsupt nacius tame 
svarbiausiame jų atramos 
punkte pietiniai - centrali- 
niame fronte.

Sovietų kariuomenė taip
gi artinasi prie Stalino ir 
dar susiaurino hitlerinin
kam pabėgimo spragą iš 
Taganrogo; o vakariniame 
Kaukazo kampe raudonar
miečiai atėmė iš apsuptų 
nacių Ilską ir Novomišat- 
skovską. lįsk stovi tik už 
40 mylių į rytus nuo Novo- 
rosiisko.

Paskutiniu laiku hitleri
ninkai permetė 31-na savo 
armijos diviziją iš Franci- 
jos ir kitų kraštų į frontą 
prieš Sovietus, taigi apie 
500,000 kariuomenes. Tame 
skaičiuje yra šešios tankų 
divizijos.

(Neoficialiai pranešimai iš 
Švedijos teigė, kad marša
las Rommel esąs paskirtas 
vyriausiu Berlyno koman- 
dierium prieš Sovietus.)

Ryšiu tarp Turkijos Ir 
Sovietu Sąjungos

Ankara, Turkija.— Pra
nešama, kad ilgos derybos 
tarp Sovietų atstovų ir Tur
kijos valdžios einą prie sėk
mingos pabaigos. Teigiama, 
jog trumpu laiku bus pada
ryta svarbi sutartis, kurio
je bus sužymėta Turkijos ir 
Sovietų Sąjungos tikslai šio 
karo metu ir abiejų kraštų 
naudai išspręsta pokariniai 
ūkiniai - ekonominiai reika
lai ir geografiniai klausi
mai.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Turkijai Laurence 
A. Steinhardt, sakoma, pa
sidarbavo pagreitinimui de
rybų tarp Sovietų ir Turki
jos.

miesto dalyje gyveno iki 
35.000 žydų.

Visoj Lenkijoj vokiečiai 
tūkstančiais areštuoja darbi
ninkus ir vien Varšavoje 
šiomis dienomis suėmė 30,- 
000 darbo žmonių. Dalis jų 
yra siunčiama statyt vokie
čiam tvirtumas prieš-sovie- 
tiniame fronte.

Lenkų patriotai bombo
mis susprogdino vieną vo
kiečių judamųjų paveikslų 
teatrą Varšavoj arti svar
biausios geležinkelio stoties.

Lenkų partizanai paliuo- 
savo šimtus imtinių iš be
laisvių stovyklų.

SOVIETAI MARŠUOJA VIS 
TOLYN Į VAKARUS NUO 
CHARKOVO IR KURSKO

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 19. — Vidunaktinis Maskvos prane

šimas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė tęsė ir plačiau išvystė ofensyvą į 

vakarus ir pietų vakarus nuo Charkovo, paimdama 
miestus ir geležinkelių stotis Liubotiną ir Merefą ir 
stambią apgyventą vietą Olšany. Mūsų kariai taipgi 
užėmė apgyventas vietas Peresiečnają, Pesočniną, Ko- 
marovka, Vysokij ir Pokatilovką.

Gursko srityje mūsų kovotojai užėmė miestą ir ge
ležinkelio stotį Obojaną.

(Specialis Sovietų pranešimas dėl to dar sakė: Obo- 
jane apsuptas priešų garnizonas tapo nušluotas ir tū
los jo dalys nelaisvėn paimtos. Kursko-Charkovo ge
ležinkelis ir vieškelis liko visiškai apvalyti nuo priešų.)

Krasnodar© srityje mūsų (vakariniame Kaukaze) ka
riuomenė užėmė apskričio centrą Popovičevską ir dide
les apgyventas vietas Grivenską, Novo-Nikolajevską, 
Andriejevską ir Novo-VeliČkovską.

Krasnoarmeisko srityje Raudonosios Armijos jungi
nys X atmušė kelias vokiečių kontr-atakas, grūmėsi 
pirmyn ir užėmė aptvirtintas priešų pozicijas. Šiose 
kautynėse vokiečiai prarado 300 kareivių ir oficierių, 
užmuštų.

Graivorono apylinkėj mūsų kariuomenė užėmė dar 
kelias apgyventas vietas; užmušė apie 600 hitlerinin
kų; išmušė iš veikimo bei išdegino aštuonis priešų tan
kus ir 16 trokų ir pagrobė du tankus, keturias kanuo- 
les, 23 trokus, septynis motorinius žibalo bankus ir du 
didelius amunicijos sandėlius.

Kitame sektoriuje buvo nušluotas batalionas vokiečių 
pėstininkų.

Į vakarus nuo Kursko sovietinė kariuomenė ir to- 
(Tąsa 5 puslapy j)

AMERIKOS VALDŽIA ŽA
DA DAUGIAU ir DAUGIAU 

REIKMENŲ SOVIETAM
Washington. — Karinių 

paskolų (lend-lease) admi
nistratorius Ed. R. Stetti- 
nius vas. 19 d. pareiškė:

“Mes ir toliau dėsime vi
sas pastangas, kad daugiau 
ir daugiau nusiųst Rusijai 
kariniu reikmenų iš lend- 
lease fondo.

“Sovietų armija tebeveda 
didžiuosius savo ofensyvus 
daugiausiai pačioje Rusijo
je je pagamintais ginklais. 
Jai suteikti karo reikmenys 
iš mūsų lend-lease fondo 
dar tik mažą vaidmenį (ro
lę) tevaidino, nors tai buvo 
svarbus vaidmuo. Amerika 
tebesiunčia (Rusijai) tan
kus, lėktuvus ir trokus. Be 
to, mes pasiuntėme Sovie
tų Sąjungai ir daug kitų 
svarbių karinių reikmenų.

“Pavyzdžiui, mes pasiun
tėme jai šimtus tūkstančių 
mylių telefonų vielų, kurios 
yra svarbios palaikyt So
vietų armijos susisiekimus 
3.000 mylių fronte Rusijoj. 
Mes pasiuntėme gana daug 
plieno, kurį sovietiniai fab
rikai perdirbo į rusiškus 
tankus; pasiuntėme ir che
mikalų, kuriuos Sovietai 
naudojo dirbdami rusiškas 
bombas ir smarkiai-sprogs- 
tančius kanuolių šovinius, 
kurie dabar ardo nacių li
nijas.

“Mes esame pasiuntę So
vietų armijai daug tūkstan

čiu tonų kviečiu ir miltų, 
cukraus, kenuotos kiaulie
nos, sausų pupų ir kitu dar
žovių, taukų ir augalinių 
riebalu. Kol kas mes tik 
mažai tegalėjome pasiusti 
sviesto, kurio prašė rusai, 
ypač sužeistiem savo ka
riam ligoninėse. Šiemet 
sausio mėnesį Rusijai pa
siųsta tiktai 682 tonai svie
sto, taigi tik po vieną šeš
tadalį uncijos, skaitant nuo 
kiekvieno vyro, moteries ir 
kūdikio Jungtinėse Valsti
jose.

“Didžioji dauguma mūsų 
išsiųstų Rusijai reikmenų 
yra sėkmingai pristatoma.
1942 m. gruodžio mėnesį ir
1943 m. sausyje siunčiami 
jai reikmenys buvo be jokių 
nuostolių pristatyti, nors 
numatoma, jog vėlesniais 
mėnesiai dar bus nuostolių.

“Du trečdaliai visų siun
tinių iš Jungtinių Valstijų 
į Sovietų Sąjungą buvo per
gabenti amerikiniais lai
vais.”

Lend-lease administrato
rius Stettinius sakė, kad 
Jungtinės Valstijos iki šiol 
pasiuntė Sovietam jau dau
giau kaip 2,900,000 tonų į- 
vairių karinių reikmenų; o 
šiemet sausio mėnesį buvo 
pasiųsta apie 10 procentų 
daugiau negu pernai gruo
džio mėnesį.
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Jurgis Washingtonas
Šiandien, vasario 22 dieną, sukanka 

lygiai 211 metų, kai gimė Jurgis Wa
shingtonas. Jurgis Washingtonas mū

sų krašto tėvas. Jis buvo ne tik pirmu
tinis prezidentas, bet, ir tai svarbiausia, 
vadas visų mūsų krašto jėgų, kovojusių 
prieš tų laikų Anglijos imperijalistus, 
kovojusių už mūsų laisvę ir nepriklauso
mybę.

Jei gyventume ramų laiką, tai, be abe
jo, šią dieną visi švęstume,—pasilsėtume 
ir pasidžiaugtume. Deja, mes gyvename 
karo laiką. Gyvename krizį, berods, tik 
trečią tokį didelį krizį mūsų krašto is
torijoje. Pirmutinis krizis, kuomet mū
sų krašto ateitis kabojo svarstyklėse, 
buvo Revoliucinio Karo metais, metais, 
kuriais Jurgis Washingtonas mūsų pro
tėviams vadovavo mūšiuose už laisvę.

Antrasis didelis mūsų krašto istorijoje 
krizis buvo Piliečių (Civilio) Karo me
tais, kai mūsų protėviai kovojo už kraš
to vienybę, prieš vergiją, prieš despo
tizmą.

Šiais laikais mes išgyvename nemažes
ni krizį. Mūsų kraštas yra kare su pek
liškai stipria fašistine Ašimi, su civili
zacijos ir kultūros priešais. Šis karas, 
kaip ir aniedu karai, reikalauja iš mūs 
pasiaukojimo, drąsos ir pasirįžimo.

Šiandien todėl visi svarbieji fabrikai, 
visos svarbiosios pramonės dirbs,—dirbs 
milijonai darbo žmonių, kad aprūpinti 
reikmenimis mūsų karius, kad juo grei
čiau jie galėtų sunaikinti fašistinę Ašį.

Šiandien, sunkiau negu kada nors 
dirbdami, mes privalome dar labiau užsi- 
artavoti neapykanta mūsų priešams ir 
meile savo kraštui. Jurgio Washingtono 
gyvenimas ir darbai suteikia mums dide
lių pamokų ir įkvėpimo.

Mokindamiesi iš praeities, iš Jurgio 
Washingtono, iš kitų didvyrių, kariavu
sių už laisvę ir nepriklausomybę, dary
kime viską, kad dar šiais metais mūsų 
priešams, fašistinėms Ašies valstybėms, 
sprandas būtų nusuktas, kad mes juo 
greičiau susilauktume taikos, ir laimin
gesnio, šviesesnio gyvenimo!

Tai bus geriausias Jurgio Washingto
no gimtadienio atžymėjimas!

šant, kad priverstų francūzų Šiaurės 
Afrikos vyriausybę paliuosuoti tuos ko
votojus.

New Yorke yra šaukiama konferenci
ja, kovo 6 dieną, kurios tikslas išdirbti 
planus, kaip greičiau tuos žmones pa
liuosuoti, ką Amerikos žmonės gali tuo 
reikalu jiems padėti.

Unijos Sveikitia Raudonąją 
Armiją

Vasario 23 dieną sukanka 25-ki me
tai Raudonosios Armijos gyvavimo. 
Raudonoji Armija didvyriškai kovoja už 
visų mūsų laisvę ir reikalus. Amerikos 
darbo unijos šia proga siunčia jai pa
sveikinimus. Tokius sveikinimus pasiun
tė Pittsburgh o plieno darbininkų unijos, 
Detroito darbininkai, gaminanti gink
lus, International Ladies Garment Wor
kers unijos didžiulis 22 Lokalas ir daug 
kitų.

Dar Vienas Smūgis Demokratijos 
Priešams

Prieš kiek laiko masių spaudimas pri
vertė likviduoti neteisingai užvestą teis
mą prieš Michigano valstijos pažangų 
senatorių Nowaka. ’ Dabar Oklahomos 
valstijoj panaikintas pirmiau neteisin
gai padarytas apkaltinimas trims komu
nistų veikėjams.

Visa tai tik padeda apvienyti visas an- 
ti-hitleriškas jėgas kovoj už mūsų visų 
laisvę ir gerbūvį. Dar vis daug kalbama 
ir rašoma apie darbo unijų veikėjo Har
ry Bridges deportavimą, o tas pasimo- 
jimas turėtų būti taip pat greitai likvi
duotas.

Gayda, Goebbelsas ir Hitlerio 
“Taikos” Paliūnai

Hitlerio, Mussolinio ir jų fašistinių 
talkininkų armijos gavo skaudų smūgį 
Sovietų Sąjungos fronte. Hitlerio ir 
Mussolinio propagandos mašina pradėjo 
garsiau pasaulį bauginti “bolševizmo pa
vojum.”

Pro-naciški elementai kalba apie Fin- 
liandijos “taiką”, kuri skandina Ameri
kos laivus ir kariauja prieš Sovietų Są
jungą. Skleidžiami gandai, būk, ir Ven
grija ir Rumunija “įieško taikos.”

Mussolinio vardu kalbąs Virginio Gay
da jau prabilo, būk fašistų Italija taiky
tus! su Anglija, bet jokiame atsitikime 
nesitaikytų su Sovietų Sąjunga. Hitlerio 
propagandos ministeris Goebbelsas šau
kia, būk nacių armija “pasaulį gelbsti 
nuo bolševizmo” ir apeliuoja į anglus. 
Prasidėjo naujas nacių šturmas, kad su
skaldyti Jungtines Tautas. Apie tai ne
seniai iš Washingtono perspėjo ir Mr. 
Elmer Davis.

