
4'

SOVIETAI APSUPA NACIUS LENINGRADO IR NOVGORODO SRITYSE
KRISLAI

Leningradas.
Mažasis Taškutis

Žemėlapy].
Didvyriai Laimėjo.
Sako: Smetona Pats Galą 

Pasidarė.
Tik Už Savaitės.

Rašo R. MIZARA

Per virš dvejus metus žmo
gus, pažvelgęs į Rytų fronto 
žemėlapį, matė pačiame Suo-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

LAISVĖS ANTRATdcphoieI sSM2<'878TRRETBrooklyn, N. Y., šeštadienis, Sausio-January 22, 1944 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL

Churchill Susirūpi
nęs Santykiais tarp 
Lenkijos ir Sovietų
London. — Pas Anglijos 

atsi- 
lenkų 

pirmi- 
Neofi- 

kad 
taisyti

mių Įlankos gale—tarp Suo
mių Įlankos ir Ladoga ežero— 
baltą taškutį.

Tai buvo Leningradas!
Į šiaurius nuo Leningrado, 

tik už keliolikos ar keletos 
mylių, stovi suomių ir vokiečių 
armijos, su atsuktomis į mies
tą didžiulėmis patrankomis.

Iš pietvakarių pusės nuo Le- j
ningrado stovėjo už keleto-ke-; premjerą Churchillą 
liolikos mylių vokiečių armi- lankė emigracinės 
jos, su atsuktomis milžiniško
mis patrankomis.

Leningradas buvo apsuptas, 
apgultas; tik prieš metus lai
ko raudonarmięčiai pramušė 

ruožtą, kuriuo galėjo 
Leningradą traukinys.

mažą 
įeiti į

valdžios ministeris 
ninkas Mikolaičikas. 
daliai pranešama, 
Churchillas stengsis 
santykius tarp Lenkijos val
dininkų ir Sovietų Sąjun
gos.

Per 
tų suomių ir 
armijos dėjo 
per tą “i 
simušti ir susivienyti.

Jei joms tas būtų pavykę, 
tai Tarybų Sąjungos militarinė 
padėtis būtų labai pasunkėju
si. Raudonasis Baltijos laivy
nas būtų buvęs sunaikintas. 
Susivieniję, vokiečiai su fašis
tais suomiais būtų pridarę di- po Stalingrado, 
dėlės žalos Sovietams sausže- 
myje. žodžiu, tai būtų buvusi kad persigandę ir sumišę 
baisi padėtis, didelis smūgis 
visam Jungtinių Tautų reika- atgal vieni per kitus, 
lui! . 
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Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, sako, 
jog naciams Leningrado- 
Novgorodo ruožte gręsia 
pragaištingiausia nelaimė

Maskvos radijas teigė,

vokiečiai tūkstančiais bėga

BENDRAS ĮSTATYMAS 
KAREIVIAM BALSUOT

Bet tasai “mažas taškutis,” 
toji maža salelė priešo jūroje 
buvo apgyventa leningradie
čiais. Gyventojų miestas ne
šioja Lenino vardą. Kiekvie
nas Leningrado gyventojas, se- 

" nas ir jaunas, vyras ir moteris 
yra didvyris.

Nebaisus jiems buvo šaltis, 
nebaisus badas; nebaisūs nuo
latiniai oro bombų sprogimai, 
nebaisūs kasdieniniai patran
kų baubimai, — nebaisi mirtis. 
Jų tikslas, jų obalsis buvo tik i 
vienas : Mirtis fašistams įsiver- i 
žėliams!

Ir šitie didvyriai, Leningra- į turėtų skaičiuoti savo pi
do gyventojai, atlaikė visus liečiu - karių balsus. Mena- 
pavojus ir sunkumus, ir jie ne- ma, kad visas Jungtinių 
leido nei suomiams, nei vokie- Valstijų kongresas priims 
čiams fašistams juos nugalėti; 
ir ant jų kūnų, jų garbingojo 
miesto gatvėse susisiekti ir su
sivienyti !

Šiandien 
daužomas 
miesto link 
jis savo lavonais žemę apden
gia. * ■'.IMT

Leningrado apgula, slėgusi 
miestą per virš du metus, nu-1 
kertama aštriuoju i

Washington. — Senato 
komisija rinkimų reikalais 
12 balsų prieš 2 priėmė su
manymą, siūlantį išleisti 
vieną bendrą federalį įsta
tymą vienuolikai milionų 
karių balsuoti ateinančiuo
se prezidentiniuose rinki
muose, o ne pagal paskiras 
įvairių valstijų taisykles.

Šis pasiūlymas taipgi sa
ko, jog kiekviena valstija

naciškas įsiveržėlis 
ir brukamas nuo 
vakarų. Bėgdamas,

tokį sumanymą.

KAIP VOKIEČIAI BUVO 
UŽKLUPTI NOVGORODE

Maskva. — Pirm paimant 
Novgorodą, vieni Raudono
sios Armijos daliniai, neti- 
ketai vokiečiams, perėjo le- 

kertama aštriuoju raudonar- du per Ilmen ežerą iš pietų 
miečio kardu ir karštąja ug- pusės, o kiti prasiveržė pei 
nimi. ■ Volchovo upę į šiaurius nuo

Ir priešas bus sunaikintas! to miesto. Taip priešai^ tapo 
Jis prasmegs savo paties su
ruoštoje skerdynėje, kare, o 
Leningradas tebegyvuos, jo 
žmonių drąsa, ištvermė ir pa
siaukojimas pasiliks žmonijos 
istorijoje užrašyti aukso raidė
mis.

staiga apsupti, ir ’spruko iš 
miesto, kurie dar paspėjo.

ANGLAI VĖL TRIUŠKINO BERLYNj 
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40.000 Vokiečių Užmušta, 
4,000 Suimta Leningrado 
Ir Novgorodo Frontuose

&
Gandas Apie Atskirą

VISO NUMESTA JAU 
14,000 TONU BOMBŲ 

| BERLYNĄ
London, saus. 21. — šim

tai Anglijos bombanešių 
praeitą naktį vėl galingai 
ardė ir degino Berlyną. Per 
valandą jie miestan numetė 
bent 2,200 tonų bombų ir 
užkūrė didžiulius gaisrus.

Tai buvo jau 105-tas Ber
lyno bombardavimas iš oro 
dabartiniame kare. Viso iki 
šiol numesta 14 tūkstančių 
bombų į Vokietijos sosta- 
miestį.

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį lengvieji anglų 
bombanešiai taip pat bom
bardavę karinius punktus 
šiaurvakarinėje Vokietijoje 
ir dėliojo minas į nacių 
kontroliuojamus vandenis.

Visuose tuose veiksmuose 
anglai nustojo 35 lėktuvų.

Jau pirm paskutinio bom
bardavimo buvo sunaikinta 
1,300 akrų Berlyno ploto.

Nauji Smūgiai Hitleri
ninkams Baltijos ir 
Ukrainos Frontuose

London, saus. 21. — Į 
šiaurius nuo Novosokolni
ki geležinkelių stebulės so
vietiniai kariai ant čiūžių 
prasiveržė į vokiečių užnu-, 
garę, pagrobė toli-šaudan- 
čias nacių kanuoles ir karo 
reikmenų sandėlius ir atlai
kė pozicijas, iki pagrindi
niai raudonarmiečių jungi
niai atvyko ir galutinai už
ėmė tas pozicijas.

Ukrainoje į šiaurius nuo 
Christinovkos vokiečių tan
kai ir pėstininkai atakavo 
sovietines pozicijas.

Išdaužius raudonarmie
čiams priešų tankus ir su
naikinus daugumą jų pėsti
ninkų, likusieji vokiečiai 
pasitraukė atgal.

Užmušta daugiau kaip 
2,500 nacių ir sudaužyta 32 
jų tankai ir 9 motorinės ka
nuoles.

Ukrainoj per dieną sunai
kinta 32 nacių tankai.

Lenkų Patrijotų Sąjungos Pro
grama Naujajai Lenkijai

ANGLAI ITALIJOJE Taik? Prav(loj Be
UŽĖMĖ 4 MIESTE
LIUS IR KAIMUS

Sovietu Žinios

Alžyras, saus. 21. — An-

London. — Sovietų už
sieninių reikalų vice-komi- 
saras Dekanozovas pranešė

Raudon. Armiją Pagrobė ir Sunaikino Daugybę Nacių Gink- S PvSSamemitaiik>s' tT pXdXT sS&
Ių; Perkirto Priešams Pasitraukimo Plentus ir Geležinkelius

WASHINGTON. — Federalė Amerikos Susisiekimų 
Komisija paskelbė sekamą Maskvos radijo pranešimą:

Sovietų kariuomenė per sėkmingą ofensyvą Leningra
do fronte saus. 20 d. atėmė iš priešų Uricką, miestą su 
geležinkelio stočia, ir užėmė Strelną ir dar virš 20 gy
venamųjų vietovių.

Sovietiniai kariai, audringai atakuodami vokiečius iš 
Pulkovo apylinkės (į pietus nuo Leningrado) ir žygiuo
dami į pietų vakarus nuo (atvaduoto) Krasnoje Selo 
miesto, susijungė su raudonarmiečiais, maršuojančiais 
nuo Oranienbaumo į pietus, ir tokiu būdu visiškai apsu
po priešus Strelnos srityje (viso 50 ketvirtainių mylių 
plote, tarp naujosios Sovietų linijos ir Suomijos Įlan
kos). — Oranienbaumas stovi Suomijos Įlankos pakran
tėje, už 33 mylių į vakarus nuo Leningrado.

Naikina Apsuptuosius
Raudonoji Armija naikina iškrikusias ir paskirai ap

suptas grupes vokiečių. Daugelis vokiečių kareivių ir 
oficierių sudėjo ginklus ir pasidavė. Pagrobta milžiniški 
daugiai vokiečių ginklų ir įrengimų.

PAGROBTI KARO REIKMENYS
Sovietų kovūnai Leningrado fronte nuo saus. 14 iki 20

riai vakariniame Italijos kad Pravdoje be Sovietinės 
šone atėmė iš nacių Min- vyriausybės žinios buvo iš- 
turno ir Argento miestelius spausdintas gandas iš Kai- 
ir Sujo ir Tufo kaimus. ro apie pasitarimus tarp 
Minturno yra apie 70 mylių dviejų vadovaujančių anglų 
į pietus nuo Romos.

Amerikiečiai Penktosios 
armijos kovūnai šiame 
fronte skaitlingiau prasi
grūmė per Rapido, upę į 
šiaurius nuo drūčiausios 
čionaitinės vokiečiu tvirtu-! . .
mos Cassino. * * (Diena pirmiau panašus

Anglų - amerikiečių bom- ^an(į?.s tilpo Londono Sun- 
banešiai pleškino vokiečių 'day Times. Pasak jo, Vokie- 
lėktuvų stovyklas Romos tbja sutiktų pasitraukta is

ir Vokietijos užsienininio 
ministerio Ribbentropo dė
lei atskiros taikos tarp An
glijos ir Vokietijos.
ANGLŲ GANDAS DAR 

BLOGESNIS

‘srityje ir geležinkelių įren
gimus Fondi, Sulmona, Rie- 

įti ir Viterbo ir sunaikino 10 
; vokiečių gazolino trokų ties 
Avindoli.

Anglų karo laivai bom
bardavo hitlerininkų pozici
jas prie Gaetos Įlankos, va
karinėje Italijoje.

užimtų kraštų vakarinėje 
Europoje, bet užtat naciam 
turėtų būt palikta veikimo 
laisvė rytuose, būtent, prieš 
Sovietų Sąjungą ir Pabal- 
tės kraštuose.)

ANGLU LAKŪNAI ATAKA
VO NACIUS NORVEGIJOJ

Dėl Smetonos nutroškimo, 
kai kurie žmonės šitaip sako:

—Matydamas, kad jo poli
tikai nebeliko jokios ateities, 
Smetona pats sau galą pasi
darė, — tiksliai nusitroškino.

Galėjo būti ir taip.
Bet kokiam fašistų lyderiui 

šiandien, atrodo, nieko kito ir 
nebelieka, kaip tik pasikarti, 
nusišauti arba, jei iškyla gais
ras — jo dūmuose nutrokšti.

Maskva. — Wolna Polską 
(Laisvoji Lenkija), Lenkų 
Patrijotų Sąjungos laikraš
tis Maskvoje, rašo, kad 
Lenkijai turi būti sugrąžin
ta Silezija, Pomeranija, 
Rytų Prūsija ir Danzigas. 
Sako, jog istorinėje praeity
je tie plotai buvo Lenkijos 
valdomi ir tik pąskui Vokie
čiai juos užgrobė.

Lenkų fPatrijotų Sąjunga

per- 
nesu- 
į Vo-

taip pat reikalauja 
kraustyt iš tų vietų 
kalbamus vokiečius 
kietiją; atimt vokiečių dva
rininkų žemes ir padalint 
lenkam valstiečiam, taipgi 
paimt vokiečių fabrikus, į- 
vest demokratinę santvar
ką Lenkijoj ir sumegst 
draugingus ryšius su So
vietų Sąjunga.

sovietų Kovunai juenmgraao irome nuo saus. 14 iki zu * į ę i • >t 
d., tarp kitko, pagrobė sekamus vokiečių ginklus bei AllglŲ dUDIUdflDdS INU" 
įrengimus:

265 kanuoles, o tarp jų ir 85 didžiąsias kanuoles, 
bombardavusias Leningradą; 30 tankų, 159 minosvai
džius (mortiras), 274 kulkosvaidžius ir 18 sandelių 
amunicijos ir įvairių karo reikmenų.

Tuo tarpu buvo užmušta 25,000 vokiečių kareivių ir I 
oficierių. — Suimta virš 1,000.

NACIŲ NUOSTOLIAI NOVGORODE
Volchovo upės (ir Ilmen ežero) fronte raudonarmie

čiai, gabiai apeidami vokiečius iš šonų, šturmavo ir at
ėmė iš priešų Novgorod miestą. Varydami savo ofen
syvą pirmyn, sovietiniai kovūnai užėmė geležinkelio 
stotį Našči(13 myl. į vakarus nuo Novgorodo)ir keturias 
kitas gyvenamąsias vietas, ir sėkmingai naikino prie
šus apsuptus miškuose į vakarus nuo Novgorodo.

Per šį ofensyvą (Novgorodo srityje) raudonarmie
čiai pagrobė štai kokius kiekius vokiečių ginklų ir kitų 
karinių reikmenų:

182 kanuoles, tarp jų 16 motorinių kanuolių; 120 mi
nosvaidžių; 635 kulkosvaidžius, 263 automobilius ir tro- 
kus, 21-ną traktorių ir 28 sandelius įvairių karo reik
menų.

Buvo sunaikinta 178 priešų kanuoles ir dar 20 moto
rinių kanuolių, 16 tankų, 110 minosvaidžių, 365 kulko
svaidžiai ir 350 trokų ir automobilių.

šiame fronte paimta nelaisvėn virš 3,000 nacių ka
reivių ir oficierių. O mūšių lauke vokiečiai paliko apie 
15,000 saviškių užmuštųjų lavonų.

