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nariams, kad šių metų knyga 
jau atiduota spaudai. Knyga 
vadinsis “Didysis Lietuvių 
Tautos Priešas.”

Tai bus labai svarbi knyga
UŽĖMĖ TARPKALNE, AMERIKIEČIAI VEJA NACIUS TOLYN*

apie mūsų seną, gimtinį kraš
tą.

Už dienos kitos prasidės 
knygos spausdinimas. Spaus
tuvei jau reikia mokėti už 
darbą ir už popierą.

Tuo tarpu jau išleidome pir
mąjį šių metu šviesos numerį 
ir už dienos kitos visi nariai 
gausite.

Ko mums dabar reikia?
Reikia, kad visi nariai tuo

jau pasimokėtų duokles. Pa
darykite taip,"kad kovo mėne- 
sis praeitų su įtemptu pasiry
žimu mokėtis duokles.

Aišku, kad negalės tos pui
kios knygos gauti tie nariai, 
kurie nebus pasimokėję duok
lių už 1943 metus.

Apsirūpinkite iš anksto. Bū
kite geram stovyje. Naudoki
tės visomis organizacijos teisė
mis.

Reikia pripažinti, kad nors 
sykį Hitleris pasakė teisybę. 
Paskutinėje savo desperatiško
je prakalboje jis sakėsi esąs 
rytiniam fronte ir negalįs su
grįžti į Vokietiją. Todėl, gir
di, kad ne kur kitur, kaip ry
tiniam fronte yra sprendžia
mas ir bus išspręstas šio karo 
likimas.

Mes, žinoma, vėliname, kad 
iš to fronto Hitleris sugrįžtų 
Vokietijon jau be galvos. Taip 
turės atsitikti.

Visi šiandien pripažįsta tą 
tiesą, kad Hitleris bus sunai
kintas tiktai Europoje.

štai kodėl laukiama antro 
fronto Europoje. Jis turės bū
ti atidarytas. Prie to ruošiasi 
Anglija ir Amerika.

Kol kas Sovietams vieniems 
prisieina atlaikyti pozicijas. 
Mes teikiame jiems visokią 
paramą.

Prieš kelias dienas labai 
blogai atrodė dalykai Tunisi- 
joje. Ten turėjome didelių 
nuostolių. Rommelio armijoms 
buvo pavykę amerikiečius pa
stūmėti keletą desėtkų mylių.

Bet dabar visiems lengviau 
ant širdies. Tos armijos ne tik 
sulaikytos, bet jau grūdamos 
atgal.

Anglija ir Amerika suvieny
tomis spėkomis neužilgo Ašies 
gaujas suvarys į Viduržemio 
Jūras, arba jų kaulus padžiaus 
Tunisijos kalnuose.

Tėvynėje (vasario 26 d.) 
skaitau anglišką rezoliuciją, 
priimtą Marylando valstijos 
seimelio. Ją pasiūlė seimelio 
narys lietuvis baltimorietis 
Rastenis.

Rezoliucija apie Lietuvą. 
Bet joje nė žodelio prieš So
vietų Sąjungą!

Tai gerai. Matyt, rezoliuci
jos autorius bijojo prakišti, 
todėl neįdėjo rezoliucijon hit
lerinių nuodų. Seimelis būtų 
atmetęs ir pasmerkęs.

Bet kaip dabar suderinti ši
tą Rastenio rezoliuciją su 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
mitinguose priimtą rezoliuciją, 
kurioje taip atvirai ir bjauriai 
puolama didžioji Amerikos 
talkininkė ?

Ponas Rastenis priklauso tai 
pačiai politinei pakalenijai, 

(Tąsa 5 pusi.)

Amerikos Kariuomene Ata
kuoja Vokiečius Keliose 
Tunisijos Fronto Dalyse

ŠĮ SEKMADIENĮ, FEBRUARY 
28, ĮVYKS BROOKLYNE NE
PAPRASTOS PRAKALBOS IR 

PUIKUS KONCERTAS
šiaur. Afrika, vas. 26. — 

Amerikiečių kariuomene, 
tankai, šarvuoti automobi
liai ir lėktuvai supliekė 
Rommelio vokiečius Bahi- 
ret - Foussanos plokščia
kalnyje ir šturmu užėmė 
strateginę Kasserine tarp- 
kalnę, šešių mylių ilgio ir 
dviejų mylių pločio, centra- 
linėje Tunisijoje.

Amerikiečiai drūčiai lai
ko savo rankose kaip vaka
rinį, taip ir rytinį tos tarp
kalnės galus.

Pasprukę Rommelio ka
riuomenės likučiai iš Kas
serine tarpkalnės, vejami 
amerikiečių su anglų pagal
ba, jau atsidūrę už 10 iki 
15 mylių į šiaurių rytus to
liau.

(Kitas pranešimas teigia, 
kad. ištrūkę iš minimos 
tarpkalnės naciai nešdinasi 
ir į pietus linkui Gafsos.y

Tai yra pirmutinis didelis 
amerikiečių 1 a i m ė j i m as 
prieš Ašies jėgas Tunisijoj.

Amerikiečiai ir anglai da
bar atakuoja fašistus šonan 
ir Sbeitlos apylinkėje, į 
šiaurių rytus nuo Kasserine 
tarpkalnės.

AMERIKOS LAKŪNAI SUNAIKINO BEI 
SUŽALOJO 30 JAPONU LĖKTUVŲ 

Amerikos Oficialiai Pranešimai
NEW DELHI, Indija, vas. 25. — Jungtinių Valstijų 

štabo pranešimas: s ;
Didelė grupė japonų bombanešių, lydimi lėktuvų ko

votojų, iš ryto vėl atakavo amerikiečių lėktuvų stovyk
las Assame. Jiems pastojo kelią mūsų lėktuvai' kovo
tojai. Pradinis pranešimas sako, jog iš 30 priešų.lėktu
vų toje grupėje šeši tikrai tapo sunaikinti, dvylika ki
tų turbūt sunaikinta, o likusieji sužaloti.

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo į savo stovyklas nėkiek ne
sužaloti.

Kelios japonų bombos, nukritusios į vieną iš mūsų 
stovyklų, nepadarė visai jokių nuostolių.

Vasario 23 d. mūsų lėktuvai kovotojai atakavo leng- 
(Tęsinys 5-tame puslapyje)

Talkininkai Neužilgo Naciai Permeta Savo 
Įsiveršiu Europon, Sa- Jėgas iš Afrikos ir Va- 
ko Angly Ministeris kary prieš Sovietus
London. — Anglijos karo 

ministeris James Grigg (sa- 
kė seime, kad vis daugiau 
ir daugiau amerikiečių ka
riuomenės atplaukia į Ang
liją. Jis pareiškė viltį, jog 
esančiai Anglijoje kanadie
čių kariuomenei “jau neil
gai teks nekantriai reika
lauti veiksmų” prieš vokie
čius Europoje.

Tunisijoj amerikiečiai su
ėmė dar tam tikrą skaičių 
vokiečių ir italų karių.

Francūzų kariuomenė at
metė atgal hitlerininkus, 
dariusius ataką į vakarus 
nuo Ousseltijos.

Amerikiečių žvalgai ener
gingai veikia prieš fašistus 
Sbibos srityje, į šiaurius 
nuo Sbeitlos.

Anglų Aštuntosios Armi
jos* žvalgai apėjo pajūrinį 
galą vokiečių tvirtovių Ma- 
reth linijos, pietinėje Tuni
sijoje. Sakoma, kad anglai 
ruošiasi šturmuot bei ap- 
supt nacius ir italus toje 
linijoje.

ŠAUNUS AMERIKIEČIŲ 
. LAIMĖJIMAS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Stimson pareiškė laikrašti
ninkams, jog amerikiečiai 
sudavė šaunų smūgį vokie
čiams Kasserine tarpkalnės 
srityje, Tunisijoje. Jis gy
rė amerikiečių gaivumo 
dvasią, kad po pirmiau 
nukentėto pradinio sumuši
mo jie taip greitai atsigavo 
ir per audringą ofensyvą 
nugrūdo priešus (kelioliką 
mylių) atgal.

Maskva. — Vokiečiai per
metė dalį savo lėktuvų iš 
Tunisijos į frontą prieš So
vietus, kaip praneša United 
Press iš Novorossiisko-Ros- 
tovo srities.

Naciai atsiunčia vis dau
giau atsarginių savo karei
vių ir lėktuvų iš Franci jos 
ir abelnai iš vakarinės Eu
ropos į prieš-sovietinį fron
tą. Tuomi hitlerininkai sti
prina pradėtas kontr-ata- 
kas prieš Raudonosios Ar
mijos jėgas.

Brooklyne, N. Y., šį sek
madienį, Vasario-February 
28 d., Grand Paradise Sve
tainėje, kampas Grand ir 
Havemeyer Sts., įvyks di
džiosios prakalbos su gra 
žiu ir smagiu koncertu.

Kalbas sakys Vladimiras 
Kazakevičius, gimęs Rusi
joj ekonomistas rašytojas, 
gyvenęs Tolimuose Rytuose, 
o dabar Jungtinėse Valsti
jose; Povilas Rotomskis, 
Sovietų Sąjungos Generali
nio Konsulato atstovas; Ro
kas Mizara, “Laisvės” re
daktorius; Motiejus šolom- 
skas, “Tiesos” Jaunimo 
Skyriaus redaktorius. Pir
mininkaus daktaras Jonas 
J. Kaškiaučius.

Dainuos didysis Sietyno 
Choras iš Newarko, N. J.,

Stalinas Dėkoja Prezidentui 
Rooseveltui už Nuoširdę 

Sveikinimą ir Numato 
Jungt. Tauty. Pergalę

WASHINGTON. — Sovietų premejeras Stalinas se
kamai padėkojo prezidentui Rooseveltui už jo pasvei
kinimo kablegramą dėlei Raudonosios Armijos 25-meti- 
nės sukakties:

“Malonėkite priimti nuoširdžią mano padėką už 
draugišką tamstos kablegramą dėlei Raudonosios Ar
mijos 25-metinės sukakties ir už tamstos aukštą pagy
rimą karinių jos pasisekimų.

“Aš kartu su tamsta pasitikiu, jog tie pasisekimai ati
darys kelią prieš bendrąjį mūsų priešą, kuris turi būti 
nugalėtas sujungtomis jėgomis mūsų kraštų ir visų 
laisvę mylinčių tautų.”

KARO PASTANGŲ ARDYTOJAI JUNG 
HNIŲ VALSTIJŲ KONGRESE

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė rei
kalavo paskirt tik $1,200,- 
000 paramai nėščioms ir 
gimdančioms kareivių ir jū
reivių žmonoms. O tokių 
yra 25,000 kas mėnesį.

Kongreso lėšų komisija 
atmetė šį reikalavimą.

Valdžia kreipėsi į kongre
są, kad paskirtų lėšų padi
dint karinių valgių gamy
bą. Ta kongresinė komisi
ja, neva taupydama šalies 
iždą, atmetė pinigų skyri
mą šiam reikalui.

Valdiškas darbo depart- 
mentas prašė paskirti treje
tą šimtų tūkstančių dolerių 
veiklai, per kurią galima 
būtų sumažint darbininkų 
išlikimus iš. darbų ir geriau 
apsaugot juos nuo sužeidi
mų bei užmušimų fabrikuo
se ir dirbtuvėse.

Bet Dieso - Wheelerio - 
Hooverio šaika kongreso lė
šų komisijoj atmetė ir šį 

vadovaujamas B. Šalinai- 
tės; taipgi dainuos Aldona 
Klimaitė ir Suzana Kazo- 
kytė; skambins Rusų Bala
laikų Orkestras.

Bus ir grupė Sovietų jūri
ninkų ir partizanų kovoto
ju-

Pradžia 2 valandą dieną. 
Įžanga veltui.

Šias prakalbas ir koncer
tą rengia Lietuvių Komite
tas Teikimui Pagalbos Lie
tuvai ir Sovietų Sąjungai.

Brooklyno, New Yorko ir 
plačiosios apylinkės lietu
viai yra kviečiami kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti, 
išgirst prakalbų opiausiais 
šių dienų klausimais ir pa
sigrožėt turininga koncerti
ne programa.

valdžios reikalavimą.
Visi minimi valdžios rei

kalavimai tarnautų , kari
nėms mūsų krašto pastan
goms ir keltų amerikiečių 
ūpą. Bet lėšų komisijoje sė
dintieji atgaleiviai to ne
paiso.

Diesiniai - wheeleriniai 
elementai, iš antros pusės, 
atmetė valdžios siūlymus 
suvaldyt pelnagrobius.

Užtat jie vėl entuziastiš
kai paskyrė desėtkus tūks
tančių dolerių nelemtajai 
Dieso komisijai, kuri perse
kioja tariamus raudonuo
sius ir darbo unijas, o ap- 
glosto fašistinius gaivalus 
Amerikoje, ardydama tau
tinę amerikiečių vienybę.

*
Rommelio fašistai kraus

tosi ir iš Gafsos, 50 mylių 
i pietus nuo Kasserine 
tarpkalnės, Tunisijoj, kaip 
neoficialiai praneša vidu
dienį vas. 26.

Raudonarmiečiai Džeme dar 
Eilę Punktų Charkovo, Ros
tovo ir Kaukazo Frontuose
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 26. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Į vakarus nuo Rostovo mūsų kariuomenė vedė ofen- 

syvo mūšius ir užėmė vieną iš vokiečių pamatinių ap
sigynimo punktų.

Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado mūsų kariuome
nė užėmė kelias apgyventas vietas.

Į pietų vakarus nuo Kramatorsko mūsų kariuomenės 
dalinys X nušlavė dvi kuopas vokiečių pėstininkų. Ki
tas mūsų kovotojų dalinys, atmušdamas hitlerininkų 
kontr-ataką, sunaikino 400 priešų.