5,000,000 Hitlerio Armija Prieš 
Sovietus

Pirmoje Vietoje Mes Esame 
Amerikiečiai

Katalikų, tautininkų 
“cicilikų” politikierių “ 
nybė” ruošiasi savo medaus' 
mėnesį. Tik abejotina, ar 
pavyks jietns to susilaukti.

Po pereito pasaulinio ka
ro tų sriovių politikieriai 
gražiai pasipelnė tverdami 
bendroves ir parduodami jų 
akcijas (Šerus). Gyvu žo
džiu ir savo spaudoje jie 
šaukė žmones įvestinti pini
gus į jų bendroves ir ža
dėjo išbūdavoti baisius fab
rikus Lietuvoje, kurie duos 
nepaprastus pelnus.

Katalikų politikieriai šla
vėsi pinigus per Lietuvos 
Prekybos bendrovę, tauti
ninkai per Lietuvos Atsta
tymo bendrovę, o socialis
tai per Rūbų bendrovę. Jie 
visai buvo užmiršę, kad gy
vena Amerikoje. Buvo kar
ščiausi Lietuvos patriotai 
iir paskleidė daug visuome
nei žalingos agitacijos. Tai 
buvo isteriško riksmo vajus 
už grįžimą į Lietuvą.

Bet tas į Lietuvą grįži
mo agitavimas tai buvo 
skymas juo labiau išju
dinti žmones, kad pirktų jų 
bendrovių Šerus. Jie dekla
mavo savo sekėjams: būki
te bendrovės dalininkais; 
grįžę į Lietuvą gausite 
darbus savo bendrovės fab
rikuose; jūs būsite bosais, 
dirbsite lengvai, cigarus rū
kydami ir gausite geras al
gas. Panašiom frazėm žais
dami jie viliojo iš žmonių 
pinigus. Kiekvienos sriovės 
politikieriai tikrino, kad 
jųjų bendrovėje įdėlis bus 
saugiausias ir neš didžiau
sius pelnus.

Lengvatikiai žmoneliai 
dėjo savo sunkiai uždirbtus 
ir vargingai sutaupytus pini
gus į tas bendroves. Jie pa
tikėjo politikieriams, kad 
sugrįžę į Lietuvą ras ten 
sau tikrą rojų. Daugelis 
pardavė baldus, dalį taupų 

į sukišo į bendrovę (į vieną 
ar kitą), o dar šimtuką-ki- 
tą užsibrukę už ančio trau
kė į Lietuvą. Na, ir ką jie 
rado, sugrįžę į ponų ir ku
nigų valdomą Lietuvą? Ne
rado nė vieno fabriko, nė 
Lietuvos Prekybos bendro- '

ir vės, nei Lietuvos Atstaty- 
vie- Į mo bendrovės, neigi Rūbų 

bendrovės. Lengvų darbų ir 
geros algos nėra. Pasijautė 
apgautais.

“Prietelių” rado ir Lietu
voje”. Smailaliežuvių dole
rių viliojimui sėti nereikia. 
Jie kaip usnys dygsta ne
sėti. Pajautę pas amerikie
čius šimtuką kitą dolerių, 
Lietuvos žulikai apspito 
siūlyti pirkti ūkius. Ką da
rysi, reikia jieškoti būdų 
pragyvenimui. Pirkosi 
ūkius, žinoma, mažus. Nes 
pinigų ne kiek turėjo, buvo 
į bendroves sukišę. Pasipir- 
kę ūkius Lietuvoje, ameri
kiečiai patyrė, jog valsty
bės uždėti mokesčiai ant 
visko buvo taip aukšti, kad 
ištisa šeima dirbdama nuo 
šviesos iki tamsos negali 
galo su galu suvesti.

Veik visi amerikiečiai su 
ūkiais Lietuvoje taip nusi
gyveno, kada kantrybės ne
tekę norėjo grįžti į Ameri
ką, dėka šmugelninkų 
pasitarnavimui jau neturė
jo kuom sugrįžti. Daugelis 
bandė išsilaikyti, vildamie
si, kad gal valstybė suma
žins mokesčius, gal ūkio 
produktų kainos pakils. Ta- 
čiaus to viltys buvo tuščios. 
Kada Smetona banditiškai 
užgrobė valdžią, smulkiųjų 
ūkininkų gyvenimas tapo 
tikras pragaras. O kad tas 
tiesa, liudija Suvalkijos ūki
ninkų sukilimas 1935 m. 
Amerikiečiai pamatė, jog 
prieš sriovę plaukti neilgai 
galės. Šaukėsi 'į draugus 
Amerikoje, kad prisiųstų 
laivakortes sugrįžimui į 
Ameriką. Negalima ir tas. 
Nes perilgai išbuvo Lietu
voje, nustojo Jungtinių Val
stijų pilietybės. Imigracija 
nepiliečiams jau buvo su
varžyta ir netekę pilietybės 
nebegalėjo įvažiuoti į Ame
rika, c

Kurie iš amerikiečių nu
važiavo į Lietuvą pasisve
čiuoti, rado šimtus buvusių 
amerikiečių, skęsta nčių 
skurde ir ašarose. Dantim 
grieždami, jie keikė korpo
racijų organizuotojus ir 
tą spaudą, kuri rėmė tas

korporacijas, už taip baisų 
jų nuvylimą bei pražudymą.

Tačiaus falšyvų politikie
rių nesugraudinti gailiom 
raudom už tau padarytas 
skriaudas. Jie moka greit 
savo kailį pakeisti. Kadan
gi prieš 20 ir daugiau me
tų jie turėjo kiekviena srio- 
vė savo atskirą korporaciją 
ir skuto publiką, pasibarda
mi tarp savęs, tai dabar jie 
suvažiavo į New Yorką, 
meiliai pasibučiavo ir pada
rė neva tautinę vienybę ir 
įsteigė fondą Lietuvai gel
bėti. Žirklės pagaląstos, ei
kite šen, bureles! Mes vie
ningi ir nauju būdu kirpsi- 
me jūsų vilną!

Tai šiaip trys katės su
lindę į vieną maišą laukia 
savo morčiaus.
Mūsų valdžia prašo ateivių 

spaudos ir visuomeninin
kų nesiginčyti apie tai, ko
kios formos valdžios turėtų 
būt Hitlerio okupuotuose 
kraštuose po karo. Visais 
garais dirbkime karo lai
mėjimui — sako mūsų val
džia. Karui pasibaigus, su- 
lyg Atlanto Čarterio, kiek
vienos okupuotos šalies 
žmonės patys išsispręs, ko
kios formos valdžios jie no
ri savo kraštui.

Šis mūsų valdžios pata
rimas ateivių spaudai ir vi
suomenės veikėjams yra ge
ras. To patarimo reikia lai
kytis. Bet fašistuojantieji 
elementai ir jų nauji talki
ninkai “cicilikai” to nesilai
ko. Amerikos reikalai jiem 
svetimi. Jie siaurai žiūri į 
vieną tašką Baltijos jūros 
pakrantyje ir užsimerkia, 
kad nematytų, kas dedasi 
Pacifiko ir Atlantiko van
denynuose ir aplink juos 
esamuose sausžemiuose.

Mums, tikriems amerikie
čiams, rūpi ne tik Hitlerio 
sumušimas ir Lietuvos iš
laisvinimas, bet taip jau 
kuolabiausia rūpi mūsų ša
lies užpuolikės Japonijos 
sukriušinimas.

Dabar, kada valdžia pra
šo mūsų vesti agitaciją už 
Karinių Taupymo Bonų pir
kimą ir už aukas' Raudona
jam Kryžiui — subėgimas,

pasibučiavimas ir įsteigi
mas fondo Lietuvai gelbėti 
—yra atsimetimas nuo dar
bo karo laimėjimui!

Aukodami Amerikos Rau
donajam Kryžiui ir Sovie
tų Medikalei pagelbai mes 
aukojame kartu pagelbai 
Lietuvos žmonių. Šiuom 
momentu nereikia mums 
jokio Lietuvos gelbėjimo 
fondo. Niekas iš Lietuvos 
žmonių to iš mūsų neprašo.

Kada nacių Vokietija bus 
sumušta ir kai bus sukriu- 
šintas japoniškas imperializ
mas; kada karas bus baig
tas ir Dėdės Šamo rankoje 
blizgės pergalės kardas, tai 
tada turėsime laiko padėti 
Lietuvos žmonėms tuom, ko 
jie iš mūsų norės ir kuom 
mes išgalėsi m.

Bandymas pasipinigauti 
po priedanga Lietuvos 
gelbėjimo yra erzinimas 
teisingų žmonių ir skaldy
mas Amerikos lietuviu vie
nybės. Mums reikia vieny
bės, bet ta vienybė tegali 
būt tik su lyg mūsų valdžios 
pateikta programa, būtent, 
padėti į šalį visus Lietuvos 
klausimu ginčus ir dirbti su 
savo valdžios organizaci
jomis pergalei.

P. Buknvs.

Montello, Mass.
Gerai Pavykęs Parengimas
Vasario 13 d., Lietuvių Mo

terų Apšvietos Kliubo nares 
surengė taip vadinamą margą 
vakarėlį Lietuvių Tautiško Na
mo svetainėje. Iš tikrųjų, tai 
nebuvo paprastai margas va
karėlis, bet gražus dailės pa
rengimas, susidedantis iš kon
certo, teatrališko perstatymo 
ir šokiu. 4

Pradedant programą, pir
miausia buvo teatrališkas per
statymas. Dailės Ratelio nariai 
suvaidino dviejų veiksmų ko
mediją “Vargšas Tadas.” Nors 
pats veikalas nėra taip jau 
įdomus, bet vaidinimas labai 
gerai nusisekė ir per tai pub
lika užbovinta. Lošime dal.v- 
vavo šie asmenys: Kazimiera 
Valangevičienė, Otyla Oren
taitė, Pranas čereška ir Stan
ley Baronas. Visi vaidintojai 
atitiko savo rolėse ir jas ge
rai suvaidino. Otyla Orentai
tė dar pirmą sykį pasirodė lie
tuvių scenoj, bet gerai atliko 
savo užduotį.

Po tam prasidėjo koncerti-

‘Naujieną’ ir ‘Draugo’ Blokada
Plyšo

Kada New Yorke įsilinksminę socia
listai, katalikai ir fašistai redaktoriai 
bučiavosi, tai jie ten pat susitarė boiko
tuoti iš Sovietų Sąjungos fronto žinias, 
slopinti jas. >

Ir po to, nors Raudonoji Armija kas
dien turėjo didelių laimėjimų, nors ang
lų dienraščiai kasdien turėjo didelius 
antgalvius, bet “Naujienos”, “Draugas” 
ir kiti tatai bandė mažinti savo skaity
tojams.

Bet Raudonosios Armijos ėjimas pir- 
hiyn, atsiėmimas Rostovo, Charkovo, 
Kurąko, Belgo rodo ir kitų svar
bių centrų privertė ir tuos ponus jau 
daugiau rašyti apie Amerikos talkinin
kės, Raudonosios Armijos, pergales.

30,000 'Aitti-Fašistų Vis Dar 
Kalėjimuose Afrikoj

Nors Šiaurinę Afriką Amerikos armi
ja išlaisvino ir krauju aplaistė, bet ten 
dar vis kalėjimuose ir koncentracijos 
logeriuose yra virš 30,000 anti-fašistų 
Ispanijos liaudiečių ir kitų kovotojų.

Jeigu tie anti-fašistai būtų paliuosuoti, 
tai jie daug pagelbėtų demokratijų ar
mijoms kovoj prieš barbariškus hitleri
ninkus. Anglijoj eina platus judėjimas 
liž tuojautinį jų išliuosavimą. Darbo 
unijos reikalauja ne vien Anglijos val
džios, bet mušė telegramas ir Jungtinių 
Valstijų prezidentui Rooseveltui pra

Tūli žmonės negali suprasti, kodėl 
Raudonoji Armija eina pirmyn. Tūli net 
pradėjo aiškinti, būk Hitleris vyriausias 
savo jėgas permetė į vakarus. Taip nė
ra! New Yorko dienraštis “P. M.” patei
kė žinių, kaip į tai žiūri Washingtone 
mūsų šalies “militariniai ekspertai.”

Jų nuomone, štai kaip Hitlerio armija 
yra dabartiniu laiku padalinta. Sovietų 
Sąjungoj jis turi 5,000,000 armiją. Fran- 
cijoj, Belgijoj, Norvegijoj, Holandijoj ir 
Danijoj yra apie 450,000 nacių kareivių. 
Italijoj yra 100,000 ir Balkanuose prieš 
partizanus kariauja 100,000 hitlerinin
kų. Tunisijoj Hitleris turi 170,000 armi
ją. Bendrai jo armija yra 6,500,000 vyrų.

Kaip matome, tai vyriausios Hitlerio 
jėgos yra prieš Sovietų Sąjungą, net 5,- 
000,000 vyrų. Prie to, prieš Sovietų Są
jungą kariauja Finliandija, Vengrija, 
Rumunija ir Mussolinio korpusai. Prieš 
Sovietų Sąjungą yra dar ir “liuosnorių” 
fašistų divizijos iš Ispanijos, Belgijos, 
Holandijos, Danijos, Francijos ir net 
ŠVedų pulkai.

Iš to galime spręsti, kaip sunki yra 
Raudonosios Armijos kova. Ir kaip da
lykai pasikeistų, jeigu Anglija nors pu
sę savo jėgų mestų į Franci ją, ir jeigu 
Amerikos jėgos užpultų hitlerininkus 
Norvegijoj ir kitur Europoj. Tada aišku, 
kad Jungtinės Tautos greit pasiektų 
pergalę.