NUKIRSTAS VOKIEČIAM PABĖGIMAS
Sovietų kovūnai, užimdami Našči geležinkelio stotį, 

perkirto vokiečiams geležinkelio liniją iš Novgorodo į 
Bateckaja geležinkelių mazgą. Audringai žygiuodami 
pirmyn, raudonarmiečiai nukirto ir paskutinį vieškelį, 
kuriuom vokiečiai pirmiau būtų galėję pasitraukti iš 
Novgorodo srities į vakarus.

(Bateckaja miestas stovi už 35 mylių į vakarus nuo 
Novgorodo. Per Bateckaja vienas geležinkelis eina į 
Luga geležinkelių mazgą, lo kita geležinkelio linija per 
Bateckaja veda iš Leningrado į Novosokolniki geležin
kelių stebulę, linkui Latvijos.)

Nukirsta vokiečiams visi pasitraukimo keliai į vaka
rus ir pietus nuo Novgorodo.

Senovinis, istorinis Novgorodas yra vienas iš svar
biausių politinių ir ekonominių šalies centrų. Jis taip 
pat yra didelis geležinkelių mazgas ir plentų stebulė.

skandino dar Keturis 
Japonijos Laivus

London, saus. 21. — Vie
nas Anglijos submarinas 
ties Malajais nuskandino 
Japonijos šarvuotlaivį, 5,- 
100 tonų, ir tris didelius 
krovinių laivus.

Ties Naująja Guineja tal
kininkai sunaikino prekinį 
japonų laivą, 10,000 tonų.

London. — Lengvieji an
glų bombanešiai atakavo 
nacių įrengimus Norvegi
joj; jie kartu sunaikino ir 
du vokiečių lėktuvus. Visi 
anglų bombanešiai sugrįžo 
be jokių nuostolių.

Elizabeth Prakalbos

ĮSPĖJA PRIEŠ FAŠISTU 
PAVOJŲ AMERIKOJE7

Chicago. — Jungff Valsti
jų kongreso atstovų rūmo 
pirmininkas Sajn Rayburn, 
demokratas, kalbėdamas A- 
merik. miestų majorų kon
ferencijoj, įspėjo prieš grę
siančius šalies demokratijai 
fašistinius judėjimus.

Amerikos lakūnai bom- vinius. 
bardavo nacius šiaur. Fran
ci jo j.

Sekmadienį, sausio 23 d., 
2 vai. popiet, Lietuvių Lai
svės svetainėje, 269 Second 
St., įvyks labai svarbios 
prakalbos: Jas rengia Lie
tuvių Piliečių Kliubas.

Kalbės Jonas Gasiūnas ir 
D. M. šolomskas, abu iš 
Brooklyno. Jiedu kalbės a- 
pie Raudonosios Armijos o- 
fensyvą Leningrado srityje, 
Ukrainos frontuose ir apie 
busimąjį Lietuvos išlaisvi
nimą, apie Amerikos lietu
vių pareigas remti prezid. 
Roosevelto programą karui 
laimėti ir kitus mūsų užda-

Visos ir visi kviečiami at- 
1 silankyti! Įžanga veltui.

Kilpa Ketvirčiai Miliono Nacių 
Leningrado - Novgorodo Srityje*

Už savaitės laiko įvyks Lais
ves bendrovės sėrininkų suva
žiavimas.

Nelabai gerai išėjo, kad mū
sų suvažiavimas įvyksta tuč
tuojau po Demokratinių Lietu-

vių Suvažiavimo. Bet kitokios 
išeities nebuvo.

Todėl kiekvienas uoliau pa
sidarbuokime šiam suvažiavi
mui. Paskui galėsime

London. — Pranešama, 
kad anglų - amerikiečių 
šturmuojami vokiečiai va
kariniame Italijos šone ruo
šiasi trauktis i

Vėl nutilo Berlyno radi
jas. Tai ženklas paprastas, 
kad anglų bei amerikiečių

Maskva. — Visuose, so
vietiniuose frontuose saus. 
19 d. buvo sunaikinta bei iš 
veikimo išmušta 94 nacių

nijas duot Vokietiją.
tankai ir nušauta 17 jų lėk 
tuvų.

London, saus. 21. — Pra
nešimai iš Sovietų fronto 
teigia, kad Sovietai gręsia 
apsupti bei sunaikinti 250 
tūkstančių vokiečių didžia
me kampe tarp Novgorodo 
ir užimtų pozicijų į vaka
rus nuo Oranienbaumo, prie 
Suomijos (Finliandijos) Į- 
lankos.

Atvadavus raudonarmie
čiams Kolpino, į pietų ly
tus nuo Leningrado, šis 
didmiestis tapo visai pa- 
liuosuotas nuo vokiečių blo
kados, kurią naciai pradėjo 

ūčio 21 d. Jau1941 m. rugpjūčio 21 d. Jai 
niekur didžiosios nacių ka

nuolės nepasiekia bombar
duoti Leningradą (apart iš 
Finliandijos šono).

Nušlavus hitlerininkus iš 
pavandenių ruožto iki pun
ktų į vakarus nuo Oranien- 
baumo, galingai ginkluotas 
Raudonasis Laivynas jau 
gali išplaukt iš Kronštadto 
srities į Baltijos Jūrą ir 
triuškint priešų pozicijas 
pakrantėse.

Šis laivynas labai padėjo 
raudonarmiečiams išdaužyt 
vokiečius Leningrado srity
je. Šauniai pasižymėjo tuo
se mūšiuose ir sovietiniai 
bombanešiai. smigikai.
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Rasine Lygybė Praktikoje
Rasinė diskriminacija yra pati pik

čiausia Amerikos gyvenimo dalis. Ji pa* 
sidaro labai pavojinga karo sąlygose. 
Kai didelė tautos dalis atskirta nuo nor
malaus visos tautos gyvenimo ir veiklos, 
kai ta didelė tautos dalis sulaikoma nuo 
normalaus funkcijonavimo, tai krašto 

karinės pastangos negali būti pilnos.. Tą 
šiandien gali matyti kiekvienas.

Trylika milijonų juodveidžių skundžia
si, kad jiems trukdoma pilnai 
įsitraukti į karo pastangas. Kai neseniai 
šešiolika geležinkelių kompanijų viešai 
pareiškė, kad jos laikysis rasinės diskri
minacijos ateityje, tai jos parodė, kaip 
giliai yra mūsų tautoje šis piktas prigi
jęs.

O jau seniai įrodyta, kad rasinis žmo
nių skirstymas yra tiktai prietaras. Jis 
neturi jokio mokslinio pateisinimo. Žmo
nės yra žmonės. Jeigu vieni kitų neap
kenčia, tai tik todėl, kad nesusieina ir 
nepasipažįsta. Kur jie išvien dirba, iš
vien veikia, šnekasi ir draugaujasi, ten 
rasinė neapykanta ir diskriminacija 
greitai išnyksta.

Geriausį rasinės vienybės pavyzdį su
teikia darbininkiškos organizacijos. To
kių organizacijų mes turime daug. Pa
imkime adatos amatų darbo unijas, kaip 
International Fur-Leather Workers, In
ternational Ladies Garment Workers, 
Amalgamated Clothing Workers ir t.t. 
Ten negrai primami laisvai ir turi visas 
narines teises. Ten socialėse sueigose 
darbininkai nesidalina į rases. Nuėjęs į 
šių unijų parengimus (šokius, banketus, 
koncertus), niekuomet nerasi duris už
darytas jų juodveidžiams nariams. Balti 
ir juodi sueina ir linksminasi. Nėra jo
kios neapykantos. Visi darbininkai, visi 
unijistai, visi broliai ir seserys.

Tų unijų laikraščiuose rasi daugį pa
veikslų. Baltveidžiai unijistai nesibijo 
būti tam pačiam paveiksle su juodvei- 
džiais. Visi krūvoje, visi didžiuojasi bū
dami vienybėje.

Gal dar gražesnį rasinės vienybės pa
vyzdį praktikoje duoda komunistai. Ne 
tik šiaurinėse, bet ir pietinėse valstijose 
komunistų judėjimas yra griežtai atme
tęs ir pasmerkęs rasinį atskyrimą. Visas 
tas judėjimas -paremtas rasine ir tauti
ne lygybe.

Tas parodo, kaip nepateisinami tie 
žmonės, kurie, tik todėl, kad jų kūno oda 
balta, nešasi aukščiau ir su pažeminimu 
ir neapykanta atsineša linkui žmonių, 
kurių kūno oda yra juoda, arba geltona. 
Jų ignorancija yra taip didelė, kaip di
dėlė jų rasinė neapykanta.

Nepateisinamas Vienpusiškumas
Tsl audra, kuri kilo spaudoje ir diplo

matijoj dėl “Pravdoje” tūpusios žinutės 
apie gandus Cairo mieste, parodė di
džiausią vienpusiškumą. Parodė pusėti
nai didelę ir veidmainystę.

Mūsų komercinėje spaudoje tuojau bu
vo prisegtas ne tik gandas, bet tikra pro
vokacija. Girdi, “Pravda” įdėjo gandus, 
apie anglų pasitarimą su vokiečiais dėl 
atskiros taikos todėl, kad Sovietų vy
riausybė pati gal planuoja atskirą tai
ką! Kai Raudonoji Armija tiek aukoja
si rytiniam fronte, tai toks užmetimas 
yra pikčiausias dalykas.

Arba, kaip pasirodo, Londono “Sun
day Times” tiesiog tvirtino, kad vokie
čiai buvo pasiūlę anglams taikos sąly
gas ir norėjo jas įteikti per Turkiją. Tai 
jau daugiau, negu gandai. Tai griežtas 
laikraščio pareiškimas. Nei Anglijos, nei 
Amerikos spauda, nei vyriausybės ne
matė reikalo už tai London “Sunday 
Times” pasmerkti. Visai nutylėjo, visai 
per pirštus praleido.

Toks stambiosios spaudos vienpusišku
mas, kokį'jinai parodė šiame incidente, 
savaime aišku, nepadeda sucementuoti 
taip reikalingą Jungtinių Tautų vieny-

Karti Tiesa Apie Lenkiją
Tiksliai kai kas bando paslėpti prieš

karinę istoriją apie Lenkiją, apie jos di
plomatiją, apie jos pagalbą Hitlerin. Vo
kietijai. Mums atrodo, kad labai daug 
karčios teisybės tuo reikalu pasakė žur
nalas “Karas ir Darbininkų Klasė”. Žur
nalas primena tą nemalonią praeitį. Pa
rodo, kad tie patys lenkiški ponai, kurie 
dabar taip* energingai šaudo į Sovietų 
Sąjungą iš Londono, turi labai blogus 
rekordus.

Žurnalas sako:
“Kai Hitleris paėmė Vokietiją į savo 

rankas, nuo to laiko Lenkija dar stipriau 
pasviro į Vokietijos pusę ir sabotažavo 
Sovietų pastangas Genevoje, siekusias 

suvest įvairius kraštus į bendrus apsau
gos veiksmus (prieš Hitlerį). Lenkija 
tada padarė ilgalaikę sutartį su Vokieti
ja: jinai rengėsi tapti atviru Vokietijos 
sąjungininku.

“Visi faktai rodo, kad Lenkijos valdžia 
turėjo intenciją išstoti karan išvien su 
Vokietija... visa užsieninė lenkų politika 
nuo 1934 metų buvo kreipiama ton pu
sėn.

“Dalykai skirtingai išėjo tik todėl, kad 
Hitleris nusprendė padaryt Lenkiją savo 
auka, o ne savo talkininke.”

Lietuvių tauta turi nesuskaitomą dau
gybę karčių prityrimų santykiuose su 
imperialistiniais lenkais. Jų plėšikiškumą 
Lietuva puikiai pažįsta. Istorija su Vil
nium žinoma visam svietui. Kas blogiau
sia, kad jie pasirodo nebepataisomais.

Tais nuodais yra apsvaigę ne tik poli
tikieriai, kurie sudaro lenkų valdžią in 
exile, bet ir taip vadinami mokslo vyrai. 
Jie irgi nori Lenkijos, kuri remtųsi pa
vergimu kitų tautų. Jie nori baltarusių, 
ukrainiečių ir lietuvių.

Štai sausio 19 dienos New York Times 
tilpo pareiškimas septyniolikos lenkų 
profesorių, daktarų, mokytojų. Tie 
“mokslininkai” tiesiog sako, kad Vilnius 
turi priklausyt Lenkijai. Girdi, “toje te
ritorijoje didieji miestai, kaip Lvovas ir 
Vilnius, yra apgyventi milžiniškoje dau
gumoje gryniausių lenkų ir yra vieni iš 
vyriausių lenkiškos kultūros centrų.”

Lietuvos sostinė lenkų kultūros cent
ras! Tik todėl, kad prieš kiek metų len
kiški plėšikai su Želigovskiu pryšakyje 
ginklo ir. smurto pagelba Vilnių užgro
bė.

Mūsų klerikalai, tautininkai ir menše
vikai, kurie taip kietai susibičiuliavo su. 
šitais imperialistiniais lenkais, padeda jų 
plešikiškumui didėti. Jie prisideda prie 
plėtimo lenkų užmačių ant Vilniaus. Jų 
neapykanta Soviet. Sąjungai padarė juos 
akliausiais imperialistinių lenkų įran
kiais. s

^L*W-f < ir■_■-■
■ ■/ , ''. V:

■/<
C^YT*

VAiždas is šiaurinio rytų fronto. Karelijoje raudonarniiečiai palikę briedžius 
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Kur Link Veda Lietuvius
Katalikus Jų Vadai?

Jie Vaduojasi Ne Religijos, Bet Politinio Gešefto Sumetimais
_ ___________________•_______ ' _ 5 **’

Rašo L. PRŪSEIKA
KATALIKAI SAKĖ — - Lietuvos prezidentą ir net 
SMETONA FAŠISTAS.' tam tikrą asmenį siuntinėja 
Devintą .dieną sausio An- P° Amerikos c Iro H t i a m ir o

> ■ tautininkus, 
kad jis prikalbintų tauti
ninkus atsižadėti p. A. Sme
tonos...”

Iš to visko, kas'viršuj pa
sakyta ir iš paduodamų iš- 

a traukų Amerikos lietuviai 
katalikai negali nususidary- 
ti nuomonę, kad “Draugas,” 
“Darbininkas” ir “Lietuvių 
Žinios” nusistatę prieš Sme
toną ir visą jo vadovauja
mą tautininkų srovę.

Galima dar priminti, kad 
: Smetonai atvykus Ameri- 

randančia"‘k-on< “Draugaf. įkartą ra- 
se, jog Jis neteisėtas Lietu
vos prezidentas. Galima dar 
priminti, kad kada smeto
ninis režimas pradėjo kry- 

A. žiaus karą prieš Suvalkijos 
Smetonos kalbos, kurią jis I ūkininkus ™
pasakė Lietuvos tautininkų j “Draugas 
partijos suvažiavime, 1932 
metuose. Toje savo kalboje 
A. Smetona užgiria Musso- 
linį ir džiaugiasi, kad “Ita
lija pirma paskelbė naują 
valstybės santvarką, pava
dintą fašizmu.”

