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“. . .ir kad žmonių vyriau
sybė, žmonių išrinkta ir žmo
nėms tarnauti paskirta nepra
nyktų nuo šios žemės.”

Tuo sielojosi, tuo rūpinosi 
Abraomas Lincolnas 1863 me
tais, ir visu Civilinio Karo lai
ku. Dėl to žuvo šimtai tūks
tančių Jungtinių Valstijų žmo
nių, bekovodami už laisvę, už 
žmonių vyriausybės palaiky
mą.

Šiandien, minėdami didžio
jo laisvintojo, Abraomo Lin- 
colno, 135-tąjį gimtadienį, 
Amerikos žmonės ir vėl kovo
ja dėl to paties reikalo.

šiandien amerikiečiai turi 
šimtus Gettysburg!) kapinių,— 
turi jų visur: plačiajame Pa- 
cifike, Afrikoje, Sicilijoje, Ita
lijoje.

Šiandien kiekvienas ameri
kietis, kiekvienas laisvę ir de
mokratiją mylįs žmogus pri
valo dar labiau susikaupti ir 
pasiryžti karui laimėti, žmo
nių rinktai ir žmonėms tar
nauti paskirtai vyriausybei iš
laikyti.

Lenkdami galvas prieš Ab
raomą Lincolna, kovokime 
prieš tuos, kurie nori demo
kratiją sunaikinti — prieš fa
šizmą, prieš fašistus.

London.— Jungtinių Val
stijų bombanešiai, lydimi 
lėktuvų kovotojų, per pus
trečios valandos pleškino 
Braunšveigą, orlaivių fab
rikų centrą, viduriniai-va- 
karinėje Vokietijoje, ir nai
kino nacių lėktuvų pastoges 
ir jų taisymo dirbtuves Gil
ze - Rijene,. Holandijoj. A- 
merikiečiai gerai pataikė 
bombomis ir padarė hitleri
ninkam didelių nuostolių.

Spiečiai vokiečių lėktuvų 
įtūžusiai priešinosi ameri
kiečiams. Oro kautynėse 
Jungtinių Valstijų lakūnai

Dalykas, kuris mus gązdi- nUŠOVČ 84 priešų lėktUVUS, 
prisimenant Rusiją, yra A saVO nustojo 29 bomba- 
kad mes jaučiame, jog negių jr 8 lengvųjų lėktuvų.

Tai buvo jau trečias A-

na, ] 
tas, 
Rusija turi ateičiai planą... 
Ir Rusija turi planą. Jinai ži
no, kokios rūšies vyriausybių 
ji nori kaimyniškuose Europos 
kraštuose. Jinai sudarė sudė- , . . . _ itingą aparatą tam, kad laimė
ti, ko ji nori. Ir Rusijos pla
ningumas tiesiog gąsdina 
mus... Mes bijomės Rusijos i 
dėl to, kad ji žinoj kur eina, 
gi mes nežinome. Ką tik Ru
sija darys ar nedarys, mūsų 
baimės nepašalins. Mes patys 
privalome išsigydyti.”

Tai žodžiai, paimti iš žy
maus Amerikos kolumnisto, 
Samuelio Graftono, kolumnos.

Kur jis sako “Rusija,” aiš
ku, reikia suprasti “Tarybų 
Sąjunga,” kuri viską daro pla
ningai, pagal iš anksto nubrėž
tą braižinį.

t

Deja, pas mus to nėra. Mū
sų ypačiai užsieninė politika 
neturi aiškaus plano, pagal 
kurį mes galėtume drąsiai žy
giuoti.

Italijos klausimu mes suklu
pome. Ispanijos fašistinį reži
mą mes perilgai glostėme. Mi- 
chailovičius pas mus pernelyg 
ilgai buvo traktuojamas be jo
kio reikalo gražiai. Mūsų vals
tybės departmentas dar vis 
tebelaiko Žadeikius, Kajevus, 
Bilmanius Pabaltijo kraštų at
stovais, kuriais jie seniai liovė
si buvę.

Mūsų valstybės departmen
tas tik šiomis dienomis pradė
jo griežčiau kalbėtis su Suo
mijos fašistiniais valdovais.

Iš tikrųjų, dėl to visko nega
lime kaltinti Tarybų Sąjungos, 
— mes patys esame kalčiausi.

Teisingai niūjorkiškis dien
raštis “Post” pastebi, kad, jei 
tik mūsų vyriausybė atvirai 
pasakytų Suomijos fašistams, 
kad mes prieš juos kariausi
me, jei jie tuojau nepasitrauks 
iš karo, tuomet kitaip daly
kai atrodytų.

Deja, mes ir to nedarome, 
kuomet Suomijos fašistai eina 
išvien su Vokietijos hitlerinin
kais ir kariauja prieš mūsų 
talkininkes, Tarybų Sąjungą ir 
Didžiąją Britaniją.

Su praradimu Nikopolio, vo
kiečiai neteko, sakoma, virš 
50 nuoš. jiems labai reikalin
go metalo, — manganezijos 
(manganese). Vadinasi, iš Ni
kopolio kasyklų Hitleris tiek 
iki šiol per dvejus metus gau
davo to brangaus ir retai kur
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AMERIKOS LAKONAI NUŠOVĖ 84 VOKIEČIŲ LĖKTUVUS
Jungtinių Valstijų Lėktuvai 

Vėl Pleškino Nacių 
Orlaivių Fabrikus

Sovietai Masiniai Naikina 
Vokiečius Suveržtus Jau 

Siaurame Apsupimo Plote

Talkininkai Grąžino Ka
raliui Valdžią Pietą 

Italijoje
Neapolis. — Karinė ang

lų - amerikiečių vyriausybė 
sugrąžino karaliui Viktorui 
Emmanueliui ir maršalui 
Badoglio valdžią pietinėje 
Italijoje ir Sicilijos ir Sar- 
dinijos salose su ta sąlyga, 
kad jiedu ir visi jųdviejų 
valdininkai turi pritarti tal
kininkams. Karinė anglų- 
amerikiečių vyriausybė, ta
čiaus, nesako, ar ji pripa
žins kaarliaus-Bagolio val
džią ir po to, kai bus Roma 
atimta iš vokiečiu.

Anglų - amerikiečių ži
nyboje dar pasilieka karinė 
Neapolio sritis ir tūli kiti 
karo ruožtai.

Atkasta Kūnai Vaikų, 
Kuriuos Naciai Sušaudė

Vaikai 
iki 16

Maskva.— Vokiečiai 1|942 
m. kovo mėnesį paėmė 128 
vaikus su jų aukle Šura iš 
prieglaudos namo Michai- 
lovkoj, Tomakovkos apskri- 
tyj; nugabeno bei nuvarė 
juos toliau prie duobės ir 
visus sušaudė. Dabar atka
sta tų vaikų kūnai, 
buvo nuo pustrečių 
metų amžiaus.

Apie tą • žudynę 
vienas vyresnis berniukas 
vardu Mitia Kozub, kuriam 
oavyko pasislėpti nuo atei
nančių nacių. Jis įaptai pa
sekė žmogžudžius' ir matė, 
kaip jie šaudė ir duobėn 
metė vaikus.

liudija

gaunamo metalo.
Dėl to Hitleris palaikė virš 

milijoną kareivių Dniepro al
kūnėje. Jam rūpėjo kaip gali
ma ilgiau pasilaikyti Nikopolį 
ir Krivoi Rog miestus. Neteko 
jis pirmojo, neteks ir antrojo. 
Begindamas tuosius svarbius 
centrus, Hitleris palaidos kelis 
šimtus tūkstančių kareivių.

Kitais žodžiais, Hitleris 
Dniepro Alkūnėje gaus dar di
desnį antausį, negu gavo ties 
Stalingradu.

merikos lakūnų žygis prieš 
Braunšveigą per mėnesį. 
Visais trimis žygiais ame
rikiečiai sunaikino 327 na
cių lėktuvus ir neteko 109 
savo bombanešių ir tam tik
ro skaičiaus kovos lėktuvų.

Amerikos Lakūnai iš 
Naujo Smogė Frank- 

furtui, Vokietijoj

li
London, vas. 11. — Dide- 
būriai Amerikos bomba

nešių dar kartą dienos lai
ku degino ir ardė Frankfur
tą, geležinkelių ir karo pra
monės miestą vakarinėje 
Vokietijoje. Kiti Ameriki
niai bombanešiai atakavo 
karinius vokiečių punktus 
šiaurinėje Francijoje.

Tai buvo jau dvyliktas di
delis amerikiečių oro žygis 
prieš nacius Vokietijoj ir 
Franci jo j per paskutines 15 
dienų. . . U

Apsupti Vokiečiai Žu
domi, kaip Avys

Sovietų kariuomenės laik
raštis Raudonoji žvaigždė 
rašo, kad raudonarmiečiai 
ir jų lakūnai žudo kaip avis 
vokiečius, jau siaurame ra
te apsuptus arti Korsunio, į 
vakarus nuo čerkassų, Uk
rainoje.

Nuversta Bolivijos 
Fašistų Valdžia

Santiago, Chile. — Neofi
cialiai pranešama, kad per 
naują sukilimą tapo nuver
sta fašistinė Bolivijos val
džia, įsikūrus po to, kai 
pro-naciški gaivalai nuver
tė talkininkišką prez. Pena- 
randos vyriausybę.