Australijos kariai kažin ktir NdUjbjbj Gvinėjoj leidžia iš mortiry šūvius i 
priešo pozicijas, j japoniškus neprietėliiiš.

ne programos dalis, kuri susi
dėjo iš dainų ir šokių.

Visų pirma jaunų mergelių 
grupė, vadovaujant Geo. Ste
ponavičiui, padainavo keletą 
gražių dainelių.

Paskui seserys Grušaitės šo
ko įvairius šokius, ir kada pa
baigė šokti, jos aplaikė dova
nas nuo rengėjų.

Po tam buvo duetas: An- 
tonettc Steponavičienė ir M. 
Patrik ienė padainavo porą 
dainų, kurios publikai patiko.

Rožė Merkeliūtė - Stripinie- 
nė solo padainavo kelias dai
nas, viena iš jų yra visiems 
gerai žinoma ir atatinkama 
šiam momentui, tai yra “Eina 
Garsas nuo Rubcžiaus.”

Užbaigiant koncertinę prog
ramos dalį, Moterų Apšvietos 
Kliubo dainininkių grupė pa
dainavo tris dainas. Viena dai
na, kurią dar nesenai išsimo
kino, užsivadina “Ant Bari
kadų.” Tos dainos žodžiai yra 

i labai gražūs ir jos muzika ke
lianti dvasią. Būtų gerai, kad 

I mūsų dainininkės daugiau to
kių dainų padainuotų.

Pasibaigus koncertui, žmo
nės pradėjo linksmintis tarpe 

i save: šoko, dainavo; dainavo 
ir vėl šoko iki vėlumai.

Abelnai paėmus, minėtas 
parengimas iš visų atžvilgių 

i gerai pavyko. Nors oras pasi
taikė nemalonus, vienok pub-

i (Tąsa 5-am pusi.)
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DŽEFFERSONO NUPIEŠTAS JURGIS
WASHINGTONAS KAIPO ŽMOGUS

BJAURIAUSI ISTORIJOJ
VAGYS-HITLERININKAI

Šiandien minime gimtadienį mūsii 
krašto tėvo ir pirmojo prezidento, Jur
gio Washingtono.

Tai generolo Washingtono vyriausio
je komandoje amerikiečiai pirm 162 me
tų išsilaisvino nuo tironiškų tuometinių 
Britanijos valdovų ir įkūrė pirmąja de
mokratinę respubliką pasaulyje.

Dabai* amerikiečiai išvien su Anglija 
ir Sovietų Sąjunga taip pat kovoja už 
savo laisvės ir demokratijos išlaikymą, 
prieš nepalyginti aršesnės tironijos pa
vojų sau ir ištisam pasauliui — prieš 
rudai-juodąjį fašizmo žvėrį.

Šiandien, todėl, pravartu prisiminti 
sunkenybes, kurias kentėjo Washingto- 
nas ir jo kariuomenė, kol didvyriškai 
krauju, prakaitu ir ašaromis laimėjo 
pergalę ir įtvirtino žmonių valdžios vė
liavą Amerikoje.

Pagerbdami Washingtono atmintį, 
susipažinkime su jo darbais, perskaity
kime Jurgio Washingtono gyvenimo ap
rašymą knygoje “Amerikos Demokrati
jos Steigėjai,” išleistoje Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos; pasikalbė
kime su draugais apie jo laikų sunkeny
bes, sugretindami jas su dabartinio mū
sų karo vargais.

0 iš sekamo laiško, kuriame Washing- 
toną aprašė Thomas Džeffersonas, jo 
bendradarbis, kitas didis prezidentas, 
artimiau pažinsime mūsų respublikos tė
vą kaipo žmogų.

DŽEFFERSONO LAIŠKAS
Savo laiške daktarui Walteriui Jone- 

sui Džeffersonas 1814 metais rašė:
“Aš manau, jog artimai ir gerai paži

nau generolą Washingtoną; ir jeigu 
man reikėtų nupiešt jo būdas, štai ką aš 
apie jį pasakyčiau:

“Jis turėjo didį ir galingą protą, nors 
ir ne pačios pirmosios rūšies. Dalykus 
jis permatė sugabiai, nors ne taip giliai, 
kaip Newtonas, Baconas ar Locke; ir 
kiek jis įžiūrėjo, apie tai niekas kitas 
niekuomet sveikiau nesprendė kaip jis. 
Jo protas veikė iš lėto, nedaug naujų 
minčių tesurasdavo ir neturėjo greitos 
vaidentuvės, bet jis buvo tikras savo iš
vadose. Jo oficieriai todėl dažnai saky
davo, kad jis naudoja pasitarimus su ki
tais apie karą ir, išgirdęs visas pastabas 
bei nurodymus, pasirenka, kas geriau
sia; ir iš tikrųjų joks kitas generolas 
niekados išmintingiau neplanavo mūšių 
kaip Washingtonas. Bet jeigu jo planas 
tapdavo suardytas pačiame mūšyje, jei
gu netikėtos aplinkybės staiga išnarin
davo bet kurią jo plano dalį, tai jis tik 
iš lėto sugebėdavo iš naujo pertvarkyt 
planą. Dėl to jam dažnai nepavykdavo 
mūšio lauke, bet tik retai kada jis tu
rėdavo nepasisekimo veiksmuose prieš 
esantį pastoviose pozicijose priešą, kaip 
kad ties Bostonu ir Yorku.

“Jis neturėjo jokio baimės jausmo ir 
sutikdavo pavojus savo asmeniui kuo ra
miausiai, visai nekreipdamas dėmesio į 
juos. Galbūt, didžiausias jo būdo pažy- 
mis tai buvo išmintingas dalyko apsvar
stymas: jis niekada nedarydavo žygių, 
kol kiekviena aplinkybė, kiekviena gali
mybė būdavo rimtai apsvarstyta. Jeigu 
jis matydavo abejonę kas liečia pasek
mės, tai susilaikydavo nuo žygio, bet 
kartą padarius' sprendimą, jis eidavo 
tiesiai prie tikslo, jau neatsižvelgdamas 
į jokias kliūtis.

AR ŽINAI, KAD?-
Praeitais metais Šveica

rijoj buvo pagaminta 74 
milionai kvortų vyno, tai 
žymiai daugiau, negu jo 
buvo vidutiniai pagamina
ma per 10 pastarųjų metų.

Skaičiuojama, kad pas
kutinis Argentinos derlius 
davė 1,362,000 tonų bulvių, 
tai 32 procentais daugiau 
negu metais pirmiau buvęs 
derlius.

“Jis buvo kuo tyriausiai sąžiningas; 
jis buvo nepalenkiamai teisingiausias iš 
visų žmonių, kokius tik aš bet kada ži
nojau; jokie savinaudos ar giminystės, 
draugiškumo ar neapykantos sumetimai 
negalėdavo pakreipt jo sprendimo vie
non ar kiton pusėn. Tikrai jis buvo iš
mintingas, geras ir didis žmogus pilniau
sioje šių žodžių prasmėje.

“Jo būdas buvo iš prigimties įtemp
tas; bet apsi mąstymu ir tvirtu pasiry
žimu jis paprastai suvaldydavo savo 
ūpą. Jeigu, tačiau, kartais jis prasi
verždavo iš susilaikymo ribų, tai tiesiog 
baisiai pareikšdavo savo rūstybę.

“Kai dėl išlaidų, jis elgėsi garbingai, 
bet su tikru apskaičiavimu; jis duosniai 
aukodavo dalykams, iš kurių buvo ma
toma naudos; bet jis susiraukdamas ir 
kietai atmesdavo visokius svajoniškus 
sumanymus ir visus beverčius atsišauki
mus į jo labdarybę. Jo širdies jausmai 
nebuvo šilti; bet jis tikrai pasverdavo 
kiekvieno žmogaus vertę ir rimtai jį 
gerbdavo sulig jo vertės.

“Kaipo asmuo, žinote, jis puikiai at
rodė; jis buvo tokio ūgio, kokio tik gali
ma būtų pageidaut; jo elgėsena buvo 
laisva, tiesi ir kilni; jis buvo geriausias 
savo laikais raitininkas, ir jo figūra ant 
arklio atrodė dailiausiai iš visu, kokias t- 7
būtų buvę galima matyti. Nors savo 
draugų ratelyje, kur nereikėjo jokios 
savisaugos, jis laisvai dalyvaudavo pasi
šnekėjimuose, bet jo talentai kalboj bu
vo tik visai paprasti; jo kalboje nebuvo 
nei minčių gausumo, nei sklandaus žo
džių plaukimo. Kada publikoje netikėtai 
pašaukdavo jį pareikšt savo nuomonę, 
jis nepajėgdavo greitai susivokti, trūk
davo jam žodžių ir jis nesmagiai jaus
davosi. Jis, tačiaus, rašydavo greitai, 
gal net išplėstai, bet lengvu, taisyklingu 
stilium. Tokį stilių jis įgijo per pasi
kalbėjimus su pakilesniais žmonėmis, 
nes jo paties pasiektas mokslas tai . buvo 
tik skaitymas, rašymas ir paprasta 
aritmetika, prie kurių jis vėliau pridėjo 
dar matininkystę.

“Savo laiką jis daugiausiai praleisda
vo ką nors veikdamas, mažai teskaityda- 
mas, ir tai tik raštus apie lauko ūkį ir 
iš anglų istorijos. Jo susirašinėjimai 
laiškais neišvengiamai pasidarė platūs; 
jis diena iš dienos surašinėdavo į tam 
tikras knygas savo lauko ūkio reikalus; 
taip ir praleisdavo viduj daugumą savo 
laisvų valandų.

“Bendrai jo būdas buvo, viską sudė
jus krūvon, tobulas; jokiame dalyke jis 
nebuvo blogas, o keliuose punktuose vi
dutinis; ir galima tikrai pasakyt, jog 
gamta ir likimas niekuomet išvien pui
kiau nepasidarbavo (kaip Washingto- 
nui), kad padaryt žmogų didžiu ir pas
tatyt jį tame pačiame žvaigždyne su bet 
kuriais vertingais asmenimis, užsitarna
vusiais, kad juos žmonės amžinai minė
tų. Ypatingas jo likimas ir nuopelnas bu
vo tai, kad jis sėkmingai vadovavo savo 
krašto armijoms sunkiame kare, savo 
šalies nepriklausomybei’ įsteigti; kad jis 
vadovavo jos svarstymuose ir sprendi
muose, kol gimė nauja valdžia, nauja 
savo pavidalu ir pagrindiniais dėsniais, 
kol ta valdžia įėjo į ramią ir tvarkingą 
vagą, ir visame savo gyvenime taip są
žiningai klausė civilių ir karinių jos įs
tatymų, kaip niekas kitas pasaulio isto
rijoje...” J. C. K.

30 tūkstančių vyrų Cali- 
fornijos valstijoje yra tam 
tyčia išlavinta miškų gais
rams gesinti. Kai kurie tų 
gaisrų gali būt tyčia japo
nų užkurti, o kiti atsitik
tinai pačių amerikiečių 
įžiebti.

Kanadoj pagaminama 
daugiau laikraštinės popie- 
ros, negu bet kuriame ki
tame krašte ištisame pa
saulyje. Tai iš medžio dir
bama popiera.

Peržiūrėjus 50 vidutinių 
farmų New Jersey valsti
joje, atrasta po vieną toną 
bereikalingų senų geležų 
kiekvienoje farmoje abel- 
nai. Jeigu visose Jungtinių 
Valstijų farmose būtų po 
tiek geležies laužų, tai iš 
jų galima būtų surinkt še
šis milionus tonų geležies 
reikalingos šaliai ginti.

Pernai metais Kanada 
pagamino 12 milionų svarų 
džiovintų obuolių.

JURGIS WASHINGTONAS, , 
Jungtinių Valstijų Respublikos tėvas.

Siūlo Gailestingai Marint 
Slinkiai Sužeistus Karius

Keisti debatai (ginčai) 
įvyko praeitą savaitę Town 
Hall svetainėje New Yor
ke. Dr. Charles Fr. Potter, 
Laimingos Mirties (Eutha- 
nasijos) Draugijos vadas, 
siūlė iš pasigailėjimo nu
marini be skausmo tokius 
Amerikos kareivius, kurie 
iš karo fronto sugrįš nepa
gydomai skaudžiai sužeisti. 
Jis sakė:

“Kada medicinos mokslas 
padarys viską, kas tik ga
lima, kad sugrąžint jiem 
šiokią tokią fizinę sveika
tą,. dar liks tam tikras 
skaičius pripažintų nepa
gydomais, kurie kentės be 
vilties pasveikti.”

Tokius dr. Potter patarė 
gailestingai nužudyti ir 
pranešė, kad jo draugija 
gamina sumanymus šalies 
kongresui ir paskirų valsti
jų seimeliams, kad užgirtų 
taip sužalotų kareivių ma
rinimą.

Prieš Potterį kalbėjo dr. 
A. A. Brill, protligių spe
cialistas, ir pareiškė, jog 
liga, kuri šiandien laikoma 
nepagydoma gali būt pagy
dyta už vienų kitų metų.