Mūsų lakūnai kelis kartus užklupo lėktuvų stovyklas 
ir sunaikino 17 vokiečių lėktuvų ant žemės.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

SOVIETAI KIEČIAU UŽVERŽIA LANKA APIE 
NACIUS TIES NOVOROSSIISKU

Maskva, vas. 26. — So
vietų kariuomenė, plieno ir 
ugnies lanku apsupus vo
kiečius Taman pusiausalyj, 
Novorossiisko srityje, Va
kariniame Kaukaze, vis kie
čiau spiria priešus kampan 
tarp Azovo ir Juodosios Jū
ros. Desėtkams tūkstančių 
hitlerininkų ten jau nebėra 
jokios kitos ištrūkimo vil
ties, kaip tik mėgint daliai 
jų pabėgt per Kerčo jūrinį 
sąsiaurį į Krimo pusiausa- 
H-

Raudonoji Armija tame 
vakariniame Kaukazijos 
kampe atėmė iš suveržtų 
priešų dar kelias svarbias 
pozicijas, o tarp jų Ming- 
relską, 26 mylios į pietus 
nuo Novorossiisko uosto; 
Starobliženską ir Angelins- 
ką, geležinkelio stotį, 60 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Novorossiisko. Per dieną 
sovietiniai kovotojai toje 
apylinkėje sunaikino bent 
2,000 hitlerininkų.

Per sniegų audras rau-

Fašistai Ruošiasi Varto! 
Nuody Dujas

Iš Jugoslavijos praneša
ma, kad jugoslavai patrio
tai sučiupo italų komandos 
dokumentą, iš kurio patyrė, 
jog fašistai yra prisikrovę 
nuodingų dujų bombų į 
sandėlius Dalmatijoj, Jugo
slavijos daly j.

Įžiūrima, kad vokiečiai ir 
italai rengiasi pirmiausiai 
nuodų gesais kariaut prieš 
Jugoslavijos partizanus.

Visiem Berlyno gyvento
jam padalinta dujokaukės 
(maskos apsaugai nuo nuo
dingų dujų). Tatai irgi pa
tvirtina nuožiūrą, kad hit
lerininkai planuoja nuodin
gais gesais atakuot Sovie
tus, amerikiečius ir ang
lus.

donarmiečiai Oriolo ir 
Charkovo frontuose pažy
giavo dar pirmyn, užimda
mi eilę apgyventų ir ap- 
tvirtintų punktų; visur su
mušė desperatiškas, vis 
smarkėjančius nacių kontr
atakas.

(Naciai per Berlyno ra
diją gyrėsi, būk jie atkaria
vę nuo Sovietų Kramators- 
ką ir Krasnoarmeiską, pie
tiniame Ukrainos fronte; 
bet niekas kitas nepatvirti
na to hitlerininkų pagyro.)

Angly ir Amerikos La
kūnai Plačiai Pliekė 
Vokiečius Europoj

London, vas. 26.— Angli
jos bombanešiai, manoma, 
išvien su amerikiečių Le
kiančiomis Tvirtovėmis, au
dringai bombardavo nacių 
pramonės miestą Nurn- 
bergą, pietiniai - vidurinėje 
Vokietijoje. Negrįžo 9 ang
lų lėktuvai.

Kiti Amerikos ir anglų 
lėktuvai dienos laiku ata
kavo karinius nacių punk
tus vakarinėje Vokietijoje, 
ir šiaurinius pajūrius 
Vokietijos ir jos užimtų 
kraštų.

Amerikiečiai vėl iš Oro 
Atakavo Neapolį

Šiaur. Afrika, vas. 26.— 
Amerikos lakūnai jau ket
virtą kartą šį mėnesį bom
bardavo Neapolį, Italijos 
didmiestį ir svarbų karinį 
uostą.

Pittsburgh, Pa. — Su
streikavo Montour No. 4 
angliakasyklos mainieriai 
protestuodami, kad atidė
tas kariuomenėn ėmimas 
W. E. Chaffono, kuris yra 
nevedęs ir tik 27 metų am
žiaus.
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įsižiūrėsime į dabartinius Raudonosios 
Armijos veiksmus, tai matysime, kad ji 
kerta priešų susisiekimus svarbiuose 
punktuose ir ruošia visa eilę apsupimų.

Hitlerio govėdos uždaromos Donbase, 
Oriolo ir Briansko srityj, Kryme ir gal 
bus uždarytos prie ' Baltijos Jūros ir 
Dniepro alkūnėj.

Žinoma, Raudonoji Armija jau būtų 
daug pravedusi gyveniman puikių savo 
planų, jeigu prieš Hitlerį būtų antrasis 
frontas Europoj. Kol antro fronto nėra, 
kol Hitleris gali ne vien Vokietijos, bet 
ir savo talkininkų fašistines jėgas mesti 
prieš Sovietų Sąjungą, tai tas labai ap
sunkina Raudonosios Armijos kovas.

Jurgis Gegužis

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

Prezidentas Rooseveltas Aiškina 
Stalino Pareiškimo Dvasią

Komercinėje spaudoj pasipylė visokių 
priekabiavimų prie Juozo Stalino Dienos 
/sakymo Raudonajai Armijai josios 25- 
dų metų sukakties proga. Prezidentas 
Rooseveltas padarė rimtų pastabų spau
dos atstovų konferencijoj.

Stalino yra duotas įsakymas Raudona
jai Armijai apvalyti Sovietų Sąjungos 
plotus, kaip tai: Sovietų Ukrainą, Balt- 
rusiją, Moldaviją, Kareliją, Lietuvą, Lat
viją ir Estiją.

Tūli iš to pradėjo daryti išvadas, būk 
Stalinas sakęs, kad, kai bus tas atsiek
ta, tai Raudonoji Armija toliau neka
riaus. Prezidentas Rooseveltas spaudos 
atstovams kietai pareiškė, kad tokios iš
vados yra neteisingos. Neteisingas ban
dymas išaiškinti, būk Raudonoji Armi
ja yra organizuota tik apgynimui So
vietų Sąjungos plotų. Stalinas tą saky
damas turėjo mintyj, kad Raudonoji Ar
mija organizuota apgynimui Sovietų Są
jungos, bet jokiame atsitikime ne paver
gimui kitų šalių. Bet Sovietų Sąjungos 
vadai yra daug kartų pirmiau pareiš
kę, kad jeigu priešas užpuls, tai to prie
šo sunaikinimui Raudonoji Armija per
kels karo veiksmus j priešo teritoriją. 
Priešas užpuolė ir kovos eis iki priešo 
sunaikinimo, nepaisant keno žemėj tas 
sunaikinimas baigsis.

Suprantama, kada bus priešas išvy
tas iš Sovietų Sąjungos teritorijos, kada 
Raudonoji Armija stovės prie Vokieti
jos, Vengrijos, Rumunijos sienų, tai ta
da bus ir kiti jai įsakymai.

Reikia suprasti, kad tą prasimanymą, 
būk Sovietai sustos kariavę, skleidžia 
daug sužinių priešų, kurie nori pakenkti 
Jungtinių Tautų vienybei.

Sukasi ir kitoki prasimanymai, būk 
Sovietų Sąjunga pasirengusi atšaukti iš 
Amerikos savo atstovą Maks. Litvino- 
vą. O visa tai yra paprastos pasakos. Ir 
juo Hitleriui prasčiau bus, tuo bus dau
giau tokių prasimanymų; vieni baugins 
“bolševizmo baubu,” kiti vėl šauks, būk 
Sovietai sustos ir kariavę, “keršindami 
Jungtinėms Tautoms už neatidarymą 
antro fronto.” Visų tų pastangų perais 
yra nacių propaganda.

Šimtas Bombų po 2 Tonas ant
i Bremeno

Kada razbaininkai hitlerininkai pa- 
vergdinėjo Europoj šalis, kada jiems se
kėsi, tai jie gyrėsi, kad niekas nenumes 
bombų ant Vokietijos. Bet jų užpuoli- 

| masj ant Sovietų Sąjungos atvedė prie 
to, kad dabar ne jie bombarduoja Angli
ją, bet anglai, amerikiečiai ir rusai bom
barduoja nacių karinius centrus.

Vasario 21 dieną didžiuliai anglų bom- 
bininkai -jau 102-ru kartu bombardavo 
Bremeną. Ir šiuo kartu jie numetė ant 
Bremeno 100 bombų po 2 tonus kiekvie
na, neskaitant šimtu mažesniu bombų.

Finų Fašistų Advokatai
Pas mus reakciniai elementai daugiau 

rūpinasi fašistų Finliandijos likimu, ne
gu pačios Amerikos karo išlaimėjimu. 
Bulvarinė spauda jau 20 mėnesių, kaip 
rašo apie Finliandijos “jieškojimą tai
kos”. Tuo gi pačiu kartu Finliandijos fa
šistai kariauja Hitlerio pusėj ir skandi
na Jungtinių Valstijų laivus, žudydami 
mūsų jūreivius.

Sovietų Ofensyvui Kenkia Sniegas
Amerikietis korespondentas Mr. Ralph 

Parker rašo iš Sovietų Sąjungos, Oriolo 
fronto, kad toj srityj yra labai daug pri
versta sniego. Paskutinėmis keliomis die- 

i nomis buvo didelės sniego audrok, ku- 
i rios labai kenkė Raudonosios Armijos 

pirmyn ėjimui.
Tūli žmonės yra įsikalbėję pasaką, būk 

sniegas kenkiąs tik Hitlerio “viršžmo
giams.” Tikrumoje, gilus sniegas labai 
kenkia Raudonosios Armijos ofensyvui, 
ypatingai mechanizuotoms josios dalims.

(Iš atsiminimų)
Gyvenimas keistas. Gyve

nimas — pilnas staigmenų, 
netikėtumų. Štai, atėjo iš 
Bostono žinia, kad numirė 
Keleivio leidėjas Jurgis Ge
gužis.

Prieš lygiai 219 metus ši
tų žodžių rašytojui teko 
pradėti Keleivio spaustuvė
je dirbti — mokytis spaus
tuvininko profesijos. Ar ga
lėjo tuomet ateiti į galvą 
mintis, kad po 29-nių metų 
teks rašyti Jurgio Gegužio 
nekrologas? Aišku, ne!

Jurgis Gegužis buvo ge
ras spaustuvininkas, geras 
meistras. Jis tos profesijos 
išmoko Tilžėje, Mauderodės 
spaustuvėje. Kai jis pradė
jo leisti (išvien su Michel- 
sonu) Keleivį, Gegužis iš
mokino spaustuvės amato 
daugiau lietuvių kaip bile 
kokis kitas spaustuvinin
kas. Retas kuris šių dienų 
lietuviškos spaustuvės dar
bininkas nėra perėjęs per 
Jurgio šerengą. Laisvės pa
stogėje yra trys, dirbę po 
Gegužio komanda: Petras 
Šolomskas, Rojus židžiūnas 
ir šitų žodžių rašytojas. Be 
to, ten yra dirbęs ir lais- 
vietis Vincas Paukštys.

Pats gerai žinodamas tą
jį amatą arba profesiją, 
Gegužis ir kitus mokė ge
rai, “iš pat panagių.” Pra
dėdamas.mokytis, jam turė
jai kiekvieną dalykėlį atlik
ti taip, kaip reikalauja 
syklės. Todėl perėjęs 
Jurgio šerengą, asmuo, 
ris norėjo išmokti, jis
rėjo gerą tam pagrindą. Tai 
vyriausias Jurgio Gegužio 
nuopelnas.

Tiesa, pats Gegužis pa
staraisiais metais toje pro
fesijoje, matyt, nesi varė 
pirmyn, nes Keleivio tech
nika nėjo greta su kitų laik
raščių technika, — ji kaip 
buvo taip ir pasiliko gegu
žinė.

Kodėl Jurgis Gegužis pa
darė tiek daug lietuvių ze- 
cerių? Dėl to, kad jis neno
rėjo mokėti darbininkams 
didesnių algų. Nors asmuo 
galėjo ir gerai ir greit pra
mokti darbo, jo alga vis bu
vo mokinio alga. Gauti al
gos pakėlimą pas Gegužį 
buvo labai sunku, i Jurgis 
buvo labai skūpus bosas. 
Dėl to, kai tik asmuo pas 
jį šiek tiek pramokdavo ze- 
cerio amato, jis apleisdavo 
Keleivį, — vykdavo į kitas 
spaustuves, lietuviškas ar
ba angliškas laimės jieškoti.

Pradėjau Keleivy j dirbti 
1914 metų pradžioje. Gegu
žis man mokėjo tuomet be
rods septynis ar aštuonis 
dolerius per savaitę. Moki
nausi raides rinkti ir pre-

tai- 
per 
ku- 
tu-

Kerta Svarbius Gelzkelius
Raudonoji Armija žygiuodama linkui 

Charkovo pirmiausiai pakirto jo susisie
kimus su kitais miestais. Jeigu atidžiai

Sabotažas Danijos Industrijoj
Iš Stockholmo pranešama, kad Dani

jos darbo žmonės sunaikino keturias in
dustrijos šakas, degindami ir sprogdin
dami fabrikus. Yra suparalyžiuotas Rei- 
chardts čokolado fabrikas ir sudegintas 
Hailberg automobilių taisymo fabrikas. 
Skaudžiai sugadintas Burmeister-Wain 
Diesel karo laivams motorų gaminimo 
fabrikas ir daugelis kitų.

Danijos žmonės kovoja ir laukia, kada 
jiems į pagelbą ateis Anglijos ir Ameri
kos armijos, kad Hitleris bus pradėtas 
mušti iš vakarų.

sakydavo jis. Be to, Gegu
žis ir man dėl to išmetinė- 
davo.