Sakoma, jog dabartiniai 
sukilėliai subruko kalėj i- 
man užgrobusius valdžią 
fašistus.

FRANKO ŠAUDO JAUNUOLIUS, REIKALAUJANČIUS 
PASITRAUKT IŠ KARO PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ

New York.— Iš Ispanijos 
atvykęs estas marininkas 
Johannes Rida pranešė, 
kaip studentai ir jauni dar
bininkai demonstravo sosti
nės Madrido gatvėse prieš 
ispanų siuntimą karan prieš 
Sovietus, o diktator. Fran
ko policija be įspėjimo šau
dė demonstrantus ir daug 
jų nužudė. Tokius vaizdus 
jis pats matė Madride.

Johannes Rida liudija,

Žemlapis parodo, kur Raudonoji Armija apsupo dešimt 
vokiečiu divizijai ir baigia jas naikinti. Daug vokiečių ap
supta taipgi prie Kirovogrado.

Talkininkai Atrėmė Žiaurias 
Vokiečių Atakas Romos Fronte

sunkių 
kurie

ketvir- 
į tūlas

Italija. — Anglų-ameri
kiečių kanuolės ir laivų ar
tilerija atmušė, naujas ga
lingas vokiečių atakas An- 
zio-Nettuno-Cisternos sri
tyje, į pietus nuo Romos. 
Buvusi pavojinga talkinin
kų padėtis šioje srityje tru
putį pagerėjo. Amerikiečiai 
ir anglai padarė 
nuostolių naciams, 
nuo pirmadienio iki 
tadienio prasiveržė 
talkininkų pozicijas.

Cassino mieste ir apylin
kėje tebeina įveržti mūšiai 
tarp amerikiečių ir hitleri
ninkų. Amerikos kovūnai 
šiek tiek laimėjo.

Pranešimas iš Alžyro 
penktadienį pripažino, jog 
atakuojantieji naciai tebe
turi veiksmų iniciatyvą sa
vo rankose į pietus nuo Ro
mos.

(Berlyno radijas skelbė, 
kad vokiečiai užėmę dalį 
Apribos miestelio, 10 mylių 
į šiaurius nuo Anzio. Nie
kas kitas nepatvirtina šio 
nacių pranešimo.)

Talkininkai vigais gali
mais lėktuvais atakuoja vo
kiečius šiame fronte dieną 
ir naktį.
BUVO UŽTYLIMOS NE

SMAGIOS ŽINIOS
United -Press iš Alžyro 

praneša, jog talkininkų ko- 

Wendell Willkie sakė, kad 
jis būsiąs vėl nominuotas 
kaip republikonų kandida
tas j prezidentus.

jog pernai traukiniai nuo
lat tūkstančiais gabeno na
mo sužeistuosius ispanus iš. 
Sovietų fronto.

Tik nedidelis skaičius fa
šistų iš pradžios sutiko sa
vanoriai vykti karan prieš 
Sovietus. Paskui Franko’ 
prievarta rekrutavo ispanus 
Hitleriui prieš Sovietų Są
jungą. Kai kurie grūdami 
karan ispanai sakė: “Rusi
joj bent pavalgyt gausime” 

manda iki šiol stengėsi su
laikyti nesmagias žinias iš 
fronto į pietus nuo Romos.

Vokiečiai permeta vis 
daugiau savo jėgų iš šiauri
nės Italijos ir Franci jos į 
šį frontą, kur ir taip yra 
daugiau nacių, negu anglų- 
amerikiečių. Talkininkams 
daug sunkiau atsiust lai
vais pastiprinimų saviš
kiams per prastus uostus, 
negu vokiečiams sausuma.

Anglų - Amerikiečių Padė
tis Tebėra Pavojinga

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo vice-sekreto
rius Robertas P. Patterso- 
nas sakė, jog vokiečiai su 
baisiai didelėmis jėgomis 
atakuoja anglus - amerikie
čius į pietus nuo Romos, ir 
mes neturime “mažinti ten 
pavojaus” talkininkams.

Į Popiežiaus Vasarvietę 
Vėl Krito Bombos

London. — Nežinia kas 
vėl, jau trečią kartą, mėtė 
oro bombas į Gandolfo pilį, 
popiežiaus vasarvietę. Daug 
asmenų esą sužeista bei už
mušta. Menama, kad tai na
cių darbas, kurie, tačiaus, 
mėgina suverst kaičią ant 
anglų-amerikiečių.

(nelaisvėn pasidavę), o čia 
Ispanijoj turime badauti.

Š i s liudininkas buvo 
Tarptautinės Brigados ko- 
vūnas naminiame Ispanijos 
kare tarp respublikiečių, iš 
vienos pusės, ir Franko fa
šistų, nacių ir italų, iš ant
ros. Jis, 26 metų jaunuolis, 
paskui buvo išlaikytas kelis 
metus Franko kalėjime, 
nuolat mušamas ir visą lai
ką alkinamas. Jis vadovavo

London, vas. 11. •— Sovie
tų kariuomenė atkirto dar 
kelis sklypus nuo ploto, ku
riame apsupta likučiai 10 
vok. divizijų palei viduri
nę Dniepro upės tėkmę, ir 
be atvangos iš arti naikina

Vengrą Divizijos Tebe
veikia Fronte prieš 

Sovietus
Maskva. — Šimtai nelais

vėn paimtų vengrų liudija, 
kad dar bent penkios veng
rų divizijos ir keli paskiri 
jų pulkai kariauja sykiu su 
naciais prieš Sovietus, nors 
Vengrijos valdžia melavo, 
būk ji atšaukus savo ka
riuomenę iš prieš-sovietinio 
fronto.

Japonų spauda įspėja, 
kad talkininkai iš oro žūt
būtiniai bombarduos To|do, 
Japonijos sostinę.

Sovietų Lakūnai Triuš 
kino Suomijos Uostą
Stockholm, vas. 11. — 150 

sovietinių lėktuvų naktį per 
dvi valandas sprogdino ir 
degino Suomijos (Finliandi- 
jos) uostamiestį Kotką, 75 
mylios nuo Helsinkio, Suo
mijos sostinės.

Australų - Amerikiečių 
Pergalė N. Guinejoj
Naujoji Guineja, vas. 11. 

— Australijos ir Amerikos 
kovūnai, po 18 savaičių nuo
latinių kautynių, atėmė iš 
japonų didelį Huon pussalį, 
šiauriniame Naujosios Gui- 
nejos pakraštyje. Dabar su
sijungė amerikiečiai su aus
tralais.

Toje kovoje sunaikinta 
dauguma iš buvusių 14,000 
japonų.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė vas. 9 d. visuose 
frontuose sudaužė 43 vokie
čių tankus: Tą pačią dieną 
buvo sunaikinta 29 naciu 
lėktuvai.

ir 4,000 politinių kalinių 
bado streikui per devynias 
dienas.

Tas bado streikas atkrei
pė dėmesį Anglijos ir Ame
rikos atstovų; atvyko jiem 
pagalbon ir Raudonasis 
Kryžius. Per jų pasidarba
vimą tad ir buvo išlaisvinta 
šimtai politinių kalinių.

Lengvieji anglų bombane- 
šiai atakavo Berlyną.

s

nacius tuos paskiruose 
sklypuose.

Visas apsupimo plotas 
pradiniai turėjo 1,300 iki 1,- 
600 ketvirtainių mylių ir 
jame buvo apie 150,000 vo
kiečių. Dabar tas plotas su
siaurintas iki 180 ketvirtai
nių mylių iš viso, ir tankiai 
aplinkui sustatytos Sovietų 
kanuolės kryžiava ugnim 
nuolat kerta apsuptuosius 
šimtais bei tūkstančiais.Tuo 
pačiu laiku priešus be atlai
dos naikina ar sovietiniai 
lėktuvai.

Paimti nelaisvėn vokie
čiai sako, jog beveik išsi
baigė jų maistas. Vakar bu
vo nušauta 10 didelių tran- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Senatorių Tarimas už 
Tuojautinį Maisto Da

lyką Branginimą

senato-
Washington. — Senatui 

priėmus reakcinio 
riaus Bankheado sumany
mą panaikint visus valdiš
kus damokėjimus maisto 
gamintojams (kur jie nega
li išsiversti nustatytomis 
kainomis), pažangesnis se
natorius Pepper įnešė pa
taisymą, reikalaujantį pa
kelt darbininkams algas 
trimis procentais. Nes pa
naikinus tokius primokėji- 
mus, tai maisto produktai 
greitai pabrangs bent tri- ■* 
mis procentais, kaip nurodė . 
Pepper.

Pagal Bankheado bilių, 
pienas tuojau turi būti pa
brangintas vienu centu 
kvortai; o toliau jo kaina 
lips aukščiau.
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Anglai Uždarė Prieš-So- 
vietinį Lenką Laikraštį

Londone >3

*4

London, vas. 11. — Ang
lijos valdžia uždarė lenkų 
laikraštį Wiadomosci Pols- 
kie, kuris nuolat bjauriai 
puolė Sovietus ir nachališ- 
kai reikalavo visos Vakari
nės Ukrainos ir Vakarines 
Baltarusijos žemių Lenki- • • jai.