“Per visus ilgus metus, 
kai aš daktarauju, dar nie
kados neužtikau tokio ligo
nio, kuris norėtų mirti... 
O jeigu būtų įstatymais lei
sta gailestingai žudyt žmo
nes, tatai sunaikintų visą 
civilizacijos padorumą,” 
kaip sakė dr. Brill.

nacių pėdomis
Dr. Potterio vadinamas 

gailestingas, laimingas su
žeistųjų karių marinimas, 
iš tikrųjų, primena nacių 
oficierių elgėseną. Jie šau
do sunkiai sužalotus savo 
kareivius prieš-sovietinia- 
me fronte, viena, girdi, iš 
“pasigailėjimo,” o kita to
dėl, kad tie kareiviai jau 
niekada netiks kovai, gal ir 
nė jokiam darbui, bet gy
vus palaikant reikėtų juos 
maitinti.

Hitlerininkai Vokietijoj 
yra įrengę ir tam tyčia 
“klinikas,” kur neskaus
mingai žudo vadinamus 
silpnapročius, nepagydo
mus ligonius ir kitaip “ne
praktiškus” naciams asme

Vienas holandas, ištrūkęs 
nuo nacių į Angliją, buvo 
užklaustas: “O ką vokiečiai 
nuo jūsų pavogė?” “Geriau 
klauskite, ko jie nepavogė,” 
atsakė holandas.
“MOKSLINIAI” PLĖŠIKAI

Naciai yra išsidirbę sa
votišką “mokslą,” kaip už
imtuosius kraštus plėšti. 
Jau iš anksto, pirm prade
dant dabartinį karą, hitle
rininkai buvo suplanavę 
sistematišką svetimų šalių 
turtų ir brangenybių plėši
mą.

Užrobus Hitleriui Vokie
tijos valdžią, neužilgo buvo 
paskirta žinovų komisija, 
kuri turėjo surašyt įvairių 
kraštų brangenybes. Į tą 
komisiją naciai paskyrė 
plačiai žinomus, bet su Hit
leriu einančius mokslinin
kus, artistus, piešė j us- 

I skulptorius, gilios senovės 
palaikų žinovus, pirmos 
rūšies inžinierius ir kito
kius specialistus. Jie buvo 
pasiųsti į įvairių šalių mu- 
zejus, palocius, brangiųjų 
paveikslų galerijas, moks
lo įstaigas ir kitas vietas, 
kur buvo naciam pageidau
jamų dalykų. Su gražiais 
liudijimais ir puikiais var
dais nuo seniau tie asme
nys lengvai buvo įleidžiami 
į tokias vietas. Jie sakėsi 
norį mokslo bei meno sume
timais pamatyti nepapras
tų perlų, deimantų, aukso 
dirbinių, didžiųjų artistų 
pagamintų paveikslų, sta
tulų, mokslinių prietaisų ir 
panašių daiktų.

Taip jie visur išlandžio
jo ir surašė daugybę bran
genybių, kurias hitlerinin
kai turės grobt, kai įsiverš 
į tuos kraštus. Sudėjus 
krūvon tuos jų sąrašus, su
sidarytų tokia knyga, kaip 
didelis žodynas.
TAI ESĄ NACIŲ VIEŠ
PATAVIMO ŽENKLAI

Daugelį deimantų, kara
liškų karūnų ir įvairių 
brangių istorinių palaikų 
hitlerininkai sugabeno į sa
vo Nuernbergo miestą, kur 
naciai laiko didžiuosius me
tinius pokilius. Tuos daly
kus ten matydami, jie galį 
didžiuotis, kad štai turime 
įrodymus, jog esame Euro
pos valdovai.

VAGIŲ PEŠTYNĖS
Begrebiant svetimų kraš

tų brangenybes, ne kartą 
susipešė ir Hitlerio minis
terial, nepasidalindami jo
mis. Taip antai, Vokietijos 
ūkio ministeris Funk norė
jo pasisavint kai kuriuos 
brangiuosius paveikslus, 
kainuojančius desėtkais ir 
šimtais tūkstančių dolerių, 
iš Holandijos sostinės Ha- 

vos ir krūtinės žaizdų, ke
turiais penktadaliais —nuo 
nugarkaulio žaizdų, lygint 
su mirimais praeitame ka
re.

Nuo tetano mėšlungio ir 
dujinės gangrenos dabar 
jau visai retai kas temirš
ta iš sužeistųjų sovietinia
me fronte. Čia taip pat yra 
didelis sovietinės medicinos 
nuopelnas. Nes pirmesniuo- 
se karuose tetanas ir duji
nė gangrena tai buvo tikros 
sužeistųjų giltinės — dvy
nukės. N. M.

nis. Kai kuriem iš\ tokių 
nelaimingųjų hitlerininkai 
įkalba, kad patys prašytųsi 
nužudyt kaipo “apsunkini
mą sau ir fiurerio (Hitle
rio) valstybei.” Tokie būna 
verčiami pasirašyt, kad jie 
“norį mirt už Hitlerį.” Bet 
jeigu, jie nesutinka, vis tiek 
naciai juos numarina.

Bet naciai ypatingai sky
nė takus savo “kultūrai” 
užimamuose sovietiniuose 
plotuose. Jie ten pigiausiu 
būdu, peiliu bei durtuvu, 
žudė nepajėgiančius dirbti 
senelius, seneles ir mažy
čius kūdikius, kaipo vokie
čiam reikalingo maisto 
naudotojus. 2V. M.

Sužeistų ju Pagydymo
Stebuklai Sovietuose

Amerikietis United Press 
korespondenas R. S. Musei 
praneša, kad Sovietų gydy
tojai daro stebuklus karo 
fronte:

Sovietinis profesorius A. 
S. Višnevskis paėmė didįjį 
nervą iš negyvėlio rankos, 
užsimušusio nelaimingame 
nuotikyje, ir prigydė tą 
nervą vienam Raudonosios 
Armijos komandieriui, ku
riam vokiečių šovinys buvo 
visai suardęs tokį jo rankos 
nervą. Po sužeidimo ko- 
mandierius visai negalėjo 
valdyti tos savo rankos, o 
kai buvo įdėtas jam negy
vėlio nervas, paskui jis jau 
viską normaliai veikė taip 
sutaisyta ranka. Daugeliui 
kitų karių sudraskyti ner
vai taipgi buvo sėkmingai' 
pavaduoti negyvėlių ner
vais.

Sovietų akademikas A. A. 
Bogomolecas išrado skie
pus, kurie sulaiko žmogų 
nuo senimo, ilgina jo amžių 
ir gerai gydo žaizdas. Bo
gomolecas tiki, kad jo skie
pai suteigs žmogui galimy
bę gyventi iki 150 metų. Jis 
per 40 metų darė tyrimus 
ir bandymus, kol, pagalinus, 
išrado tuos skiepus.

Sovietiniai gydytojai vie
nu trečdaliu sumažino mi
rimus nuo skilvio žaizdų, 
dviem trečdaliais —nuo gal- 

gos palocių ir privačių tur
čių rūmų. To paties pa
geidavo ir maršalas Her
manas Goeringas. Iš pra
džios jų agentai niovėsi dėl 
tų paveikslų. Paskui atva
žiavo ir patys Funkas ir 
Goeringas ir asmeniškai 
smarkiai pešėsi. Bet vienas 
50 tūkstančių dolerių ver
tas, abiejų pageidaujamas 
paveikslas jau buvo dingęs. 
Jį pasičiupo Himmleris, 
Hitlerio slaptosios policijos 
galva, su pagalba vienos 
ponios, kuriai užtat jis da
vė leidimą išvažiuot iš na
cių užimtos Holandijos į 
užsienį.
NACIŲ BARBARIZMAS 

SOVIETŲ ŽEMĖJ
Sovietų Sąjungoj naciai 

išplėšė visas istorines bran
genybes iš Carskoje (Diet- 
skoje) Selo muzejaus ir iš 
palociaus. Jie užgrobė 
brangiuosius paveikslus ir 
kitus meno kūrinius iš 
Charkovo muzejaus; išplė
šė iš mokslo įstaigų prietai
sus ir specialius indus ir 
instrumentus, pagamintus 
iš platinos ir vartojamus 
moksliniams tyrinėjimams, 
ir su tirpdė juos į papras
tus metalo gabalus. O kitus 
dalykus, kurių naciai pa
tys asmeniškai nepavogė, 
tai Vokietijon pasiuntė.
NACHALIŠKOS VAGYS

TĖS LENKIJOJ IR 
NORVEGIJOJ

Lenkijoj hitlerininkai iš
tuštino m užėjus ir meno 
kūrinių galerijas, viską už
grobdami bei Vokietijon iš
siųsdami. Sakoma, kad jie, 
nežinia kam, pavogė net 
vadinamą “cūdauną abro- 
zą” Čenstakave.

Norvegijoj vokiečiai iš
iminėjo bažnyčių varpus ir 
sutirpdė juos į metalą savo 
karo reikalams.

Jie išplėšė ir garsius 
Beauvais katedros vargo
nus. Gyventojai iš karto 
manė, kad tie vargonai bus 
įstatyti į kokią vokiečių ba
žnyčią. Bet pasirodė, kad 
naciai sutirpdė brangiųjų 
vargonų dūdas į paprastą 
karinį metalą.

VAGIA VISKĄ
Tai tik keli nacių vagys

čių pavyzdžiai. Jie vagia 
viską, nupjaustydami net 
sagas (guzikus) nuo žmo
nių dėvimų drabužių ir iš
lupdami klemkas iš durų, 
kaip kad vokiečiai jau ir 
praeito karo metu darė 
Lietuvoje.

Kalbant apie daugmeniš- 
kas jų vagystes, galima 
primint kad ir šiuos faktus. 
Naciai atėmė visus auto
mobilius iš francūzų ir 
traukiniais išgabeno į Vo
kietiją. Iš mažosios Belgi
jos jie išplėšė 1,000 gele
žinkelio garvežių ir 16 tūk
stančių vagonų; iš įvairių 
kitų kraštų jie išvogė fab
rikines ir siuvamąsias ma
šinas, namų baldus, geres
nius moteriškus ir vyriškus 
drabužius, didelę daugumą 
maisto, gyvulių ir visokių 
visokiausių daiktų.

Brangesnius ir lengviau 
kilnojamus pavogtus daly
kus jie stengiasi aplinki
niais keliais, per savo tar
pininkus, parduoti kituose, 

(Tąsa 4-taihe pusi.į
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Nauja Maisto Racijonavimo Programa 
Prasidės Kovo 1-mą Dieną

Easton, Pa. Chicagos Žinios
Bus galima geriau su

prasti paskirstymo (racijo
navimo) programą dėl ke- 
nuotų, bonkose prezervuotų 
ir sušaldytų vaisių ir dar
žovių, sunkos, visų sriubų 
ir džiovintų vaisių, kada ta 
programa tikrai pradės vei
kti. Sumažinimas maisto 
civilių vartojimui dėlei mū
sų kareivių reikalavimų ir 
reikalingumo taupyti kritiš
kus metalus — verčia mus 
racijonuoti ką turime. Ra- 
cijonavimas prasidės kovo 
1 d.

Pardavimas racijonuoto 
maisto krautuvėse sustos 
vasario 20 d. ir registravi
mas dėl War Ration Book 
Two prasidės sekamą sa
vaitę mokyklose, bažnyčio
se, susiedijų centruose ir 
kitose patogiose vietose. 
Kur žmonės toli nuo tų vie
tų gyvena arba jeigu oras 
blogas, jie galės vartoti paš
tą užsiregistravimui. Vie
nas šeimos narys galės pra
šyti War Ration Book Two 
dėl kiekvieno šeimos nario, 
reikia tik pristatyti kopiją 
War Ration Book One.

Pirmas racijonavimo pe
riodas padengs kovo mėne
sį, ir kiekvienas asmuo su 
Book Two turės 48 kupo
nų punktus, dėl racijonuoto 
maisto, išskiriant išplėštus 
kuponus dėl kenuoto mais
to ant rankų vasario 21 d., 
virš 5 kenų asmeniui, jeigu 
kenai turi daugiau kaip 8 
uncijas. Namie kenuotas 
maistas neskaitomas kaip 
“kenai ant rankų.” Prašy
damas racijonavimo kny
gos, vartotojas turės išpil
dyti “Consumer Applica
tion,” kuris parodo kiek ke
nuoto maisto asmuo turėjo 
vasario 21 d. ir kiek kavos 
lapkričio 28 d., kada kavos 
racijonavimas pradėjo veik
ti.

Daug šeimų ant rankų 
turi daug kenuoto maisto, 
nes gera šeimininkė nusi
pirkdavo ne tik vienam 
kartui kenuoto maisto, ir 
pareiškimas, kad asmuo tu
ri kiek kenuoto maisto, ne
reiškia, kad aplikantas yra 
maisto taupytojas (hoar
der). Bet kuponai bus iš
plėšti tokiuose atsitikimuo
se, kad davus visiems gy
ventojams lygią progą.

Batų Racijonavimas .
Batų racijonavimas, ku

ris prasidėjo vasario 9 d., 
buvo įvestas todėl, kad per 
kelius mėnesius civiliai pir
ko daugiau batų negu iš
dirbėjai galėjo pagaminti ir 
tuo pačiu laiku aprūpinti 
mūsų kareivius ir jūrei
vius. Pagal batų racijona
vimo planą kiekvienas vy
ras, moteris ir vaikas galės 
pirkti 3 poras batų seka
mais 12 mėn. Su kuponu 17 
iš War Ration Book One 
galima nupirkti vieną porą 
batų iki birželio 15 d., ir 
šeimos nariai gali dalintis 
kuponais, t. y. jeigu vienas 
šeimos narys perka mažiau 
kaip tris poras batų per 
metus, tai kitas arba kiti 
šeimos nariai gali ta pirki
mo teise pasinaudoti.