Tą sužinojęs, aš bandyda
vau kuorečiausiai sulaiky
ti presą. Kai popiera už
kliūdavo, patekdavo į volus, 
atramentuojančius raides, 
aš nueidavau ir, mašinai ei
nant, bandydavau tą popie
rą iš ten ištraukti, išran
kioti. Kartą taip darant, 
volai pagrobė mano ranką. 
Gerai, kad diržai buvo liuo- 
si, — jie pradėjo cypti, 
žviegti. Presas sustojo. Ir 
taip išgelbėjo mano ranką. 
Atžagariai, būčiau netekęs 
dešinėsės rankos. Velionis 
Gegužis greit atbėgo že
myn, atleido volus. Ištrau
kiau kruvinus pirštus ir bu
vau nusiųstas pas gydytoją 
(dr. Matulaitį). Nuo to lai
ko vienas mano rankos 
pirštas ir dabar tebėra ne
normalus, smarkiai pažeis
tas.

Kai ranka sugijo, reikėjo 
suvest su gydytoju sąskaitą. 
Jurgis sakė man:

— Rokuti, aš nenoriu ta
ve skriausti, — aš irgi pri
sidėsiu prie gydytojo bilos 
apmokėjimo. Abu per pu
se mokėsime...

Ne kaip kvepėjo tuomet 
man tokis Jurgio socijaliz- 
mas, — juo labiau dėl to, 
kad aš baisiai biednas bu
vau. Bet tylėjau ir niekad 
niekam tuo nesiskundžiau.

Mes buvom neorganizuo
ti. Todėl negalėjome orga
nizuotai nei algų pakėlimo 
reikalauti, nei dėl darbo są
lygų kolektyviai pasitarti. 
Algų pakėlimo reikalais 
kiekvienas darbininkas rū
pindavomės “kas sau.” Vi
si matėme, kad Keleivio 
biznis didėja, o mums pra
gyvenimo produktų kainos 
kyla. Todėl “kas sau” pra
šydavome ir algos pakelti. 
Aš tokią sistemą naudoda
vau: Ateinu būdavo anks
čiau į ofisą, parašau Jur
giui raščiuką-laiškutį, pra
šantį algą pakelti. Laiškutį 
padėdavau ant Jurgio des
kos, prie lango, o pats nu
eidavau skersai Broadwes į 
lietuvišką vaisių krautuvė
lę ir atsargiai stebėdavau, 
ką bosas darys, perskaitęs 
raščiuką.

Prieš 8 v. ateidavo Ge
gužis. Perskaitęs susirauk
davo, užsimąstydavo, kra
tydavo galvą. Aš nedrąsiai 
einu į ofisą, tarytum nieko 
nežinodamas. Gegužis pasi
šaukia mane ir pradeda 
drožti pamokslą: nėra pi
nigų, viskas eina prastai, o 
tu, Rokuti, daugiau algos 
prašaiL ..

Atėjus šeštadieniui, gau
nu algą su 50c pridėčku

taip ir neteko sužinoti. Kai 
kurie sako, būk Mykolas, 
kai jis dirbo Laisvėje, no
rėjęs Keleivio spaustuvės 
darbininkus į streiką išves
ti, — nežinau.

Tarp Jurgio Gegužio ir 
Michelsono tuomet santy
kiai nebuvo geri. Niekad 
nesu matęs jų žmoniškai, 
draugiškai pasikalbant. Mi- 
chelsonas nuolat žvairuoda
vo į Jurgį. Kaip jiedu san
tykiavo vėlesniais laikais, 
nežinau.

Dėl Keleivio turinio velio
nis Jurgis kuo mažiausiai 
tegalėjo pasisakyti. Laik
raščio turinys priklausė iš
imtinai Michelsonui.

Abelnai, Jurgis nebuvo 
nei žurnalistas, nei kokis 
ten idealistas, neigi jokis 
politikas. Jis žiūrėdavo tik 
biznio ir nieko daugiau.

Komunistinio judėjimo jis pirko kaip tik tuomet, ka- 
neapkęsdavo tiek pat, kiek da iš Lietuvos pradėjo dau- 
ir Michelsonas, — o gal net lgiau važiuoti lietuvių. Laik- 
daugiau. I raštis kilo. Keleivio leidė-

Kodėl? 'jai taikstėsi prie socijalistų
Nežinau! ■ ir iš jų padarė gerą biznį,
Visą savo gyvenimą Jur- —pralobo.

gis buvo viengungis, sen-s Gegužis mirė didžiųjų su- 
bernis. Jis turėjo arti 70 m. krėtimų metais. Deja, jo 
amžiaus. Tam tikru laiko- laikraštis per eilę metų jau 
tarpiu, sakoma, jis buvo netarnavo pažangiajai vi- 
gerokai pralobęs. Bet vėliau suomenei. Keleivis padary- 
subiednėjo. Hooverio laikų tas aršiu Tarybų Sąjungos 
atneštas krizis sukrėtė Ge- ir visos laisvę ir taiką my- 
gužį, sukrėtė ir jo bičiulius, linčiosios žmonijos priešu. 
Prieš keletą metų Gegužis ■ Gegužis, kaip sakiau, bi- 
buvo sužeistas, — koja pa- j jojosi komuinstų, būk anie 
laužta. Nuo to laiko jis ateisią ir jo turtą pasiim- 
jau, sakoma, buvo kitokis (šią. Bet šiandien jis visvien 
žmogus.

Gegužis buvo darbštus, 
bet sykiu ir šykštus savo 
darbininkams, š y k š tumu 
buvo susikrovęs desėtkus 
tūkstančių dolerių, kurie 
žuvo įvairiuose investmen- 
tuose, kaip čeverykų šapo- 
je, Montelloj, apartmentuo- 
se Allstone, indėliai Federal 
National Banke, ,kurio, be
rods, buvo direktorium) ir

kitur. Prieš mirsiant Jur
gis nusiskųsdavo, kad jau 
viską praradęs ir turčium 
patapt neturįs vilties.

Anot velionies Jurgio Ge
gužio, visas mano turtas, iš 
Keleivio dalies, atitekęs Mi- 
chelsonui...

(Taip jis yra išsitaręs vie
nam iš brooklyniečių, su ku
riuo velionis turėjo artimus 
santykius).

Kiek Jurgis Gegužis pa
liko Michelsonui savo tur
to, — niekas, apart Michel- 
sono, nežino.

Beje, pasiliko Jurgio bro
lis, Vincas Gegužis. Ar pa
starasis galės gauti kiek 
nors to turto, sunku pasa- 
kvti.

Keleivį buvo įsteigęs A. 
Žvingilas, —dabartinis lais- 
vietis. Gegužis su Michelso- 
nu laikraštį iš Žvingilo at-

kitiems paliko savo turtus. 
Per jo išaugintą laikraštį 
gal būt bus palieta viena 
kita gaidžio ašara, bet tai 
bus tikrumoje džiaugsmo 
ašara.

Gaila, kad taip atsitiko!
Jei prieš 29 metus man 

būtų kas nors sakęs, jog 
taip atsitiks, — niekad ne
būčiau tikėjęs!

R. Mizara.

Farmų Darbai
Pasirodo, kad New Yor- lieka kaipo taupas. Po kiek- 

ko mieste dar yra dalinai vienos algos gali nusipirkti 
bedarbių. Kada paskelbia- stamboką Karinio Taupy
mą, kad reikalinga kur dar
bininkų, tai susirenka ge
roki būriai stiprių vyrų. 
Veikiausia, yra tokių dali
nai bedarbių ir kai kuriuo
se kituose miestuose. Tai 
yra darbininkai, neturinti 
nuolatinių darbų, dirbą kurį 
savaitę, kur mėnesį.

Be amato darbininkams 
New Yorke siūlo tiktai po 
$22 j savaitę, prie kilnoji
mo ir sudėliojimo daiktų 
darbo storadžiuose. Darbai 
sunkūs ir visai nepelningi.

mo Bona.
Farmų darbininkų algos 

ne visu r vienodos. Vienur 
aukštesnės, kitur žemesnės. 
Tačiau visur yra žymiai 
aukštesnės negu prieš karą. 
Ypač tie, kurie yra dirbę 
ant farmų, dabar turėtų 

i grįžti vėl prie to darbo. 
Manoma, kad šiemet reikės 
apie trijų milijonų darbi
ninkų ant farmų. Valdžia 
tuomi yra susirūpinusi. No
ri padėti farmeriams.

4

v,

Lotyny Amerikos vadai reikalauja glaudesnių ryšių kultūriniame darbe. Nesenai 
įvyko didelis masinis mitingas New Yorke, kur kalbėjo visa eilė žymių rašytojų, 
visuomenininkų ir kitokių įžymių, pareikšdami pageidavimų, kad tarp visų Ame
rikos respublikų žmonių prasidėtų glaudesnis bendradarbiavimas. Iš kairės į deši
nę: Pablo Nerula, Čilės poetas ir konsulas Meksikai; Meksikos ambasadorius 
Don Francisco Castillo Najera; Vincente Toledano, prezidentas Lotynų Ameri
kos Darbo Konfederacijos.

sus valdyti—plakatus, kny- (porą sykių jokio pridėčko
gas ir Keleivį spausti. Ke
leivis tuomet rotarįnip pre
so neturėjo------ buvo spau
džiamas knyginiu presu. 
Kiekviena Keleivio kopija 
tekdavo leisti per presą po 
du sykiu.

Mokinantis presu spaus
dinti, pasitaikydavo, kad 
popieros arkušas užkliūda
vo prese, — tekdavo presas 
sulaikyti, išimti popierą ir 
vėl presą paleisti. Kiekvie
ną preso sulaikymą ir pa
leidimą velionis Jurgis gir
dėdavo, nes jis sėdėdavo 
prie savo deskos viršuje, o 
presas po juo buvo skiepe 
(28 Broadway, So. Bosto
ne). Man sakė (berods Žid- 
žiūnas, kuris tuomet dirbo 
administracijoje), jog, kai 
tik presas būdavo I sulaiko
mas, diržai sugirgždėdavo, 
Gegužis tą girdėdamas, su
siraukdavo ir net sudejuo
davo. “Diržai naikinami!”

negavau) ir raminuosi.
1916 metais apleidau Ke

leivį, išvykdamas į Phila- 
delphiją Kovos spaustuvėn 
dirbti.

Jurgis Gegužis buvo skū- 
pus žmogus ir dėl to nega
lėdavo pas jį ilgai darbinin
kai pasilaikyti.

Nors 
skaitosi 
raščiu, 
leidėjas

sunKus n /įsai nepeimngi. Maistas karo laimėjimui 
Man godosi, kad geuau bu- yra iakaį reikalingas. Ly
tų dirbti ant fanuos negu:gjaį įaĮp reikalingas, kaip 
mieste uz tokią algą.. ginklai. Farmų darbininkai

Darbuose, kur reikia mo- atlieka tikrai patriotinį 
kytis amato, moka tik po darbą. Jie padeda karo lai- 

ir labai po mėjimui ir jie padeda pa-
Progresuo-; laikyti žemesnes kainas ant

$16 į savaitę 
mažai prideda
jant darbe. New Yorke maisto produktų. Nes kada 
stambesnių karinių darbų farmų produktų bus daug 
nėra daug. Čia, mat, dau-1 maisto netruks, tai ir kai- 
giausia yra smulkmenų iš- nos nekils.
dirbystės. Daugelis iš New 
Yorko išvažinėjo į kitus 
miestus į karo pramones.

Ant farmų dabar lengvai ''didžios įstaigą:

me tą, ko mus prašo val
džia karo laimėjimui.

P. Buknvs.

Ma nantieji stoti pr 
farmų darbo, kreipkitės

rint pastovaus darbo, bė- cBas aP*e mokestį ir darbo 
į vietą SiPy#as ant farmų. Dirbki-

gali gauti darbą netik pa-1 
vieniai, bet ir vedusių po
ros. Mokestis dabar ir ant 
farmų yra aukštesnė negu | 
normaliais laikais. Netu-

**

Keleivis skaitėsi ir 
socijalistiniu laik- 

tačiau tuomet jo 
nepriklausė LSS.

Kai kurie draugai sakyda
vo, kad jis nepriklausąs dėl 
skūpumo. Galimas daiktas. 
Tačiau, asmeniniai, Jurgis 
geras žmogus būdavo. Su 
juo galėjai pasikalbėt ir pa
sibarti.

Man dirbant Keleivyje, 
Jurgis dažnai primindavo:

—Rokuti, tik nebūk tokis, 
kaip tavo brolis Mykolas.

Ką mano brolis Mykolas 
(mirė 1929 metais Colorado 
valstijoj) jam padarė, man Kiek gauni, tai arti viskas i

giojant iš vietos 
dirbti už apie $20 į savaitę 
neverta. Mieste važinėji
mas kainuoja, raudos už 
butus brangios, pavieniui 
arba šeimai labai sunku 
verstis gaunant žemą algą, 
gyvenant didmiestyj.

Ant farmų dirbi laukuo
se, šviežiame ore. Bandos 
ir važinėjimo išlaidų nėra.

(Farm Unit), 
124 East 28th Street. 
New York City, N. Y. 

Jie jums suteiks informa-
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Vis Balsiau
Eina mėnuo jau kelintas— 
Lietuvoj fašistai.
Nors jau frontuos laimė kinta, 
čia jie šiandien vis da.
Batarėjų kanonados* 
Negirdėt da šičia.
Grobia vagys, ką tik rado, 
Klėtyse ir gryčios’.

Jų kreishauptmanai čia sėdi 
Ramūs gan tuo tarpu.
Mūs duonelės prisiėdę, 
Mūsų vilnas karpo.
Karpo, plėšia, drasko, vagia, 
Kur tik ką aptikę.
Stovi kaminai apdegę,— 
Irgi jų—“laimikis”!

Džiaugias radę kur judošių,
Kurs savus Įduoda, 
Ir patsai sau kilpą ruošia 
Už kleckienės puodą.

Uosto, j ieško bolševikų, 
Jų tiktai ir bijo.
Savanaudžių niekšų klikai** 
Fenigais palyja.

Kartais “teismą” pavaidina,— 
Aktoriai jie šlykštūs, 
Ir prie bonkos vogto vyno 
Kartais susipyksta.

Dirva čia Gestapui reikštis 
Šiandien palankiausia.
Kartuves statyk kas aikštėj,— 
Aizenkroicą*** gausi.