Smetona dar daugiau 
džiaugėsi, kad—

“Po Italijos ir kiti kraš
tai, kaip Lenkija, Jugosla
vija, Lietuva, grąsomi a- 
narchijos, staiga pasisuko 
nuo liberalizmo ir ėjo prie 
vieningos autoritetinės val
džios.”

Smetona, toje savo kalbo
je, reiškia 
džiaugsmo, 
ir —

“Vokietija 
venusi Veimaro konstituci
ja... šiandien, Hitlerio va
dovaujama, fašistiškai per
sitvarko ir kuria trečiąjį 
reichą.”

A. Smetona buvo įsitiki
nęs Mussolinio ir Hitlerio 
pasekėjas. Jis atkarto tinai 
sakė: “Lietuvos tautinin
kams (tai yra, smetoninin- 
kams) Italijos fašizmas pa
tinka.”

Jokiu peiliu negalima iš
skusti tų posakių, tų pa
reiškimų, tų kalbų ir raš-
KĄ SAKĖ DRAUGAS IR 

DARBININKAS.
“Lietuvių Žinios” vadina 

Smetoną lietuviško fašizmo 
autorium ir sako, kad yra 
“aukščiausio laipsnio bepro
tystė” lietuviam sekti Sme
toną ir smetonininkūs.

Beveik tuo pačiu laiku, 
kiti du laikraščiai, kurie 
save taip pat vadina katali
kiškais; būtent “Darbinin
kas” ir “Draugas” irgi pa
reiškė savo nusistatymą 
prieš Smetonos vadovauja
mus tautininkus.

“Darbininkas” (4. d. sau
sio)’sako, kad “tautininkų 
partija nešiojosi fašizmo iš
kabą.” Apie šaukiamąjį 
tautininkų “seimą” New 
Yorke “Darbininkas” sako, 
kad “išpūst jį iki visuome
ninės reikšmės nebus gali
mybės.”

“Draugas” rašo, kad sme- 
tonininkų “Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga susideda ne iš 
draugijų ir organižacijų, 
bet iš keletos paskirų gero
kai f ašis tuo j ančių tautinin
kų, kurių dvasios vadu yra 
A. Smetona.”

“Dirva,” vyriausias orga
nas Smetonos dinastijos, 
piktai atšovė “Draugui”:

“Ponas Šimutis (“Drau
go” redaktoriui) ignoruoja

tanas Smetona sudegė gais
re. O dvi dienas pirm to 
katalikų laikraštis “Lietu- • 
vių Žinios” (Pittsburgh, 
Pa.) rašė štai ką:

t

“šiandien, kada fašizmas 
gyvena savo paskutines die
nas, būtų politiška saužu- 
dystė ir aukščiausio laips
nio beprotystė lietuviams 
sekti paskui lietuviško fa
šizmo autorių A. Smetoną, 
kuris dar visai nesenai gė-; 
re josi Mussolinio ir Hitlerio 
tvirta valdžia, l--------------
malšinančia išjudintas ita 
lų ir vokiečių minias.”

Toliau “Lietuvių Žinios” 
paduoda ištraukų iš

dar didesnio 
kad pagaliau

(1935-36 m.), 
gan smarkiai 

atakavo Smetonos valdžią. 
Galima dar priminti, kad 
kada pernai Smetona lankė
si Philadelphijoj — vietos 
lietuviai kunigai jį boiko
tavo.

PERSIVERTĖ RAGO- 
‘ ŽIUM

Bet štai, Antanas Smeto
na numiršta, numiršta as
muo, kuris 1926 metais po 
velėna pakasė Lietuvos de
mokratiją, pakasdamas po 
velėna .žymiausius kovoto
jus prieš fašizmą.

Ir su ta pačia diena 
“Draugas” pasidaro miru
sio Smetonos garbintoju, jo 
dinastijos, jo šalininkų ofi
cialiu organu,

“Draugo” N-ry iš sausio 
11 dienos K. Prunskis skai
sčiomis spalvomis apiplėšia. 
Smetonos asmenybę. Iš fa
šistų vado, iš Mussolinio- 
Hitlerio garbintojo padaro
ma didžiausias tautos veikė
jas! Neliko nei fašisto, nei 
f ašistuojančių tautininkų! 
Tik tauri ir darbšti asme
nybė.

Prunskis-Šimutis persi
vertė ragožium, kaip pirmo 
laipsnio akrobatai!

Negana to. Šimutis, kai
po Romos Katalikų Susivie
nijimo prezidentas, įgalioja 
prelatą Krušą atstovauti 
katalikų Susivienijimą 
Smetonos

Negana 
praneša, 
šermenis 
tiek kunigų.

Ką tas reiškia? Reiškia, 
Smetonai atleidžiama visos 
fašistinės jo nuodėmės ir 
prasižengimai. Reiškia, kad 
Šimutis, Prunskis, Krušas 
ir jiems panašūs vadai tie
sia tiltą sūsitaikint ir susi- 
artint su ta srove, kuriai 
Vadovavo miręsis Smetona.

Smetonos nebėr. Bet juk 
liko jo pasekėjai. Ar jūs 
manote, kad “Dirva” ir dar 
'du kiti semtoniniai laikra
ščiai pasikeis, pasidarys de
mokratiniai? Niekas, net 
maži vaikai tokiais stebuk
lais netiki. \

“Dirva”, pastaruoju lai
ku, ypač siuto prieš demb-v 
kratiją. V

To laikraščio N-ry iš 31 
d. gruodžio Smetonos sūnus 
Julius, pasislėpęs po pseu
donimu Rimvydis, štai ką 
rašo:

‘Amerika ir Anglija šian
dien kovoja ne dėl visų tau
tų laisvės, ne dėl priespau
dos pašalinimo, o dėl Ang
lijos imperijos išgelbėjimo 
ir dėl Europos ar bent jos

laidotuvėse.
to. “Draugas” 

kad į Smetonos 
suvažiuos tiek ir
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ugadų su Smetonos politine 
paderme; jeigu po priedan
ga veidmainingo ašarojimo 
ji eina prie naujo politinio 
gešefto, tuo blogiau jai. 
Kas nori nuslėpt, užmozot 
fašistinį turinį smetoninin- 
kų - tautininkų srovės, tas 
parodo, kad jis pats netoli 
nuo fašizmo bėgęs.

Amerikos lietuviai katali
kai! Atėjo laikas, kad jūs 
prabiltume! ir drąsiai pasi-

dalies atidavimo aziatams- 
komunistams.”

Smetonukas išplūsta An
gliją, išvadindamas ją. -viso- į sakytumėt prieš tokius va
ldais būdais. Amerika jis !^USt 
jau taip-pat nepasitiki. So
vietų šalį, kaip ir visuo-į 
met, chuliganiškai šmeižia. 
Teherano konferencija jam 
negera, ji šiokia ir tokia.

Tas visas jo straipsnis ! 
permirkęs hitleriniu raugu!

Jeigu Šimučio-Prunskio- 
Krušo kompanija eina prie

Atsiminkit, civilizuotas 
pasaulis kovoja už demo-

i kratiją. Lietuva taip pat • 
bus demokratinė. Joje nei 
iš tolo nebus nieko tokio, 

į kas primintų smetoninį re
žimą.

“Vilnis”

Leitenanto Klimavičiaus vadovystėj, lietuvių raudonar
miečių patranka skina kelią i Lietuvą. Liepos mėnesį jie 
savo ugnimi sunaikino vieną vokiečių štabą.

Lietuviams Žinios
švedų spauda praneša apie i tai iš Reicho prieš vietinius 
chaotiškas gyvenimo sąly- ‘gyventojus tur pirmenybes 
. gas Baltijos kraštuose ’gydyme. Daugelis vietinių

Neutralios švedų spaudos 
paskutiniai pranešimai ro
do, kad gyvenimo sąlygos 
Baltijos valstybėse yra ka
tastrofiškos.

Pranešama, kad maisto 
stoka pasidarė labai aštri 
ir kad visi gyventojai pasi
darė visiškai 
nuo juodosios 
sos ir bulvių nebegalima 
gauti, ir žuvų 
gražu nepakankami. Kalė
doms buvo duoti papildomi 
racionavimo kiekiai tiktai 
privilegijuotiems Baltijos 
kraštų gyventojams, kas ro- 
ro apie rubežiuotą Baltijos 
kraštų gyventojų dietą. 
“Revealer iZeitung”, kaip 
paduoda “Svenska Dagbla
det”, pranešė, kad Estijos 
apsaugos policijos ir Waf- 
fen SS nariai, mažiau kaip 
10 metų amžiaus, gaus pa
pildomą Kalėdų racionavi
mo kiekį — vieną kilogra
mą sūdytos žuvies, 200 gra
mų biskvitų ir 250 gramų 
cirtinos sulčių ekstrakto.

priklausomi 
rinkos. Mė-

ištekliai toli

gyventojų yra išvejami iš 
savo namų, kad suteikti vie
tos “ponų tautos” atsto
vams. Iš o seka vis didė
janti neapykanta vokie
čiams. “Po saulėleidžio,” 
kaip praneša švedų laikraš
čiai, “nei vienas vokietys 
nėra saugus. Nei, dėl tos 
pačios priežasties, dienos 
metu. Vokiečiai kasdien y- 
ra žudomi ir nusikaltėliai 
nėra surandami.”

Karines tarnybos išimtys 
panaikinamos

Pagal Stockholmo laikra
ščio Aftontidningen gruo
džio 22 d. pranešimus tiek 
Estijoje, tiek Latvijoje at
šauktos karinės tarnybos 
išimtys, kurios anksčiau bu
vo suteiktos.

Taip pat pranešama, kad 
i Estijoje buvo mobilizuota 
1924 metų klasės vyrai.

Ingriai išnaudojami, blogai 
apgyvendinami, — sako 
, suomių laikraštis. > 
Praėjusią savaitę Helsin

ky pasirodė pirmasis vie
šas spaudos prisipažinimas 
apie “repatrijuotų” iš Rusi
jos - Estijos pasienio teri- 

ventojus nuo Baltijos pa-|torijų ingrių padėtį, 
kraščio mažiausia 2 kilome- į . . , ,. , , .x , 
fru iimqfnip I Arbetarbladet, cituoda-U Juostoje. |mas Khansallissialisti> ko.

Priverčiama Baltijos žmo
nių evakuacija į Vokietiją 
padėties nei kiek nepataisė. 
Nerviški/naciai pastaruoju 
metu įsakė iškelti visus gy-

Pagal “Svenska Dagbla- Imentavo “skandalingą ing- 
det” kuro ištekliai yra taip rių traktavimą’,’, nurodyda-
maži, kad civiliai valgo ir 
miega viršutiniuose drabu
žiuose. Kad sutaupius kurą, 
nacių įsakymu uždrausta 
vėdinti namus ilgiau nei 3 
minutes į dieną.
' Goteborgo Handels-Och 
Sjofarts-Tidriings, cituoda
mas keleivius, nurodo, kad 
tyfuso, difterijos ir influ- 
enzos epidemijos ir neda- 
valgymo ligos siaučia Balti
jos kraštuose. Daktarų trū
kumas padarė tinkamą epi
demijų gydymą neįmanomu 
ir dėlto mirties atsitikimai 
smarkiai kyla.

Marijai atvykę evakuan-

mas, kad “darbdaviai, ne
žiūrint pažadų mokėti to
kius pat atlyginimus, kaip 
suomių darbininkams ir su
teikti padorias apgyvendi
nimo sąlygas, išnaudoja in- 
grius”. Ingriai, kaip sako
ma, “gyvena lūšnose, netin
kamose jokiam gyvam su
tvėrimui.”

Laikraštis pabrėžia, kad 
ingriai “nepajėgia apginti 
§avo pačių interesus, ka
dangi jie nėra organizuoti”, 
ir ragina suomių darbda
vius pagerinti ingriams ‘ ,
darbo ib gyvenimo sąlygas.

O. W. L
■
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Lietuvių Meno Sąjungos Veikla 1943 Met
(LMS) per- 

ir už ją agi- 
kad mažai ir 
Bet kuomet

Apie Lietuvių Meno Sąjungą 
eitais metais mažai buvo rašyta 
tuota. Kaip .kam galėjo atrodyti, 
veikta, o dar mažiau nuveikta,
mes peržiūrinėjame savus rekordus už per
eitus metus, tai surandame, kad buvo veikta 
ir šis tas nuveikta.

Reikia žymėti, kad mūsų veiklai 'buvo sun
kiau 1943 metais, negu pirmesniais metais. 
Pereitais metais iš LMS Centro Komiteto trys 
veiklūs nariai pasitraukė — P. Balsys, Jurgis 
Kazakevičius ir N. Pakalniškis. Jie visi dabar 
tarnauja kaipo kariai.

LMS IŠLEISTI VEIKALAI 1943 METAIS.
Lietuvių Meno Sąjunga 1943 metais išleido 

sekamus veikalus: “Vargšas Tadas,” “Dėdė 
Atvažiavo.” šie du veikalai buvo išsibaigę, jų 
padarytos naujos laidos.

“Prakeikimas,” “Vos Neapsivedė,” “Dėdės 
Silvestro Kieme,” “Buvo Klaida,” “Mirties 
Laižybos,” “Anapus Nemuno” — nauji veika
lai. Tai, kaip matome, net aštuoni (8) scenos 
veikalai išleista. Tik du jų pakartoti, panau
jinti. Visi kiti yra originaliai veikalai, žino
ma, tai nėra dideli veikalai, bet po du sudė
jus užtenka vakaro programai.

Du šių veikalų — “Dėdės Silvestro Kieme” 
ir “Anapus Nemuno” — yra parašyti Lietu
vos rašytojų. “Anapus Nemuno” ir “Dėdės 
Silvestro Kieme” savo turiniu vaizduoja da
bartinį Lietuvos gyvenimą. Juose vaizdžiai 
parodoma naciai žiaurumas ir Lietuvos žmo
nių kovos prieš!vokiečius. Juos reikia vaidinti 
.kiekvienoje kolonijoje.

Meno Sąjungai, bet pačiom kuopoms, visam 
judėjimui.

Meno Sąjungos išleisti veikalai- vaidinami 
ir dainos dainuojamos veik išimtinai LDS, 
LLD kuopų ir kitų organizacijų parengimuo
se. Tad čia prašoma parama, narystė į LMS, 
nėra parama Meno Sąjungai, bet minėtom 
kuopom į ir visam lietuvių judėjimui.

Narystės mokestis į LMS yra $5.00. • Orga
nizacijoms, kurios užsimoka pilno nario duok
les ($5.00), yra siuntinėjami visi LMS leidi
niai. Kuopos ir organizacijos gali tapti LMS 
narėmis ir už $3.00 metinių duoklių. Bet šios 
kuopos ir organizacijos vadinamos broliško
mis LMS narėmis. Broliškom organizacijom 
LMS leidiniai nesiuntinėjama.

V. Bovinas, LMS Sekret.

Neverki, Tėvyne!
Neverki tėvyne, nes saulė jau kyla.
Tave spinduliai jos pasieks.
Nukris tau nuo rankų vergijos grandine, 
Krūtinė laisvai atsikvėps.

Kentėjimus, ašaras, Nemuno bangos
Į jūrų gelmes nuplukdys. K 
Gyvenimas amžiais bus mielas ir brangus, 
Skausmai tie seni nebegrįš.