Asmuo, kuris neturi Ra
tion Book One privalo tuoj 
prašyti iš vietinės racijona
vimo tarybos ir jeigu jam 
batai reikalingi ir jis neturi 
kupono 17 savo knygoje ar
ba šeimos knygoje, jis gali 
prašyti jo vietinio ofiso jam 
duoti certifikatą pirkti ba
tus.
Būtinai Reikalingi Darbai 

•- Visi vyrai “drafto” am

žiaus, kurie dirba 29 užsi
ėmimuose ir 36 bizniuose, 
arba aptarnavimo darbuose, 
kurie neskaitomi svarbūs 
karo programai, bus šau
kiami kariuomenėn balan
džio 1 d., jeigu toje dienoje 
jie nedirbs būtinai reika
lingą karo darbą. Ateityje 
nebus liuosuojami nuo draf
to vyrai, turintieji šeimynas 
ir vaikus, nes ginkluotoms 
jėgoms ir karo industri
joms reikalinga vyrų.

Kiekvienas darbininkas, 
kuris tik nori dirbti karo 
industrijoj, turi nueiti į 
arčiausią U. S. Employ
ment Service ofisą, ir ten 
gauti informacijas apie ka
ro darbą. Aplikantai turi 
vengti prigrūstus karo 
darbų centrus ir eiti ten tik 
jeigu siunčiami.

“Waves” ir “Spars”
Pirmu kartu savo istori

joj Su v. Valstijų Laivynas 
turi “Women’s Reserve” 
skyrių po vardu “Waves”— 
oficialiai organizuota ir ve
dama moterų, kurių darbas 
yra paliuosuoti Laivyno 
vyrus. “Women’s Reserve” 
prie Coast Guard vadina 
“Spars.”

Reikia 35,000 “Waves” ir 
“Spars” radijo ir krautuvių 
darbams. Jos taipgi reika
lingos svarbesnėms vietoms 
kaip mechanikų ir aviacijos 
darbuose, specialėms ir 
techniškoms vietoms.

Moterys privalo būti:
Amerikos pilietės.
Nuo 20 ligi 36 m. am

žiaus, neištekėjusios arba 
ištekėjusios, su vaikais ne 
mažiau 18 m. amžiaus.

Nors du metu turėjo lan
kyti aukštesnę mokyklą ar
ba biznio mokyklą.

1. “Waves” ir “Spars” ne
mokamai lavinamos svar
biose kolegijose.

2. Treineravimas įdomus. 
Jom nereik valgių gaminti 
nei prie stalo tarnauti.

3. Joms bus mokama pil
na Laivyno alga nuo $50 
iki $126 per mėnesį, ir apart 
to, pinigų pragyvenimui ir 
kambariui.

4. Už $200 uniformų dy
kai.

5. Geras maistas, puikiau
sia medikalinė ir dantinė 
priežiūra, paskyrimai jūsų 
užlaikomiems, žemos Val
džios gyvasties apsaugos 
ra tos, privilegijos nemoka
mo pašto, sumažintos trans- 
portacijos, kino ir teatrų 
bilietų ratos.

O. W. I.

Bjauriausi Istorijoj Va
gys - Hitlerininkai
(Tąsa nuo 3-Čio psl.) 

dar neužimtuose kraštuose 
ir gauti iš ten vertingų pi
nigų.

Nacių general - guberna
torius Frank pasisavino du 
didžiausius ir gražiausius 
dvarus Lenkijoje. Panašiai 
padarė hitleriniai valdovai 
Holandijoj, Belgijoj ir ki
tur. šimtus tūkstančių ge
riausių ūkių jie išplėšė iš 
teisėtų savininkų Lietuvo
je, Lenkijoje ir kituose pa
vergtuose kraštuose ir per
leido juos hitlerininkam.

Tai iš tikro yra didžiausi 
ir niekšiškiausi visoj istori
joj vagys tie naciai.

J. C. K.

Mūsų Kunigas Dangstosi Sve
timom Plunksnom

Pastaruoju laiku daug mirš
ta lietuvių iš katalikų tarpo, 
kuriuos veža į bažnyčią laidot 
su mišiom. Aišku, mirusieji ir 
gyvieji katalikai turi draugiš
kus ryšius su laisvamaniais - 
bedieviais, • kuriuos paprastai 
užprašo dalyvauti laidotuvėse. 
Bedieviai neatsisako, važiuoja 
kartu į bažnyčią, kad atidavus 
mirusiam savo katalikui drau
gui, tokiam pat darbininkui, 
kaip ir jis, pagarbą. Kunigas 
pastebi, kad bažnyčioj bedie
viai nesižegnoja ir nepriklau
pia prieš jo storą kunigišką 
pilvą. Tuo kart pradeda bedie
vius plūst, kad jie įžeidžią 
bažnyčios Dievą, kuris sėdi sa
kramente, Bedieviai nenusi
gąsta, nes Dievas ant jų nerė
kauja, o kunigas yi'a papras
tas vertelga: neužmokėsi, eik 
į peklą.

Kad geriau sugraudinus be
dievius, kunigas aiškina Jė
zaus Kristaus dieviškumą, bet 
ima ir praleidžia patį svar
biausi Kristaus mokinamą 
punktą. Kristus pasakė, “grei
čiau verbliūdas perlys per 
adatos skylutę, negu turčius 
pamatys dangaus karalystę.“ 
Mūsų klebonas gal ir ne tur
čius, bet žiūrint į jo figūrą, 
oho, broli, neatrodo, kad jis 
būtų panašus į kokį šventą 
mučelninką: pasipūtęs, kaip 
kalakutas, išsiskutęs apvalai, 
storas, kaip koks kapitalistas!

O kaip sh kitais jo paties 
viršylom: vyskupais, kardino
lais iki pačiam Romos popie
žiui? Visi jie turčiai, i pantap- 
lį nepabučiavus, neprašnekė
si į juos. Pagal Kristaus moks
lą, ne jiem bus proga dan
gaus karalystė pamatyti, turės 
vargšai, kaip inkstai ant skau- 
rados, vartytis, velniūkščiam 
k u koriau j ant.

Apart to, kunigas sumanė 
pasipuošt svetimom' plunks
nom, sakydamas taikomą spy- 
čių bedieviam, išvirozina mum, 
kad Jurgis Washingtonas, Ab
raomas Lincolnas, J. Ricken- 
backeris, meldėsi pas Dievą,

ŠIMAIČIŲ MINĖJIMO IR KARO PASTANGŲ 
MITINGAS GRAŽIAI PAVYKO

Karo Bondsų Parduota už $10,50(1; Gražus Programas
Sekmadienį, vasario 14 d., 

Lietuvių Auditorijoj buvo mi
tingas su dainų programų ir 
mažu perstatymėliu. Mitingo 
tikslas buvo minėti, gaivinti 
nacių, brutaliai sunaikinto Ši
maičių kaimo vardas, taipgi 
pamobilizuoti lietuvius karo 
pastangoms.

žmonių suėjo daugiau 600 
nežiūrint to, kad buvo labai 
šaltas oras ir keli kiti lietuvių 
parengimai tą pačią dieną.

Programą atidarė Roselan- 
do Aido Choras su Amerikos 
himnu. Reikia pagirti roselan- 
diečius ir jų mokytoją D. Jud- 
zentavicienę. Jų choras skait
lingai dalyvavo ir gražiai pa
dainavo. Aido Choras tikrai 
bujoja ir vis gražiau dainuo
ja.
L Paskui kalbėjo Iždines De- 
4>ąrtmento atstovas apie svar
bą pirkimo karo bondsų ir 
štampų.

V. Andrulis lietuviškai tą 
reikalą paaiškino.

Karo bondsų ten pat par
duota už $10,500. O reikia ži
noti, kad daugelis moka po 
10 nuoš. kas savaitė tam rei
kalui. Gerai, kad lietuviai re
mia karo pastangas ir sykiu 
taupo pinigus.

Vyrų Trio — Burbulis, Dau- 
deris ir Kenstavičius sudaina
vo tris kovingas dainas ir ga
vo gausių aplodismentų, šis 
vyrų trio nesenai pradėjo 
program uose pasirodyti, bet 
chicagiečiai jį pamylo. M

LKM Choras, vadovystėje J. 
Kenstavičiaus taipjau gražiai 
sudainavo. Nors nevisi choris
tai dalyvavo) bet geras -skai
čius jų buvo ir gan gerai dai
navo. Choras gavo keletą vy
rų, seniau dainavusių ir tu
rinčių gerus balsus. Gerai, kad 
jie grįžo c h oran atpildyti 
vietas armijon išėjusių.

Turėjo kalbėti Martinas Ba
cevičius, bet jis negalėjo at
vykti iš priežasties daug snie
go ir šalčio. Jis tačiau telefo
nu pranešė. Jo vietoj kalbėjo 
V. Andrulis, aiškino Šimaičių 
tragediją, taipgi nacių žiauru
mą su kitais okupuotais kraš
tais ir, pagalios, karo eigą. 
Didelių ovacijų kilo paminė
jus, kad Raudonoji Armija 
jau atėmė Rostovą ir Voroši- 
lovgradą iš nacių.

Po to dainavo duetas — 
Dočkienė ir Abekienė. Man 
rodos, kad šį sykį juodvi net 
gražiau dainavo, kaip pirmiau 
kada, nors jos visuomet gra
žiai dainuoja. Ypatingai gra
žiai jos sudainavo vieną naują 
dainą, verstą iš gruzinų kal
bos. šis duetas yra pirmaeilis. 
Jis tinka ir geriausiam prog
ramų!. Abi moters turi gražius 
balsus ir gražiai sutaiko. Ma
lonu klausytis jų.

Dainavo ir trečias choras— 
Bridgeport© Moterų Kultūros, 
'vadovaujamas Alice Stepona
vičienės. Reikia pagirti mūsų 
moteris. Jos ne vien gražiai 
dainuoja, bet jos moka gerai 
pasipuošti, šį sykį jos buvo 
liaudies kostiumuose, o moky
toja turėjo gilios senovės ne
paprastą lietuvių kostiumą. 
Tokis pasipuošimas padarė la
bai gerą įspūdį. Dainuoja jos 
irgi gražiai.

Steponavičienė visom jė
gom, iš širdies, mokina chorą 
ir jis gražiai dainuoja. Mote
rys, stokite į chorą.

— Iš tikro, mes lietuviai, 
bent kairioji srovė, pasižymim 
kultūros darbu f tiek jėgų pas 
mus meno, kultūros yra, — 
pasidžiaugė man vienas senų 
lietuvių po programo.

Tikrai taip. Kiti už tokius 
programus imtų didelę įžan
gą, o mūsų žmonės atėję į kiek

didesnį parengimą gauna tą 
programą už tokią įžangėlę, 
kad bile lėšas padengti. Mūsų 
menininkai aukoja savo darbą, 
pašvenčia talentus ir duoda ką 
geriausio gali mums.

Pabaigoj suvaidinta trum
pas vaizdas Šimaičių sunaiki
nimo tragedijos. Veikaliukas 
trumpas, ant greitųjų imtasi 
mokintis ir gal neišėjo kaip 
norėta, bet jis paliko gerą 
įspūdį. Jis savo tikslą pasiekė 
tiek, kad visgi atvaizdavo Ši
maičių tragediją ir parodė na
cių brutalumą.

Programas ilgai nusitęsė, 
bet kada baigėsi, žmonės neno
rėjo skirstytis. Ilgai dar bū
riais sustoję kalbėjosi, o tai 
rodo, kad jie būtų dar ilgai 
klausęsi.

Reikia tarti ačiū Dr. A. L. 
Graičiūnui, kuris nors jau ne
gyvena Chicagoj, bet pasisten
gė atvykti j.r pirmininkavo vi
sam programų i.

Taipgi ačiū p-lci Johnson už 
pianu akompanavimą visiems 
artistams, išskyrus Roselando 
chorą. Kas pianą skambino 
Roselando chorui, nežinau, bet 
ir jai ačiū. Rep.
JUNGTINIŲ-fAŪTŲ VIENY

BĖS KENKĖJŲ DEMON
STRACIJA

Pustušte Salė Klausėsi Kleri
kalų ir Socialistų Vadų 

Zurzėjimo
Apytuštė Orchestra Hali sa

lė praeitą sekmadienį, vasario 
14 d., klausėsi keleto kalbėto
jų. Mintys nesirišo, ūpas buvo 
prislėgtas, klausytojai nežino
jo, kada pritarti ir kada ne 
kalbėtojams. Tai buvo neva 
Lietuvos nepriklausomybės 25 
metų sukaktuvių minėjimas — 
faktiškai mizerna klerikalų ir 
naujieniečių demonstracija.

Sandaros redaktorius Mikas 
Vaidyla buvo “kovingiausias.” 
Jis rėkė apie “komunistinio in
ternacionalo organą Pravdą,“ 
apie “fleges,“ kurias jis nori 
matyti prie Kauno Karo Mu
ziejaus. Matyti, nemažai dir
bęs prisiruošdamas kalbai, ji

buvo kvailai - dramatiška. Ji 
nebūtų nei verta dėmesio, jei 
ne tas faktas, kad kalbėtojas 
bandė pulti mūsų talkininkus 
kvailais kaltinimias.