Stengias budeliai Įšilę
Lietuvą slopinti,
Stengiasi užčiaupt per mylią 
Įtariamą mintį.
Bet mintis ta—greitasparnė:
Jos jiem nepavyti!
Vakar gimė kur nors Varniuos, 
Ryt iškils Vištyty.
Mintys tos tai kibirkštėlės 
Prie šiaudų sausroje.
Koks jas titnagas išskėlė— 
Šnipas nesuroja.
Skelia kruvinos jas skriaudos 
Ir—gyventi noras.
Veltui vortinklėmis gaudo 
Jas fašizmo voras.
Tris, ir trisdešimt, ir šimtą 
Jūs sušaudyt galit.— 
Jųjų vietoj stoja gimtą 
Tūkstančiai gint šąli.
Juo pikčiau fašistai siunta,
Juo žiaurėja jieji,—
Juo smarkiau gynėjų tuntas**** 
Auga ir stiprėja.
Ir tas laikas nebtoli jau, 
Laukiamas tas metas.— 
Lietuva numes vergiją, 
Ir jau nūn ja kratos.
Vis balsiau ji taria žodį, 
Keršto žodį šveptą.
Nebilgai jau jąją jodys 
Niekšai okupantai!

Liudas Gira.

GRĮČIOJ
Wanda Wasilewska

(Tąsą)
— O ponas saugok ją... Akla, sena, o 

velniai ją žino, kas ten tikrai yra... Dar 
atves ant mūs k*ą, net neapsižiūrėsime. 
Aš ponui liepiu neišleisti jos iš grįčios, 
nenuleisti akies nei ant valandėlės... nei 
ant minutės...

Anisija sutinkančiai palingavo galva, 
kada jai išvertė paliepimą, kad būtų 
grįčioj. Kas jai ten... Jeigu grįčioj, tai 
grįčioj...

Užsilipo ant pečiaus ir užsnūdo. Grį
čioj kalbėjo garsiai, dėstė ant stalo ma- 
pas, barėsi, švilpavo, daužė apkaustytais 
batais, vienok tas jos netrukdė. Ji snau
dė. Birzgė jo musės, girgždėjo durys, 
bėgiojo kareiviai. Kaip per miglą ji gir
dėjo viską, savo snauduly.

Bet apie vakarą suėmė ją neramumas. 
Ten budukėj, paslėptoj po slyvomis, vei
kiausia jau trūko vandens uzbonėlyje. 
Laukia jos vaikinukai ir nesulaukia bo
butės Anisijos. Nežino jie nieko—pama
nys, ot, pamiršo senė, nenorėjo ji atei
ti...

Visai išsiblaivė iš miego ir atsargiai 
apsižvalgė po kambarį. Visur jų buvo 
pilna, grūdosi tarpduryje, vaikščiojo 
prieangyje, o prie durų stovėjo sargas. 
Nebuvo kalbos, kad išeiti be patėmijimo. 
Sunkiai ji nuslinko nuo pečiaus.

— Tu kur?
Perkalbėtojas lyg iš žemės išaugo. 

Piktai atstume savo lazdele jo ranką.
— Žiūrėkite, kokis jis... Savo reikalu 

einu, aišku... — Jis atsitraukė, bet kada 
išėjo, patėmijo, kad seka žingsnis po 
žingsniui. Pakratė pečiais.

— Ot, senos bobos pabijojo... 'vokie
čiai... aišku, gal senė dar ką ir galL. na, 
tai saugokite, saugokite...

Sugrįžo grįčion ir vėl ant pečiaus. Bet 
vis daugiau ir daugiau kankino ją nera
mumas, kas atsitiko su anais.

— O t, Nataša, ta tai galėtų kaip nors 
nubėgti... Bet man senei.... Ką gi, balan
dėliai, jeigu ir savo reikalu neleidžia iš
eiti, lenda lyg čia kas tokio stebėtino... 
O j, oj, Nataša, prižadėjo tau senė Ani
sija, prižadėjo, bet kas iš to? Kaip čia 
bus?

Ilgai vartėsi ji ant pečiaus ir giliai 
dūsavo. Kada vėl atėjo miegas, 
si jai anie du. Prašė vandens,
bet vandens budelėje nebuvo. Šaukė ją, 
bobutę Anisija, bet bobutė Anisija ne
atėjo. Nukrito raiščiai nuo žaizdų ant 
galvos, o nebuvo kam pataisyti. Rodos, 
skundėsi jie Natašai, kad bobutė Anisi
ja neišpildė savo prižado, ir Nataša grū
mojo pirštu bobutei Anisijai, kažką pik
tai kalbėjo, kad net senukei akys pa- 
sriuvo ašaromis. Oh, kaip garsiai jie 
vaitojo, kaip garsiai anie du prašė van
dens! Taip garsiai, kad išbudo Anisija 
iš miego. Ir ant syk patėmijo, kad kas 
nors nepaprasto dedasi grįčioj. Pažiū
rėjo iš augšto, nuo pečiaus, ir rodėsi jai, 
kad tai sapno tęsinys.

Oficieriai sėdėjo už stalo, ant lovos ir 
ant krėslų. O priešais stalo, kareivių lai
komi, stovėjo anie du iš budukės po sly
vomis. Bobutei Anisijai atrodė, kad nuo 
jos akių staiga nukrito apvilkimas, ku
ris jau ten ant jų buvo per daugelį me
tų. Pamatė taip aiškiai, kaip niekad pir
ma — raiščius ant galvos, ant kojų, ant 
rankos. Jauni veidai, apaugę, ilgai ne
skusti, akys jų karštv j e kažkaip blizgė
jo nenormaliai. Anisija pasikėlė ant pe
čiaus, stipriai suspaudė pirštus, kad ne
sunkus.

Už stalo, pačiame vidury, sėdėjo pul
kininkas. Jis lingavosi ant krėslo, ir juo
das, baisus šešėlis taip pat lingavosi ant 
sienos į taktą jo judėjimo. Iš apačios 
švietė mažytė aliejinė lempukė, ir akys 
pulkininko kažkur nyko tamsiose duo- 

' .bėse veido kaulų. Perkalbėtojas stovėjo 
tuoj prie stalo, šalę sužeistųjų.

Pulkininkas mėtė klausimus, o perkal
bėtojas juos greitai atkartojo, šiurkščiu, 
užkimusiu balsu:

— Iš kokio dalinio?

Į Verte Eugenija
Bobutę Anisija girdėjo viską aiškiai. 

Rodos išnyko ir migla, kuri per daugelį 
metų jai buvo užtvenkus ausis, žodžiai 
jai buvo taip' aiškūs, taip aiškūs...

— Iš kurio dalinio?
Jie neatsakinėjo. Pulkininkas piktai 

trenkė kumščia į stalą.
— Ponas jiem pasakyk, kad aš su jais 

ilgai nežaisiu, ar suprato?... Ponas jiem 
pasakyk, kad aš patariu, kad kalbėtų, 
gerai patariu! Ponas jiem pasakyk, kad 
aš turiu būdus dėl tokių, kaip jie! 
Klausk! Iš kurio dalinio, kada jie čia 
buvo, kur armija, kur žmonės iš kai
mo, kokiuose mūšiuose dalyvavo, viską! 
Klausk, ponas!

Anisija jautė, kaip plaka jos širdis. 
Muša, muša širdis, ir atrodė, kad ten, 
prie stalo, girdisi tas mušimas, kuris 
drasko jos krūtinę. Bet niekas nekreipė 
atydos į pečių. Visų akys buvo atkreip
tos į tuos du, kurie griuvinėdami ant ko
jų, stovėjo prie stalo, laikomi 
kareiviškomis rankomis.

— Iš kurio dalinio?
Sužeistasis į galvą, pasėmė 

lūpomis. Bobutė Anisija laukė 
ma.

— Nesakysiu...
— Tai tu, Hans, jam pagelbėk. Neišei

na jam žodžiai per dantis, tai tu jam pa
dėk !

Kareivis, iš visų spėkų sudavė kum
ščia veidan. Galva, apraišiota purvinais 
ir kruvinais 'skudurais, bejėgiai nusviro 
į užpakalį. Tačiaus sužeistasis iš visų 
spėkų vėl išsitiesė.

kietomis

oro savo
drebėda-

— Nesakysiu. 1
— Kur armija?
— Nežinau.
— Hans, tu jam primink, tu jam pri

mink, vargšas pamiršo. Bet mes jam pri
minsimo, oh, kaip priminsime...

Vėl smūgis į veidą, antras, trečias. 
Naujos kruvinos plėtmos pasirodė ant 
skudurų. Anisija sulaikė gerklėj šauks
mą.

— Kur žmonės iš kaimo?
— Nežinau... Nieko nemačiau — gar

galiavo sužeistasis.
Pulkininkas piktai sulamdė popierą, 

kuri gulėjo ant stalo.
— Hans, jis nematė... Supranti, jis ne

matė... Na, tai tu jam pagelbėk pamaty
ti.... Supranti? Tu jam pagelbėk pama
tyti... ’ ir<l(Į»| *

Sužeistasis nukrito ant žemės. Anisi
ja pasikėlė ant pečiaus. Ne, tai nebuvo 
galima, tai blogai matė jos akys. Karei
vis išsitraukė bagnetą. Kiti du atsisėdo 
apt sužeistojo. Povaliai, lyg su džiaugs
mu, kareivis įvarė bagnetą į dešiniąją 
akį. Nežmoniškas, baisus riksmas paki
lo ir greit nutilo. Anisija sėdėjo su ati
daryta burna.

— Kur armija?.
— Nežinau... Nesakysiu.... Nieko ne

žinau... vis gargaliavo sužeistasis, krau
jas mušė iš akių, iš burnos. Pulkininkas 
pasikėlė nuo stalo ir priėjo. Pasilenkė 
ant mirštančio. Kokis tai lyg nusistebė
jimas buvo matomas jo veido išraiškoj. 
Batu jis spyrė bejiegį kūną.

— Klausk dar kartą, ponas — ar kal
bės, ar ne?

Perkalbę to jas pasilenkė žemai ant gu
linčio. Ir bobutė Anisija girdėjo kunku- 
liavimą kraujo gerklėj, ir tame kunku- 
liavime pasigirdo žodžiai:

(Bus daugiau)

Pittston, Pa
Vasario 7 dieną buvo laiko

mas susirinkimas girininkų — 
Woodmen of the World. Nors 
ta organizacija nariais maža, 
tiktai apie 55 narių teturi, bet 
finansiškai stovi neblogai. 
Mat, girininkų draugijos cent
ras pašalpų mokėjimu neužsi
ima, tiktai kuopos. Pittstone 
buvo dvi kuopos, 382 kempė 
ir 210 kempė. Bet pastaroji iš
kriko. Keli nariai atėjo Į 382 
kempę, o kiti nuėjo į kitas. 
Turime pirkę karo bonų už 
20J) dolerių.

Tos pačios dienos vakare 
nutraukiau Į kitą susirinkimą, 
būtent, Į Lietuvių Literatūros 
Draugijos 12 kuopos susirin
kimą, Wyominge. Radau tik 
penkis narius atėjusius užsi
mokėti duokles. Bet nebuvo fi
nansų sekretoriaus, tai nebuvo 
kam duokles priimti. (Tokiam 
atsitikime bile kuopos virši
ninkas gali paimti duokles ir 
paskui perduoti finansų, sekre
toriui arba pasiųsti Į Centrą. 
—Red.) Tai nutarėme susirin
kimą laikyti, kovo 7 dieną, 
7:30 vai., toj pačioj vietoj — 
pas Radišauskienę.

uD 12-tu 
uprogre- 
uvo šau-

sapnavo- 
vandens,

♦Kanonada—artilerinis šaudymas.
♦♦Klika—artima kompanija, gauja.
♦♦♦Aizenkroic—vokiškas nuopelnų geležinis kryžius.
♦♦♦♦Būrys.

Daina
Ir jos balsas pasipylė, 
Toks gilus, toks malonus . . . 
Mano geismo nesuvylė, 
Palytėjęs jausmus plonus.
Tarsi sielą jos išvydau, 
Puikiausiame balsč josios ... 
Tarsi žvaigždžių takais slydau 
Linkui atvangos tikrosios.
JĮ simfonijos lydėjo, 
Taip lipšniai, taip sutartingai.
Ir vingiuodamos aidėjo, 
Keldamos mintis slaptingai.
Ir taip dainą ji dainavo, 
Liesdama sielos ekstazą ... 
Jausmai mano ją kainavo, 
Kai puošniųjų gėlių vazą.
Tyros laimės trupinėliai, 
Kai kada pas mus ateina ... 
Pasipylę—žūsta vėlei— 
Ir taip būtis mūsų eina ...

A. Dagilis,
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“HITLERIO VAIKUOSE” PARODOMA 
NACIZMO SLIBINO AUGIMAS

Hitlerio Vaikai,” RKO Radio filmą, diriguota Edwardo
Dmytryk. Scenai paruošta per Emmet Lavery, pagal

Gregor Ziemer’io veikalą “Lavinimas Mirčiai.”
Vaidinama Paramount Teatre, New Yorke.

Rodymas ima valanda ir 23 minutes.

Tim Holt naciu smogiko Karl Bruner rolej’e judyje 
“Hitlerio Vaikai,” dabar rodomame Paramount Te
atre, prie Times Square, New Yorke, perstatomas dra
matiškame momente, kada jo atbudusi demokratiška 
sąmone pašaukė ji geriau pasirinkti mirtį, negu bru- 
tališką vefgavimą naciams. 

VAIDINA: 
Prof. Nichols rolėj .....
Anna Muller .. 
Karl Bruner ... 
Pulk. Schwartz 
Vyskupo .......L....
Franz Ebhardt 
Dr. Graf .... .