Amerikiečiai Bombar
duoja Japonus Salose
Perlų Uostas.— Jau d 

liktą kartą šiame kare , 
merikos lakūnai atakavo (ja- į 
ponus Wake saloje.

Jungtinių Valstijų karo 
laivai ir lėktuvai pila ugi 
į dar tebesamas japonų ran
kose Marshall salas. — Di
džioji tų salų dauguma jau 
amerikiečių užimta.

Per tris dienas ame 
čiai paleido 114 tonų bom 
į japonų pozicijas šiose s 
losę,
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tys, neturėjusius laimes atvykti šičia 
anksčiau kaip mes arba mūsų protė
viai.”

Šiandien, kuomet mūsų kraštas ir vėl 
atsidūrė pavojuje, didžiuliame krizyje, 

. kuomet mes esame kare, privalome susi
pažinti su Lincolnu ir iš jo daug pasimo
kyti. Daug panašumų tarp to, kas buvo 
Civilinio Karo metu ir šių.dienų reiški
niu.

Net ir mūsų prezidentiniai šių metų 
rinkimai turės, atrodo, didelio panašu
mo į tuos, kurie įvyko 1864 metais, siau
čiant Civiliniam Karui. Baisus dalykas 
būtų buvęs, jei Lincolnas tuos rinkimus 
būtų pralaimėjęs!

(Skaitytojas, norįs plačiau susipažinti 
su Lincolno gyvenimu ir darbais, teskai
to ALDLD išleistąją knygą, “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai.”)

_____ > . ' ■/

Kas Ką Rašo ir Sako

Abraham Lincoln
Šiandien, vasario 12 d., yra Lincolno 

gimimo diena. Šiandien sukanka lygiai 
135 metai, kai gimė Abraomas Lincol
nas, didysis išlaisvintojas, vienas di
džiųjų mūsų krašto vyrų, vedusių šalį 
į šviesesnę, laimingesnę ateitį.

Gimęs ir augęs varge, dideliu pasirį- 
žimu prasimušęs kelią į priešakį, Abra
omas Lincolnas atsistojo mūsų krašto 
priešakyj Civilinio Karo išvakarėse. Jis 
buvo išrinktas prezidentu 1860 metais, 
kuomet Jungtinėms Valstijoms grūmojo 
susiskaldymo pavojus, kuomet grūmojo 

' žmonių laisvei pavojus, kuomet aišku bu
vo kiekvienam, kad “padalinti namai” 
negali išsilaikyti; jie turi būti arba visi 
laisvi arba vergijoje.

“Aš tikiu į Nepriklausomybės Dekla
racijoj e pareiškimą, kad ‘visi žmonės yra 
sutverti lygūs’ ir šis tai yra didysis ir 
pamatinis principas, kuriuo remiasi mū
są laisvos įstaigos. Negrų pavergimas 
yra to principo laužymas...”

Šitokį pareiškimą padarė Lincolnas 
dar prieš tai, kai jis buvo išrinktas pre
zidentu. Ir jis to principo laikėsi, dėl jo 
kovojo, dėl jo jis ir mirė, buvo užmuš
tas 1865 m.

Lincolnas griežtai kovojo prieš viso
kius veidmainiškus politikierius, kurie 

_J>a^dė gražiomis frazėmis žmones apgau
ti. Jo pasakymas jiems pasiliko nemirš
tamu:

“Jūs galite suvedžioti kai kada visus 
žmones, ir kai kuriuos žmones per visą lai
ką, bet jūs negalite suvedžioti (apgaudi
nėti) visą žmonių visuomet.”

Kaip tas pasakymas tinka šių dienų 
politikieriams, žodžiais neva kovojan
tiems prieš fašizmą, bet darbais fašizmą 
remiantiems.

Lincolno nuolatinis kartojimas, kad 
“padalinti namai negali laikytis”, šian
dien pažangiųjų politikų taikomas visam 
pasauliui: “Padalintas pasaulis negali 
laikytis,” jie sako, “jis turi būti arba vi
sas laisvas arba fašizmo pavergtas...”

Norint, kad jis būtų laisvas, privalome 
kovoti prieš fašizmą ne tik karo fron
tuose, bet ir namieje; turime kovoti 
prieš fašistus, prieš jų rėmėjus," palaiky
tojus !

Lincolnas buvo pirmutinis mūsų kraš
to prezidentas, pastatęs darbininkus į 
atitinkamą vietą. Jo žodžiais:

“Darbas yra pirmesnis ir nepriklauso
mas nuo kapitalo. Kapitalas yra tiktai 
darbo vaisius, ir jis negalėtų egzistuoti, 
jei darbas nebūtų egzistavęs. Darbas yra 
vyresnis už kapitalą ir todėl į jį turi būti 
kreipiama daugiau dėmesio.”

Lincolnas buvo sveturgimių draugas, 
prietelius. Jis gražiai pajuokė tuos, kurie 
bandydavo persekioti svetųrgimįųs: 

v “Kas gi yra čįągimiai, tikrieji ame
rikonai? Ar jie nedėvėjp laukinių žmo
nių priejuosto ir ar jie* nepešiojo indi- 
joniško kirvuko (tomahawk)? Mes išva
rėme juos iš namų ir dabar puolame ki-

Įsidėmėtini Justo Paleckio 
Priminimai

Skaitytojas, be abejo, bus jau skaitęs 
tarybinės Lietuvos prezidento Justo Pa
leckio kalbą, sakytą Aukščiausiame 
SSSR Soviete (parlamente), kurio sesi
jos įvyko prieš porą savaičių Maskvoje. 
Kalbėdamas tarybinės Lietuvos vyriau
sybės vardu, Justas Paleckis šimtu nuo
šimčių užgyrė pasiūlytuosius prie SSSR 
konstitucijos pataisymus, suteikiančius 
kiekvienai 16-kos respublikų teisę turėti 
savo kariuomenes ir savo diplomatus 
užsienyje.

Štai, mūsų nuomone, pora Justo Palec
kio kalboje pareiškimų, kurie labai svar
būs ir verti kiekvifenam įsidėmėjimo. Pa
leckis sakė:

“Aukščiausios Tarybos priimtam biu
džete dėl Sovietų Sąjungos mes matome 
naują vilties šaltinį greito išlaisvinimo. 
Taj parodo septintasis paragrafas, kuris 
instruktuoja Sovietų Sąjungos Liaudies 
Komisarijatą peržiūrėti 1944 metų biu
džetus Socialistinių Sovietinių Respubli
kų Moldavijos, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos.”

Vadinasi, Tarybų Sąjungos vyriausybė 
numato, kad šiemet tarybinė Lietuvos 
respublika .bus išlaisvinta, nes kitaip, 
kam gi Molotovas reikalautų peržiūrėti 
Moldavijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
biudžetus. x

Ryšium su tuo, Paleckis pažymi, kaip 
lietuvių tauta laukia išlaisvinimo die
nos:

“Lietuvos liaudis su didžiausiu ne-.; 
kantrumu laukia tos dienos, kada Rau
donoji Armija išlaisvins ją. Ji pati prie 
tų pastangų prisidės. Ji eina pėdomis 
savo protėvių, kurių pasiryžimą labai 
teisingai išreiškė Lietuvos klasikinis ra
šytojas Valančius, kuomet jis pasakė: 
“Laikykimės išvien, nes šimtą sykių ge
riau numirti, negu būti vokiečių ver
gais.” Ir jie laikėsi išvien. Ir dabar kar
tu su savo broliais ukrainiečiais ir balta
rusiais Lietuvos žmonės sudaužys Hitle
rio vergijos retežius. Lietuviškieji didvy
riškosios Raudonos Armijos pulkai at
gaivina kovingąsias Lietuvos žmonių 
tradicijas — Žalgirio tradicijas. Savo 
kova Lietuvos žmonės prisideda prie So
vietų Sąjungos patrijotinio karo prieš 
vokiškuosius įsiveržėlius.”

Męs andai rašėme, kad tarybinė Lie
tuvos respublika anksčiau ar vėliau tu
rės Washingtone savo atstovą. Dėl to 
pasisako ir tarybinės Lietuvos respubli
kos prezidentas, pažymėdamas:

“Šio patrijotinio karo metu Sovietų 
Sąjungos prestižas tarptautinėje arenoje 
labai paaugo. Visur auga pageidavimas 
įsteigti ir išvystyti su Sovietų Sąjunga 
diplomatinius santykius. Tuo patim lai
ku taipgi aukščiau pakilo ir sustiprėjo 
sąjunginės respublikos. Nūnai jos turi 
visą, eilę tokių reikalų, kuriuos galima 
patenkinti tiktai’joms turint tiesioginius 
ryšius su užsieniu. Pavyzdžiui, apie vie
nas lietuvių tautos trečdalis gyvena už
sienyje, vyriausiai Amerikoje. Šitie lie
tuviai išeiviai visada palaikydavo ir 
šiandien palaiko artimus ryšius su savo 
gimtuoju kraštu. Šis yra vienas būdingas 
Tarybinės Lietuvos reikalas, su kuriuom 
prisieina skaitytis.”