žydės vėl pavasarį sodai kaimuose,
O varpomis dirvos linguos,
Jaunimas, begriebdamas lankose, 
Linksmas daineles sau dainuo^. 

P. B. Pilėnas.

M E N M
Hartford, Conn.

DAINOS—MUZIKA.
Muzikos-dainų leidime pereitais metais 

LMS susidomėjo momento reikalu. Buvo rū
pintasi, kad išleisti dainų ne tik todėl, kad iš
leisti. Reikėjo pasirinkti, gauti muzikos 'šio 
laiko, kad tiktų pakėlimui, mobilizavimui mo
ralinio sąjūdžio karui laimėti.

LMS išleido dainų įvairių kompozitorių — 
J. Tallat-Kelpšos, Juozo žurono, Zigmo Alek
sandravičiaus, Stasio Šimkaus ir Dmitrio Šos- 
takoviČiaus. Sekamas dainas LMS išleido 1943 
metais: “Už Visų Tautų Liuosybę,” “Sudiev 
Motinėlė ir Tau Mergužėle,” “Hitlerizmo Pa
baiga,” “Ei, Armonika,” “Kur Lygūs Laukai,” 
“Jungtinės Tautos,” “Plieno žirgas,” “Apie 
Blusą, Ilgakoję” — aštuonios dainos.

Būtų išleista ir daugiau, jei būtų daugiau 
L. M. S. Centre technikinių jėgų. Kai ku
rios dainos ir visas karinių dainų rinkinys 
techniškai nesuspėta išleisti pereitais metais. 
Taip pat ir scenos veikalai dėl tų pačių tech
nikinių jėgų stokos ne visi išleista, kaip kad 
buvo planuota.

Pereitais metais neišleista ir nėbandyta iš
leisti operečių. Nenormali karo padėtis su
trukdė didelių veikalų ir operečių vaidinimą. 
Todėl LMS Centras ir ėmėsi tokių dainų ir 
veikalų leidimo, kurie atsako šiam laikui. 
Kiek galima numatyti, karas nesitęs amžinai. 
Atėjus taikai, gyvenimas sunormalės, mes ga
lėsime pilniau ir daugiau veikti meno, kultū
ros srityje—reikės chorams operečių, veikalų 
ir daugiau dainų. Didesniam meno darbui mes 
turime ruoštis jau dabar.

LMS FINANSAI — DUOKLĖS
Lietuvių .Meno Sąjungos ižde, su pradžia 

šių metų, yra mažiau dviejų šimtų dolerių. 
Kaipo centrinei organizacijai, yra labai ma
žas iždas. Gi vienos operetės išleidimas, pi
giausiu būdu, atsieina apie 300 dol. Tad, kuo
met mes aukojame karo reikalams, nepamirš
kime ir mūsų meno fronto.

Pradžioje naujų metų laikas užsimokėti 
duokles. Ne tik duokles reikia užsimokėti į 
Lietuvių Meno Sąjungą, bet ir kitais būdais 
galima paremti LMS veiklą — aukomis. Mū
sų organizacijų .kuopos, moterų kliubai gali 
įstoti į LMS ir paaukoti bent kartą į metus 
veikalų išleidimui.

Už šiuos metus (1944) į LMS duokles už
simokėjo pavieniai: Joe Schmidt, O. A. Jatul, 
K. Valent, P. Mingila — po $1.00; Juozas 
Daubaras — $3.00. Vilijos Choras, Waterbu
ry, Conn., $15.00 — už tris metus. Aido Cho
ras, Detroit, Mich. — $5.00. Montello Teatra
liškas Ratelis $5.00 — už 1943 metus.

LDS, LLD IR MOTERŲ KLIUBAI
Mes kviečiame visas LDS, LLD kuopas, 

Moterų Kliubus atnaujinti savo narystę ir 
šiais metais. LMS Centro Komitetasprašo 
visas mūsų organizacijų kuopas, kliubus, ku
rie dar nėra nariais šios mūsų meninės orga
nizacijos, įstoti į LMS. Savo duoklėmis padė
site išleisti daugiau ir tinkamesnių dainų, sce
nos veikalų ir operečių. Tai bus parama ne

Tolstojaus “Karas ir 
Taika” — Opera

New Yorko Times’o muzikos kritikas, per- 
žvalgininkas Olin Downes, duoda platų apra
šymą, arti trijų laikraščio špaltų, apie naujai 
sukurtą operą — Karas ir Taika. Karas ir 
Taika yra didelis ir veik visose didesnėse kal
bose žinomas Tolstojaus veikalas. Iš šio veika
lo operą, libretą ir muziką, sukūrė žymus So
vietų kompozitorius — Prokofievas.

Olin Downes nėra tas kritikas, kuris rašy
tų ūpo pagautas. Ypač Sovietų muziką jis ima 
kritiškai. Tačiau šį .kūrinį jis įvertina labai 
teigiamai. Kritikas nurodo į Tolstojaus veika
lą Karas ir Taika, kad jį paruošti teatrui, 
reikėtų rašyti trilogą — apie tris scenai vei
kalus, bet Sovietų kompozitorius sugebėjo vi
są veikalo pasaką suimti į vieną operą.

Ir opera Karas ir Taika pirmiausia bus 
perstatyta Metropolitan Operoj, New Yorke. 
Aišku, kad bus viena iš žymiausių operų. Ir 
ši opera pataikyta šiam laiku, ji vaizduoja ka
rą su Napoleonu. Galima drąsiai sakyti, 
opera Karas ir Taika bus žymiausiu meno 
riniu šio karinio perijodo.

Tolstojaus veikalas yra didelis kūrinys, 
me vaizduojama keliolikos metų gyvenimas. 
Opera, arba bent koks scenos veikalas para
šyti iš Karas ir Taika yra labai sunki užduo
tis,—tai reikalauja gabumais apdovanoto me
nininko. Prokofievas šį didelį darbą, tariant 
Downeso žodžiais, labai gabiai atliko. Jis sa
vo operos kūrinyje veikalo ilgą turinį suglau
dė, dar pagerino, suprasmino.

Kaip .kad Tolstojus savo veikale, taip ir 
Prokofievas operoj Karas ir Taika vaizduoja 
Rusų-Napoleono karą. Napoleonas 1812 me
tais, kaip kad Hitleris šiame kare, sakė, jog 
jis gali sunaikinti ir paimti Maskvą tik vienu 
rankos pamojimu. Mat, jis maršavo ant Mas
kvos su 500,000 stiprios armijos. Napoleonas 
degino ir naikino silpnas tautas. Jis užkaria
vo Baltgudiją, Lietuvą ir paėmė Maskvą, nes 
rusų armija, kuri tuo laiku turėjo tik apie 
200,000 karių, traukėsi gilumon.

Bet netrukus, užėjus šalčiams, Napoleonas 
su savo armija turėjo trauktis. Jo armijos ma
žai tebegrįžo iš Rusijos. Vienok Napoleonas 
neatsisakė nuo savo karinių ambicijų. Kaip 
dabar Hitleris, taip tais laikais Napoleonas 
siekė valdyti Europą. Jo dramos klimaksas bu
vo toks, kaip kad dabar numatoma bus Hit
lerio. Rusija susijungė su Anglija, Prūsija, 
Austrija, Švedija ir ne tik išvijo Napoleoną 
iš savo kraštų, bet ir Paryžių paėmė.

Karas ir Taika operoj vaizduojami žymiau
si charakteriai 1812 metų karo—Napoleonas, 
Kutuzovas, abiejų kariaujančių šalių kariai, 
Rusijos partizanai ir civilio gyvenimo svar
būs žmonės.

Tolstojaus veikalo opera veikiausia nebus 
paruošta šiam sezonui. Ją galėsime matyti tik 
sekančiam operų vaidinimo sezone. Įsceneriza- 
vimui naujos operos rekomenduojama kviesti 
specialistai iš Sovietų

jog 
kū-

& Bovinas.

Virš metai laiko atgal pro- 
[ gresyvės draugystės bandė pri- 
i si dėti prie vietos Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus Skyriaus, bet 
dar ir dabar yra draugų, kurie 
mus vis bara, būk mes atsisa-

I kerne sykiu veikti. Todėl ir 
matau reikalo čia plačiau pa
aiškinti tą reikalą.

Penkios progresyvės organi
zacijos buvo pasiuntę 8 dele
gatus į Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus Skyriaus susirinkimą. 
Ten negalėjome daug ką suži
noti, nes jie neturėjo protoko
lų knygos. Kodėl ? Mes neži
nome.

Pranešė, kad rengia baza- 
rą, kurio pelnas bus perduo
tas Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ir kalėdinėms dova
noms lietuviams kareiviams 
Amerikos armijoj. Tas baza- 
ras įvyko vasario 6 d., 1943. 
Buvo išdalinta tikietai visiems 
delegatams. Taipgi pranešė, 

siaubdami ją ugnies jūra. Jis ne kartą, kad grupė moterų siūs ir ban- 
užpiltas sušalusios žemės luitais, per
traukdavo šaudymą.

— Ar gyvas? ■ 
ta besikaują draugai.

Jis pajudino pečiais, pratrindavo akis, 
atkasdavo užverstą apkasą, — ir vėl 
siuntė mirtį vokiečiams, besiveržian
tiems prie kalvos. Kai jis pamatydavo 
lygumoje nuo savo kulkos bedrimbantį 
vokietį, jį apimdavo dar didesnė kovos 
aistra.

Vakaras. Priešas, daug kartų kruvi
nai atblokštas, nutilo.

— Kaip sekėsi? — paklausė Dobilėną 
būrio vadas, žinodamas jį esant gerą 
šaulį.

—• Į gyvą taikinį mano ranka lengva. 
Tik iš ryto... Gėda ir pasakoti...

— Buvo baisoka. Mačiau, mačiau. O 
kai bijai, tai ir nesiseka.

Ilga naktis. Dar ilgesnė ji darosi, kai 
pirmą kartą guli sniege ir kiekvienu 
savo sąnariu jauti didelį šaltį.

Dobilėnas rytą pakilo, nuo galvos ligi 
kojų apibertas šerkšno sidabru. Jis 
džiugiai trypė, pagalvojo apie vakar die
nos kovą, apie naktį, praleistą apkasuose 
ir pats stebėjosi savo ištvermingumu. 
Dar šviesesnė džiugesio liepsna švyste
lėjo jo veide, kai išgirdo apie žygį, ku
ris turėjo tuoj prasidėti.

Kovotojai pakilo iš apkasų, ir perbėgi
mais greičiau ir greičiau slinko į priekį. 
Kai jie slėnyje kirpdami vielų užtvarą, 
sugulė, vokiečių minos krito jau už jų 
nugaros. Tiktai kulkosvaidžių lietus 
smarkiai juos čaižė. Dobilėnui į šalmą 
dzinktelėjo kulka. Šalmas nuo galvos 
nukrito. Automatu jis jį pristūmė ar
čiau, užsidėjo ir ėmė šliaužti kaimo link. 
O kaimas, žėrintis žiemos peizažo sidab
riniam vainike, — jį žavėjo. Jį užvaldė 
viena mintis: greičiau į priekį, į priešo 
užimtą kaimą:

Dobilėnas prie to kaimo šliaužė pir
mas, o jį sekė, išsisklaidžiusi bangomis, 
visa kuopa. Kulkos, tartum sunkūs švi
no lašai, krito, aplinkui. Jis ilgai stebėjo 
kaimą, stengdamasis pagal kulkų zvim
bimą surasti vokiečių kulkosvaidžio liz-

Amerikiečiai atsargiai žengia per aikštę Italijos apgriautam mieste San Vittore. 
Jie mato nacių paliktą kanuolę ir saugosi, kad tai nebūtų slastai. Šis paveikslas buvo 
imtas, kai bėgdami naciai vis dar šj miestą apšaudinėjo.

A. Liepsnonis

TĖVYNE
(Apysaka)

Kariai žygiavo giliai užpustytu keliu. 
Žvarbus vėjas skaudžiai bėrė į veidą 
sniegą. Petras Dobilėnas žygiavo 
tylėdamas, kaip visi jo draugai. 
Jo milinė, apiberta snieguolėmis, spin
dėjo, kaip deimantas., Nuo pramir- 
kusių kelnių buvo šaltą keliams. Petį 
spaudė automatas. <

Ilga kelionė ir nemigo naktys jį labai 
išvargino. Tačiau mintis, kad jau nebe
toli frontas, —teikė naujų jėgų. Ir jis 
brido per gilų sniegą, pralenkdamas la
biau nusikamavusius karius. Žmonių 
veidai išreiškė didelį nuovargį. Tačiau 
niekas nuo žygio neatsiliko.

Septintą žygio dieną kariai pasiekė 
frontą. Apsistojo sudegintame kaime. 
Prie kelio rūsčiai styrojo medžiai, gaisro 
nusvilintomis viršūnėmis. Riogsojo su
daužyti vokiečių tankai ir sunkvežimiai.

Petras Dobilėnas ėjo apžiūrėti kaimą, 
tačiau niekur nematė nė gyvos dvasios. 
Tik tai galukaimėje jis pastebėjo gulin
tį ant sniego moters lavoną su peršauta 
nugara, o šalia jos — sušalusį kūdikį. 
Moteris drybsojo veidu į rytus. Atrodė, 
jog ji bėgo į tą pusę, iš kurios atžygia- . 
vo Raudonoji Armija...

Petras Dobilėnas tylėdamas stovėjo 
prie lavonų ir visas liepsnojo neapykan
ta.

— Gal mano tėvus taip: Lietuvoje nu
žudė, — pagalvojo jis, visas drebėdamas 
nuo pasibaisėjimo.

Tolumoje gaudė patrankos, o padan
gėje žybčiojo, kaip žiežirbos kalvėje, 
liepsnelės, švietė žvaigždės.

Dobilėnas pasuko atgal į 
surado savo būriui 
griautame name.

Išdaužyti langai, 
trobos vidų, vienu
grindis. Visi ieškojo 
ankšta. Dobilėnas susigūžė 
dar mažiau užimti vietos, 
kuprinės sušalusios duonos, 
vakarieniavo,, padaužė batą
dydamas kojas, ir užsnūdo ant draugo 
peties.

Pro vasario mėnesio speigą aušo gražus 
žiemos rytas. Buvo duotas signalas atsi
kelti. Dobilėnas su grupe karių nužygia
vo į priešakines fronto linijas. Jo širdis 
smarkiai plakė. Štai frontas. Sprogo mi
nos ir zvimbė kulkos. Jis daug kartų 
gulė, šliaužė, bėgo susikūprinęs, kol pa
siekė kalvą. Kalvoje iškasė apkasą, ap
vainikuodamas jį sniego luitais.