Niekam nestebetina, kad 
Vokietijoj galėjo atsirasti ka
nibališkas Hitleris. Bet dau
gelis žmonių dar ir šiandieną 
negali atsistebėti, iš kur ga
lėjo Vokietijoj rastis milijoni
nės gaujos sužvėrėjusių žmo
nių, kurios paikai galėjo pa
tikėti Hitlerio riksmams ir 
žvangindamos ginklais, bruta
liškai žudydamos, kankinda
mos milijonus taiką, ramybę

Kent Smith 
. Bonita Granville 
.............. Tim Holt 
......... Otto Kruger 
.... II. B. Warner 

... Lloyd Corrigan 
.... Hans Conreid

nestebetina,

ir gyvenimą mylėjusių žmoniii 
pačios milijonais maršuotuj Į 
kapus kur nors svetimose ša
lyse.

K’aip žinantiems to priežas
tis, taip nežinantiems, neuž
mirštiną apie Hitlerio gaujų 
išauklėjimo pamoką duos nau
jasis judis “Hitlerio Vaikai,” 
pagamintas pagal gyvas pa
mokas Gregor Ziemer’io, kuris 
per daug metų gyveno Vokie
tijoj, ten vadovavo amerikie
čių mokyklai ir su didžiausiu 
susijaudinimu, baime ir dra
ma demokrato sieloje matė ir 
pergyveno tų milijonų auklėji
mą mirčiai.

Auklėjimas mirčiai praside
da nuo mažyčių kūdikių, ku
rie prieš motinos norą išauk
lėti žmogų auklėjami žvėriu
kais, verstinai mokinami neap
kęsti silpno, sutrėkšti kiekvie
ną žmogišką “slieką,” paverg
ti, o jeigu negalima pavergti, 
tai sunaikinti kiekvieną kitokį 
žmogų ir “pasišvęsti” furje- 
riui, po kurio pasišventimo 
priedanga pavergiama ir pa
tys vokiečiai pildymui furje- 
rių visokių, niekšysčių, atsisa
kymui nuo visko, kad naciai ir 
jų pakalikai galėtci lėbauti ir 
ruošti milijonams mirtį.

Bonita Granville Įspūdingai 
vaidina amerikonkaite Mulle- 
raitę, kurios Vokietijoj gimę 
tėvai, bet dabar gyveną Jung
tinėse Valstijose atsiuntė ją 
Vokietijon mokintis, kad ji 
išmoktų tėvij kalbos ir gerbti 
tėvų gimtinę greta savo kraš
to Amerikos. Ji gabiai veikia 
amerikiečių kolonijos mokyk
loj. Bet amerikiečių mokyklos 
ramybę drumsčia tankus lau- 
kinukų vokiečių, studentų už- 
nuldinėjimas, kuris vyriausy
bės nesudraudžiamas, bet aks- 
tinamas. Pagaliau ateina ga
llon Hitleris. Prisakyta iš ame
rikiečių mokyklos prašalinti 
visus žydus, lenkus, lietuvius 
ir “tyro kraujo” vokiečius. 
Nors Mulleraitė yra jau moky
toja, yra Amerikos pilietė, ji 
protestuoja, bet ji, kaipo gi
mus iš vokiečių, prievarta iš
vedama iš mokyklos ir užda
roma Į koncentraciją. Ji karš
tai Įsimylėjus Į amerikiečių 
kilmės, bet Vokietijoj augusį 
vaikiną, kuris stačiai dievina 
Hitlerį ir nori būti pavyzdin
gas nacis, pildo visokiausius 
žiaurumus net iki gaudymo sa
vo mylimosios, kuri pabėgo iš 
koncentracijos dėlto, kad ne
norėjo būti Hitlerio valkatoms 
veisline, kaip to reikalaujama 
iš Vokietijos moterų.

Mulleraitės likimas, kuris 
šiandieną yra likimu tūkstan
čių iš Lietuvos išgabentų Vo
kietijos koncentracijosna lie
tuvaičių, gabiai paremiamas

Blogai su mūsų 
Apskričiu, nes visai 
savo Į atbulą pusę, 
kiamas posėdis abiejų apskri
čio komitetų — senojo ir nau
jojo. Patys šaukėjai nepribu
vo ir tokiu būdu susirinkimas 
neįvyko! Jau Laisvėje buvo 
garsinama pusmetinė konfe
rencija, o komitetas dar nė 
posėdžio neturėjo. Kaip at
rodo, tai apskritis krinka. Jei
gu norime 
tai kuopos 
reikalais.

apskritĮ palaikyti, 
turi susidomėti jd

M. Kalauskas.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Tim Holt ir kitų vaidylų, taip 
užintriguoja žiūrovą savo bai
sia tikrove, kad pasijunti teat
re prakaituojant, kaip šiena
pjūtėje prie pradalgės.

Mulleraitės kova prieš nacius 
baigiasi tuomi, kad ji atmeta 
visokius nacių siūlymus aukš
tų vietų, leidimo laisvai su
grįžti Amerikon šnipės rolėje, 
būna grasinama išskapinimu, 
nuplakama viešoj aikštėj ir, 
pagaliau, sušaudoma, kada 
niekas negelbsti padaryti iš 
jos nacių vergę. O mylimąjį, 
kurio ji negalėjo laimėti gyve
nime, laimėjo mirtyje, kada 
jis, nacių smogikas, supratęs 
baisumą savo rolės, atplėšia 
nuo stulpo aikštėj plakamą sa
vo mylimąją, žinodamas, jog 
už tai turės mirti, atsiprašo 
nacių, kad gauti progą teisme 
pasakyti prakalbą — prieš 
Hitlerį, ne už Hitlerį, kaip to 
tikėjosi naciai. Jis atsiekia sa
vo tikslą ir nuo kulkos krinta 
prie garsiakalbio jau spėjęs 
kai ką išsitarti ir surikti “Lai 
gyvuoja Hitlerio priešai!”

Mulleraitė — tai tik viena 
fazė fašizmo auginimo stadi
joj. Matosi sukoneveikiami 
vaikai, vaitojančios skapina- 
mos moterys, kurios naciams 
pasipriešino, garsus profeso
rius drebąs prieš nacių sufa
natizuotus savo vaikus, minios 
brutališkai auklimų ir žmog
žudystei paruošiamų berniukų, 
kurių kapais dabar nusėta So
vietų Sąjungos laukai, ir kiti 
tolygūs vaizdai iš žmonių ruo
šimo kraujo sėjai. Reg.
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Literatūros Draugijos 
Knyga Spaudoj

Literatūros Draugija 
1942. metais davė labai 
svarbią knygą apie Ameri
ką — “Amerikos Demokra
tijos Steigėjai.” Tos kny
gos svarbą įvertino visi de
mokratijos ir laisvės šali
ninkai. Įdūko tik pronaciai 
iš “Naujienų,” kurie per 
metų metus skleidė Ameri
kos lietuvių tarpe Hitlerio 
propagandą. Apie mūsų tą 
knygą gavome daug prie
lankių atsiliepimų nuo 
Amerikoj ir kitur gyvenan
čių lietuvių. Literatūros 
Draugiją sveikino profesio
nalai ir paprasti darbi n i n- 
kąi, redaktoriai ir laikraš
tininkai. Daug padekavo- 
nių gavome nuo viešų kny
gynų — Public Library.

Šiemet Literatūros Drau
gija duos nariams taip pat 
labai svarbią knygą, tai 
apie Lietuvą, — lietuvių 
per šimtmečius mirtiną ko
vą prieš vokiečių barbarus, į 
prieš užpuolikus. Tokios! 
knygos jau seniai lietuviai' 
laukė. Žiaurios kovos prieš 
kryžiuočius, kaizerio Wil- 
helmo žiaurumai ir paga
liau hitlerininkų užpuoli
mas ant Lietuvos. Visa tai 
bus nušviesta busimoj kny
goj.

Būsima Literatūros Drau
gijos knyga susidės iš lie
tuvių rašytojų, raštų, kaip 
tai Simano Daukanto, M o- 
tie jaus Valančiaus, Kristi
jono Donelaičio, kun. Mai
ronio, Ad. Jakšto - Dam
brausko, Pr. Vaičaičio, Vi
durio, Žemaitės, Mikolaičio- 
Putino, Kirsos Fausto, Vin
co Krėvės, Jievos Simonai
tytės, kurie apibūdina lie
tuvių kovas prieš kryžiuo
čius, vokiečių žiaurumą ir 
lietuvių išnaikinimą Mažo
joj Lietuvoj, kaizerio lai- i 
kus, ir t.t.

i
Antroji dalis knygos yra 

paruošta dabartinių Lietu
vos liaudies veikėju, kaip 
tai, prezidento Justo Pa
leckio, Liudo Giros, P. Pa^ 
kurklio, Jono Šimkaus, Sa
lomėjos Nėries, Kosto Kor
sako, A. Laisvido ir kitų. 
Antroj dalyj knygos bus 
apibudinta Lietuvos padė
tis viešpataujant nelem
tam Smetonai ir Hitlerio! 
užpuolimas ant Lietuvos, i
Lietuvos liaudies ir Tarybų 161 
vyriausybės kovos už Lietu
vos išlaisvinimą.

Tai bus labai svarbi kny
ga ir visiems reikalinga. Ji 
bus iliustruota gausiai pa
veikslais, didelė ir kiekvie
nam lietuviui reikalinga. Ji 
jau ant pusės surinkta ir 
Centro Komitetas deda pa
stangas, kad apie balandžio 
mėnesį ji būtų gatava. Tai 
dar niekados mes taip ank
sti Literatūros Draugijos 
knygą neparuošėme. Ir tą 
galėsime padalyti, jeigu 
nariai mokės dabar duok
lės.

Kaip Eina Duoklių 
Mokėjimas?

Pereitą kartą buvome 
paskelbę 27-niąs kuopas, 
kurios jau pilnai ar dalinai 
už 1943 metus sumokėjo 
duokles. Nuo to laiko gavo
me vėl apsčiai duoklių. Čia 
paskelbiu tik pilnai sumo
kėjusias arba kurios kuo
pos jau apsčiai narių mo-

jau sumokėjo už 16 narių. 
47 kp., Montreale, sumokė
jo už 24 narius ir gavo 7 
naujus. 52 kp., Detroit, jau 
sumokėjo už 44 narius ir 
gavo 7 naujus narius, 92 
kp., Cicero, sumokėjo 21 
nario duokles ir gavo 3 
naujus narius. 82 kp., Pe
oria, sumokėjo už visus na
rius (19) ir gavo nąują na-

Ambridge 106 kp. sumo
kėjo pilnai duokles už se
nus narius ir gavo 3 nau
jus narius. 113 kp., Hamil
ton, sumokėjo už 13 narių 
ir 3 naujus gavo. 136 kp 
Harrison-Kearny, 
kėjo už 22 narius. 137 kp 
Montreal, yra jau 
jus už 45 narius ir gavus 9 
naujus narius. 138 kp., 
Maspeth, jau pasimokėjo 
už 27 narius. 145 kp., Los 
Angeles, jau sumokėjo už 
40 narių. 162 kp., Toronto, 
jau sumokėjo už 45 narius 
ir gavo 12 naujų. 161 kp., 
Seattle, sumokėjo jau už 26 
narius ir gavo 5 naujus. 
187 kp., Chicagoj, jau pil
nai sumokėjo duokles už 12 
narių. 198 kp., Oakland,

•> 
pasimo-

sumokė-

22 narius ir gavo dar 4 
naujus. 212 kp., Bayonne, 
jau yra sumokėjus 26 na
rių duokles. Po mažiau 
duoklių yra gauta iš visos 
eilės kuopų. Mokėkite duo
kles dabar, kad mes galė
tume išleisti knygą laiku.

“Šviesa” No. 1 jau at
spausdinta ir yra pas apda- 
rinėtoją. Greitai bus išsiun
tinėta visiems nariams, 

kurie persikėlėte į 
vietą gyventi, tai 

praneškite
naują 
skubiai
naują antrašą.
Kiek Gauta Naujų Narių?

Naujų narių gavime į 
Literatūros Draugiją seka
mai

savo

kuopos stovį:
Kiek gavo 

narių
98 

162
17

137
107

47

19

21
81
87

198

10

Miestas 
Burlington 
Toronto 
Shenandoah 
Montreal 
Steubenville 
Brooklyn 
Montreal 
Detroit 
Chicago 
Seattle 
Windsor 
Brooklyn 
Pittsburgh 
Oakland, 
Portland 
Philadelphia

16 Jersey City 
25 
54 
55 
79

106
113
198

12
9
9

6

o

4 kp., Portland, Oregon 
sumokėjo 20 narių pilnai 
įr 3 naujus narius gavo.

17 kp. Shenandoah, jau 
pasimokėjo už 28 narius ir 
gavo 9 naujus. 25 kp. Bal
ti more pasimokėjo 22 na
ciai. 28 kp., Waterbury,

Baltimore
Elizabeth
Brooklyn 
Chicago 
Cicero
Ambridge 
Hamilton 
Oakland

Po 2 naujus narius 
vo: 2 kp., Boston; 6 kp., 
Montello; 104 kp., Chicago; 
133 kp., Camden ir 136 kp., 
Harrison.

Po vieną nąują nąrį ga
vo: 11 kp., Worcester; 39 
kp., Scranton; 50 kp’., Ro
chester; 82 kp., Peoria; 84 
kp., Paterson; 109 kp., To
ledo; 141 kp., Philą.; 150 
kp., Chicago; 166 kp., 
Stąmford; 180 kp., Wil
merding; 188 kp., Detroit.

Visus narius ir nares 
prašome pasidarbuoti ir 
gauti daugiau naujų narių. 
Dvi kuopos naujos susitvė
rė, tai 98 kp., Burlingtone, 
kuri jau turi 13 narių ir 
107 kp., Steubenville, Ohio, 
kiny. turi 8 narius.

Pasimokėkite už Knygas
Dar apsčiai kuopų yra 

skolingų už literatūrą. 
Prašome kuopas atsiteisti. 
Jeigu dar nepardavė te bro
šiūras, tai pamokėkite iš 
iždo, o brošiūras platinkite. 
Centre reikalinga už litera
tūrą pinigai, nes daug yra 
svarbių klausimų ir mes 
galėtume išleisti daugiau 
brošiūrų masiniam platini
mui, jeigu kuopos atsiteis
tų už pirmesnę literatūrą.