Be abejo, kad Justas Paleckis, šitaip 
kalbėdamas, turi galvoje, kad tarybinė 
Lietuva turės savo atstovybę ir konsula
tus Amerikoje, per kuriuos Amerikos, lie
tuviai gales ‘ palaikyti glaudesnius ryšius 
su savo tėvų kraštu.

Justo Paleckio kalba yra turininga, 
svarbi, reikalinga kiekvienam pastudi
juoti. (Ji tilpo Laisvėje š. m, vas. 10 d.)
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ATGARSIAI APIE DI
DŽIĄJĄ LIETUVIŲ FA

ŠISTŲ APGAVYSTĘ
Tėvynės redaktorius iš 

peties rėmė fašistų “seimą” 
ir jame aktyviai dalyvavo. 
Dabar jis savo laikraštyje 
(vas. 11) rašo, kad tai buvo 
“seimas”, “į kurį dalyvių 
suvažiavo iš 21 valstijos ir 
paskutinėje sesijoje jų buvo 
arti 400.”

Viena, vadinasi, nebuvo 
nei keturių šimtų, o Olis 
ir kiti fašistinio sąskridžio 
promotoriai sakė ir gyrėsi, 
kad jie turi “dalyvių” 500. 
Reiškia, Bajoras, vienas iš 
seimo vadų, Olį ir tuos ki
tus padaro didžiausiais me
lagiais.

Bet ateina kiti ir patį Ba
jorą padaro tokiu pat mela- 
gium, nes tame “seime” ne
buvo nė tų “arti keturių 
šimtų”. The New York Ti
mes vasario 5 dieną prane
šė, kad viso labo tų dalyvių 
tebuvo 250!

Matote, kaip netoli žmo
nės su melu tegali važiuoti. 
Dabar visas svietas mato ir 
žino, kokio kalibro yra lie
tuviškų fašistų lyderiai.

Kitas įdomus dalykas, tai 
kad net Bajoras nedrįsta 
sakyti, kad tame “seime” 
dalyvavo “arti 400” atstovų. 
Tai jau būtų perdaug dide
lis ir bjaurus melas net ir 
fašistams suvirškinti. Ten 
nebuvo jokių delegatų. Nie
kas nebuvo išrinkęs nei pa
ties Bajoro. Jis ten apga- 
vingai parodavo S.L.A. ir 
Tėvynės vardu. “Dalyviais” 
buvo, kaip jau buvo praneš
ta Laisvės reporterio, visi 
kas tik pasimaišė didžiulio 
Pennsylvania viešbučio sa
lėje bei “lobėję”. ,

Tai gal pirma tokia ap
gavystė visoj Amerikos lie
tuvių istorijoj. .Niekada 
niekas pirmiau, nedrįsdavo 
skelbti seimu, atstovaujan
čiu milijoną lietuvių, papra
sto be jokios atsakomybės 
pavienių žmonių sąskridžio. 
Nedrįsdavo todėl, kad ne
būdavo išsivysčius mūsų 
gyvenime fašistinių nenau
dėlių klikų tė, kruvinojo 
Smetonos išperėta.

Tiesa, mūsų kaimynka 
Amerika tautininkų nebe- 
vadina fašistais, bet jų 
“seimą” skaito irgi didžiu
le apgavyste. Sausio 11 die
nos laidoje Amerikos “tė- 
mytojas” rašo:

Vasario 5-6 (Id. New Yor
ke buvo tautininkų suvažiavi
mas, kurį jie vadino seimu, 
šaukėjai įdėjo daug energi
jos; jų pačių pasisakymu, bu
vo išsiųsta per 30,000 laiškų. 
Pavyzdžiui, tik Susivienijimo 
Liet. Am. apie 15,000 narių 
gavę kvietimus po du kartu. 
Net ir bolševikų Laisvė gy
rėsi gavusi du kvietimus.

Seimo pradžia suvėlinta

defenqthfbp!
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Anglija siunčia sustiprinimus per Italijos miestą An- 
zio dėl Talkininkų Penktosios Armijos, kuri neseniai 
išsikėlė netoli Rpmos. „ . • . - .

v.isu 
nes

pusvalandžiu. Per vieti- 
radijo programas smar

kiai būgnyta, kviečiant visus 
New Yorko lietuvius susirink
ti į Pennsylvanijos viešbutį 
“lygiai 9 :30,” nes “lygiai 10 
vai., laikrodžiui mušant, sei
mą atidarys may oras La
Guardia.” Bet 10 vai. ryte 
salėje nebuvo nė 200 asmenų. 
Posėdis atidarytas tik 10:30 
vai ryte, bet mayoras La 
Guardia visai nepasirodė.

Buvo skelbta, kad daly
vaus buvęs Amerikos minis- 
teris Lietuvai p. Norem, bet 
jis nepasirodė.

Buvo skelbta, kad seimas 
bus vedamas demokratiškiau
siai, bet visi prezidiumo ir 
sekretoriato nariai jau buvo 
susodinti prie stalų dar ge
rokai prieš jų “išrinkimą.”

Drauge su šio seimo skelbi
mais jungti pranešimai ir 
apie “Vienybės” koncertą. 
Bet ir koncertas neatitinko 
pažadams: koncertas suvė
lintas beveik pilnom dviem 
valandom; Vanagaitis sceno
je visai nepasirodė, nerody
ti ir garsinti a. a. preziden
to Smetonos laidotuvių pa
veikslai. Iš scenos aiškinta, 
kad p. Vanagaitis turėjęs iš
vykti Chicagon, o tuo pat 
metu p. Vanagaitis sėdėjo 
balkone ir gardžiai juokė
si. . .

. . .Nepagirtina, kad seimo 
vadovai apsišaukė milijono 
lietuvių atstovais, kai tuo 
tarpu jie atstovavo tik labai 
mažą skaičių draugijų; an
tra, “atstovais” skaitėsi visi, 
kurie tik į ■ seimo salę buvo 
atėję — ir draugijų delega
tai ir atskiri asmenys. Neti
ko ir “atstovų” skaičių smar
kiai didinti. . .

Montreal, Canada
Vasario 1 dieną Forum sve- 

tairUjepAFL i^dfcb kbtrfitėtų 
buvo sušauktas protesto mitin
gas prieš Kanados valdžios 
pravestą Liliu, draudžiantį 
darbininkam streikuot Quebe- 
co provincijoj. Dalyvavo apie 
10,000 žmonių.

Mitinge dalyvavo įvairios 
unijos, taipgi policininkų ir 
gaisrininkų. Trumpai kalbėjo 
ir Fred Hose, Darbininkų Pro- 
gresyvės Partijos parlamento 
narys iš Ottawa.

Priimtos rezoliucijos už 
bendrą grupių frontą ir kovą 
iki laimėjimo, kol bus panai
kintas anti-streikų bilius. Rei
kalavo tuojau paskelbti fede- 
ralės valdžios viršininkų rin
kimus, kurie diktatoriškai yra 
atidėliojami. Publikoj buvo 
didelis entuziazmas, Valdiško
ji spauda nusigando ir šaukė, 
kad “žmonės verčia valdžią.”

Griežtai reikalauta, kad na
mie būtų atsteigta demokrati
ja, už kurią mes kovojame 
prieš barbarišką hitlerizmą. 
Reiškia, žmonės kelia balsą ir 
sako reakciniams Tonams, kad 
jie ne vien kraują lieja prieš 
išlaukinį priešą, bet tuo pat 
kartu yra sargyboje ir namie 
demokratijos reikalų, savo iš
kovotų laisvių. G-lys.
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Blaškosi, Siaučia Vokietys
Pakerei tu daug lietuvių, pakovei gal ir brolį.
Fašiste, kruvinas žvėrie, tau galas nebetoli.

Sukruvinai laukų daubas, .ir Nemuno pakrantes,
Pravirkdei tu žalius miškus, išgėdinai mergaites.

Išplėšei duoną iš burnos, iš motinų paguodą.
Nerasi niekur tų namų, kad būtų neraudota.

Blaškosi, siaučia vokietys, tartum šuo pagedęs, s
Jei kas išdrįs ką pasakyt, užmuš ii; da sudegins.

Tėvai jau išverkė akis, šeimynos išblaškyta.
Niekas nežino, kas kur yr, gyvi ar nužudyta.

Kerštu liepsnoja Lietuva, ir Stipriai spaudžia kumščią,
Sulauks fašistas vokietys nuo* mūs dieną rūsčią.

Už brolį, motiną, vaikus, už žmoną ir kaimynus.
Sukils pastogės ir laukai, ir miško tankumynės.

Nebesuspės jie nei sugrįžt atgal, iš kur atėjo. . /
Patiks juos rūstūs lietuviai kelyj ir pamiškėje.

Siaučia po šalį Lietuvos, fašistinis vandalas. .
Visi tik laukia, kad greičiau paimtų ten jį galas.

Raudonos Armijos pulkuos lietuviškos vienutės,
Nuo jų jau nešas žmogžudys ir nešis, kaip padūkęs.

P. Pilėnas.

Laiškas iš Chicagos
GRAŽI MENO JĖGŲ DE

MONSTRACIJA
Sekmadienį, vasario 6, į- 

vyko “Vilnies” koncertas, 
kurisai išėjo gražia mūsų 
meno jėgų demonstracija. 
Meninių jėgų ir talentų 
mes chicagiečiai tikrai tu
rime daugiau, negu bile ku
ri lietuvių kolonija visoj 
Amerikoj.