Žemė, prie kurios jis prisiglaudė su 
savo automatu, kaip prie žmogaus krū
tinės, buvo tik vakar atkariauta. Ji dar 
buvo nuklota vokiečių lavonais. Ir jis 
visa širdimi juto pirmą laisvą jos ato-

nakvynę
kaimą. Jis 
pusiau su-

įlūžusios į

dažus vynios Raudonajam
Kryžiui, kuri vadinasi Holy

— paklausdavo jį gre- Trinity ir jos tą patį vardą

Lubos, 
galu atsirėmusios į 

užuovėjos. Buvo 
kampe, kad 
Ištraukė iš 
dešros, pa- 
į batą, šil-

Prie kelio stovėjo trys žilvyčiai. Čia 
kažkas sujudėjo. Pagaliau medžių šešė
lyje jis įžiūrėjo kareivių figūras. Pa
šliaužęs dvidešimtį metrų, pamatė ir 
kulkosvaidį. Vėl kulka dzinktelėjo į jo 
šalmą. O nepaliaujamas kulkų zvimbi
mas vertė jį pagalvoti apie mirtį, kuri 
dabar jam žiūrėjo stačiai į akis. Bet po 
dviejų porų žiaurių mūšių ji jam buvo 
jau labiau įprasta. Jis pakilo ir bėgo, 
nukreipdamas automato papliūpą į prie
šo kulkosvaidininkus. Kulkosvaidis stai
ga nustojo veikęs.

Galinga banga kovotojai pasipylė į 
kaimą. Jie iš užpakalio ėmė supti vo
kiečių blindažus.

Dobilėnas su g kovotojų šoko prie

naudoja, kada siunčia karei
viams dovanas.

Kada progresyvių organiza
cijų delegatai išdavėme rapor
tus iš to susirinkimo, tai visi 
nariai sutiko, kad tai geras 
darbas ir reikalingas paramos, 
tik dauguma narių nesutiko, 
kad apvienyta grupė vadintųsi 

j Holy Trinity vardu, nes tas 
vardas atstovauja tik katali- 

j kų sriovę. Mums buvo patar
ta sužinoti ar ta grupė turi 

, čarterį ir jeigu norima ben
dro visų sriovių veikimo, ku
ris karo laimėjimui yra taip 
reikalingas, 
būtu duotas 

j das.
Kada mes

Liet. Raudonojo Kryžiaus Sky
riaus susirinkimą ir pareiškė
me, kad mes sutinkame visi 

i dirbti, bet vardas turi būti pri- 
! taikintas visoms sriovėms, tai 
, tūli delegatai atsiliepė, kad jie 
vardo nekeis. Bet pirmininkė 
pasakė, kad Amerikos Raudo
najame Kryžiuj ši grupė yra 
užregistruota tik kaipo Lith
uanian Chapter, arba skyrius 
Amer. Raudonojo Kryžiaus. 
Tai tada tūli delegatai ėmė 
šaukti, kad pirmininkė pada
rė klaidą, kad turi būti Holy 
Trinity vardas ir reikalavo tą 
pataisyti. Taigi, tas parodo, 
kad tūli žmonės kenkė vienin
gam darbui. Kada ta grupė 
susitvėrė, tai ten buvo tik ke
lios bažnytinės draugystės, tai, 
žinoma, galėjo vadintis, kaip 
jiems geriausiai patinka, bet 
kada jau buvo pritraukta ir ki
tų sriovių organizacijos, tai 
reikėjo ir vardą pakeisti, su 
kuo sutiko ir kunigas J. Kri- 
pas. Kada paklausėme ar turi 
čarterį, tai pirmininkė sakė, 
'kad ne, tik yra užregistruoti, 
kaip Amerikos 
Kryžiaus skyrius, 
rodėme, kad bus 
gu visos sriovės 
kareiviams dovanos bus siun
čiamos tik nuo Holy Trinity 
vardo, tai jie nežinos, kad 
juos visi remia.

Pagaliaus, tūlos moterys ka
talikės patarė mums siųsti do
vanas atskirai ir nuo savo var
do. Sakė, kad vis vien visos 
negalime vienu vakaru sueiti 
ir siūti, nes mašinų nėra. Mrs. 
Giedraitis sakė duos mums sa
vo studiją, jeigu mes sudarysi
me siuvėjų grupę. Bet kunigas 
Ambutas buvo priešingas mū
sų suėjimui pas Mrs. Giedrai
tis. Jis sakė, imkite siuvimą ir 
neškitės dirbti į savo namus. į

• H * i'
(Tąsa 5-me pusi.), ,

tai kad grupei 
nepartijinis var-

nuėjome į kitą

Raudonojo 
Mes ten nu
li egerai, jei- 
dirbsime, o



Ketvirtas Puslapis

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas 1. — Kreipiuo- i kės už sugaištą laiką ir at- 

si prie jumis su klausimu, eityje, jeigu negalėsiu dirb- 
ką aš, arba mes visi kai- ti. Ar man reikia laukti pa- 
mynai galėtume daryti. Į kolei jie pasakys, kiek duo- 
mūsų apielinkę atsikraustė * da ir priimti pasiūlymą, ar 
dirbtuvė, kuri išdirba viso- man nieko nelaukiant nu- 
kius galąstuvus. Nuo jų la- eiti pas advokatą ir paduoti 
bai dulka “emery” dulkės, reikalavimus, už kiek nu- 
kurios nuėda maliavą nuo. matoma bus nuostolių? 
stubų, net suėda bleką, iri 
sako, kad yra kenksmingos Atsakymas: Jūsų padėji-' 
sveikatai. Ta dirbtuvė ,ran- me patariama kreiptis prie i 
dasi skersai gatvės nuo mū- savo advokato neatidėlio- ; 
sų garadžiaus, ir tiek daug jant dėl tinkamo išrišimo 
prineša tų pieskų, kad net jūsų problemos, 
reikia su ševalu ševaluoti i 
nuo stogo. Mes turime labai j 
daug nesmagumų ir teko kaip"mano .......... .
susibarti, bet kaip matytis proįo ]iga. a§ galėčiau !

u? gauti legališką atsiskyrimą' 
nuo jos?

Atsakymas: Jūsų pa
duotas klausimas nesutei-1 
kia užtektinai informacijų, k

Klausimas 3. Jau 8 metai, 
• moteris serga

negalima nei mažų vaikų iš
vežti ant užpakalinių poe
čių. Ka galima būtu dary
ti?

Atsakymas: 7
paduotą klausimą pasirodo,' 
kad jis yra labai svarbus į 
dėl apgynimo žmonių svei- , 
katos. Patariama jums ir 
keliems ' kaimynams susior
ganizuoti ir kreiptis prie 
Sveikatos Departmento, 

kad jie kuo greičiausiai pa
naikintų tą gręsiantį pavo
jų. Taip pat yra svarbu ži
noti, kaip ta dirbtuvė galė
jo tenais atsikraustyti. Bū
tų svarbu, kad kas peržiū
rėtų tos dirbtuvės gautą 
autoritetą. Atidaryti dirb
tuvę rezidencijos distrikte, 
abelnai miesto 
mai neleidžia, 
kad apielinkės gyventojai 
pasirašytų ant leidimo tai 
dirbtuvei operuoti. Tas lei
dimas turi būti 100% kai
mynų pasirašytas. Iš prak
tiško patyrimo, būna nepa
prastų įvykių tuose para
šuose. Kaip kada gaunama 
tik keli tikri parašai, o kiti 
yra prirašyti ne pačių gy
ventojų. Paduodu mintis ir 
patariu atydžiai ištirti šį 
dalyką.

Laisve, Lithuanian Daily News

B.

iš vokiečių miesto Cologne. Jis gana smar-Vaizdas
kiai apgriautas amerikiečių ir anglų lėktuvų. Paveiks
las gautas Washingtone slaptais keliais.

i
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WILLKIE UŽ BENDRA 1STA 
TA KARIAM BALSUOT

New York. — Wendell 
L. Willkie sakė, kad turėtų 
būti išleistas vienas bend
ras federalis įstatymas vi
siems Jungtinių Valstijų 
kariams balsuoti prezidento 
rinkimuose ateinantį rude
nį, — kaip kad reikalauja 
prez. Rooseveltas.

Kongreso atgaleiviai siū
lo, kad Amerikos kareiviai 
ir jūreiviai balsuotų tiktai 
pagal įvairias taisykles 
kiekvienos iš 48-nių valsti
jų, žiūrint, kurios valstijos 
pilietis yra kareivis.

Willkie sako, jog karei
vių balsavimas pagal atski- 
Tas valstijas yra praktiškai 
neįvykdomas dalykas.

te prašė, kad paliautų raudo
ję, bet ponios negirdėjo tar
naitės balso ir tęsė raudojimą 
toliau, iki pribuvo stiprus ir 
muskuluotas vyras ir išvedė 
ponias laiptais žemyn, jau taip 
prisiraudojusias, kad kaip tik 
paleido stiprusis vyras ponias, 
tai viena, nepakeldama gailes
čio, keberiokšt, ir voliojasi pur
vyne. Tai bent “gryno kraujo 
lietuvaitės!” Tai bent “tautos 
vado” patrijotės!

Kartu Raudojęs.

!

Jungi Valstijų Lakūnai Bom
bardavo Caroline Salas

Washington. — Jungtinių 
Valstijų lėktuvai dar pirmą 
kartą bombardavo japonus 
Caroline salose, naikindami 
pajūrinius jų apsitvirtini
mus, ypač Kusaie saloje, 
700 mylių nuo galingosios 
japonų laivyno bazės Truk.

Dr. John Repshis i
(REPŠYS) j 1

LIETUVIS GYDYTOJAS j
278 Harvard Street

kampas Inman St., arti Central Skv.
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRObridge 6330
OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais

EVERYBODYH!

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boysl 
BUY WAR BONDS

4 LIETUVIŠKAS i
______________________ i f TDAIZTVniITC I

ILe VANDA 1
New Haven, Conn.

“Raudojimo Mėnesis”
Šiame mieste paskelbtas da

bartinis mėnesis, tai gedulos 
ir raudojimo mėnesis. Raudoji
mo skelbėjai, tai tautininkai. 
Visoms tautininkų ir “gryno 
kraujo” lietuvių organizaci
joms ir pavieniams, medaliuo- 
ti fašistai viršylos įsakė atlai
kyti gedulos, raudojimo suei
gas ir apraudoti “tautos va
do” misterišką žuvimą.

Na, prasidėjo tikras raudo
jimas “tautos vado” viernųjų 
Smetonos pasekėjų. Jie, susi
rinkę į vieną vietelę apraudot 
savo “tautos vadą,” tai kad 
jau raudojo, tai buvo girdėt 
raudojimas už kelių tarpgat- 
vių. Taip jau pylė karštas aša
ras už “tautos vado” nelai
mingą dūšelę, kad ant galo 
pradėjo ašaros riedėt net ant 
grindų, ir pradėjo dvokti ro
mas. Ponios raudotojos buvo ir 
stabdomos, kad jau nustotų 
gailavę, bet kur tau?! Kitaip 
ir būti negalėjo. Daugiausia 
atsižymėjo “tautos vado” ap
gailėjimu, tai dvi ponios. Pa
nelė, ką patarnavo ponioms 
priduot gailių ašarėlių, prašy-

TRAKTYR1US
(VALGYKLA Hl ALINfi) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

A V- nepažymite, ar moteris 
yra pripažinta serganti pa- 

i gal teismo nuosprendį, ar 
ji yra tik manoma serganti 
proto liga. Jeigu ji yra tei
smo pripažinta kaipo ne
sveiko proto ypata, tuomet 
jūs negalite gauti nuo jos 
persiskyrimą, dėl priežas
ties, kad moteris negali sa
ve tinkamai apsiginti persi
skyrimo akte. Beveik visos 
valstijos turi įstatymą, kad 
jeigu po apsivedimui mote
ris ar vyras apserga proto 
liga, jie niekuomet negali 
gauti persiskyrimą. Tačiau, | 
yra viena išimtis (excep- i 
tion). Jeigu galėtumėte įro
dyti, kad moteris buvo ne-i 
sveiko proto prieš apsivedi- i 
mą, tik tuomet jūs galėtu
mėt dabar gauti persiskyri
mą, v

Detroito Žinios
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker ii i! i

Daugiau Drabužių 
metus pradedant 
moterys, subruzdo-

Reikalinga
Naujus 

labai mes, 
me skaitlingai prie darbo, t.y., 
prie RW11 drabužių rinkimo ir 
pataisymo.

Buvo labai daug užsilikusių 
taisyti, bet su tokiu skaitlingu 
draugių atsilankymu prie pa
galbos, taisymas yra baigia
mas ir dabar tik reikia dau- 

| giau drabužių, kad greičiau 
i dapildyti, kiek reikia dėl ga
lutino pasiuntimo.

Su pradžia šių metų pridavė 
drabužių : G. Nausieda, L. Gu- 
gienė, O. Greblikienė, M. 
•Johnson, F. Petrushonis, P. 
Vedrinsky ir Agnes Noreikiu- 

Klausimas 4. Mano vai- te pridavė per D. Mockienę.
kai vedė dvi karves skersai j t Prašome ir kitų draugų at- 
gelžkelio ir iš kur tai grei- į likti tą patį, duoti ir surinkti 
tas traukinys išlindęs už- i pas kitus daugiau drabužių, 
mušė mano vaiką ir abidvi i Davusiems tariu ačiū!
karves. Po tos nelaimės pa-j Dabar, kas link mezgėjų, 

; daviau keisą advokatui ir ; katros mezgate ir katros no- 
j iki šios dienos dar nepasi- į rėtumėt mėgsti, — pradėti, 

Klausimas 2, 8 mėnesiai i’ode jokie rezultatai. Ad-'bet nežinot, kaip pradėti, tai 
atgal buvau sužeistas dirb-i vokatas sako, kad. gelžkelio esate prašomos atvažiuoti kel
tuvėje ir tuojaus pranešiau kompanija yra receiverių I vergais į stotį, 1318 Cass Avė., 
bosui, kad negaliu daugiau rankose ir negalįs daug ką Russian War Belief, lietuvių 
dirbti. Gavau lengvesnį dar- nuveikti. Aš nesuprantu, skyrių, ten mes stengsimės pa- 
bą ir jie liepė bandyti dirb- dėlko negalima prieiti prie i gelbėti.
ti, bet po 3 mėnesių aš pra- užbaigimo dalyko? 
dėjau eiti prastyn. Nuva
žiavus pas gydytoją, jis nu
ėmė X-ray ir pasakė, kad' pažymite, ar yra byla už
tik operacija gali pataisyti vesta, ar ne. Jeigu byla y ra
tą žaizdą. Pasidaviau ope
racijai, išgulėjau ligoninėje 
du mėnesiu, ir jau du mėn. 
kaip esu namie, bet dar te
bėra uždėtas kęstas. Gydy
tojas sako, kad pasveiksiu, 
bet būsiu praradęs pusę 
darbingumo, o gal ir dau
giau. Savaitė atgal buvo at
ėjęs kompanijos agentas 
kuris išklausinėjęs pasakė, 
kad apmokės bitas, bet nie
ko nesakė kas man apmo-

patvarky- 
reikalauja,

už pataisymą baro. Dabar šva
rioj svetainėj ir prie gražaus 
baro, tai ir išsigerti bus ska
niau. O tą neužilgo ir galėsi
me atlikti, tai ant Moterų Pa
žangos Kliubo parengimo, ku- 

! ris įvyks šį mėnesį, 23 dieną.
Ir neapsigaukite, brolyčiai, .7 
manydami, kad ten nebus ska
nių valgių ir gėrimų. Užsimo
kėjęs $ valgyk, kiek norėsi, o 
su gėrimu — Well — žinokis.