Aukos. Apšvietos Fondui
Literatūros Draugijos 

organizaciniam Apšyietos 
Fondui aukų gavome seka
mai :

Leonas Ęndžiulis iš Bar
kley,' Calif., aukavo $2.

ALDLD 2 Apskr. per P. 
Janiūnas, paaukavo $5.

ALDLD 4 kp., per J. Stų- 
pur, Portland, Oregon, pa
aukavo $10, iš tos sumos 
$5 Sovietų Sąjungos meęli- 
kalei pagelbai ir $5 Apšvie- 
tos Fondui.

Mūsų busimos knygos is- 
leidiniui aukavo sekąmai:

ALDLD 47 kp., Montre
al, paaukavo $1.

F. Kelmelis iš Torring
ton, aukavo $1.

ALDLD 1 kp. per K. Ru- 
šinskienę, Brooklyn, auka
vo $5.

T. Berkauskas, Chicago, 
paaukavo $5.

ALDLD 161 kp. per M. 
Baltrušaitis iš Seattle, pa
aukavo $5.

Visiems aukavusiems 
širdingai tariame ačiū! 
Prašome kuopas, • narius ir 
Apskričių Komitetus paau
koti Apšvietos Fondui ir 
knygos greitesniam išleidi
mui.

Apšvietos Fondas turi 
daug organizacinių ir kitų 
reikalų. Tik pastaruoju lai
ku išleidome du lapelius, 
kurių atspausdinimas ir iš
siuntinėjimas atsiėjo veik 
$100. Reikės *ir ateityj dau
giau lapelių leisti, nes turi
me mobilizuoti lietuvių ma
ses karo išlaimėjimui, pa
ramai Amerikos ir jos tal
kininkių.

Knygos išleidimas reika
lauja daug pinigų. Dau
giau turėsime, geriau ją 
galėsime išleisti, nes nori
me apie 40 ar daugiau pa
veikslų įdėti iš Lietuvos is
torijos ir autorių. Centro 
Komitetas pasitiki, kad 
kuopos, apskričiai ir nariai 
ateis į talką.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

LOWELL, MASS.

Iš Tolimųjų Vakarų
Tacoma, Wash. — Šio mies

to gyventojai suglaustomis 
spėkomis dedas prie karo lai
mėjimo, taupydami senus ge
ležinius ir skardinius daiktus. 
Sausio mėnesį tokių daiktų su
rinkta 33,740 svarų, šį mėne
sį manoma bus kiek mažiau 
svarų, kadangi minėti daiktai 
reikalauja pristatymo į mo
kyklų kiemus, tačiau ne vi
siems yra patogu sunkesnius 
daiktus pristatyti.

Nuo pereitos vasaros Taco- 
mos miestas gyventojai^ žy
miai padaugėjo, daug žmonių 
iš kitur pribuvo dirbti prie 
apsigynimo darbų, prie buda- 
vojimo laivų dirba apie 20,- 
000. Naujai pribuvę žmonės 
daug nukenčia dėl namų sto
kos. Nors federalė ir miesto 
valdžia rūpinasi pastoge, ta
čiau trūksta medžiagos dėl 
naujų statomų namų. Ypatin
gai žiemos metu miškų, kirti
mo darbas likos pertrauktas 
nuo sausio pirmos iki vasario 
15-tos. Ateityje tie trūkumai 
bus nugalėti.

Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijos išleisti visi raš
tai už pereitus metus geri, na
riai apšvietos galėjo rast su 
kaupų, kurie ta apšvietą mo
kėjo naudotis, žurnalas šviesą 
buvo papuoštus širdį traukian
čią literątūrą. Tos eilės, tos 
poemos sužavėjo kiekvieno 
skaitytojo jausmus. Mūsų ne- 
nuilstąntieji rašytojai, Ameri
kos ir Lietuvos, Tarybų Są
jungos draugai, išreiškė mūsų 
gimtų kraštų likimą gražiomis 
poezijomis. Juk nuo žilos se
novės Lietuvos žmonės yrą lai
mės ir nelaimės apdainuojami. 
Ar kitos lietuvių srovės gali 
lygintis sų mumis? .

Knyga “Amerikos Demokra
tijos Steigėjai” atvertė mums 
šios šalies istorijos lapus. Mes 
randąn|e sunkias kovas pasi
šventusių kovotojų už laisvę 
šios šalies. Prisimena praeitis, 
kuomet mes rengėmės, visai 
jauni buvom, atvykti į šią laisr 
vės pagarsėjusią šalį, kur iš 
mūsų gal labai mažai težino- 
jom, kaip ir iš ktir šį šalis t,ą 
laisvę įgavo, žinojom tik pa
viršutiniai. šiandien kiekvie
nas Literatūros Draugijos na
rys likosi per šią draugiją su
pažindintas su nepalaužiamą 
kovotojų dvasia.

Šiandien vėl gaujos žmog
žudžių, pakėlė galvas sunai
kint iškovotas žmonijai lais
ves1. Pereitam pasauliniam ka
re mes buvom tinkami stqt į 
kąrą ir daug iš lietuvių, ątvy- 
kusių jaunuolių, Jįkps pąšąųk-

ti šios šalies kariuomenėn. 
Šiandien mūsų vaikai stoja į 
Dėdės Šamo armiją kovot 
prieš tą galva pakėlusį fašiz
mą.

Įdomus jaunuolis Ispanijos 
veteranas Juozas Sakalas, ku
ris čia praktikavo kariškas pa
reigas. šių žodžių rašėjui teko 
su juomi kalbėtis. Juozas sa
kė esąs patenkintas, gavęs 
progą įstot Dėdės Saino ka
riuomenėn. Turėjęs kelių gy
dytojų atmetimą dėl sužeidi
mo Ispanijoj. Bet Juozui labai 
gerai sekėsi lavintis ir savo su- 
gabumu kilo į aukštesnes pa
reigas. Įstojus į policistų kor
pusą, jam nebuvo sunku rei
kalaut, kad pasiekus mūšio 
frontą.

Juozas turi gerą karinį pa
tyrimą, kurį jis gavo kovoje su 
fašistais Ispanijoj. Jo kraujas 
gyslose degte dega atkeršyti 
nevidonams. Jisai sakė nema
tąs reikalo kempėj stovėti, 
tuo tarpu daugelis jaunuolių 
bijos, kad juos neimtų, iš čia ir 
nesiųstų kitur. Juozas nori 
stot į mūšį su Ašies spėkomis 
ir kovoti už savo šalies laisvę 
ir demokratiją iki fašizmas 
bus išstąškytąs ir nuo žemės 
veido nušluotas.

Pradžioj šio mėnesio Juo
zus Sakalas apleido Fort 
Lewis, Wash. Bet kur šiandien 
jis yrą, tai nėra žinoma.

Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijos Centro valdybai 
ųž gausią pereitų metų litera
tūrą reikia širdingai padėka- 
voti. Ateityje mūsų darbštūs 
centro darbuotojai atliks tą 
patį.

ALDLD Narys.

Sep. W• l^ee O’Danįel (iŠ Tex
as) nori “pataisyti” krašto 
konstituciją taip, kąd ji draus
tu palaikyti unijine^ dirbtuves.

Kodėl Tapo Apleista?

LDS 110 kuopos bankietas, 
kuris įvyko sausio 30 d., š. 
m., buvo labai reikšmingas 
dviem atžvilgiais. Viena, tai 
todėl, kad šis parengimas iš
vadavo mus, lowelliecius, iš 
keblios padėties, kaslink su
kėlimo nors mažos sumos pi
nigų pradžiai į ambulansų pir
kimo fondą, kurie buvo nuvež
ti į Mass, valstijos lietuvių, di
džiąją konferenciją vasario 7 
dieną, So. Boston, Mass. Ten 
mes pasirodėme su $53. Tai 
vis buvo geriau negu nieko.

Antra, kad tas vakaras iš
ėjo labai gerai, nors jią, pasi
taikė rengti labai bjaurios žie
mos laikotarpyje. Tikrai buvo 
manyta, jog tokiame ore vis
kas bus palaidota giliame snie
ge ir iš parengimo nieks ne
išeis, apart nuostolių organi
zacijai. Tačiau karštas žmonių 
prijautimas geram darbui bu
vo aukščiau visko. Bankietas 
įvyko puikiai. Nors ir nelabai 
skaitlingas, bet davė gerą pel
ną, ir kartu su aukomis, ku
rias svečiai sumetė, sukelta 
$53. Ir tokiu būdu padaryta 
labai gera pradžia mūsų mies
te šiam Massachusetts valsti
jos lietuvių pasibrėžtam labai 
garbingam darbui.

Bet aš ’nežinau, kodėl tapo 
apleista ir nieko neparašyta į 
Laisvę apie tą mums cįaug rū
pesčio pridavhsį parengimą ir 
paskiau daug džiaugsmo, kuo
met jis gerai pavyko?

Man nedalyvavus bankiete, 
nebuvau pakankamai kompen- 
tentiškas apie visą vakaro ei
gą parašyti, todėl negalėjau, 
kaip ir dabar negaliu viską 
pabrėžti iš vakaro turinio, bei 
apie jo puikią nuotaiką. Tik 
žinau, kad buvo puikus ir tu
riningas bankietas, — juomi 
svečiai labai pasitenkinę. Ir 
visi pageidauja daugiau tokių 
parengimų. Mūsų korespon
dentai, dalyvavusieji “pare j”, 
turėjo medžiagos parašyti. Bet 
nei Griaustinis “nesugriaudė” 
apie tai. Nei Patrijotas nesusi- 
indomavo. Rykščių jums.

Man žmonės tik nesenai pa
stebėjo, kodėl nėra parašyta 
nors apie sudėtas aukas nupir
kimui ambulansų tą vakarą. 
Mat, visi geri lietuviai širdin
gai rėmė tą didelį ir svarbų 
darbą, todėl parengimas gra
žiai nusisekė. Ten buvę ir gra
žių trumpų prakalbėlių. Gir
dėjau, kad draugas Rapolas 
čiulada ypač padarė gražų 
pareiškimą, kviesdamas sve
čius paaukoti į ambulansų pir
kimo fondą. Gražūs pareiški
mai buvo ir kitų dalyvių. O to 
rezultate sumesta pusė šimti
nės ankstyvai pradžiai.

Tam svarbiajam reikalui 
buvo sekančiai aukota: Z * .• » • -f

A. Drazdauskas $3.65, A. 
Paulenkienė $2, F. Greska $2.

Po $1: J. Daugirdą, S. Ur
bonas, M. Davidonis (Law
rence), M. Perednienė, V. Mi- 
kalopas, K. Ko j utis, F. Arba- 
čauskas, J. Palubiskas, F. Ka- 
ladinskas, V. J. čiulada, A. 
Rutkauskas, A. čiulada, U. 
Puskunigienė, R. čiulada, M. 
Čiuladienė, J. Blažonis, J. 
Kazlauskas, J. Savutis ir M. 
Zubkąuskas. Po 50c.: A. Butė
nas (Lawrence), Z. Janaus- 
kienė, A. Stravinskas, A. Pa
lubinskas ir J. Puskunigis. A. 
Bellegrade 25c.

Viso kartu — $29.40.
Varde rengėjų, labai ačiuo- 

ju visiems, kurie aukavo pini
gais, d ąi litais — tai yrą mais
tu ir geru pasidarbavimu. 
Taipgi visiems atsilankiusiems 
į parengimą. Pats banRietukas 
davė pelno $23.60.

Neskaitant šito, dabar jau 
vėl yra sukelta gerai virš šim
to dolerių tam pačiam tikslui. 
Bet apie tai parašysime vėliau. 
Dabar tik tiek galime pasisa
kyti, kad šis darbas pas mus 
gerai varomas pirmyn.

J. - 1VĮ. Karsonas.

Nonvoodo Lietuviai Masiniai Važiuos į Di 
dj jį So. Bostono Koncertą - Mitingą

Norwood, Mass. — Į Massa
chusetts Lietuvių Komiteto 
ruošiamą masinį parengimą, 
kuris atsibus vasario (Feb.) 
28 d., Municipal Auditorijoj, 
So. Boston, 2 vai. po pietų, sy
kiu su Nonvoodo Vyrų Grupe, 
kurie dainuos programoj, ren
giasi važiuoti ir kiti desėtkai 
lietuvių. Norwoodieciai atveš 
apie $300 aukų nuo Norwoodo 
lietuvių ir lietuvaičių. Nor
woodieciai ims busą pusė po 
dvylikos, tai svetainę pasieks 
kaip pusė po vienai. Mat, nor
woodieciai nori užimti pirmą
sias sėdynes toj didžiulėj sve
tainėj. Norwoodo Vyrų Grupė 
pasirengę dainuoti speciališkų 
dainų šiam istoriškam paren
gime.

Dedham, Mass. — Nedidelė 
lietuvių kolonija, bet draugai 
John Borris ir J. Leponis sten
giasi visus Dedhamo lietuvius 
sumobilizuoti ir nemažai aukų 
atvežti dėl ambulansų nupirki
mo.

Sloughto.n, Mass. — Orga
nizuojasi vyrai ir moterys, 
stoughtoniečiai turės ir savo 
aukštai pasiekusią muzikoj 
smuikinihkę Lillian Lavas, ku
ri grieš programoj. Stoughto
niečiai sakosi, jie nepasiduos 
norvvoodiečiams.

Dėl vasario 28 d. yra įsisiū
bavus visa Mass, valstija.

Matysimės su visais ir iš vi
sur!

Norwoodietis.