Svarbu pažymėti ir tai, 
kad kuomet kitos srovės jau 
neturi nei po vieną chorelį, 
mes turime dar penkis dide
lius chorus, neskaitant ne
partinių chorų, tokių kaip 
suvalkiečių ir keli kiti pa
našūs.

Šio Vilnies koncerto pro- 
gramo pildyme dalyvavo iš
imtinai mūsiškiai, išskyrus 
Stefaną Kozakevičių, Chi
cago Opera Company daini
ninką, ir Pearl Johansen, 
akompanistę. Bet ir jiedu 
taip dažnai veikia su mumis, 
kad jau, skaitomi savais. 
Kozakevičius jau dainavo 
vieną lietuvišką dainą.

Kitas dalykas vertas dė
mesio, būtent, kad daug 
priklauso programo geru
mas ir nuo to, kaip meninės 
jėgos sutvarkytos, nuo ini
ciatyvos chorų mokytojų, 
ir t.t.

Kada rengėmės prie šio 
koncerto, tūli manė, kad 
programas bus silpnokas, 
nes naujų talentų nėra ja
me. Jie apsigavo. Progra
mas buvo vienas geriausių.

Pažymėtina, kad Ona Pe- 
trutienė savo iniciatyva 
ir “teatriniu sensu” gražiai 
savo dalį paįvairino. Jinai 
išdalino didžiulį LKM cho
rą taip: pirmiausia visas 
choras, paskui tik vyrai, 
paskui tik moterys, o paga
lios vėl visas choras. Išėjo 
gražiai ir naujo duota.

Tą patį reikia pasakyti, ir 
apie Daratėlę Judenienę. Ji
nai netik gera mokytoja ir 
organizatorė, bet vis ką nau
jo sugalvoja programai. Ji 
vadovauja L. D. Aido Cho
rui, Roselando ir Ciceros 
Moterų Chorui. Abu chorai 
gražiai pasirodė.

J. Budrevičiaus stygų or
kestrą iš jaunų mergaičių 
taip labai gražiai skambina. 
Tikrai ji užsitarnauja pagy
rimo. J ą reikią dažnai, jei ne 
visados, kviesti į progra-. 
mus. Ji neturi panašios, nes 
savotiškais intrumentais 
griežia.

Trečia jauna moteriškė, 
mokinanti moterų chorą, 
tai Agotėlė Kenstavičienė. 
Jos (roselandiečių moterų) 
choras mažesnis už kitus, 
bet jis jau gražiai dainuo
ja, gerai sUmokintas.

Alice Steponavičienė (Sa- 
laiveičikiutė) mokina Brid- 
geporto Moterų Chorą. Ji
sai ir didelis ir labai gra
žiai dainuoja. Steponavičie
ne technikiniai yra viena 

pačių gerųjų mokytojų.
Turime, kaip matote, ke

turias gabias jaunas mote
ris, chorų mokytojas.

Jauna Valerija Urbikienė 
(jaunamartė) turi savo 
grupę merginų ir moterų, 
kurios taip jau programus 
pagražina.
, Naujas mūsų duetas — 
Kenstavičienė ir Abekienė 
— yra tikrai brangus daik
tas mūsų programam. Juo- 
dvi nepaprastai gražiai dai
nuoja. Gaila, kad jos neiš
stojo per du kartu šiame 
programe.

Programe dalyvavo ir ar- 
monistas Simonas. Savo 
srity jis taip jau gražiai iš
silavinęs.

Trūko šį sykį smuikinin
ko, tai būtų buvęs pilnas ir 
geriausias programas.

Stefanas Kozakevičius 
dainavo naują SSSR himną. 
Gražiai jis skamba, nors ne 
audringas, kaip Internacio
nalas.. L. v

Kozakevičius pas mus 
dažnai dainuoja, bet juo 
daugiau jis dainuoja, tuo 
daugiau pageidaujamas. Jis 
šį sykį labai daug ovacijų 
sukėlė gražia lietuviška dai
nele. Kitos jo dainos dau
giausia sovietinės, karingos, 
skambios. Jo balsas ir nu- 
davimas geriausi.

Kaip sakiau, šiame pro
grame gerai įrodyta, kad 
galima ir be naujų spėkų, 
ar su dažnai dainuojamo
mis, sudaryti gerą, įvairų ir 
gražų programą pagelba 
gerų artistų ir chorų moky
tojų.

Šiame programe dalyva
vo penki chorai, vienas an
samblis ir viena orkestrą ir 
vis tai mūsų pačių meninės 
jėgos. Ir tai dar ne visos. 
Pas muš ir daugiau jų yra. 
Yra keli duetai, keletas so

fistų ir muzikantų.
Sandariečiai turėjo vieną 

chorą, bet jis pakriko^karuį 
užėjus.

Naujieniečių choras pa
kriko. Kitų meno spėkų ne
liko.

Chorai liko tik pas mus ir 
katalikus, taipgi ir keli “be- 
partyviški”. Mes betgi visų 
turtingiausi meno jėgomis.

V. A.

Baltarusijos Partizanai 
Žudo Nacių Oficierius '

Maskva. — Baltarusijos 
partizanai įsiveržė į vieną 
Minsko gubernijos ' miestą 
ir išsprogdino vokiečių ofi- 
cierių viešbutį. Liko už
mušta 32 nacių oficieriai. 
Kita partizanų grupė sus
progdino dvi vokiečiu val
gyklas ir taip Užmušė bei 
sužeidė daugiau kaip 100 
hitlerininkų.

Baranovičių partizanai 
suardė karinį vokiečių trau
kinį su tankais ir kitais pa
būklais.
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Literatūriniai Krislai Sidabriniai Žodžiai RAŠYTOJAS FRONTE

Poetas Prieglaudoje.
Eilės 70 Kartų Išleistos.
Senas Jų Autorius Apleistas. 
Literatūrinė Mįslė.
Kaip Paįvairint Rašomąją Kalbą?

Rašo J. BARKUS.
Edgar Lee Masters, vienas žymesnių

jų Amerikoje poetų, pereitą savaitę ta
po iš ligonbučio nuvežtas paliegėlių prie
glaudom

Dabar paaiškėjo, kad šis 74 metų se
nukas jau seniai buvęs vargingoje padė
tyje. Gyvenęs jisai pigaus viešbučio 
kambaryje ir jau seniai nesveikavęs iš 
nedavalgymo. Gruodžio mėnesį Masters 
susirgo “šalčiu,“ kuris išsivystė į plau
čių uždegimą. Kaimynų pašauktas gy
dytojas išveždino ligonį į Bellevue ligo
ninę. Vėliau Autorių Lyga perkeldino jį 
į geresnį ligonbutį, kur jisai išbuvo nuo 
gruodžio 31 iki sausio 11 d. Šiek tiek 
pagijus, jis išvežtas Bronxe esančion se
nelių ir paliegėlių prieglaudon Hillcrest 
Manor.

Verpstės siūlas bėga taip nuobodžiai, 
Taip nuobodžiai—nieks jo negirdės. 
Liejas liejas sidabriniai žodžiai, 
Sidabriniai žodžiai iš širdies.

Sidabriniai žodžiai motinos, kaip vyšnios, 
Motinos, kaip vyšnios čia sode.
O palangėj šaltas vėjas krykščia, 
Vėjas krykščia, o naktis juoda.

O naktis juoda ta, rudeninė. 
Rudeninė ant šalies visos.
Kur sūnus jos kariškoj milinėj? 
Jis tėvynę gina—apkasuos.

Apkasuos su šautuvu prie kojų, 
Prisiglaudęs draugui prie peties.
Gimtąsias vyšnias jisai sapnuoja, 
Paskandintas dūmuos praeities.

Sidabriniai žodžiai iš krūtines, 
Iš krūtinės motinos senos, 
Apie sūnų verpstės siūlais pinas, 
Pinas posmai nuostabios dainos

E. L. Masters jau nuo 1937 metų bu
vęs finansiniai blogoje padėtyje. Tačiau, 
kaipo poetas, jisai buvo plačiai paskil- 
bęs. Vienas jo eilėraščių rinkinys, vadi
namas “Spoon River Anthology,” pasie
kė net 70 laidų. Ta knyga pasirodė 1915 
metais ir vėliau tapo išversta bent į tu
ziną kitų kalbų. Tuose eilėraščiuose po
etas ironiškai atpasakoja neva tai tūlo 
Illinois miestelio kapinių antgrabiuose 
esančiuosius įrašus. Minėtasis rinkinys 
kadaise buvo laikomas vienu savotiš- 
kiausiųjų vaizduotinės literatūros pa
vyzdžių.

Be to rinkinio, Masters vėliau parašė 
dar daug kitų žymių poezijos kūrinių. 
Žymiausias gi jo proza rašytų kūrinių 
tai Abraomo Lincolno bijografija, vadi- 
aavaa“ Lincoln; the Man,” išleista 1931 
metais.

Apie jį sudės gražiausią dainą 
Seserys prie vartų, motina žila. 
Sidabriniai žodžiai greitai eina 
Ir pasklinda greitai šalyje.

Vėjas verpstės siūlas taip nuobodžiai. 
Taip nuobodžiai—nieks jo negirdės. 
Liejas liejas sidabriniai žodžiai, 
Sidabriniai žodžiai iš širdies.