Dr. Grigaitis savo kalboje 
sakė, kad Lietuva už savo ne
priklausomybę yra dėkinga ir 
revoliucinei Rusijai. (Nesu
prasdami kame reikalas kleri
kalai salėje pradėjo persimes
ti žvilgsniais.) Lietuvių tauta 
puikiai žino tą faktą, kurį 
Grigaitis buvo priverstas pri
pažinti. Bet Grigaitis užsispy
rusiai nenori pripažinti kito 
fakto — kad Lietuvos liaudis 
padarė tinkamas išvadas ir sa
vo likimą surišo su laisvąja 
Rusija, laisvąja Gudija, lais
vąja Ukraina, Gruzija, Armė
nija.

Bendrai, Grigaičio kalba bu
vo šiek tiek blaivesnė, bot tam 
tur būt reikia jieškoti psicho
loginių priežasčių. Jis daž
niausiai taip demonstruoja sa
vo “nepriklausomin g u m ą,“ 

I kada atsiranda ant vienos 
platformos su klerikalais. Tai, 
mat, “balanso išlaikymas.’’

Smetoninis Olis, kuris pir- 
Imininkavo, užsiėmė guberna- 
toriaus Greeno ir Brookso ma
šinos gyrimu. Daužvardis rau
kėsi klausantis Grigaičio, o 
Vaidyla, tur būt būdamas la
bai patenkintas savo “pasise
kusia“ prakalba, išdidžiai 
žvalgėsi. įdomu, kad progra
moje Smetonos paveikslas įdė
tas prominentiškai, nors ren
gėjai sakosi esą prieš jo dik
tatūrą. įdomu buvo ir kiekvie
no kalbėtojo dešimt kartų kar
totas tvirtinimas, kad “mes 
esame ištikimi šios šalies pi
liečiai.” Tie ponuliai tur būt 
gerai jautė, kad savo Jungti
nių Tautų solidarumo drums
timu jie mažiausia tepasitar- 
nauja karo laimėjimui.

Bandyta, tiesa, laikytis šiek 
tiek diplomatiškai. Tik varg
šas Mikas Vaidyla buvo paau
kotas atlikt bjaurinusį darbą 
— pasirodyti atviru ardytoju 
ir kurstytoju. R.

BŪKITE VISI APSIDRAUOE

Australija. — Talkininkų 
orlaiviai bombardavo japo
nus Lae ir Salamauoj, Nau
jojoj Guinejojo

už tai karus laimėjo, ir gyvas
tis išsigelbėjo. Ne pas Romos 
katalikų Dievą jie meldėsi. 
Kunigas neskaitė Amerikos is
torijos, jo spyčius kiauras pa
mušalas. Nei vienas Amerikos 
prezidentas nebuvo katalikas, 
ypač prezidentui Lincolnūi vi
sos bažnyčios buvo lygios, iš
skiriant katalikų bažnyčią, ku
ri jo akyse stovėjo ant že
miausio laipsnio. Todėl, kad 
kunigai viengungiai.

Pas tikrus amerikonus did
vyrius tikybos klausimais ku
nigai turi būt vedę pačias. Ka
talikų kunigai turi gaspadineš. 
Vieton jų, turėtų būt vyrai 
darbininkai - tarnai. Kleboni
jose moteriškės neturėtų tiesos 
maišytis.

Kunigas užgyrė kitų tikybų 
didvyrius, kas, pagal Romos 
katalikų tikybą yra prasižen
gimas, nes katalikai turi savo 
lozorius ir mušelninkus. Apie 
juos tiktai ir kalbėti tegali! Ir 
jeigu kas vyskupui įskųstų, tai 
mūsų kunigužiui būtų striukai.

Per kiekvieną pamokslą ku
nigas, kaip nusamdytas, keik
davo Rusijos darbininkus bol
ševikus, bet kad dabar Rusija 
yra Amerikos talkininkė, tai 
dabar tiktai vienas Stalinas 
pasidarė negeras. Hitleris su 
Mussoliniu diktatoriai, bet 
juos laimina Romos popiežius, 
ypač kad Mussolinis karą lai
mėtų. Ir čia mūsų kunigas pra
sižengė, nes jis išstojo prieš 
savo švento papės Mussolinio 
palaiminimus.

Prie pabaigos, tegul kunigas 
nesirūpina mūsų bedieviškom - 
bolševikiškom sielom. Kaip 
numirsim, šipkortės į dangų 
pas jf nepirksime. O jeigu kat
ras per klaidą pas jį ir atlap
uos, tai tik kunigo kiŠeniui bus 
ant naudos. Dievas nuo jo ne
gaus nei cento.

y Ex-Parapijonas.

NUO VISOKIŲ NELAIMIŲ

Per 12 metų savo gyvavimo LDS išmokėjo virš $550,000 sa
vo narių pagalbai. Vienintelė lietuvių organizacija, kuri iš
moka kareiviams pilną pašalpą ir pomirtinę, nepaisant kur 
juos ^nelaimė patiktų.
LDS yra priešfašistinė organizacija, visokiais būdais remian
ti karo pastangas sudaužyti fašistinę Ašį. Įsirašydami į LDS, 
jūs prisidėsite prie karo laimėjimo.

LDS yra vienatinė lietuvių organizacija, kurioje 
lietuvių jaunimas turi geriausių progų veikti spor
to ir kultūros srityje.

LDS nariai gauna veltui laikraštį “Tiesą.”

Karo metu žmogaus gyvastis yra didesniame pavojuje. Daugiau sužeidimų 
f ir kitokių nelaimių

Kiekvienas šeimos narys turėtų būt šiuo metu apdraustas. 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas kaip tik ir suteikia 
tokią apdraudą. 
Nauji nariai priimami nuo 2 metų iki 60 metų amžiaus. 
Didelis pasirinkimas apdraudos—pomirtinės ir pašalpos. 
Galima apsidrausti ant — 

$100, $150, $300, $500, $600 ir $1,000

Pašalpos į savaitę moka $6, $9, $12 ir $15.
Mėnesine mokestis pigiausia.
Dabar vajaus laikas: visiems įstojimas veltui.

LDS kuopos gyvuoja visose svarbesnėse lietuvių 
kolonijose.

Del platesnių informacijų kreipkitės į vietinę LDS kuopą 
arba sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

L. D. S. šaukia visus talkon 
mušti mūsų krašto priešus.

Darbavietėse sužeidimų gana 
daug ištinka.

Seimininkių dstrbas irgi nesau
gus nuo susižeidimų.
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SOVIETAI MARŠUOJA VIS 
TOLYN Į VAKARUS NUO 
CHARKOVO IR KURSKO

(Tąsa nuo 1 puslapio)
liau stūmė priešus atgal. Vokiečiai skubotai grūdo savo 
tankus ir atsarginius karius į šį sektorių. Tikrai pa
tirta, jog paskutinių dienų mūšiuose dalyvavo daliniai 
327-tos vokiečių pėstininkų divizijos, kuri tik pirm ke
leto dienų atvyko iš Lyono (Francijos).

Į vakarus nuo Fatežo mūsų kariuomenės junginiai 
žygiavo pirmyn ir tik vienas mūsų kovotojų dalinys nu
šlavė daugiau kaip 400 vokiečių kareivių ir oficierių 
ir suėmė virš 100 priešų; jie taipgi pagrobė aštuonias 
kanuoles, šešis grūdų sandėlius ir kiekį kitų karo reik
menų.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė pagrobė du vo
kiečių tankiukus, 18 kanuolių, 50 kulkasvaidžių, 100 
automatinių šautuvų, 300 paprastų karinių šautuvų, 
304 trokus, 10 motorinių dviračių, 30 arklių, 100 veži
mų ir penkis sandėlius maisto ir drabužių.

Partizanų “Keršto” būrys viename apskrityje Kras- 
nodaro srities (vakariniame Kaukaze) susprogdino du 
vokiečių kariuomenės traukinius.

Martha Stone papi’aše aukų 
Komunistų Partijos reikalams. 
Sumesta $1,104.76.

Griausmingomis ovacijomis 
ir karštu entuziazmu lydi pub
lika Earl Browderj nuo pat 
durų iki pastolio. Garsus mi
nių vadas ir organizatorius 
puikią pasakė prakalbą. Kiek
vienas žodis mušte mušė į taš
ką, v

Pokarinis Pasaulis 
ir Tautos

(šių dienų knygos—apž valga Stephen Pėarce)

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

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

MASKVA, vas. 19. — Vidudieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Į vakarus nuo Rostovo buvo supliekta 403-čia vokie
čių slaptosios policijos divizija. Jos likučiai sumišime 
traukiasi atgal.

Keičiasi Laikai, Keičiasi ir Žmonės
kad mūsų Juozas

ant energingai kovos ir Dėdės Sa-
Paterson, N. J. — Priežo-ima tikėtis, 

d is sako, niekas nestovi 
vietos. Keičiasi laikai, keičia-1 mo karinėse jėgose, kol nu- 
si ir žmones. Pradžioje šio ka- suks sprandą fašistam barba
ro Raudonąją Armiją kaip ram.
dvasiniai, taip ir medžiaginiai' Juozuk, nuo savęs linkiu 
rėmė beveik išimtinai tik prog-: dėl tavęs ištvermės kovoje už 
resyviai žmones. Ypatingai tas žmonijos laisvę ir laimingai 
tiesa, kuomet kalbama apie sveikam sugrįžti pas tėvelius 
lietuvius. Bet dabar ir tarpe j ir savo idėjos draugus.
lietuvių Raudonosios Armijos 
rėmimas pradeda keistis gero-. 
jon pusėn. Kurie tik pradeda! 
savistoviai protauti, pradeda i 
atskirti melus nuo tiesos, ir1 
pradeda suprasti, kad Sovietų 
Sąjunga veda šį karą ir triuš
kina fašistų Ašį ne už tautų 
pavergimą, kaip kad jiems bu-'

J. Bimba.

Newark, N. J
Lenino - Lincol.no Minėjimas 

Pasisekė
Kimštinai perpildytoj Laurel 

vo įkalbėta per jų klaidinan- i Garden salėj pervirš 3,000 
čius vadus, bet kad Sovietai i klausytojų tėmijo įdomią 
kariauna už išlaisvinimą pa- programą.
vergtų tautų ir už išgelbėjimą; žydų liaudies choras, Mišai 
civilizacijos ir suteikimą žmo-' Hofmanui vadovaujant, išpil- 
nijai laisvės. j dė Amerikos himną:

įdėm barstyta vėliava
O kad tas tiesa, tai štai ii |e^a kovįngų dainų, 

pavyzdys. Patersone tarpe|anįlų kalboje 
progresyvių moterų kilo min-j N j Komunistų 
tis, kad parinkti aukų dėl vii- valstijos pirmininkė 
nų svederiam ar blanketų nu- stone, mitingo, vedėja, persta- 
pirkimui lietuvių daliniam tg kalbgt winiam Normarfą, 
Raudonojoj Armijoje, šį gar-ĮN j Kom Partijos vaistijos 
bingą darbą dirba mūsų • sekretoriu. 
darbščiosios draugės M. Aliu-' 
konienė ir S. Bimbienė, ir gir
dėjau, kad jau turi surinku
sios apie $60. šios draugės sa
ko, kad jos eina ir pas tikin
čiuosius žmones ir kur tik pa
prašo aukų, veik visur randa 
šilto pritarimo tam darbui ir 
veik niekas neatsisako paau- 
kot pagal išgalę. Tačiau rei
kia pasakyt, kad dviem drau
gėm veik neįmanoma visus 
Patersono ir apylinkės lietu
vius aplankyti ir paprašyti au
kų, ir ypatingai dabar, kuomet 
automobilių važinėjimas yra 
suvaržytas. Tad jos prašo ge
ros valios lietuvių, kad kurie 
dar neprisidėjote su auka pa
ramai Raudonosios Armijos 
lietuvių dalinių, ir kurie tam 
prijaučiate, atneškite savo 
skirtą dalį aukų į stubas: S. 
Bimbienei, 161 E. 16 St., arba 
M. Aliukonienei.

— ir ke- 
žydų ir

Partijos
Martha

Išeina Armijon
šiomis dienomis išeina į Dė

dės Šamo ginkluotas jėgas gin
ti pasaulio civilizaciją jaunuo
lis Joseph Bingelas. Civiliam 
gyvenime J. Bingelas buvo 
veiklus vyras printerių unijoj. 
Ir Patersone anais metais, kai 
buvo printerių streikas, Juo
zas, kaipo veiklus unijistas ir 
Patersono printerių lokalo va
das, reakcijonierių nusamdytų 
gengsterių buvo skaudžiai su
muštas. Bet Juozo tas nenu- 
gązdino ir pagijęs dar su di
desne energija stojo į kovą, ir 
dar su didesniu pasiryžimu 
dirbo unijoj. Tad pilnai gali-

Normanas nurodė augimą 
Kompartijos ir ragino da la- 

. biau didinti jos eiles. Kritika
vo J. V. senatorių Hawkes (iš 
N. J.), kaipo didelį atžagarei- 

i vį, organizuotų darbininkų 
j ėdiką ir karinių pastangų truk- 
I dytbją. “Kaip atrodo, senato- 
j riui Hawkes’ui labiau rūpi 
standus indiv i d u a 1 i z m a.s 

į Hoover’inio tipo, negu organi- 
į žavimas žmonių karui laimėti. 
Jis ilgisi palaidų, neorganizuo
tų fabrikų, nė iš tolo nepripa-

I žindamas vyraujančios darbi- 
i ninku rolės tautos vienybėj ir 
i karo pastangose. Jis užpuldi
nėja valdžios programą už 
taip vadinamą biurokratizmą 
ir bando baidyti žmones ne
esamu socializmo baubu.”