Newark, N. J.
Mūsų Jaunuoliai Kariai 

Svečiuose

Šiomis dienomis svečiavosi 
pas tėvelius Walteris Skeistai- 
tis, Jr., su savo jauna žmonele 
Aldona Juodeškaite. Buvo 
parvykę iš savo buveinės Caro- 
linoj. Abu gražiai atrodo, 
smagūs, linksmus. Matomai, 
Dėdės Šamo gera duonutė. 
Taigi, mūsų jaunasis Walteris, 
jau kapitono laipsnį pasiekė. 
Walteris jau Captain. Manau, 
kad bene pirmas jaunuolis iš 
lietuvių pasiekęs tokį jau 
aukštą laipsnį į taip trumpą 
laiką. O jis nemano su šiuo 
laipsniu apsistot ant vietos, 
bet siekt dar ir dar aukščiau. 
Bravo, Walter!

Nesenai buvo apsilankęs pas 
tėvus ir mūsų Baby Žukaus
kas, kuris randasi Texas vals

tijoj ir jau yra bombadierius 
mechanikas. Užklausiau, kaip 
ten jam sekasi. Atsakė, kad 
gerai, smagu. Jau 20 svarų 
sunkumo įsigijęs. Turiu, sako, 
daug gerų draugų ir turim 
įvairių įstaigų kur susieit, pa
silinksmint.

Aną kartą rašydamas prisi
miniau ir apie jaunuolį siety- 
nietį Mitkų. Buvo pasakyta 
Joe Mitkus, o turėjo būt 
Harry Mitkus, įstojęs liuosno- 
riu į Marine Mechanical Bat
talion, Norfolk, Virginia.

Linkiu jaunuoliams laimės.
Albinas.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakaro

KARŠTI VALGIAI
DIDELIS PASIRINKIMAS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

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

būsite patenkinti.
4* 

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Į vakarus nuo Charkovo mūsų kariai, tęsdami ofem 
šyvą, atėmė iš priešų kelias apgyventas vietas. Vie-' 
name sektoriuje vokiečiai bandė atakųot mūsų kariuo
menės junginį X. Mūsų kovotojai peri smarkią kontr
ataką atmetė priešus atgal. Vokiečiai mūšio lauke pali
ko 100 saviškių užmuštų ir 300 sužeistų.

Į vakarus nuo Krasnodaro mūsų kariuomenė, grum- 
damasi pirmyn, užėmė kazokų kaimą Mingrelską. Prie
šų garnizonas jame atsisakė sudėti saVo ginklus. Sovie
tų kariuomenė šturmu paėmė Mingrelską ir sunaikino 
du batalionus 101-mos vokiečių lengvbsios pėstininkų 
divizijos, stovėjusios tenai.

Buvo pagrobta aštuonios vokiečių kanuolės, 70 kul- 
kasvaidžių, keli maisto ir kitų reikmenų sandėliai ir 
vienas amunicijos sandėlis. Paimta nelaisvėn likučiai 
vokiečių garnizono, 200 karių.

Sovietų lakūnai nušovė žemyn keturis vokiečių trans
porto lėktuvus.

Vasario 24 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto dalyse 
sunaikino bei sužalojo 200 priešų trbkų, vežusių ka
riuomenę ir reikmenis, ir nutildė 10 baterijų kanuolių 
ir penkias baterijas apkasinių mortirų.

MASKVA, vas. 25. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Malo-Archangelsko srityje mūsų kariuomenė pagro
bė 14-ką vokiečių kanuolių, kelis šimtus šautuvų, apie 
50,000 kulkų, 52 trokus, 62 vežimus su reikmenimis ir 
sandėlį grūdų ir bulvių.

Į vakarus nuo Krasnodaro (vakariniame Kaukazo 
kampe) mūsų kariuomenė per atkaklų mūšį nušlavė ba
talioną vokiečių kareivių ir oficierių ir pagrobė 15 ka
nuolių, 67 kulkasvaidžius, 124 trokus, 167 arklius, 2,500 
kanuolinių šovinių, 2,000 minų, vieną amunicijos sandė
lį ir šešis kitų reikmenų sandėlius; paginė nelaisvėn 164 
priešų kareivius ir oficierius. " "-t

NACIAI TRAUKIASI Iš 
GAFSOS

Amerikiečiai Tunisijoj 
Sbibos srityj atmetė vokie
čius 10 iki 15 mylių atgal.

Amerikos lakūnai v ė 1 
bombardavo japonus Kiš
koj.____________________

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kaip . Tysliava, Bajoras, Kar
pius.

Menševikų spaudoje skai
čiau plepalą, kad būk Dr. Pet
riką suredagavęs L.L.D. 1942 
metų knygą “Amerikos Demo
kratijos Steigėjai.” Gi faktas 
yra, kad Dr. Petriką nė piršto 
neprikišo prie knygos redaga- 
viyno. Viskas, ką jis padarė 
dėl tos geros knygos, tai pa
rašė gerą straipsnį apie didį
jį kovotoją Tarnas Paine.

Pasimatysime šį sekmadienį 
— pasimatysime dideliuose 
mitin’guose. Iš Laisvės štabo 
Brooklyne kalbės R. Mizara, 
Shenandoah Dominikas šo- 
lomskas, So. Bostone ir Wor- 
cesteryj man teks ta garbė.

Norime, kad tie mitingai 
būtų dideli, pasekmingi. Jie 
rengiami po šūkiu: Mirtis na
ciams! Laisve Lietuvai!

HARRY SILVERMAN" CO-OP. 
WINE & LIQUOR CO.

5009 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1025 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 300 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

SILVIO DeRIENZO 
May fair Wine & Liquor Shop

300 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1022 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2306 Voorhies Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

JOSEPH F. BOYTON
2306 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

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

(47-49)

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS COHEN
613 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 309 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 128 No. 10 th St., Borough o.f 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ANDERSON
128 No. 10th' St., Brooklyn, N. Y.

□---------------------------------------o
Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas 
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
jį------------------------------------------------- B

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7S0

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2081 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAURICE II. PRICE
2081 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1116 Manhattan Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY WOJSIAT
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 42‘17 has been issued to the undersigned 
th sell beer, wine & liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1048-64 Ocean P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-61 Ocejin P’kway, Brooklyn, N. Y.

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Amerikos Oficialiai Pranešimai
” b

(Tęsinys iš 1-mo psi.) 
vomis bombomis dviejų šimtų pėdų ilgio geležinkelio til
tą už 10 mylių į vakarus nuo Myitkyinos (Burmoje). 
Lakūnai pranešė, jog vienas tilto tarpūs visiškai sunai
kintas, o Litas žemyn nusviręs.

Vakar, vas. 24 d., kiti mūsų lėktuvai, kovotojai, gink
luoti lengvomis bombomis, atakavo 150 pėdų ilgio plie
ninį tiltą už šešių mylių į šiaurių rytus nuo Pinbaw. 
Lakūnai pranešė, jog vienas tilto tarpas liko sunaikin
tas ir suardyta 200 pėdų geležinkelio . bėgių prie tilto. 
Kitame tilto gale sunaikinta 30 pėdų bėgių.

Mūsų lėktuvai tuose veiksmuose nenukentėjo jokių 
nuostolių.

Kas nors labai gudriai ver
da hitlerinę smalą. Turiu min
tyje tuos plepalus apie Suo
miją ir taiką.

Suomija norinti taikos? 
Vargšė '

Ir dar kokios taikos! Atro
do, kad ji karą laimėjo ir 
diktuoja taiką.

Suomija — ta prostitutiška 
Hitlerio talkininke, tie parsi
davėliai iš Helsinkio.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 52 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 311 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

FRANCES GRAF 
Sea Beach Liquor Store

311 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 51 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 41 Hoyt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

M. WERTHEIMER, INC.
41 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

Išlaisvinta 1,300 Politi- 
niy Kalinių Šiaurinėj 

Afrikoj
London. — Gen. Henri 

Giraud, aukštasis komisio- 
nierius šiaurinėj Prancūzų 
Afrikoje, išlaisvino 1,300 
politinių kalinių. Dauguma 
jų buvo įkalinti kaipo šali
ninkai generolo Charles de 
G a u 11 e ’o , Kovojančiųjų 
Prancūzų vado, ir kaipo 
Tarptautinės Brigados na
riai, kariavę už Ispanijos 
respubliką prieš gen. Fran
ko, vokiečių ir italų fašis
tus.

(Is to pranešimo dar ne
aišku, ar prie dabar paliuo- 
suotų politinių kalinių pri- 
skaitoma ir tie, kurie, jau 
pirmesnėmis savaitėmis bu
vo paleisti iš kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų.)

Nukautas Jauniausias 
Sovietų Generolas

London. — Maskvos radi
jas pranešė jog mūšyje žu
vo jauniausias Sovietų oro 
laivyno generolas Įeit. Gr. 
Kravcenko, kaimiečio sū
nus, tik 32 metų amžiaus.

Žymūs i Chinai Prašo 
Paliuosuot Gandhį

Chungking, Chini j a— Try
lika Chinų Liaudies Politi
nės Tarybos vadų pasiuntė 
telegramą lordui Linlith- 
gow’ui, Anglijos karaliaus 
vietininkui Indijoje, prašy
dami paliuosuot Mohandą 
K. Gandhį, tautinį indėnų 
vadą.

Jis jau 17-ką dienų kai 
tęsia bado streiką, reikalau
damas, kad anglų vyriausy
bė paleistų jį ir kitus In
dijos Kongreso Partijos va
dus, įkalintus (sakoma) 
“palociuoše.”

Gandhi nusiteikęs dar ke
turias dienas badauti, nieko 
nevalgydamas, tik gerda
mas vandenį ir vaisių sul
tis. Gydytojai lemia, kad jis 
išliks gyvas po trijų savai
čių badavimo streiko. Gan
dhi yra 73-jų metų am
žiaus.

Jie turėjo taiką, jie buvo 
pasirašę taikos sutartį. Bet 
kaip Hitleris, taip jie, šuniš
kai sutartį sulaužė ir užpuolė 
Sovietų. Sąjungą.

Manė greitai apsidirbsią ir 
pasigrobsią net patį Leningra
dą. Atkando dantis. Dabar lei
džia gandus apie taiką. Tuomi 
nori pasigauti amerikiečių sim
patijas.

Nori taikos? Gerai, tegul 
padeda ginklus ir be jokiu są
lygų pasiduoda.

Taip turės padaryti Hitleris.
Pavergtoms tautoms bus su

grąžinta laisvė, o kriminalis
tai bus pakarti ar sušaudyti.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 255 haa been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 47 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 564 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Carlton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED DUSKIN 
Midwood Bar & Grill

12 Carlton Ave., Brooklyn. N. Y.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

SVEIKATA - 'LI KTAS

Atžagareivio Sumanymas 
Prieš Kainų Valdybą

Washington. — Atgalei- 
vis demokratas senatorius 
George įnešė sumanymą pa
šalint iš valdiškos Kainų 
Administracijos visus ^so
cialius ir ekonominius teo- 
ristus - svajotojus,” su
prask, pažangius Naujosios 
Dalybos žmones.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the 'Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6801 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LION'S DEN, INC.
6801 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 44 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. & EDWARD T. AYLWARD 
Al’s Tavern

41 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1207 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 473 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County cf Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISUNAS 
Bar & Grill

473 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1'018 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5009 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija rengia metinį 

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

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, vasario 28 d., 3 vai. 

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLeninore 5-6191

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

J. GARŠVA

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

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

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

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

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

Deksnio
Deksnio
Deksnio

Galinga
Galinga
Galinga

Mostis
Mostis
Mostis

... 1-oz. ..., 75c 

... 2-oz. ... $1.00 

. 4-oz. ... $2.00
.... Deksnio Galinga Mostis ... 16-oz. ... $5.00

Ii’ sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia prakalbas, 

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

WORCESTER, MASS.
Vasario 28 d. įvyksta svarbus

Graborius-Undertaker
Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. ’
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telei>hone: EVergreen 8-9770

Vardas ir pavardė................... .•...................................................................
Gatvė ir numeris ....................................................................................
Miestas ................................................................ -.......... Valstija .......... .

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

■»

Green Star Bar & Grill
: Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekviena Šeštadienį

Dr. John Repshis į
; (REPŠYS)
•: LIETUVIS GYDYTOJAS 

278 Harvard Street
;! kampas Inman St. ;!
;! Arti Central Skvero ;!

CAMBRIDGE, MASS.
į; Tel. TRObridge 6830 ;!
!; OFISO VALANDOS, 'l
!' 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare '

Nedčliomis ir Šventadieniais: ;

CHARLES
^UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 

Gerai Patyrę Barberial

O K Le VANDA
Turime Gerų

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

.. --.. ?

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givials 

Goriausias Alus Brooklyne

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

gi
I

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

R
s? 
r)

< LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga del 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 j Alkoholizmą.

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

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

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

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Pėptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausrpus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, del sausos veido odos; vienas iŠ geriausių

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

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORLAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

6.
7.
8.

9.
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Beštati Poslapis CAIS v 9 Šeštadienis, Vasario 27, 1948

t- • Npw Wto^^aiWZI nios
Visi i Prakalbas ir Koncertų 
Brooklyne, Šį Sekmadienį!
Tarybinių respublikų, tarp tų ir Lietuvos, žmonės, kuriems 

pavyko ištrūkti iš hitlerininkų kruvinų nagų, su stebėtinu pa
siryžimu, su meile savo kraštui ir neapykanta užpuolikams 
sėkmingai veja tuos banditus iš savo žemių. Pergalingos Rau
donosios Armijos lietuvių pulkai džiaugsmingai artinasi prie 
savo gimtinės Lietuvos rubežių. Tikri savo tėvynės vaikai, 
krašto patrijotai, jie nesudėjo ginklo buvusiuose nepasiseki
muose, nei minutei nepaliovė tikėję pergalei, kuri dabar įma
tomai artėja.

Už tą pergalę jie daug paaukojo ir daug dar paaukos. Jie 
padėjo daug gyvybių, iškentė žaizdų, panešėi šalčių ii’ alkio 
mūšiuose ir partizaniškoje žygiuotėje ir slėptuvėse. Kiekvie
name švariame, laisvę mylinčiame žmoguje užsiliepsnoja tiems 
didvyriams pagarba ir noras padėti.