E. Mieželaitis.

Aš Atmenu Tą Dieną

Poeto padėties vargingumas dalinai 
aiškinamas jo palinkimu laikytis nuoša
liai kitų literatūros įžymybių. Iki pat 
1941 metų jisai net atsisakinėjo priimt 
akademinę pagarbą, kurią tūlos mokslo 
įstaigos norėjo jam suteikti. Vėliau 
Amerikoniškoji Akademija ir Nacijona- 
lis Meno ir Literatūros Institutas pasky
rė jam $1,000 dovaną.

Masters sakydavo, jog šioje šalyje 
poetai vos tik “ant paštaženklių gali už
sidirbti.” Žinomas, taipgi, jo posakis, 
kad Amerika su savo “žymiausiais lite
ratais ir menininkais elgiasi, lyg su če- 
verykų valytojais.”* * *

Masters gimęs 1869 m., Kansas vals
tijos miestelyje Garnett. Jisai esąs ve
dęs, bet jo moteris, mokytoja, gyvenanti 
atskirai. Dabar, laikraščiams iškėlus 
aikštėn vargingą poeto padėtį, jojo mote
ris žadėjusi greit vėl pargabent jį tan 
patin kambarin, kur jis pirm susegda
mas gyveno. • * * *

Literatūrinė mįslė: Kodėl mūsų laik
raštiniai rašytojai taip labai vengia si
nonimų vartoti? — Sinonimai gi, juk, 
tai žodžiai, kurių pamatinė prasmė vie
noda (arba artima), bet jų naudojimas 
tinkamuose junginiuose su kitais saki
nio žodžiais žymiai paryškina, didesnės 
arba mažesnės svarbos ir vaizdingumo 
aprašomajam dalykui priduoda.

* ♦ ♦
Imkime, pavyzdžiui, žodį “bandyti.” 

Šis veiksmažodis mūsų spaudoje dabar 
be jokios mielaširdystės dėvimas.

Ar tai kas naują žiponą užsivilkęs 
bandė, ar gerai tas jam tiks; ar Hitleris 
pasaulį pavergti užsimojo; ar plėšikas 
saugiąją spintą atidaryt stengėsi; ar ki
šenvagis kišenių ištuštint taikėsi; ar žu
dikas ką nors užmušt kėsinosi...—Mūsų 
spaudoje visi tokie skirtingi veiksniai 
dažniausiai išreiškiami vis tuo pačiu 
trumpu žodeliu — “bandė.”

♦ ♦ ♦
Vienok, nors mūsiškė kalba ir ne tur-

Aš atmenu, motuše, tą dieną, 
Kada palikau aš tave vieną: 
Tai buvo pilka rudenio diena, 
O tu verkei pasilikus viena. 
Atmenu tas nublankusias akis, 
Ir kaip vaitojo tavoji širdis; 
Kaip apkabinus mane bučiavai 
Ir paskutinį sudiev pasakei; 
Aš atmenu tuosius tavo žodžius, 
Kurie atmintyj mano visad bus: 
“Nepamiršk, vaikeli, mane senos, 
“Taip pasilikusios vienui vienos! 
“Augindama turėjau aš viltį 
“Ir visad raminau savo širdį, 
“Kad užauginsiu tave, vaikeli, 
“Tai man padėsi vargti vargelį. 
“Bet tu palieki mane šiandieną; 
“Palieki vargti vargelius vieną! 
“Kada sugrįši, brangus sūneli, 
“Kada nustosiu aš vargt vargelį?!” 
Tai buvo tavo žodžiai jausmingi, 
Kurie pravirkdė man jauną širdį; 
Kurių aš niekad pamiršt negaliu: 
Kuriuos ir šiandien dar, rodos, girdžiu. 
Nemaniau ilgai svetur “užtrukti,”— 
Už meto kito, žadėjau grįžti.
Vienok ką kitą skyrė likimas, 
Nors širdyj degė pasiilgimas 
Tėvų žemelės ir tos bakūžės, 
O už vis daugiau, senos motušės. 
Bet dienos bėgo ir metai slinko, 
Širdies troškimas, kaip sapnas dingo. 
O gal gi sapnas vien tiktai buvo 
Ir viltis grįžti senai pražuvo, 
Nes šaltas kapas tave jau glaudžia, 
O skausmas širdį man tebespaudžia!

Rumboniškis.

Apšarmoję medžiai tirpo žiemos sute
mose. Už kalno trinksėjo šūviai, ir jų ai
das sklaidėsi palšoje fronto prieblandoje. 
Paskui' pakilo mėnulis, ir ilgas kaimas 
su apgriauta cerkve mėnesienoj atrodė 
fantastiškai tylus. Rodėsi, kad kiekvieni 
namai dar išlikusiais langų stiklais, 
stropiai uždangstytais iš vidaus, bud
riau* ir baugiai seka kiekvieną nakties 
garsą.

Trobos asloj miegojo išvargę kariai. 
Mes sėdėjome ant ilgų suolų aplink kai
miečių stalą, ant kurio švietė lemputė, 
padaryta iš prieštankinio šovinio gilzės. 
Kada jis įėjo į trobą, staiga išvargę ap
link stalą sėdinčių kovotojų veidai nu
švito ir jų paraudusiose nuo nemigos 
akyse sužibo džiaugsmas.

— Jonas atėjo, mūsų Jonas! — sušu
ko jie beveik kartu.

Taip, tai buvo jis, Jonas Marcinkevi
čius. Ant ausų užtraukęs karinę1 kepurę, 
su didelėmis pirštinėmis, ant raikštelio 
kabančiomis per kaklą, su plačia rusva 
miline. Jo visada linksmas veidas šį kar
tą buvo rimtas ir net niūrus, o tamsios 
visada besijuokiančios akys šiandien bu
vo tartum prigesusios. Jis gyveno vienu 
įtemptu gyvenimu su mūsų kovotojais, 
kurie jau antras mėnuo atkakliai grū
mėsi kruvinuose žiemos laukuose. Jo at
kaklus žvilgsnis skverbėsi j sielą kovoto
jo, vos tik grįžusio iš pirmųjų linijų, tar
tum klausdamas: “Kaip? Kaip mūsų lie- 
tuviai?” Ir veidas staiga nušvisdavo, pa
mačius atvirus drąsius draugų žvilgs
nius, kurie be žodžių sakė: “Lietuviai 
niekad kovos lauke nedarė gėdos savo 
tautai.”

— Kaip puiku, kad atvažiavai! — 
spaudė jis mane prie šiurkščios milinės, 
persisunkusios kovų dūmais ir blindažų 
drėgme. — Kaip puiku! Aš galvojau — 

. atvažiuos draugai ar ne? Kelias toks to
limas ir sunkus ... Kaip gera, kad atva
žiavai! Pamatysi, kaip kovoja mūsų 
žmonės!

Jo akys jau vėl juokėsi, ir aplink kilo 
linksmas karių klegesys. Ant stalo atsi
rado kukli fronto vakarienė.

— Tur būt, šiandien dar nevalgęs, 
kaip paprastai? — draugiškai rūpinosi 
kariai. — O išmiegoti puikiai galėsi, 
štai, su mumis. Kaip matai, mes šian
dien gavome netgi šiaudų.

Jonas sėda prie stalo. Kariai puikiai 
žino: retai jis dabar turi laiko pavalgy
ti. Suskirdusia, šiurkščia ranka jis per
braukia plaukus, kažką galvoja, paskui 
iš kišenės išsitraukia bloknotą ir pieštu-

— Koki žmonės! — sako jis tartum 
pats sau. — Koki nuostabūs žmonės! 
Šiandien aš buvau sanitariniam punkte. 
Kalbėjau su sužeistaisiais. Štai, pagyve
nęs kaimietis. Trumpai kirpta galva, su 
ūsais. Nuo mano gimtojo Radviliškio. 
Sužeistas į koją. Ir žinote, ką jis man sa
ko? “Gaila, sako, vos tris nukoviau — 
sužeidė. Bet nieko’— mes dar pakariau
sime?” Ir ne jis vienas... visi...

Staiga Marcinkevičius kažką atsime
na ir iš seno sudėvėto portfelio, kuriame 
sudėti jo rankraščiai, užrašai, pastabos, 
ištraukia naują “Tėvynė šaukia” nume
rį ir apdalija kovotojus.

— Žiūrėk, — sako vienas kovotojas, 
ir aplink jį susipiečia kiti. — Jau apra
šytas Kirtukas. Ir Dieninaitė... Aš pats 
mačiau ją kovos lauke. Ot, mergaitė, vel
nias griebtų! Minos trinksi, sniegas su 
žeme maišosi, o ji—lyg niekur nieko ... 
Velka sužeistuosius vieną po kito... Ir 
Markulis. .. Ir Šutas ... Su juo gi mes 
visą laiką...

— Palauk, — sustabdo jį Marcinke
vičius. — Tu pažinojai Šutą? Pasakok, 
kaip jis mūšyje ... Viską iš eilės, nesku
bėdamas ... Aa, taip. Laikėsi didvyriš
kai ! Pažįstu. Ir maniau, kad taip bus. 
Vyras! O kas iš jūsų, draugai, pažįsta 
vežėją Juodviršį? Sako, puikiai vyras 
dirbo. Reikės parašyti “Tarybų Lietu
vai.”