Normanas išpeikė suktus 
Vašingtono politikierius, Ruž- 

, velto planų trukdytojus. De
mokratų partija suskilusi į ke
letą grupių. Republikonų par
tija irgi suskilusi: Willkie’s 
sekėjai stoja už visišką karui 
laimėti programą, o sukempe- 
jusio Hoover’io paka likai 
skleidžia šalies išdavystę.

Laura Duncan puikiu kon
tralto balsu padainavo keletą 
gerai pritaikytų dainų. Taipgi 
gabiai pasirodė komiškai - sa- 
tiriškomis dainomis viena kom
jaunuolė.

Bernie Kearn satiriškai pd- 
mėgdžiojo tūlus radijo kari
nius aiškintojus, kurie, visaip 
žinias analizuodami, dalyką 
suvelia žodžių painiavoj — ir 
nieko tokio esmingo nepasako. 
Tik tuščia retorika ir pasigai’- 
sinimas.

“šiuomi minime du pasaulio 
milžinu, savo gyvastį padėju
siu žmonių laisvei ir gerovei. 
Lincoln’as kovojo su anų laikų 
penktakolonistais ir pažangos 
trukdytojais. Leninas parodė 
kelią į naują gyvenimą ir at
vedė į naują gyvenimą visą 
šeštadalį žemės kamuolio.

“Šioj šaly tebėra pilna viso
kio plauko penktakolonistų ir 
Hitlerio talkininkų. Daugybė 
Hitlerio talkininkų slaptai Ir 
atvirai veikia pačioj šalies šir
dy, J. V. kongreso bute. Kong
reso užgyrimas Martin Dies’o 
komiteto buvo didžiulė Hitle
rio pergalė. Dies degte dega 
vilčia, kad Sovietai pralaimės 
ir jų santvarka žlugs, šio ra
ganų gaudytojo užtvirtinimas 
da bent keliems metams yra 
vienas pikčiausių pavojų mūsų 
pergalei šiame kare ir visai 
mūsų šalies ateičiai.

“Dies aikštėj ir pasai ingai 
kolioja Juozą Staliną, visa 
gerkle sukauna Hitlerio obal- 
sius ir bando įvesti juos gyve
nini an.

“Hoover’is, tas nykus be
veik jau užmirštos praeities 
šešėlis, veblena naują Ameri
kai obalsį: Kam mums taip 
skubintis su šituo karu? Pa- 
spėsime. Pakariaukime dar 
trejetą, ketvertą metų, pama
žėl, neskubėdami, tai tada ka
rą laimėsime tikrai. . .

“ O mes kariauname už pa
čią gyvastį. Mes kariauname, 
kad išgelbėt pasaulį nuo grįži
mo į barbarizmą. Mes kariau
name, kad išgelbėt civilizaciją 
nuo hitlerinio vandalizmo. 
Mes vedame teisingą karą. 
Mes privalome kariaut iš visų 
savo jėgų. Mes privalome ka
riaut su pilniausiu pasitikėji
mu savo talkininkais, su pil
niausiu jiems pritarimu. Mes 
privalome remt ir grūdint 
Jungtines Tautas, kaipo užtik
rinimą laisvės ir nepriklauso
mybės visoms tautoms, visoms 
šalims. Visa tai dar turi būt 
laimėta. Raudonosios Armijos 
dėka, . karas pasisuko mūsų 
naudom”

Browder’is kalbėjo gal ko
kį pusvalandį — ir tuojau iš
siskubino kitur, lydimas skar
džių aplodismentų.

Paskui tuoj sekė dainos ir 
dramatiškas vaizdas. Dainavo 
tyru, skambiu tenoro balsu 
vienas jaunuolis Niū Jorkiš- 
kės Pearl Mūlli.n grupės. Šis 
jaunuolis ir Laura Duncan — 
negrų rasės, o iš jų daug J<o 
visi galėtų pasimokyti.

Keletas jaunuolių perstatė 
“Ukrainą 1943 metais.”

Tai lanksti ir neatiaidi par
tizanų kova prieš neapkenčia
mus nacius. Protarpiais aidėjo 
karinių rusiškų dainų posmai, 
ir garsys aiškino įvykių pras
mę.

Martha Stone užbaigė šį at
mintiną apvaikščiojimą. Kaip 
sklandžiai ir taikiai visa kas 
dėjosi! Tvarka pavyzdinga! 
Nebuvo to lūkuriavimo, nuo- 
bodžiavimo ir laiko gaišinimo 
tų pačių dalykų pakartojimais. 
Visa kas į laiką, planingai, 
kad net malonu. Ir pamoka ir 
pramoga.

Ir turiu linksmai pranešti, 
kad publikoje bilvo žymi dalis 
ir mūsiškių lietuvių. Taip ir 
pridera. Daugiau ir dažniau 
taip. J. K-aitis.

Kada Franci j a puolė 
prieš Vokietijos mechani
zuotą jėgą 1940 metais, tai 
buvo todėl, kad franeuzų 
aukštoji komanda manė 
pravesti pozicijos karą ero
je mechanizuoto karo.

Francūzų aukštosios ko
mandos klaida įrodo bend
rą silp’numą — palinkimą 
veikti pagal praeitus paty
rimus, bet ne dabartinę re
alybę.

Edward Hallett Carr, an
glas profesorius universite
te College of Wales, ir da
bartinis vyriausias redakto
rius London Times, tiki, 
kad panašios klaidos spren
dimuose buvo padarytos ir 
po paskutinio karo. Jis bi
jo, kad ir dabar tas gali pa
sikartoti, jeigu šio karo pa
matas nebus išaiškintas. Jis 
pabrėžė šį punktą, tarp ki
tų, jo vėliausioj knygoj 
“Conditions of Peace” (Tai
kos Sąlygos), išleista Mac
Millan.

Viena iš svarbių vietų p. 
Carr knygos yra jo išaiš
kinimas, kodėl “self-deter
mination” (laisvė išspręsti 
visus klausinius) neišrišo 
Europos problemas. Vokie
tijos užkariavimai nuo 1939 
metų aiškiai įrodo, kad 
mažos tautos ateityje nega
lės eiti nepriklausomybės 
keliais, nes tarp savęs iš
sprendimas problemų įvedė 
daugelį mažųjų tautų į Vo
kietijos spąstus. Ši “nepri
klausomybė”, kurią jos tu
rėjo, buvo toleruojama Vo
kietijos. Tikrenybėje tai 
buvo iliuzija. Ir ateityje jos 
galės palaikyti šiokią tokią 
nepriklausomybę, jeigu jos 
prisidės prie tarptautinės 
grupės, kuri pripažins eko
nomines ir militarines Eu
ropos realybes.

padarė keletą ' tarimų kaslink 
sukėlimo fondo nupirkimui 
ambulansų. Iš raportų pasiro
dė, jog darbas progresuoja. 
Vieni komiteto nariai pasiėmė 
blankas ir rinks aukas, kiti 
apsiėmė pardavinėti tikietus 
dėl būsiančio koncerto, kuris 
įvyks vasario 28 d., So. Bos
ton, Mass, šis koncertas bus 
vienas iš didžiausių, kadangi 
yra užkviestos geriausios mūsų 
lietuvių meninės jėgos. Jo pel
nas bus skiriamas ambulansų. 
fondui. Taipgi raportavo, kad 
jau yra pradėta ruoštis kas
link partraukime dviejų Rusi
joj gamintų filmų. Tas judžių 
vakaras įvyks kovo 25 arba 
balandžio 1 d. Kitą sykį apie 
tai parašysiu daugiau.

X. KareiyJš.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

P. Carr įrodo, kad tai 
yra klaida manyti, kad 
žmones visada turi būti su
skaldyti į plotines vienetas, 
pagal savo kalbos ir kultū
ros vienetas. Keli plebisci
tai po paskutinio karo įstei
gė bendrą politinę vienetą. 
Tai įrodo, kad eilinis žmo
gus nevisada deda rasę ir 
kalbą aukščiau bendros ge
rovės.

Nepasisekimas šio viene
to po praėjusio pasaulinio 
karo įvyko todėl, kad nega
lima buvo išspręsti proble
mas militarines ir ekonomi
nės jėgos. Pažadas politinių 
teisių, p. Carr įrodo, nieko 
nereiškia, jeigu ekonominės 
ir militarines problemos ne
išspręstos.

Žmonės turi būti laisvi ir 
nepriklausomi po jų išrink
ta valdžia, bet jie irgi nori 
priklausyti prie grupės, ku
ri turės privilegijas plačios 
produkcijos ir pardavimo. 
Lygiai kaip velšai ir škotai 
gali būti geri piliečiai britų 
ekonomijos, taip žmonės 
Europos gali būti geri če
kai ir lietuviai didesnės e- 
konominės vienetos. Politi
nė vienetą egzistuoja todėl, 
kad ji garantuoja laisvę 
kalbos, tikybos, ir nuo bado 
ir baimės savo nariams. Bet 
jie gali tą įvykdinti tiktai 
tada, jeigu jie kooperuos 
vieneto j, kuri yra pakanka
mai didelė įvykdinti šiuos 
užtikrinimus.

P. Carr mato tris fazes po
kariniame pasauly: pašalpa, 
atbūdavo j imas ir ekonomi
nis planavimas ateities. Jis 
jaučia, kad įsteigimas tarp
tautinių grupių turėtų na
tūraliai išsivystyti iš pir
mųjų fazių pokarinio pa
saulio. Pirmas reikalavimas 
bus pavalgydinti badaujan
čius, antras atstatyti sunai
kintas vietas. Iš pa
tyrimų šiose s r i o v ė s e 
p. Carr mano, kad “Eu
ropos Planavimo Vy
riausybė” turėtų išvys
tyti, reorganizuoti Europos 
ekonominį gyvenimą. Tokia 
grupė turės atstovauti in
teresus visų europiečių ir 
privalo turėti militarinę ir 
ekonominę paramą Did. 
Britanijos, Rusijos 
ir Suvienytų Valstijų. 
Tikslas šios grupės turėtų 
būti atgaivinti gerlaikį, ir 
pagerinti gyvenimo stan- 
dardą — ne įvykdinti arba 
skatinti politinius nesutiki
mus.

“Senas pasaulis yra mi
ręs” sako p. Carr. “Ateitis 
yra tiems, kurie gali užmir
šti seną pasaulį, ir sutikti 
naują supratimu, narsumu 
ir vaizduote.” FLIS.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

30 Dienų
Nuolaida

kainas.

Akiniai 
už $7.50

Atsilankė parodykite mums šj skelbimą ir mes duosimą 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.

Lietuviu Kiiro 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:

i

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

Telefonas EVergreen 7-1661

as

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 MOSTI. 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 dčkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

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

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

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

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

Deksnio
Deksnio
Deksnio
Deksnio

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

Galinga 
Galinga
Galinga 
Galinga

Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.
Vardas ir pavardė...................................................................................................
Gatvė ir numeris
Miestas ........................................................... Valstija

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

i.

Montello, Mass.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

likos buvo nemažai ir visi, 
matyt, likosi patenkinti.

Veikiame Prakilniam Reikalui
Vasario 11 d. Massachusetts 

Lietuvių Komiteto vietinis sky
rius laikė savo susirinkimą ir

<■

•

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

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

2.
3.

4.

LIETUVIU ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto šu 
vitaminais, būtent:

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

5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių m«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 KAN AP ORIAI

465 Loriinėr Street Brooklyn, N. Y.
sassri--~r-’ j ■ ,t ■ ■ 1

6.
7.
8.

9.
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NewWko^M^Zimoi Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Brooklynietis I lidvyris 
Mirė už Laisvę

Brooklyne 
vyriausybės 

vienas iš

šiomis dienomis 
gauta oficialis 
pranešimas, kad 
ankstybųjų šio karo didvyrių,
seržantas Meyer Levin tapo 
užmuštas karo fronte Naujo
joj Guinejoj sausio 7-tą.

Levinas buvo bombardie- 
riumi kapitono Collin Kelly 
vairuojamame Amerikos orlai
vyje, iš kurio jiedu paskandino 
Japonijos laivą Karūna už tri
jų dienų po atakos ant Perlų 
Uosto. Kapitonas Kelly padėjo 
gyvastį ankstybuosiuose žy
giuose. Levinas likosi kovoje ir 
sudarė tolimesnių savo žygių 
įsp ū d i n gą re k ord ą.

Kada žinia pasiekė Brook- 
lyną, jo motina buvo ką tik po 
operacijos, tad bandyta per 
keletą dienų žinią nuo jos 
slėpti iki kiek sutvirtėjo, bijo
ta, kad smūgis neužkirstų ke
lio jos pasveikimui. Pagaliau, 
pereitą trečiadienį jai pasakė. 
Nuliūdusiom tėvam likosi tik 
sūnaus darbų puikus rekordas. 
Tėvas sakė:

“Man malonu 
Meyero žygius kai 
‘round’ų f aitą.’ Jis 
atliko devynis, bet 
me jie pagavo jį.