Garbė pažangietėms ir Ai
do Chorui už prisidėjimą po 
$50 dėl išgražinimo svetainės.

Dabar noriu priminti svetai
nės komitetui, kad nepamirš- 
tumėt ateiti ant susirinkimo, 
kuris įvyks sausio mėnesio 28 
dieną, 1944, Draugijų Svetai
nėje, ne vėliau, kaip 7 :30 vai. 
vakare.

337 UNION AVENUE j|
BROOKLYN, N. Y. | fe

I

‘ 411 Grand St. Brooklyn Ji

Z. Dantiene. F. W. SH ALINS
(Shalinskas)

Tcl. STagg 2-0783 2
NIGHT — IIAveincyer 8-1158. /.

CHARLES 
if UP-TO-DATE 

1 BARBER SHOP |
1 K. DEGUTIS, Savininkas į

Prieinamos Kainos *
306 Union Avenue |

« Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 1 
£ Brooklyn
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Ji

g MATEUŠAS SIMONA VIČIUS į
® GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

4

Draugė U. Jurkevičienė duos 
i pilnas instrukcijas ir prie di- 

Atsakymas: Klausime ne- dėsnio būrio draugių bus sma
gu

užvesta, be abejonės jūsų > 
keisas turėtų prieiti prie iš-- 
tyrinėjimo. Jeigu nėra by- j 
los užvestos, tuomet dalyką 
galite priskaityti prie pra
laimėjimo. Reikalaukite ad
vokato įrodyti, ar byla yra 
užvesta ir už kiek užvesta.

Adv. Charles P. Kai.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
Jei kuriems yra keblumu patiems pasiųsti mokestį už 
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių. 

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

dirbti.

Truputį Apie Draugijų 
Svetainę

susi-

toms
Kliu- 
turė-

Pabaigus senus metus ir pra
dėjus naujus, būtų labai geras 
dalykas, kad draugijų išrink-' 
tas komitetas del prižiūrėjimo 
svetainės daugiau kreiptų aty- 
dos į tą užduotį.

Praeitais metais mažas skait
lius lankydavosi ant susirinki
mų ir dėl tos priežasties daug 
susirinkimų negalėjo įvykti, 
nes nekurie nariai, tai tik pa
sirodė porą sykių į metus.

Taip, draugai, negalima 
daug ką nuveikti, jeigu 
rinkimų nelankome.

Turiu duoti kredito 
“neveiklioms” Pažangos 
bo narėms; jos visados
davo laiko ir nepamiršdavo 
susirinkimus lankyti ir visas 
abelnai užduotis atlikti. Per 
jų pastangas ir svetainė išpen- 
tuota, kuomi turėtumėm labai 
gėrėtis, nes jau tiesiog purvas 
akis badė.

Sykiu turiu ištarti ačiū tiems 
draugams, kurie atėjo į talką 
pabaigt apvalyti svetainę, 
kaip rakandų, langų ir grin
dų.

Dirbo šie draugai ir drau
gės: J. širvinskas, J. Aranaus- 
kas, J. Galinskas, J. Paliukai- 
tis, Z. Dantienė, Nausiedai, J. 
ir M. Ginaičiai, U. Jurkevičie
nė, M. Alvinienė, O. Adomai
tienė, N. Tamošiūnienė ir M. 
Andriulienė.

Labai ačiū' drg. Ąrąąauskųi

paveiks-

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

Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

r pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

| FUNERAL HOME |
84-02 Jamaica Avenuė

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

1

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508I GREEN STAR BAR & GRILL |

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

I CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342 ■>

ILietuvių Kuro Kompanijai
$$ Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam R*

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

Mes taipgi aprūpinanti aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

* V

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

būsite patenkinti.

f
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TĖVYNE
(Tąsa nuo 3 puslapio)

priešo tranšėjų. Keli vokiečiai, prieš ke
lias minutes be paliovos į juos šaudę, iš
gąstingai stovėjo pakėlę aukštyn ran
kas. Dėl tokio jų bailumo Dobilėnui pa
sidarė net šlykštu.

Nuvaręs belaisvius, Dobilėnas movė į 
kaimo pakraštį, valydamas namus nuo 
vokiečių. Pasukus jam keliu, vokietis 
pro langą metė granatą. Skeveldros pa
taikė į petį. Jis pargriuvo. Sukaupęs jė
gas, pakilo eiti. Tačiau svyruodamas te- 
pažengė kelis žingsnius, —ir vėl par
krito. Daugiau neatsikėlė. Jis gulėjo ant 
kairiojo šono ir matė, kaip sniegas nu
sidažė jo krauju.

Atbėgęs kovotojas norėjo jį nunešti į 
sanitarijos padalinį. Bet jis, nepaisyda
mas skausmo, silpnu rankos mostu rodė 
jam kelią pirmyn.

Ėjo valandos. Iš jo vaizduotės viskas 
išnyko. Pramerkęs akis, jis stengėsi su
vokti, ar seniai jis gulįs sužeistas. Be
sileidžianti saulė švietė jam tiesiai į vei
dą. Ir jis prisiminė, jog jį sužeidus, sau
lė spindėjo kažkur aukštai pietuose — 
už jo nugaros.

Veidas degė, kaip žarija. Jis čiulpė 
sniegą. O, koks buvo saldus tas sniegas,

Hartford, Conn.

. ,1 \ >(••’
i

LaUye, Lithuanian Dally News Penktas Puslapis

ištirpęs sužeisto kario lūpų liespnoje!
Kaime pokšėjo šūviai. Labiau tems

tant šūviai retėjo, o pagaliau visiškai 
nutilo.

Į kaimą atvažiavo mūsų gurguolė. 
Buvo žvaigždėta naktis. Kovotojai, radę 
Dobilėną sniege, paguldė ant rogių ir 
nuvežė į lauko ligoninę.

— Reikia jį išgabent į užnugarį, — 
pasakė gydytojas medicinos seseriai.

Jis tebeliepsnojo skausmuose, sun
kiai alsuodamas. Išgirdęs gydytojo žo
džius, jis pažvelgė į jį ir prieštarauda
mas pasakė:

— Ne, ne. Į užnugarį nevažiuosiu. 
Gėda. Aš dar ne invalidas. Aš noriu čia 
pat pagyti ir grįžti į savo dalinį.

— Bet žaizda.... —tyliai pertraukė jo 
protestą gydytojas. — Užnugaryje ge
resnis gydymas.

— Tėvynės žaizda daug skaudesnė, o 
mano praeis.

Jis su skausmu nusišypsojo ir pridū
rė :

— Nebijokit, aš nemirsiu. Dar niekad 
nebuvau sirgęs.

— Sunku karį nuginčyti. Na, lik, — 
nusijuokdamas mostelėjo ranka gydyto
jas, ir nuėjo prie kito ligonio.

Dobilėnas patenkintas šypsojosi....
1943. VII. 3-4 d.

Centralinis Frontas.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS ?

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VALYTOJAI
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

Gera Alga. Kreipkitės j Timekeeper 
THE BARBIZON 
140 E. 63rd St., N.Y.C.

PASIUNTINĖJIMUI BERNIUKAI, STOCK 
CLERKS; pilnam laikui; patyrimas nereika

lingas. Gera alga.
GOODMAN & WEINBERG, 43 W. 38th St.

(19)

(18)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI—SANDĖLIO DARBININKAI 
Nuolat, 65c į valanda, 40 valandų savaite; 

pakankamai viršlaikių po 98c į valandų.. 
Būtina pramonė.

J. RABINOWITZ & SONS
9 Hanson Pl., Brooklyn, N. Y.

(20)

karna tvarka: vienas delegatas 
nuo kiekvieno 10 narių.

Mes taipgi kviečiame į šią 
konferenciją ir visas motinas, 
kurios turi sūnus karo fronte 
ir visas moteris, kurios turi sa
vo vyrus karo fronte. Neabejo
tina, jog niekam nėra taip 
svarbu karą laimėti, kaip mi
nėtoms moterims. Todėl mes 
tikimės, kad jos stos į šio ko
miteto eiles ir padės mums 
dirbti visus darbus, kurie ves 
prie karo laimėjimo.

Ohio Lietuvių Vienybės 
Konferencijos Sekr., 
J. Žebrauskas.

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI
IND2INIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY.

_________________________________________ (X)

PROOF PRESS BOYS
Malonios darbo sąlygos. Turi 

mokėt skaityt ir rašyt 
angliškai.

Publishers Printing Co., 
207 W. 25TH ST., (7-tos lub.) 

(21)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARfclNINKĖS

ŠALĄD GADINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

MERGINOS-MOTERYS
18-55 m.

BE PATYRIMO MOKINĖS 
Lengvam Fabriko Darbui 

Nuolatiniai šiftai, 8—4 :30.
MINIMUM MOKESTIS 50c į VALANDĄ 

PRADŽIAI
VIRŠLAIKIAI 75c Į VALANDĄ 

PAKĖLIMAI IKI 55c Į VALANDĄ 
ix> tiiimpo lavinimosi periodo 

Atsineškite įrodymus pilietybės.
Kreipkitės visą savaitę Personnel ofisan

NATIONAL CAN CORP.
52-08 Grand Ave., Maspeth.

STagg 2-5800 (18)

MERGINOS PASIUNTINĖS
VALANDOS 9—4 ; 5% DIENŲ SAVAITĖ 
Progos pakilimams. Reikia paliuosavimo.

MR. DUNI, 44 Broad St., N.Y.C.
(!•>

v

I

■į

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
66 W. 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

INDŲ ATĖMĖJOS, gera alga, dieninis dar
bas. Duodama uniformos, valgis, sekmadie
niais nedirbama. CARLMOR CAFETERIA, 

121 Fulton St., N.Y.C.
(1(6

TYPISTS
Alga $25 Už 40 Valandų

Savaitę
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS

STUMPP & WALTER CO.
132 CHURCH ST., 

(kamp. Warren St.), N.Y.C.
(20)

' sų supratimu, taip ir turi bū-! 
ti, jeigu negalima susitarti su 
katalikais, jeigu tam kenkia

i tam tikri žmonės ir negalime(Tąsa nuo 1 pusi.) ■ dirbti visį kartu> tai tada pri. 
Ir kada vėliau jis sužinojo, i sieina dirbti skyrium, bet rei- 
kad mes buvome susirinkę pas kia dirbti karo 
Mrs. Giedraitis ir siuvome, tai kreditas eina 
jis atsiėmė siuvamą mašiną, j darbą atlieka, 
kurią buvo paskolinęs Iloly 
Trinity grupei.

Mes, pažangios lietuvės mo
terys ir mūsų organizacijos, 
gerai pasidarbavome Raudo
nojo Kryžiaus ir taip karo pa
galbai. Aš pati pardaviau 55 
tikietus po 25 centus kiekvie
ną. Pardavė ir kiti delegatai. Į 
Davėme dovanų tam bazarui 
ir dirbome virtuvėj. Ir reikia 
pasakyti, kad moterys katali- į...^___
kės iš Holy Trinity, kurios dir- miestą - 
bo su mumis, buvo labai drau-, centrą 
giškos ir visos pasišventusiai kratinės 
dirbome. Todėl ir pasekmės | Jžios. 
buvo geros, nuo bazaro liko i Partizanai nušlavė dvi 
pelno apie $400. kiečių divizijas Glamoc

Bet kada mes vėl susirinko-| Mrkonicgrad srityje, 
me į Amerikos Raudonojo Kry- į 
žiaus Lietuvių Skyrių, tai pasi
rodė, kad kunigas Ambutas ir 
tūli jo pasekėjai nenori mūs 
ir iš jo ’kalbos paaiškėjo, kad 
jie mus pasikvietė tik bazaro i 
surengimui, o toliau nenori f 
bendrai dirbti ir sako: “Vis 
vien mes negalėsime kartu į 
dirbti, ypač karo pabaigoj, jusi 
norėsite remti Rusiją, o mes 
Lietuvą.”

Tai ar gali būti negudresnis I 
primetimas ? Pažangūs lietu
viai ir dabar remia lietuvius,) 
gyvenančius giliau Sovietų Są-i 
jungoj, lietuvius raudonarmie-. 
čius, lietuvių vaikučius ir ren
giasi remti kuo plačiausiai) 
Lietuvą, kaip tik iš ten bus iš- i 
muštas Hitleris, o jie sako, 
kad jie “rems,” o mes būk tik 
“Rusiją” norėsime remti.

Po tokio kunigo ir jo arti
mų nusistatymo progresyvių 
lietuvių organizacijų nariai iš
klausė delegatų raportus ir nu
tarė savo delegatus iš to vei
kimo ištraukti.

Taigi, keista, kada atsiran
da žmogus, kuris kaltina mus, 
kad mes nesame Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Lietuvių 
Skyriuje. Man labai norėtųsi, 
kad jis be reikalo nesibartų 
ant mūs, bet tiesą žinotų. Tas 
patsai žmogus sako, būk jam 
ir čarterj parodė. Kaip gi gali 
parodyti, kad to čarterio tas 
skyrius neturi?

Nežiūrint, kad lietuvių pro
gresyvės organizacijos negalė
jo bendrai veikti su katalikais 
lietuviais, bet jos daug dar
buojasi karo laimėjimui ir tei
kimui pagalbos Lietuvos žmo
nėms. Jos surengė pasekmin
gų parengimų, 
buvo 
rikos 
buvo 
taip 
siuvo 
donajam Kryžiui ir turi Lietu
vių. Moterų Kliubo vardą, ku
riuo ir darbuojasi. Taigi, mū-

kurių pelnas 
atiduotas tiesiai į Ame- 
Raudonąjį Kryžių ir tas 
padaryta jų pačių vardu, 
ir progresyvės moterys 
ir siuva drabužius Rau-

pergalei ir lai 
tiems, kas tą

M. B.

JugosL Partizanai 
Atgriebė Jajce

London, saus. 21. —Mar- 
šaloTito-Broz komanduoja
mi, Jugoslavijos partizanai 
atgriebė nuo vokiečių Jajce 

buvusįtvirtumą, 
laikinosios demo-

jugoslavų val-

vo
ir

Federacijos Unijistai 
Prieš J. L Lewisa

Washington. — Daugelis 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijų priešinasi Johno 
L. Lewiso vadovaujamos 

i Mainierių Unijos priėmi
mui į Federaciją.

SUDAUŽYTA DAR 49 JA
PONŲ LĖKTUVAI

Amerikos - Australijos 
lakūnai sunaikino bei pavo
jingai sužalojo dar 49 japo
nų lėktuvus Naujojoj Gui- 
nejoj bei Rabaul srityje, 
New Britain saloje.

Cleveland, Ohio PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas.
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-los lubos.

(23)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIU TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$19.50 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y. I
(18) |

MERGINOS mokytis mechaniškos dentisteri- 
jos didelėje laboratorijoje. Nuolatinis darbas.

Mokama mokinantis.
CHAS. K. PECK, 230 W. 41ST ST.