Vakarienė seniai atšalo. Užmiršęs vis
ką, Marcinkevičius prie vos spindinčios 
lemputės šviesos savo plačia, energinga 
rašysena fiksuojasi užrašų knygutėje 
mūsų žmonių žygius, jų herojizmą, jų 
nepakartojamą vyriškumą ir patvaru
mą.

Staiga jis pakelia galvą. Nusišypso, 
kažką atsiminęs.

— ON. pulke vyrai jau įsiruošė gerą 
pirtį. Kariai vanojasi, kad net < garas 
rūksta. Reikės parašyti, — kalba,jis, di
deliais kąsniais į burną grūsdamas duo
ną. —Teisybė, į pirties kampą pataikė 
vokiška mina, bet nieko. Tuojau vyrai 
kampą užtaisė. O vandens puikumėlis— 
aš pats vanojausi gerą valandą . .. Tik 
pagalvokite—pirmas pulkas, kuris fron
to sąlygomis organizavo pirtį.. .

Kovotojai kalbasi apie kovose pasižy
mėjusius draugus.

— .Daunys? Žinau. Apie jį turi suži
noti visa Tarybų Sąjunga. Ir apie’Die- 
ninaitę, ir Gužauską. Mūsų broliai Ame
rikoje taip pat. Suprantate, vyrai, tai 
juk didvyriai, kuriais didžiuotųsi Kęstu
čio ir Vytauto pulkai. Jais turi gėrėtis 
pavergtoji Lietuva, kaip jais gėrimės 
mes! Apie juos turi žinoti mūsų parti
zanai ...

Jau seniai naktis, tačiau Marcinkevi
čius miegoti nesirbošia. Jo dar laukia 
darbas: fronto spaustuvėje renkamas 
naujas laikraščio numeris, ruošiamas 
paštas į Maskvą.

— Jūs miegokite, vyrai, — sako jis, 
užkandęs jau seniai atšalusios košės ir 
mėsos iš konservo, — o aš dar eisiu tru
putį padirbėti.

Iš kažkur jis atsitempia užsimiegoju
sį mašinistą ir atsineša rašomąją maši
nėlę. Virtuvėje įsiruošęs kažkur ant 
lango, prisitaisęs spinksulę, atsisėdęs 
ant dėžės nuo šovinių, jis pradeda gar
siai diktuoti.

— Negaliu įprasti pats rašyti... Ir 
mano rašyseną ne visi įskaito. Nieko, 

(Tąsa 4-me pus.)

San Francisco-Oakland, 
Calif.

laivakro-
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Mezgėjų Bankiete Sukelta 
$200 Medikalei Pagalbai 
23 d. sausio įvyko mezgėjų 

bankietas drg. Koblin saliukėj. 
Šis bankietas surengtas pasiti- 
kimui delegačių : V. Sutkienės 
ir K. Karosienės, kurios sugrį
žo iš Dem. Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimo.

Nors lietus smarkiai lijo per 
visą dieną, bet tas nesulaikė 
publikos, gražus būrelis lietu
viu ir svetimtaučiu susirinko 
išgirsti mūsų delegačių rapor
to.

šiame parengime vėl turė
jome progą pasidžiaugti ir 
pasidalinti mintimis su Sovietų 
Sąjungos konsulo pagelbinin- 
ku, dviem Sovietų 
viais ir jūreiviais.

Pabaigus valgyti, 
min. M. Radienė,
tikslą šio parengimo ir pakvie
tė drg. K. Karosienę išduoti 
raportą iš suvažiavimo. Drg. 
Karosienė plačiai išdėstė su
važiavimo planus dėl tolimes
nio veikimo. Kvietė visus stoti 
į darbą ir vieningai dirbti, 
kad greičiau laimėjus karą 
prieš žiaurų fašizmą; ragino 
remti Raud. Kryžių ir aukoti 
kraujo, rinkti drabužius dėl 
nukentėjusių nuo karo.

Pirmin. pakvietė % kitą dele
gatę drg. V. Sutkienę kalbėti. 
Ji visus nustebino, ji taip nuo- • 
sekliai kalbėjo, nurodė, .kaip----
moterys iš visų dalių Ameri
kos dalyvavo taip svarbiame 
suvažiavime; ji nurodė, kaip 
sėkmingai dirba dėl sukėlimo - 
paramos karžygiams karo 
fronte, ji sakė: — mes turime 
didelį darbą prieš mus, turi- 'p 
me mėgsti, rinkti drabužius ir 
paramą medikalei pagalbai.

Kalbėjo drg. Kučinskas, jis 
ragino visus sekti šių dienų 
įvykius, būti prisirengus atei
nantiems balsavimams, sakė, 
ponai kenkia laimėjimui karo, « į 
būkite atsargūs, visi turite bal
suoti rinkimuose.

Sovietų Sąjungos svečiai 
sveikino susirinkusius, sakė, 
jūs, amerikiečiai, daug mums 
gelbėjot, jūsų šalis siunčia 
mums reikmenų dėl karo, mes 
prižadame, kad bus hitleriz- 
mas sutriuškintas. Pabaigus 
kalbėti, pradėjo aukos plauk
ti.

tingiausioji, betgi, kad ir tam pačiam 
“bandė,” tik trumpai pamąsčius, prisi
mena bent šie sinonimai: stengėsi, užsi
mojo, ryžosi, pasiryžo, siekė, skverbėsi, 
veržėsi, kėsinosi, norėjo, ruošėsi, taikėsi, 
smeigėsi, ir t. p.

Man regis, tinkamas sinonimų varto
jimas mūsų raštams

Mm
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Tai amerikiečiai kariai, kurie pateko japonų belaisvėn ant Filipinų Salų, kai bu
vo prarasta tvirtovė Corregidor. Dabar m ūsų valdžia paskelbė, kad daugiau kaip 
sentvni tūkstančiai šių didvyriu tano ja ’ 1 ’

Aukoja sekančiai:
A. Šatas $10.25.
Sutkai $5.25.
Po $5: Wiedus, Burdiai, 

diai, Karosai ir Kazlauskas.
Po $3: J. K. Jankauskiai, 

Rinus.
Po $2: Paskųs, Kučinskas, 

Senutiai, Baronai, Demikis, M. ‘ 
Baltulioniūtė.

Po $1.50: J. Bete, B. Pem-X‘ 
pienė, Baranauskienė, šilkai-, 
tienė, Mitchelis. Koblin $1.15. '

Po $1: K. Mugianienė, M. 
Straus, Kudroff, Biloff, Sa
link; M. Paukštienė, Pertken, 
Palmer, Veronika, Hoffmanie- 
nė, T. King, Busk, J. Vaitonis,

C. K. 44c, A. N. 27c. Vij^Ą 
$80.86. Nuo laimėjimo tikierfi- 
kų $82.25. Nuo baro $37*10. «. 
Šis bankietas atnešė pelno : 
$200.71 dėl medikalės pagal
bos.

Mezgėjų susirinkimas įvyks . 
pas mūsų pirm. M. Radienę, 
2039 — 12th Ave., Oakland, 
Calif. Laikas dar nepaskirtas, 
bus pranešta per atvirutes. 
Bandykite visos narės dalyvau
ti, turime daug svarbių dalykų

•»

užmušti
apkalbėti. * ,.

Korespondentė, K. M
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nejučiomis užsižiūrėjo į jos žiedų brang
akmenių žaidimų.

— Liudvika, kur tu saugoji savo bran
genybes? — Jos papurę vokai iš nuosta
bos sumirkčiojo.

— Keista, Eddi! Tu neklausinėji, kaip 
aš gyvenau per pastaruosius trejus me
tus, o teiraujiesi....

— Tu kūdikis, Liu ... Aš todėl pa
klausiau šito, kad man reikia žinoti, kiek 
mes abu turime brangenybių. Vėliau pa- 

. sakysiu tau, kam to reikia. Ar tu neat
simeni, kiek aukso rublių anksčiau atsi
ėjo tavo briliantai?

— Kažkaip mama tau sakė, kad krai
čiui man duotos brangenybės vertos šim
to septyniasdešimt tūkstančių. O kiek 
verti briliantai, kuriuos tu man padova
nojai, — tai tu žinai.

Edvardas greitai sumetė galvoje: 
“šimtas septyniasdešįmts plius šimtas 
dvidešimt — du šimtai devyniasdešimt 
tūkstančių. Užkasta parke statinaitė 
auksinių dešimtrublių — dar du šimtai 
tūkstančių, šeši šimtai tūkstančių fran
kų Prancūzijos banke. Dvylika tūkstan
čių svarų Liudvikos vardu Londono ban
ke. Taip pat septyniolika tūkstančių vo
kiečių markių mano kišenėje ... Štai ir 
viskas, ką galima laikyti pinigais. Maž
daug apie milijoną aukso rublių. Iš to 
Liudvikai ir man priklauso tiktai pusė. 
Ir tatai viskas, kas liko iš septynių mili
jonų mano patjes turto!... Juk dabar 
sunku laikyti kapitalu devynis tūkstan
čius dešimtinių žemės, ekonomijas ir 
folvarkus, garinį malūną, odų fabriką ir 
tūkstantį šešis šimtus dešimtinių miško, 
kada visos siūlės braška ir graso sutrūk
ti. Už visa tai dar reikia kovoti...O kol 
kas mes turime pusmilijonį rublių, ir 
tatai blogiausiu atveju geriau, negu nie- 

' ko.”
Už durų pasigirdo kažin kieno balsai 

ir juokas.
—Vladekai, išmok, galiausiai, padoriai 

elgtis! — kažką įkalbinėjo moteriškas 
■ balsas.