“Mes didžiuojamės,

Didvyrio Levino tėvas yra 
CIO unijos narys, suprantan
tis fašizmo pavojų darbinin
kams ir žmonijai, tad jis suti
ko smūgį patrijotiškai. Jisai 
dar anais laikais, kalbėdamas 
kapitono Kelly minėjimo mi
tinge, buvo pareiškęs:

“Mano sūnus išliko tuo tar
pu, kada Collin Kelly padėjo 
gyvastį. Jeigu jis nebūtų išli
kęs, aišku, skaudžiai liūdė- 
čiau, bet nelaikyčiau aukos 
per didele tam tikslui, už ku
rį mes kariaujame . . .

“Ką reiškia viena gyvybe, 
ar šimtas, ar milijonas, kuo
met eina klausimas visos žmo
nijos laisvės?”

Meyer Levin dalyvavo šešio
se dešimtyse mūšių. Jis buvo 
apdovanotas Garbės Lakūno 
Kryžiumi už paskandinimą 
Karūnos, Sidabrine žvaigžde 
už bombavimą 15,000 japonų 

orlaivis 
į Coral 
apdova- 
požymiu

Douglas Mac-

ventojam, katrie tiktai pano
rės apdirbti.

Nepamirškim, kad tokių 
daržų yra tūkstančiai ir juos 
tinkamai apdirbus būtų daug 
naudos. Tiktai reikia gerų no
rų, o tuomi prisidėsim prie 
karo laimėjimo.

Būtų labai gerai, kad kas 
nors iš gerai žinančių, kas ge
riausia auga miesto daržuose, 
duotų gerą patarimą, ką ir 
kaip pasekmingiausia būtų ga
lima auginti miestiečiams.

Gerai nusimananti apie au
ginimą daržovių rašykit per 
Laisvę ir kitus laikraščius, 
duodami naudingų patarimų.

E. V.

Naujasis komitetas vadinasi 
New York Labor War Chest. 
Komitete, apart kitų, dalyvau
ja Frank Columbus iš gelžko- 

i liečiu unijos, Vincent Ferris iš 
spaustuvininkų, Jacob S. Po- 

Itofsky iš amalgameitų, David 
Dubinsky iš garment iečių, 
Thomas J. Lyons iš valstijinės 
AFL .organizacijos, Sidney 

i Hillman iš amalgameitų, Jo- 
!seph Curran—jūrininkų, Saul 
■Mills ir Harold J. Garno, pas
itartoji trys iš New Yorko In
dustrinių Unijų Tarybos, at

stovaują ne vien tik savo ama-

i CIO ' unijų, priklausančių ta- 
I ryboje.

Ridgewood-Brooklyn,
—Vasario 16 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėje, atsibuvo LLD 
55 kp. susirinkimas. Nuo šio 
susirinkimo 55 kuopa tampa 
šimtu nuošimčių geram stovy, 
nes jau visi seni kuopos nariai 
pasimokėjo už 1943 m. ir lai
ke vajaus gavome 4 naujus 
narius. Keturi nariai persikė
lė i mūsų kuopa iš kitų kuo
pų, taigi 55 kuopa šiais me
tais jau skaitlingesnė aštuo- 
niais nariais. Bet dar ne vis
kas. Nekurie nariai pareiškė, 
kad dar jie turi kandidatų i 
kuopos narius.

Russian War Relief, Inc.,

N.

prisiuntė knygutę štampų. Tos 
stampos yra pagamintos dėl 
sukėlimo šimto tūkstančių do
lerių įtaisymui Botkino ligo
ninės Maskvoje. Finansų sek
retorius drg. A. Sakalauskas 
aplaikęs štampas nelaikė stal
čiuje, nes raportavo, kad jau 
turi pardavęs už dvyliką dole
rių.

Kadangi kuopos ižde mažai 
pinigų, tai kuopa nupirko tik 
vieną štampą už $5 ir drg. Ju
lius Kalvaitis vieną už $5. 
Taipgi ir kiti nariai pirko: po 
dolerį ir po pusę dolerio, o 
kurie neturėjo su savim pini
gų, tai žadėjo pasipirkt se
kančiam susirinkime.

Aplaikyta laiškas iš Chica
go, Ill., nuo dienraščio Vilnies. 
Su laišku .prisiuntė ir blankas 
parinkti aukų dėl Vilnies ba- 
zaro, kuris atsibus kovo mėne
sį. Ant vietos nekurie nariai 
aukavo po 25c. Taipgi nariai 
pasiėmė blankas dar daugiau 
parinkti aukų dėl Vilnies ba- 
zaro.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks kovo 16 dieną.

M. Stakovas, K p. Koresp.

Brooklyne pradėta rinkti 
pinigai nupirkimui bomberio, 
kuris bus pavadintas Meyer 
Levin vardu pagarbai kare pa- 
dėjusio gyvastį jauno didvyrio.

Green Star Bar & Grill

transporto, kur jo 
taipgi buvo nušautas 
Jūrą. Jis taipgi buvo 

v._ ... . notas Ąžuolo Lapo pažiūrėti j c ,.' v. ,. per generoląi dešimties ' .. . . ■ Arthur.sėkmingai .
dešimtąją- Levin yra visos Amerikos 

didvyriu. Brooklyniečiai su- 
kad judo pareikšti jo įvertinimą

Meyer užbaigė gyvenimą did-j kokiu svarbiu visuomenišku 
vyriu tarnyboje savo kraštui ir veiksniu. Tam sentimentas pa- 
kad jo atsiekimai numušime reikšta vadovaujančių demo- 
priešų buvo gerokai sekmin- kratų, komunistų, republikonų 
gi.” ir kitų visuomenės vadų.

Ar Norite Matyti Lietuvą 
Išlaisvintą Nuo Nacių?

Jeigu taip, tai jūsų pareiga 
nuo šios dienos iki vasario 28- 
tos smarkiai pasidarbuoti pa
darymui Lietuvių Komiteto 
Teikimui Pagalbos Lietuvai ir 
Sovietų Sąjungai rengiamo mi
tingo sėkmingu.

Masių lietuvių dalyvavimas 
tame mitinge suteiks neįkai
nuojamos moralės paramos 
mūsų broliams lietuviams Eu
ropoje, kurie greta kitų rau
donarmiečių, mušdamiesi už 
kiekvieną colį ir pėdą kitų So
vietų 
mes, 
tuvos 
jos.

Masių Amerikos 
balsas, kuris slaptu radijo ir pranešimo nematys. Bus įspū- 
lapeliais pasiekia didvyriškus dingą koncertinė programa ir 
Lietuvos partizanus, iš miškų, gerj kalbėtojai.
iš savo šaltu, nacių apiplėštu .
bakūžių kertančius kruvina! Lapeliu galite gauti komite- 
nacizmą iš užpakalio, sustip-p0 raštinėj, 46 Ten Eyck St. 
rins drebančią nuo šalčio ir iš- j Rengėjai.

Sąjungos respublikų že- 
ateina išlaisvinti ir Lie- 
iš barbarų nacių vergi-1

r <

dar
Lie-

bal-

Ibadėjimo jų ranka kirsti 
smarkiau priešą, priartinti 
tuvai laisvės valandą.

Tasai Amerikos lietuvių
; so pareiškimo mitingas įvyks 
jau ateinantį sekmadienį, va
sario 28-tą, 2 vai. po pietų, 

i Grand Paradise didžiojoj sa
lėj, 318 Grand St., Brooklyne. 
Tasai balsas bus labiau reikš
mingas, jeigu jis bus masinis. 
Tad visi, kurie norite Lietuvai 
laisvės, kurie pritariate sumu
šimui nacizmo-fašizmo ir mū
sų krašto pergalei, visi daly
vaukite šiame mitinge ir dar- 
buokitės, kad dalyvautų ir tie 

lietuvių ! pergalės šalininkai, kurie šio

A. Navikas Sveiksta Victory Daržai

Vincas Kazakevičius 
Parvyko Atostogų

Pereitą 
r i u ome n ės 
čiai dienų

ketvirtadienį 
parvažiavo 

pas tėvus ir

iš ka- 
dešim- 
sesutę

V. KAZAKEVIČIUS

svečiuosna Vincas Kazakevi
čius, 18 Stagg St. gyvenančių 
Jurgio ir Onos Kazakevičių 
sūnus, Aido Choro narys.

Ta proga Vincas atlankė ir 
savo draugus aidiečius jų pa
mokose pereito 
vakarą, Laisvės 
vistiek susirinko 
koms nežiūrint 
Aidiečiams buvo 
sulauk us.

Vincas, beje, 
klasės karys ir ti

penktadienio 
salėj, kurie 

savo prakti- 
“blackouto.” 

smagu svečio

jau pirmos 
iri p a žymių.

Lankėsi Laisvėje
Penktadienį, Laisvės įstaigo

je lankėsi Kastantas Lugaus- 
kas, iš Windsor Locks, Conn. 
Lugauskas svečiuojasi Brook
lyne pas brolį Aleksandrą. Jis 
praleido savaitę atostogų ir 
vėl grįš namon prie darbo. Lu
gauskas yra Laisvės skaityto
jas ir rėmėjas.

Pradžiai darbininkų kvota 
j nusistatyta $800,000, bot tiki- 
imasi sukelti daugiau. Savo iš- 
! leistame pareiškime Labor 
' War Chest sako, kad Baud. 
Kryžius daug gelbsti jų šeimų 

! nariams kariškose jėgose ir 
padeda unijistų pasiruošimui 
apsisaugoti ir gelbėtis namų 
fronte su pirmosios pagalbos 
ir slaugybos pamokomis.

| F. W. Slialins f
8 (Shahnskas) «

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

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

jį
$

Le VANDA

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337

Tol.

UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergrecn 8-7179

Ų 
$|i

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

J. GARŠVA
Graborins-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas vesclijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

.  .. . -- r

Lietuvių Rafcandų Krautuve
<f><♦>

<♦><♦>

<f><♦>

<♦>

Sunkiai sirgęs plaučių užde
gimu, A. Navikas pamažu 
sveiksta, pereitą penktadienį 
jau parvažiavo iš ligoninės. 
Randasi namie, 126 So. 1st 
St. Tačiau iš po ligos dar silp
nas, turi ilsėtis. Gal tik už ko
kios savaitės būsią galima iš 
lovos keltis, šeimyna, giminės 
ir draugai linksmi, kad jam 
pavyko pergyventi pavojinga
sis ligos laipsnis, kad neužil
go galės grįžti į normalų gy
venimą.

Redakcijos Atsakymas
J. Baltra’čiui: Jūsų rašteliu 

pasinaudoti negalėsime. Kri- 
minalizme įkaltinimą asmenų 
laikraštin galima dėti tik ta
da, kada jie yra teismo tokiais 
pripažinti.

REIKALAVIMAI
Reikalingi vyrai prašytojai ant 

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

Dabartiniu laiku eina agita
cija per visą šalį dėl taip va
dinamų Victory-Pergalės dar
žų. Kad ateinantį pavasarį 
kiekvienas miesto gyventojas, 
katras tiktai turi kiek nors tuš
čios žemės, kur pirmiau augin
davo kvietkas ar visai nenau
dojo, kad šiais metais stengtų
si kiek tiktai galima išnaudot 
žėdną pėdą tuščios žemės dėl 
auginimo daržovių. Daržovės 
dabar labai brangios, o ir au
ginimui ir pristatymui nuo 
farmų į miestą trūksta darbi
ninką, kuomet priemiesčiuose 
ir miestuose yra daug sklypų 
tuščios žemės, kur galima savo 
šeimynai užsiauginti šviežių 
žalių daržovių.

Taigi, kaip tik pradės atšil
ti, sukaskite, prirengkit savo 
daržą. Yra daržovių, kur gali
ma sėti-sodinti gana anksti, 
nes šalnos nebijo. Jau pabai
goj kovo (March) nekatrie 
augmenys galima sėti-sodinti.

New Yorko miestas žada 
perimti tuščius sklypus žemės 
ir pigiai randavoti miesto gy-

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

^sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
| kalni esant ii' 
Ipadidinu 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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrė Barberial

Koncertų, 
Susirinki- 

su

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balių,
Banketų, Vestuvių,
mų ir tt. Puikus steičius 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bobų alleys
Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakaro

• KARŠTI VALGIAI J
DIDELIS PASIRINKIMAS *

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
jtSF Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

<♦>

<l>

<♦>

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

<♦)

<♦>

<♦><♦>

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.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

mimimimHAimimimimi mt mi mt mi mt mtmimimimimimfmimimimnl

& .........................................

Linkime Laimingą ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
MAUREEN O’HARA, 

žvaigžde judyje “Nemiršta
mas Seržantas,” dabar rodo
mame Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke. Prie 
judžio yra ir įspūdingi scenos 
aktai.

Susidarė Darbininkų Komite
tas Padėti Raudonajam 

Kryžiui Jo Vajuje
John P. Stevens, Jr., Raudo

nojo Kryžiaus Karo Fondo 
vice-pirmininkas New Yorko 
mieste, pereitą pirmadienį pa
skelbė, kad susidarė iš darbo 
unijų atstovų komitetas, kuris 
savo keliu darbuosis sukelti 
fondus Raudonajam Kryžiui.

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

y Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedeliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai. VUU-THIN' RAMONA Vitl-THIN* RAPIM.-

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

ROBERT LIPTON s™EEt
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178