(20)

ferencijos Komiteto 
Atsišaukimas

Kviečiame visas lietuviu or
ganizacijas rinkti delegatus j

jinę Konferenciją.
Broliai ir sesutes lietuviai! 

Kaip generolas Eisenhoweris 
pareiškė, šiemet priešas Euro
poj bus sutriuškintas. Taigi 

j hitlerizmo galas netoli. Ateis 
j ir mūsų senos tėvynės išlaisvi
nimas. Smagu šioj valandoj 
pasigirti, kad mes, Ohio Lie
tuvių Vienybės Konferencija, 
gražiai pasidarbavome dėl pa
dėjimo pasiekti tą pergalę. 
Mes surinkome $2,500 dėl nu
pirkimo 
kiems pulkams Raudonojoj 
Armijoj. Bet vien džiaugtis at
liktais darbais, tai ne demo
kratinių lietuvių siekis. Mes, 

i atlikę vieną gerą darbą, eina- i 
me prie kito.

Šiuomi kviečiame visas lie-; 
tuvių organizacijas Ohio vals
tijoj rinkti delegatus į metinę 
konferenciją, kurią laikysime 
vasario 27 d., 10 vai. ryte, Sla
vų .svetainėje, 15810 Holmes 
Ave. Šioje konferencijoje ne 
tik tarsimės apie ateities dar
bus, kaip mes galime geriau 
padėti šiai šaliai karą laimėti, 
kaip galėsime geriau padėti 
mūsų fėvų krašto žmonėms at
sibūdavote kai iš ten bus iš
trenkti naciai, bet kalbėsimės 
ir apie konferencijos vardą. 
Gal po to pavadinsime Ohio 
valstijos demokratinių lietuvių

I konferencija.
žinoma, tą viską išspręsime 

metinėj konferencijoj. O da
bar prašome visas organizaci
jas rinkti delegatus ir rengtis 
konferencijon.

Delegatų rinkimas eina se-

NEW HAVEN, CONN.
New Haven’o Teatrininkų Grupe 

pradėjo mokintis naują, ką tik pa
rašytą veikalą “DĖDĖS SILVES
TRO KIEME.“ Veikale vaizduoja 
kaip Lietuvoje naciai ir jiems par
sidavėliai lietuviai terorizuoja ir 
plėšia Lietuvos ūkininkus-valstic- 
čius. Kaip valstiečiai ir partizanai 
priešinasi nacių terorui ir plėšikavi
mui. Todėl New Haven’o Teatro 
Mėgėjų Grupė pasirodys scenoj ne
tik savo mieste, bet žada patarnau
ti ir Connecticut kolonijų artimes- 
niems miestų lietuvių organizaci
joms. Prašomo įsitėmyti, draugai, 
organizacijų veikėjai Conn, valsti
joj. — M. Antanuk, Kom. Narys.

(18-19)
Lietuvaičių Apšvietos Draugystė 

rengia teatrą (su dainomis) KADA 
KAIMAS NEMIEGA. Trijų veiks
mų komedija. Įvyks sausio 23 d., 
3 vai. dieną, 243 Front St. Kviečia- 

(17-18)ambulanso lietuvis- !me dalyvauti. - Kom.

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

delay — every hour 
Buy United State* 
Bonds and Stamps

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1275 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

EDWARD
1275 Prospect Ave

tę

F.

be consumed off the

HOLZNAGEL
Brooklyn, N. Y.

BERNIUKAI AR VYRAI
VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS

Fabriko darbas. 40 Valandų Savaite. Laikas 
ir Pusė UŽ Viršlaikius. KREIPKITĖS

HAEUSER’S
52-64 WARREN ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(18)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS sandėlio rūmui ir atrinkimų 
/ darbui. 5 dienos.

KRUEGER
601 W. 50th St. (kamp. llth Avė.)

■ (24)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

; Siuvamųjų Mašinų Operatores. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos

(28)

t

PAGELBININKAI
Dažymų dirbtuvėje, geros sąlygos, druko pa
tikrinimas. Proga išsimokyti amato. Iš būtinų 

darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.
MASTER DYEING CO.

36-46 33rd Street, L. I. City.
(22)

FABRIKO DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas 

VIRŠLAIKIAI 
18-60 Metų

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

KEINER-WILLIAMS 
STAMPING CO. 

87-46 123rd St. 
RICHMOND HILL, L. I. 

VIRGINIA 9-5100.
(22)

FABRIKO DARBININKAI
Laikas ir pusė už 40 valandų.
KREIPKITĖS TUOJAU

F. E. SCHUNDLER, CO., 
45-15 VERNON BLVD., 
LONG ISLAND CITY

(21)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS į 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(18)

(X)

REIKALINGOS RANKOM 
GUZIKŲ SIUVĖJOS 
NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA.
KAY-BRO CLOTHES 

271 McKIBBEN ST. 
BROOKLYN, N. Y.

MOTERYS—VALYTOJOS
Reikalingos pirmos klasės viešbučiui. Nuola

tinis darbas. Gera alga. *
Kreipkitės Housekeeper

ESSEX HOUSE 
165 W. 58th Street

(19)

JAUNA MOTERIŠKĖ
Lengvas, bendrai raštinės darbas 

priėmimų departmente.
5 Dienų Savaitė.
WESTCLOX

107 Lafayette St J N. Y. C. 
_________________________________________(19)

MERGINOS-MOTERYS
Nuolatinis darbas, lengvas fabriko darbas, 

patyrimas nereikalingas.
VALANDŲ PO 50c, PRISIDEDA 8 

VALANDOS VIRŠLAIKIŲ 
UŽDARBYS $26 J SAVAITĘ

HANDY ANDY SPECIALTY Co., Inc.
39-40 22nd ST. LONG ISLAND CITY 

(arti Queens Plaza)

(10)

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI 17—25 

RAŠTININKĖS—TYPISTiĖS
40 Valandų Savaitė. Laikas ir pusė 

už viršlaikius.
11 ŠVENČIŲ METUOSE.

> 2 SAVAITĖS V AKACIJŲ 
APMOKAMA

DĖL ALGOS PASITARSIME
Nuolatinis darbas didelėje 

sandėlio įstaigoje.
EVERGREEN 7-9580 

_____________________________W ~

MERGINOS - MOTERYS
FABRIKO DARBAS

40

(20)

4

*

g

I

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10208 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
45 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUISEPPE POGANO
45 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

LANKSTYMUI POPIERINIŲ 
DĖŽIŲ

BŪTINA PRAMONĖ
LEIDĖJAI

“FLAT BED DIE-CUTTING” 
Taipgi

STRIPPERS 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Puikiausios darbo sąlygos.
304 HUDSON ST. (arti Spring St.) 

4-tos lubos, New York City.
Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

■ (20)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER, N.Y.C.

...............  (19)

MERGINOS ;
Patyrimas Nereikalingas,

MUŠTI KIAUŠINIUS" ,
40 Valandų — $20 Pradžiai 

Kreipkitės
ALBERT & GERBER
SEABOARD TERMINĄL.'V 

12TH ST. IR JERSEY AVĖI, 
JERSEY CITY, N. J.

■ ■ • -  (24)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas, lengvaą fabriko dar

bas ir pakavimas, pilnam ’ar daliai la|ko. 
MASTER DYEING CO.

36-46 33rd Street, L. I. City. V
(22)

Malonios darbo sąlygos.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VA
LANDŲ UŽ LAIKA IR PUSĘ.
STERLING BAG CO., INC.

11-19 GREEN LANE 
BROOKLYN, N. Y.

(6th Ave. subve iki York St. arba
Flushing Ave. gatvek. iki Gold St.)

(24)

OPERUOTOJOS
RUPIŲ AUDINIŲ IR 
MEDVILNĖS MAIŠAI

t
i

4

OPERATORĖS PRIE VĖLIAVŲ
Priimame Mokines 

americAn flag co.
73 Mercer St., N.Y.C.

(22)

GERA ALGA 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
STERLING BAG CO. 

11-19 GREEN LANE, 
BROOKLYN, N. Y.

(6th Ave. subve iki York St. ąr 
Flushing Ave. karu iki Gold St.) 

(24)
'7i

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is hereby given ’ that License No. 
GB 10239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
776 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

l’ATTERNŲ DARYTOJAI, MEDINIAI PAT- 
TERNAI. Patyrę. Nuolatinis darbas. 
INTERNATIONAL PATTERN CORP., 

47 Bleccker St., N.Y.C.
(20)

776 4 th
STANLEY HA N

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

REIKIA DARBININKŲ, Gera Mokestis, 
latinis Darbas.

VERNON LUMBER CORI’., 
43-45 Vernon Blvd., L.I. City.

Nuo-

NOTICE is
GB 10236 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
835 Classon Avenue, Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK BOGNER
835 Classon Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hpreby given that License No. 
EB 2190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section' 107 of 
the Alcoholic Beverage 
421 Columbia Street, 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY 
421 Columbia St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

F. RUSSO
Brooklyn, N. Y.

(20)

REIKALINGI ŠĖPŲ STALIORIAI 
NUOLATINIS darbas 

GAllBER
404 BROADWAY, N.Y.C.

(19)

VYRAS
VALYTOJAS IR APTARNAUTOJAS

Pilietis. Turi Kalbėti Angliškai.
MATYKITE CUSTODIAN
PUBLIC SCHOOL 223
16TH AVE. IR 42ND ST.

BROOKLYN, N. Y.

CHAUFFEUR-IAI 
MECHANIKAI 

PAGELBININKAI

(19)

BERNIUKAI!
BERNIUKAI!
BERNIUKAI!

I

Šitie New Yorko vaikai tikrai prisideda prie laimėji
mo karo. Jie renka senus popierius ir atiduoda karo 
reikalams.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2231 hast been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave. & 105 Avenue J, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

JOSEPH CONSOLO
1213 McJDonaid Ave., ,
105 Avenue j, y Ęroofclytf. N.

be

Y-.

BATAI
RANKŲ DARBININKAI 

ANT
VYRIŠKŲ AUKŠTOS KLASĖS BATŲ

RANKINIAI DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI 

RANKINIAI APSKLEMBĖJAI
Nuolatinis darbas. Gera alga.

BŪTINA PRAMONĖ
KREIPKITĖS

JOHNSTON & MURPHY
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK, NEW JERSEY

.................  (24)

Patyrę prie trokų ar busų. Mokame 
gerą kainą. Vakacijos. 
Geros darbo sąlygos. 

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

Steinway Omnibus Corp. 
19-80 STEINWAY ST., 

LONG ISLAND CITY.
(19)

VYRAI AR BERNIUKAI
Pagelbiniam darbui namų rakandų krautuvėje.
PETER ENGEL, INC., 415 E. 31st St., N.Y.

(18)

MOULDERS 
COREMAKERS 

FURNACE TENDER 
FOUNDRY HELPERS

Geros Valandos. Puiki Mokestis. Iš būtinų 
pramonių reikalingas paliuosavimo 

statementas.
Atlantic Casting & M f g. Corp.
TC8 ST., BROOKLYN. (W)

Baigianti kursus ar apleidžiant! mo
kyklą šiuom tarpu. Ateikite DABAR 

ir gaukite JOSŲ darbą. PRADĖKI
TE kai užbaigiate mokyklos termą.

Patyrimas Nereikalingas. 
Saugios Darbo Sąlygos.

GERA ALGA
Proga Pakilimui.

FLINTKOTE CO.
PATERSON AVE. PRIE OAK ST.
EAST RUTHERFORD, N. J.
Vienas blokas žemyn, PUBLIC • 
SERVICE BUS No. 16 sustoja prie 

mūsų dirbtuvės.
Niekas iš dirbančių būtinose pra

monėse nebus samdomas.

i

I
VALYTOJAI *

GEROJE SVEIKATOJE
$120 Į MĖNESĮ.

MALONIOS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS TUOJAUS 

MR. REILLEY
CITY COLLEGE

ARMY HALL
1560 AMSTERDAM AVE. (137th St). 
Iš būtinų darbų reikia paliuoeavlmo 

pareiškimo. JUĮ)

■

STIPRŪS VYRAI bendram fabriko dąrbūi 
žuvų apdirbimo fabrike. Patyrimas nereika

lingas. Gera ateitis tinkamam vyrui.
TIMBARY PACKING CO., 
282 W. Broadway, N. Y. *
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“Aš Jau Partizanas”

Laisvės Bankieto 
Gaspadinėm ir 

Komisijai

Prašome Įsigyti Bankieto I Brownsville Gyventojai
Tikietus Jau Dabar Nori Atsakyti Per Ra 

dio Drew Klausimu
Laisvės bankieto gaspadinių 

ir visos komisijos susirinkimas 
įvyks šį pirmadienį, sausio 24- 
tą, 8 vai. vakaro, Laisvės raš
tinėj. Prašome visus dalyvauti.

Filmos-Teatrai būna

Ateina Nauja, Graži Filmą 
Apie Sovietą Sąjungą

Vasario 3-čią, pirmu kartu 
Amerikoje, Capitol Teatre, 
New Yorke, pradės rodyti nau
jausią apie Sovietų Sąjungą 
filmą “Song of Russia.” Filmą 
yra gaminta MG M studijose, 
Holly woode, su Susan Peters ir 
Robert Taylor vadovaujančio
se rolėse.

Laisvės metinis bankietas 
jau tik už savaitės, jis įvyks 
sekmadienį, sausio 30-tą die
ną, Grand Paradise salėse, 
318 Grand St., Brooklyne. Va
karienę duos lygiai 6:30. šo
kiai per visą vakarą didžiaja
me ballruimyje.

Kadangi bankietas
tuojau po suvažiavimo Laisvės 
dalininkų, kurių randasi visuo
se Jungtinių Valstijų kraštuo
se, tad tikimasi daug tolimų 
svečių ir gražaus skaičiaus di
džiojo New Yorko ir apylin
kės lietuvių, kurie po dienos 
darbo savo dienraščio reika
lais nori turėti ir bendras, 
smagias užbaigtuves, kokiomis 
visuomet būna dienraščio Lais
vės metiniai bankietai.

O pasidžiaugti yra ko —
vajus gavimui skaitytojų pavy-i kankamai maisto.

ko, nežiūrint sunkumų : stokos 
gazolinos, ilgų valandų darbo 
šaposc ir 1.1. Ilgai dirbęs ša
po j* vajįninkąs mažiau kur ga
li nuvažiuoti, nueiti, o ir nu
ėjęs tankiai nerasdavo jieško- 
mojo, dar negrįžęs iš darbo 
ar kita šiftą dirba. Vienok di
džiausieji Laisvės patri jotai 
nugalėjo tuos sunkumus. Dau
gelis tų puikių vyrų ir moterų 
dalyvaus šiame bankiete ir čia 
bus proga juos pasveikinti, su 
jais pasilinksminti.

Brooklyniečiai Laisvės patri- 
I jotai niekad nepraleidžia šių 
iškilmių., nepraleis ir šiemet. 
Tačau mes prašome jūsų visų 
įsigyti tiiketus dabai*, tuojau, i 
nelaukiant paskutinės dienos, 

! kad komisija galėtų iš anksto 
žinoti savo svečius ir gauti pa-

Įvykęs susiedijos organizaci- 
susirinkimas pereitą pirma

dienį Brownsvillej nutarė rei
kalauti ant miesto radio laiko 
pasakymui visuomenei, ką jie 
žino apie policistą Drew, kuris 
buvo įkaitintas antisemitizme, 
bet likosi išteisintas ir pereitą 
sekmadienį buvo jam leista 
per miestavą radio savę teisin
tis.