O padėti mes galime jiems daug kuo — medikališka pagal
ba, drabužiais ir, pagaliau, tikrai broliška morališka parama, 
kuri suteikiama savo pareiškimu-parodymu, kįd mes stovime 
su jais jų šventoje kovoje už jų laisvę ir žemę.

Tą broliška parama jiems mes galime suteikti smagiu, leng
vu būdu—dalyvavimu Lietuvių Komiteto Teikimui Pagalbos 
Lietuvai ir Sovietų Sąjungai rengiamame madiniame mitinge 
ir koncerte šį sekmadienį VASARIO 28-TĄ, 2 vai. po pietų, 
Grand Paradise didžiojoj salėj, 318 Grand St., Brooklyne. 
Įžanga nemokama.

Atsiminkime dar ir tą, kad Sovietų Sąjungos kovotojai nai
kina tą patį priešą, su kuriuo mūsų vaikams taip pat teks per
siimti — vieniems jau šiandien, kitiems rytoj, tretiems kitais 
metais, jeigu priešas nebus sumuštas šiemet.; Tad remdami 
didvyriškus talkininkus, kartu padedame ir savo jaunimui 
mušti priešą.

Susirinkimo garbės svečiais bus Povilas Rotomskis, ^Sovietų 
Sąjungos generalio konsulo lietuvis atstovas, taipgi Sovietų jū
rininkai. Prakalbas sakys Vladimir Kazakevich, svečias kal
bėtojas; Rojus Mizara, Laisvės redaktorius; Motiejus šoloms- 
kas, Tiesos jaunimo skyriaus redaktorius; DrJ Jonas J. Kaš- 
kiaučius iš Newarko, Lietuvių Komiteto pirmininkas.

žavingoj koncertinėj programoj girdėsime solistes Aldona 
Klimaitę ir Susan Kazakevičiūtę, Rusų Balalaikų Orkestrą ir 
paskilbusįjį Sietyno Chorą iš Newarko, vadovybėje muzikės 
Bronės Šalinaitės.

Imant atydon įspūdingą programą ir kilnų šios sueigos tiks
lą, reikia tikėtis, kad kiekvienas Lietuvos liaudies draugas, 
kiekvienas fašizmo priešas atvyks pareikšti savo brolišką so
lidarumą didvyriškiems kovotojams ir, kam išgalima, paremti 
medžiaginiai. Į Komisija.

Protestuos Prieš 
Naciu Terorą

kad buvo sužeistas 
kaimynas Vitold F.

Zailskas Sužeistas 
Tarnyboje

Vasario 25-tą iš Washingto- 
no paskelbtuose sužeistų arba 
dingusių be žinios matininkų 
pajūrio sargybinių ir Marinų 
Korpuso įgulos sąrašuose pra
nešama, 
Laisvės
Zailskas, sūnus Frank Zailskų, 
gyvenančių 25 Scholes St.

Tame sąraše randasi 76 as
menys, iš kurių 4 yra newyor- 
kiečiai, 5 iš New Jersey, o ki
ti iš įvairių Amerikos vietų.

Tuo pat sykiu paskelbta są
rašas 366 buvusių sužeistų nuo 
lapkričio pradžios, iš kurių tū
li jau esą pilnai pasveikę ir su
grąžinti į veiklią tarnybą. Iš 
tų 27 yra iš New Yorko ir 
New Jersey valstijų.

Ateinančio pirmadienio va
karą rengiama didžiulis masi
nis mitingas Madison Square 
Gardene protestui prieš nacių 
išžudymą dviejų milijonų žy
dų. Mitingą rengia Amerikos 
žydų Kongresas, su pritarimu 
ir parama AFL ir CIO unijų, 
Bažnyčių Federalės Tarybos ir 
kitų organizacijų.

..........i----- , 1

Miestui paskelbus
pirkti anglies subvių ’ pajėgos 
stotims, tik trys iš 35 mieste 
esamų anglies firmų pasisiūlė 
anglies parduoti.

norint

Sulaikė Išdavimą 
No. 1 Knygeliy

Mirė Cacchiones Brolis
Daugeliui lietuvių darbinin

kų gerai žinomas populiarus 
Miesto Tarybos narys Peter 
V. Cacchione pereitą ketvirta- 

gavo telegramą, kad

pe- 
val.
ra-

Darbo Partija Atidarė 
Radijo Programa

Amerikos Darbo Partija 
reitą ketvirtadienį, 10:15 
vakaro, pradėjo savaitinę
dijo programą iš stoties WEV 
D, pavadintą “Politinis Oro 
Forumas.” Pirmoj programoj 
kalbėjo valstijos org. sekreto
rius Alex Rose ir Dean Alfan- 
ge, buvęs gubernatorinis kan
didatas pereituose rinkimuose.

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas pri

žiūrėti 42 šeimynų namo, garu ap
šildomas ir su refrigeration. Mokes
tis $75.00 į mėnesį su 3 kambariais. 
Antrašas, 403 Hewes St., Apt. 3. 
Atsišaukite prieš 3 vai. po piet, bi
le dieną. (46-51)
Reikalinga vedusi pora prižiūrėti 
33-jų šeimynų namą. Gaus keturis 
kambarius ir gerą algą. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės į krau
tuvę (paint): 514 Grand St., Brook
lyn. N. Y. (49-50)

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais Įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

*

. Vietos produktų, padalinimo 
ofisams užsibrukus pavėlavu
siais reikalautojais No. 1 štam
pų knygelės, be kurios neiš
duodama antroji, Kainų Ad
ministracija įsakė sulaikyti 
No. 1 knygelių išdavinėjimą.

Tarybos atydą ypatingai at
kreipė didelio skaičiaus atei
nančių gauti No. 2 knygelę ra
portai, kad jų No. 1 knygelė 
pamesta ar pavogta ir dėl jos 
lig šiol numoję ranka, tarsi 
kad nieko nebūtų atsitikę, 
nors buvo kartkartėmis įsaky
ta, kad pamestos ar pavogtos 
knygelės būtų raportuojamos 
tuojau. Tokių esą apie 50,000.

Kokiu būdu jie dabar gaus 
antrąją knygelę, bus patvar
kyta vėliau. Pirmosios knyge
lės prašant turės gerai išsiaiš
kinti laišku, dėl ko jos neišsiė
mė pirmiau arba kada ir ko
kiu būdu ją prarado.

Miesto CIO Surinks 
Milijoną Parašą 

Už Bridges
Sujudę dėl generalio proku

roro Biddle įsakymo vakarų 
pajūrio darbininkų, vadui 
Harry Bridges kovo 3-čią pasi
duoti deportacijai, New Yorko 
miesto CIO atsišaukė į visus 
savo narius, kad jie per savo 
lokalus tiesioginiai atsišauktų 
į prezidentą Rooseveltą. Taip
gi surinks milijoną parašų po 
peticijomis.

Atsišaukimuose p r a š omą 
prezidento Roosevelto sulaiky
ti Bridges persekiojimą, nuro
dant, kad Bridis yra tuomf 
vadu, kuris daugiau už kurį 
kitą asmenį vakarų pajūryje 
yra pasidarbavęs įvedimui dar
bininkų ir šapų vedėjų koope
racijos karo pastangoms.

Daugelis unijų jau yra 
siuntusios protestus.

pa-

Kli- 
keli

Lisbone paskandintam 
peryje gal bus žuvę ir 
newyorkieciai, tarpe tų daini
ninkė ir žvaigždė aktorė 
mara.

'Pa

kuri
var-

Trijų metų mergaitė, 
žino tiktai tiek, kad jos 
das Lorraine, priduota polici
jai pereitą trečiadienį kaipo 
pamestinukė.

LAISVES BAZARAS
šiemet Laisvė turės bazarą savo salėje, nes ta 
salė, kur visada laikydavo bazarus, užsidarė 

iki karo laimėjimo.

Laisvės Bazaras Bus
Balandžio 3 ir 4 April

L

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI
Gros Pavidis Orkestrą

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesivė- 
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus. ’

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

419 Lor
LAISVES SVETAINĖJE

mer Street Brooklyn, N. Y.

Valytojai ir dažytojai įteikia savo 
DOVANĄ RAUDONAJAM KRYŽIUI

Julius L. Kuffler, Valytojų ir Dažytojų Amatų Tary
bos, Ine., prezidentas, Įteikia $10,000 čeki Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus New Yorko Skyriaus pild. komi
teto pirmininkei Mrs. David Challinor. Dovana, di
džiausia iš tos industrijos bile kokiam labdaringam 
darbui, buvo sudėta stambiųjų tos rūšies įstaigų ir su 
jomis palaikančių ryšius susiedijos kriaučių krautuvė
lių savininkų. Kuffler dabar paskirtas R. K. 
kampanijos vedėju tai industrijai. Kampanija 
dės kovo pirmą.
Iš krašto kairėj stovi Louis Rose, dirbęs aukų 

limo pirmininku, o iš kito krašto—organizacijos 
katas Jae M. Lowell.

Chicagoj nuo širdies atakos 
staiga mirė jo brolis Charles, 
49 metų. Tarybininkas išvažia
vo į šermenis, kurios įvyks 
Dayton, Ohio, 509 Homewood 
Ave., kur velionis gyveno su 
žmona ir kūdikiu.

Charles B. Cacchione buvo 
geležinkelietis mašinistas 
į ran k i ų i n ži n i eri us.

h

Irving Teatre Rodoma 
“Čepajevas”

Puikioji Sovietų filmą “če
pajevas” dabar rodoma Irving 
Teatre, Irving Place ir 15th 
St., New Yorke.

Filmą diriguota brolių Va
siljevų, skaitomų tarp geriau
sių direktorių pasaulyje, su 
Boris Babochkin vyriausioje 
rolėje, atvaizduoja bolševikų 
karvedį čepajevą, kuris iš pa-

Irving Place The

prasto kario caro armijoj so
vietinėms respublikoms sun
kiais 1919 metais iškilo j Rau
donosios Armijos komandie- 
rius. Prie šios rodoma ir fran- 
cūzu filmą “Aušra.”<

New Yorke susektas “pail
sti” raketas ir suimta trys as
menys, kurie manoma esant to 
raketo vadais.

“Laisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

ŠIE JUDRIAI SUJAUDINS JI S!
1-mą kartą — MATYK PERGA
LINGĄ ANGLŲ 8-tą ARMIJA

TRIPOLĮ
DIDĮ Tllk] 1 V! A

ĮSPŪDINGĄ I U IV 501 M JUDI
CHINI.IA KALBA — GIRDP.K PONIA 
CHIANG KAI-SHEK. EXTRA. “MARI U 
OF TIME” — “LAIVYNAS IR TAUTA”
Taipgi 43 karo žinių juiDiai iš viso 
pasaulio. 20c iki 2 P. M.

EMDACOV NEWSREEL THEATRE
LlilDnuu I Broadway & 46 st., n. v.

Arti 14 St. ir Union Sq.
G R.—5-9879

Sovietų Puikiausias Judis 

“Chapayev” 
su Boris Babochkin

Vėlus Rodymas
Kas šeštadieni

Jean Gabin lošia

"Daybreak”
Taipgi:

Vėliausios rusų karo žinios.

Nuo juoko net lubos dreba! Juokinguman pasiekia aukščiausio laipsnio, kuomet 
tas padauža Casanova Benny su Priscilla sukelia smagųjį ermyderį su Rochesteriu!

JACK BENNY — PRISCILLA LANE veikale

‘The MEANEST MAN in the WORLD’
“NiekšiSkiausias žmogus Pasaulyje”

su ROCHESTERIU
Ir dar didelis Gražuolių Vaidinimas! Pirmoj vietoj Visa Smagioji Programa Lygiai 
tokia, kaip Patiekta per Radiją — “TEISYBR ARBA PASEKMES,” vadovaujant 
Ralph Edwards. Ekstra. Patrauklus Priedas — CAROL BRUCE, Radijo, Judžią 
žvaizldė.

ROXY 7th Avė. ir 50th St., New York.

<♦>
Lietuvių Rakandų Krautuvė

<J>

prie savo bendrų-žmonių. 
padavimo judis kaip ’‘Mrs. 
Mr. Chips” ir kiti žymieji

fondo 
prasi-

suke- 
advo-

<♦)

<!>

<♦)

<f>

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

NOTARY
PUBLIC

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

STANLEY THEATRE ™Sta
VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENĮ!

KASDIENINIS STEBUKLAS!
____  WILLIAMO SAROYAN’O

The Hhimara Comedy 
tai veikalas, j kurį panašaus jūs dar niekada nematote jokiame ju
damame paveiksle. Tai kasdienos stebuklas. Jis pasako dalykus, 
kurie visados nejaukiai jus jaudino, bet kurių jūs negalėjote žodžiais 
išreikšti. Kokiu tai slaptingu būdu šis judis nurita akmenį nuo jūsų: 
širdies. Jūs mažu-pamažu prisiartinate 
“THE HUMAN COMEDY” yra panašaus 
Miniver,” “Random Harvest,” “Goodbye, 
Mctro-Goldwyn -Mayer judžiai.

— PASAULINE PREMJERA, ANTRADIENĮ, KOVO 2 D. —

A p T O THEATRE/A O I l\ BROADWAY ir 45th St., N. Y.
I^uolatiniai Rodoma. — Nebrangi Įžanga.

Išdirbame ir Parduodame

Geriausios Rūšies Rakandus
Iš priežasties trūkumo materijolų, mei užsiimame tai- 
symu ir perdirbiniu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

P

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

Istoriniai j tulžiai, kuriuos pargabeno Wendell 
Willkie į Jungtines Valstijas

Siege of Icemngrad
Pergalingoji epika didžio miesto, 

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

5 
S

S 
s

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Biznieriai, Skelbkites

M
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

VUU-THIN* RAMONA VIRI-THIN* RAPIMM-

ROBERT LIPTON ””
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178
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