Taipgi rengiasi pravesti vie
šą liaudies teismą, kuriam va
dovauti pakviestas kongresma- 
nas Celler. Be to, mitingas pra
šė tyrinėti vieną mokyklos No. 
183 mokytoją ir prašė majoro 
tyrinėti skunduš, kad susiedi
jos negrai terorizuojami netei
sėtais įsibriovimais į jų namus,' 
jų krėtimais.

.i y

Tai Lietuvių Liaudies Teat
ro ruošiamas scenai veikalas, 
kuris bus perstatytas vasario 
13 d., Ukrainą, National Home, 
216 Grand St., Brooklyne.

čia matysite, kaip “Dėde 
Silvestras,” jo duktė Onutė, 
būsimas žentas ir kaiminka 
Burokienė, apsidirbę su vienu 
naciu kariu ir naciams parsi
davėliu, visi tampa partiza
nais. Tas viskas įvyksta “Dė
dės Silvestro” kieme, tai dėlto 
ir veikalas originaliai buvo au
toriaus taip užvardintas. Bet, 
dėl geresnio aiškumo vaidi
nant, Liaudies Teatras parin
ko ir pakeitė “Dėdės Silvestro 
Kieme” vardą į “Aš Jau Par
tizanas,” nes ir visa tema vien 
tame ir glūdi, kad Lietuvoje 
nacių pavergti žmonės, nebe- 
pakęsdami nacių žiauraus šei
mininkavimo, virsta partiza
nais.

“savo kilpas,” nusiųsdama jam į 
ne savo, bet jau vedusios savoj 
draugės, fotografiją. Na, iri 
vyras, atvažiavęs pas Mortą, 
randa Mortos vedusią draugę 
vieną* ir jau pradeda prie jos 
meilintis, kuomet pareina vy-

Negalėjo Šėpos Atidaryti, 
Išsinešė

Mes dejuojame, kad mūsų 
Laisvės įstaigos saugiąją šėpą 
aną syk atplėšė ir joje rastą

ras iš darbo. Na ir prasideda mantą išvogė. Bet galėjo būti 
tikras sumišimas. Vėliau daly- ir blogiau. Dr. S. O. Miller, 
kai, po visokių painių nesusi- Liaudies Mokyklos 150 virši- 
pratimų, aiškinimosi, išsiriša. ninkas, Bayside, vieną rytą at- 
Bet kol to atsiekiama, tai jau į ėjęs mokyklon nerado nei šė- 
reikia pilvą susiėmus visą lai- p0S) kurioj buvo mokytojų iš 
ką laikyti, nes kitaip jis gali ]Jasių surinktų pinigų už karo 
sprogti nuo didelio juoko... Į štampas ir štampų.

Po vaidinimui bus šokiai
prie geros A. Pavidis, 4 kavai- j 
kų orkestrus.

Kartu su šia drama bus vai
dinama ir labai juokinga ko
medija — “Vos Ncapsivedė.”

Komedijoje matysite, kaip i 
Morta pagauna vieną vyrą į i

Neregių Instituto studentai 
į sutaisę armijai virš 250 radio 
(setų.

Ateinančią vasarą nebūsią 
I atšaldytų teatrų, nes tam rei- 

likietai parsiduoda, po 85c; kalingo freon nepagaminama 
artimoms prie estrados sėdy-f pakankamai ir kas kart dau- 
nėms ir po 55c tolesnėms sė- - gjau vartojama armijos reika- 
dynėms. Tikietus patartina jau ; Janis, 
dabar įsigyti, norint užtikrinti į 
sau patogesnes vietas, nes ti- 
kietai labai greitai platinasi ir 
greitu laiku galima tikėtis jų 
negaut. Viena J. Stankaitienė 
jau išplatino 35 tikietus, kiti 
po mažiau.

Tikietų galima gauti pas vi
sus Liaudies Teatro narius ir

Ii

REIKALAVIMAI
Reikalinga Vyro ar Merginos dirb- 

kriaūčiškos dirbtuvės raštinėje- 
ofisc, kaipo bookkeeper. Alga nuo
$25 iki $35. Prašome' tuojau kreip
tis: Steponas Kalvelis, 45 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. Arba lelefonuo- 
kite EV. 7-2494. (18-20) f

v

Liaudietis.

Žinią Teatruose
Embassy Newsreel Teatruo

se rodoma iš oro ir ant žemės 
atakos ant Cape Gloucester; 
amerikiečių išsikėlimas ant 
New Britain; Scharnhorst pa
skandinimas; nuleidimas nau
jo laivo Carole Lombard, pa
garbai Hollywood© žvaigždės, 
kuri žuvo orlaivio nelaimėj 
keliaudama pirmojoj karo bo- 
nų kampanijoj; Mrs. Roosevelt 
ir Mary Pickford atidaro 
March of Dimes kampaniją, ir 
kitos žinios.

Kariškiai Davė Kraujo 
Raudonajam Kryžiui 
Du šimtai karių iš militariš- 

kos policijos batalijono, stovin
čio New Yorke, pereitą antra
dienį davė kraujo Raudonojo 
Kryžiaus kraujo bankui, ku
rio priimtuve randasi Fifth 
Ave. ir 37th St.

Lankosi “Ravaged Earth” 
Filmininkas

Apdaužė Nacius, Dar 
Norėtų Suduoti ir 

Japonams

New Yorkui Dar Viena 
Karūna

New Yorko miestas lig šiol 
buvo žinomas, kaipo didžiau
sias pasaulyje miestas, su di
džiausiais bildingais, didžiau
siomis salėmis, didžiausiais te
atrais ir su daug kitų pirme
nybių.

Pereitą antradienį aktorė 
Constance Bennett pridėjo jam 
dar vieną pirmenybę, sakyda
ma, jog New Yorkas jau tapo 
pasauliniu 
manymu, 
jau buvęs 
puolimo.

madų centru. Jos 
New Yorkas tokiu 
net pirm Paryžiaus

PARAMOUNT’S 2 UŽ 1 STEBĖTINAS PASILINKSMINIMAS!
Pirmutinė didžioji 1944 m. komedija ir Broadway’s puikus vaidinimas 
scenoje! Tikra istorija TRUDY KOCKENLOCKER, kuri atsisveikin
dama bučiavo vyrukus. . . pulką po pulko. Tie stebėtini reginiai 

purtė pasaulį—juokais!

EDDIE BRACKEN BETTY HUTTON

"The Miracle of 
Morgan's Creek"

IR ASMENINIAI JOHNNY LONG ir Jo Orkestras,
HAZEL SCOTT, ir GIL LAMB, komedijos žvaigždė, ir DAR 
ALLEN ir KENT, šokikai, su BOB COFFEY.

PARAMOUNT " •8RD ST

Vieną mėnesį veltui — po 3 ir 5 
kambarius. (Ridgewood sekcijoj.) 
Kampinis, apartmentas, karštas van
duo, gesiniai radiatoriai kiekviena
me kambaryje. Combination sink
stove, $25 renda. Džianitoriams pu
sė rendos. Telef. Virginia 3-6545.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kampiniai kam

bariai, su vėliausiais įtaisymais. 
! Renda prieinama. Galima matyt 
'kambarius bile kada. Antrašas: A. 
Į Rutkūnas, 499 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (Vienais laiptais).

(16-18)

Pasirandavoja 3 kambariai,
266 Seigel St., Brooklyne. Karštas 
vanduo. $13.00 j mėnesį. Kreipkitės 
Į Apt. 1. (13-18)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Mark L. Moody, žymus 
Amerikos biznierius, išgyvenęs 
Shanghajuje 23 metus ir ja
ponams užpuolus Chiniją nu
filmavęs ir parvežęs japonų 
žiaurumų filmą “Ravaged 
Earth,” šią savaitę lankosi 
New Yorke. Jo parvežtoji fil
mą 5-ta savaitė
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke.

Mr. Moody pastarosiomis 6 
savaitėmis lankėsi Meksikoje, 
Honduras, Nicaraguoj ir Cos
ta Rica.

rodoma Stan-

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Europos karo fronto brookly- 
nietis jaunuolis John McCabe, 
techniškas saržentas, 21 metų, 
sūnus našlės Mary F. McCabe, 
2069 E. 26th St., su Lekiančia 
Tvirtuma atlikęs 25 misijas 
ant Bremeno ir kitų Vokietijos 
miestų. Jaunas karys parsive
žė kelis atsižymėjimo ženklus.

Tolimesnėse pareigose jis 
norėtų dar suduoti japonams, 
būti Lekiančios Tvirtumos pi
lotu. Jau atliktuose žygiuose 
jis valdė kanuolę.

Visuose 25-se 
grupe iš septynių 
vi ir sveiki, nors

THE THEATRE GUILD perstato 
PAUL ROBESON 

Margaret’os Webster Veikale

OTHELLO
JOSE FERRER UTA HAGEN

MARGARET WEBSTER JAMES MONKS 
SHUBERT THEA., W. 44th St., CI. 6-5990 
Vakr. 8:30, Popiet Ketvirt. ir šešt. 2:30

I PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

| įQ| lietuviškas kabaretas
O STANLEY MISIŪNAS

/ 'i '—''i SAVININKAS

MIRĖ

žygiuose jų 
išsilaikė gy- 
pirmasis jų 

orlaivis buvo sudaužytas ir an
trame padaryta daug žaizdų. 
Du iš jų grupės paskiau žuvę 

i žygiuose su kitais orlaiviais. 
St., Įgulos nariai, sakė jis, dau-
m.Juozas Vasiliauskas, 75 

amžiaus, 182 Ainslie 
Brooklyn, mirė sausio 21 die- giau rūpinasi apie visą grupę, 
ną, Bushwick ligoninėje. Pa-i negu atskirai apie save, ka- 
šarvotas graboriaus Bieliausko dangi vienas silpnas punktas 
šermeninėje, 660 Grand St., daro visą grupę nesaugia. O 
Brooklyne. Laidos pirmadienį, kartą viens kitą pažinę ir pa- 
sausio 24 d., 10 vai. ryto, šv.
Jono kapinėse.

Velionis paliko 5 sūnus: 
Joseph, Peter, John, James, 
William ir vieną dukterį Ma
ry Alkevičienę, taipgi 8 anū
kus.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius Matthew P. Ballas.

LIETUVIAI karštai, entuziastiškai sveiki
na šį galingiausių iš visų judamųjų pa
veikslų—nes jis parodo, jog LIETUVIAI 
bus netrukus atvaduoti nuo Korikų-Naeių ! 
Trys milijonai dolerių išleista šiam ju- 
džiui pagaminti. Jūs matysite savo kaimą 
— savo asmeniškus draugus 
Jūs verksite—juoksitės—jūs 
džiaugsmais ir liūdesiu—jūs 
ti—mes tatai užtikriname.

“THE NORTH
(Šiaurinė žvaigždė)

Su 24 didžiausiais Amerikos aktoriais 
Slaviūnų liaudies šokiai. Derliaus Suvaly- 
mo Pokilis, muzika, šokikai-šokikės, dai
nininkes . . . gražus romansas ir geležinis 
pasiryžimas išnaikint nacius virpins jūsų 
jausmus tūkstantį kartų. Dabar tatai rodo

NEW VICTORIA
BROADWAY IR 46TH ST.

Visos vietos rezervuotos 
Nuolatinis Rodymas. NEBRANGI JŽANG, 
Vėlus rodymas vnk. Atdaras 9 vai. ryto.

šiame judyje. 
dalinsitės jų 

būsite sužavė-

STAR” Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja. 

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

UWUVBK4
GERIAUSIA DUONA

^SCHOLES BAKING

PARAMOUNT CABARET |
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. W

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergrecn 4-6864

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė

ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

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

Start Your
Graduate
Off Right282 Union Ave

BROOKLYN

43

Duokite JAM

VALTYJE. . .

PENKTA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

Ravaged Earth”

Queens apskrityje per sa
vaitę surinkta apie 960 tonų 
atliekamos popieros. 6 VYRAI—3 MOTERYS 

ATVIROJE

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Nuolat nuo 9 A. M. — Vidunakti Kiekvieną Šeštadienį!
7th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9686

sitikėję, jie myli kai brolis 
brolį arba ir labiau, negu bro-

Trūkus vandens įvadai prie 
Greenwich ir Cedar Sts., New 
Yorke, sugadinta telefono ry
šiai centralinėje žemutinio 
New Yorko dalyje.

Cenzoriai to nepraleistų taikos metu!.

ipgi: žmonėm Prašant — “A NATION DANCES

£ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokiu valgių §
| Tel. EVergrcen 4-9612

—< cj m m

A

Prašė Taupyti Kūrą
Kuro administratorius Pot

ter per radio atsišaukė į gy
ventojus vartot minkštąją ang
lį ir abelnai taupyti kurą, jei
gu norime patogiai sulaukti 
pavasario.

ĮSTABUS KARO JUDIS, MA- 
TYTINAS IR ATMINTINAS! 
J. V. MARININKAI UŽIMA 
GLOUCESTER!. MATYK SEN
SACINGĄ, BAISŲ PACIFIKO 
MŪŠĮ. MATYK IŠSIVYSTAN- 
ČIĄ ISTORIJĄ. EXTRA! DIDE
LIS JUDIS “POST WAR PO
VERTY.” MATYK LYG PATS 
KELIAUDAMAS ŠAUNŲ 
ALIASKOS REGINĮ. Ir dar 
žinių judžiai iš viso pasaulio.
NEWSREEL THEATRE
BROADWAY ir 46th St., N.

| LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

Onyx Initial

Nuo $19.00 
su Dalmontu

Žiedą

Matyk Japonus “Dangaus — Sūnus” Marko L. Moody 
įspūdingiausią judį iš Japonų įsiveržimo!

STANLEY THEATRE
Sužinokite mūsų Benefiso Skyriuj apie nupigintas tikietų kainas, 

perkant grupėms.

Malonėje jūros... 
ir vieni kitų! Di
dingas Puikus! 
Sujaudinąs! Nė
ra kito panašaus 
pasaulyj! Nega
lima žodžiais ap
sakyti! Niekad, 
niekad jūs ne
užmiršite

nuo $20.00 
Duokite JAI 

moderninj 
Riešini laikrodėli

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

ALFRED HITCHCOOK’O

LIFEBOAT
JOHN STEINBECK’O 

žvalgždžluoja TALLULAH BANKHEAD 
su WILLIAM BENDIX, WAL
TER SLEZAK, MARY ANDER

SON, HENRY HULL, 
CANADA LEE ir kitais. 
Pirmas didysis 1944 m. 

Judžių Įvykis!

ASTOR
BROADWAY ir 45th STREET

t MATTHEW P. BALLAS S
(BIELIAUSKAS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Eel.

arba DaimontinJ žiedą 
nuo $15.00

Nuo $20.00 aukščiau.
Maži rankpinigiai palaikys juin bile daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

STagg 2-2173. ATDARA VAKARAIS.