Vietoje atsakymo pasigirdo kikenimas.
(Bus daugiau)

(Tąsa) t
Edvardas švelniai ją apkabino.
— Ar tau nepatinka tėvas Jeronimas ?
— Ne, bet truputį keista. Apie, tavo 

grįžimą nežino nei tėvas, nei brolis, nei 
Stefanija.

— O tėvas Jeronimas gauna ypatin
gą pakvietimą. Lai tas tavęs nestebina. 
Aš negalėjau naktį visus sukelti. Juk 
namuose vokiečiai, o aš... prancūzų ka
rininkas. Juk tu supranti, Liudvise? Ry
toj aš turiu išvažiuoti į Varšuvą, ir juo 
mažiau žinos apie mano atvykimą, juo 
bus geriau.

— Kaip, vėl išvažiuosi?
— Aš greitai grįšiu, Liudvise.
— Ir štai, užuot su manimi praleidęs 

tas valandas, tu šauki šlykštųjį jėzuitą.
Edvardas nusišypsojo.
— Tėvo Jeronimo man reikia vienam 

reikalui. Tai neįdomu tau. Atleisk man, 
bet, kai atvažiuos tėvas Jeronimas, 
mums reikės vieniems pasišnekėti. Jis 
kažko prašė kardinolą. Taip, bažnytiniai 
reikalai... Tatai jo paslaptis, ir jam 
būtų nemalonu, jei dalyvautų pašalie
čiai. O kol kas leisk tave kai ko pa
klausti.

— Aš klausau, Eddi.
— Sakyk, ar tas majoras pietauja kar

tu su jumis.
— Taip. Tėvelis ir Stefanija kviečia jį 

pietų. Jis elgiasi be priekaištų. Pakan
kamai gerai kalba prancūziškai.... Tik
tai kartais drauge atsiveda vieną kari
ninką, vyresnįjį leitenantą Šmultkę. 
Toks netašytas bavaras. Jeigu tu išgirs
tum jo vulgarius, gramozdiškus kompli
mentus! Ir visada duoda suprasti, jog 
ne mes čia šeimininkai, o jie. Tėvelis sa
ko, kad Šmųltkė jam daug patarnauja, 
bet man jis vis dėlto nemalonus...

Edvardas iš jos žodžių spėjo daugiau, 
negu ji pasakė, ir jo antakiai pamažu 
susitraukė. Liudvika pastebėjo vyro nuo
taiką ir pirštų galiukais palietė antakius, 
išlygindama griežtą prastrižą raukšlę jo 
kaktoje. Tas be žodžių prisilietimas vi
sada juos sutaikydavo. Kada tuoj po to 
josios pirštai priartėjo prie jo lūpų, jis --L < .■ .

di medžių stuobriai, jisai, ilgai tylėjęs, 
tarė:

— Neapykanta... ne kiekvienas mo
ka ją pajusti, (kas nėra matęs šito.. . 
Pažiūrėk į griuvėsius " 
va... Dažnai galvoju ..ne tik apie 
žmoną, apie vaikus... Ką jie padarė 
Lietuvai, Sąjungai, Europai!... Širdis 
verda... Kas būtų, jeigu fašizmas nu
galėtų? Ir aš norėčiau pabučiuoti kiek
vieną nuvargusį, sušalusį, žemėmis ap
neštą mūsų žmogų, kuris taip puikiai 
kovoja prieš šiuos rudus dvikojus žvėris. 
Štai, kas vertas tikros ir didelės mūsų 
meilės! Mūsų žmogus. Mūsų karys. Ir 
tauta, kuri pagimdė ir išaugino tokius 
žmones.

— Skubu užfiksuoti, ben’t prabėgomis 
aprašyti tuo tarpu visa tai, kuo verdi ir 
kame kunkuliuoji — kalbėjo jis kitą sy
kį. — Visi laukia iš karto kažko nepa
prasto, o tuo tarpu išeina reportažas,

Hartford, Conn

Ir mūsų Lįetu- 
ne tik apie

apybraižiukė. Įvykiai perdaug dideli, 
kad galėtum juos tuojau pat apimti pla
čiu žvilgsniu ir išlieti vientisoj romano 
panoramoj su daugeliu asmenų, psicho
logija ir visu kitu... Ir matei, kaip aš 
dirbu. Reikia nuo įvykių truputį nutolti, 
pergalvoti viską, apibendrinti, atsijoti, 
kas esminga, kas atsitiktina. Bet aš pa
rašysiu romaną apie mūsų žmones. Ti
kiu, kad tai bus geriausias mano roma
nas. Noriu, kad tai būtų bent mažas įro
dymus tos meilės, .kuri lietuvišką rašy- : 
toją riša su jais... i

Pro šalį į pirmąsias linijas ėjo rau
donarmiečiai.

— Štai, su šitais vyrais...
Mudu stovėjome ant kelio ties sudau- ■ 

žytomis vokiškomis mašinomis ir akimis 
lydėjome draugus, kurie ėjo į mūšį.

Kaip kasdien, fronte dusliai griaudė 
ir dundėjo šūviai.

Antanas Venclova.

šeštadienis, Vasario 12, 1944

Amerikos lėkt uvlaivis * 
Ranger sunaikino 5 vokie
čių laivus po to, kai naciai 
pasigarsino, būk jie nu
skandinę Ranger į*

Australijos radijas prane
šė, kad japonai pasitraukę 
iš savo tvirtumos Madan- 
go, šiauriniame Naujosios 
-Guinejos pajūryje.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER^ MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 14 d. vasario, 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite dalyvauti, taipgi atsiveskite 
ir naujų narių įrašyti į organizaci
ją. — A. W. (34-36)

RAŠYTOJAS FRONTE
(Tąsa nuo 3-čio pus.) 

nepyk, — kreipiasi jis į mašinistą, kuris - 
iš nuovargio klapsi nosim. — Padirbėsi
me porą valandų ir — gulti. Rytoj juk 
nei pats, nei aš neturėsime laiko — bus 
kitas' darbas.

Tokiomis sąlygomis fronte dirba šis 
.vienas produktingiausių mūsų rašytojų, 
kurio gausingi romanai Lietuvoje dau
gelio buvo skaityti ir perskaityti po ke
letą kartų.

Marcinkevičius kaip rašytojas turi 
^etą gamtos dovaną — jis nepaprastai 
ląngvai moka prieiti prie žmonių. Ir ne- 
jiųestabu, kad visur, kur jis pasirodo,— 
JbHpdaže, apgriautoj kaimo troboj, pir
mosiose linijose, vadovįetėje, pas sužeis
tuosius — draugams kovotojams, jį pa
mačius, šviečiasi akys. Jisai — energin
giausias saviveiklos organizatorius ir 
dainos mėgėjas. Dainų jis moka daug ir 
mėgsta dainuoti. Visose dalyse jis padė
jo suorganizuoti chorus, orkestrus, su
rinko aktorius ir deklamatorius. Ir visur 
jis laukiamas.

— Drauge rašytojau, ateikite pas 
mus, mes ruošiame vakarėlį...

.— Pas mus! Padėkite išleisti mums 
sieninį laikraštį.

— Pas mus repeticija. ..
,. — Gal panaudosite spaudai, — prą- 

dedąs rašytojas nedrąsiai spraudžia jam 
į ,rąpką pluoštą popierių, vos įskaitomai 
prirašytų blindažuose ir apkasuos.

Ir jis visur suspėja, visiems padeda, 
Visus gerai nuteikia savo neišsemiamu 
Žąižąruojančiu sąmoju, lietuviška links
mybe, daina.

i Aš mačiau jį ir alkaną, ir sušalusį, ir 
nežmoniškai pervargusį, ir peršlapusi— 
įjelęad jis nenustodavo geros nuotaikos 
pats ir neleisdavo jos nustoti kitiems.

— Tu nesuprasi, kąip aš prisirišau 
prie šių žmonių,—kalbėjo jis man, klam
pojant pafrontės laukais per gilų tirp- 
Stąptį sųjegą, primėtytą priešo minų, 
„pęo sudaužytas vokiškas mašinas ir su- 
$riautus Kaimus. — .Rodos, broliai jie 
jnan ar dar artimesni. Aš juos mačiau 
juk, kaip jie važiavo iš visų Sąjungos 
kraštų — žiemą, sušalę, ilgos kelionės 
nuvargintų Kaip jie mokėsi — rimtai, 
atkakliai, ištvermingai. aš mačiau,

Sausio 30 dieną atsibuvo 
metinis susirinkimas Amerikos 
Lietuvių Chorisčių Draugijos, 
Ine. šios draugijos visi nariai 
yra prisidėję prie nupirkimo 
namo, kuris randasi 155 Hun
gerford St. Namas patsai pa
sidengia įplaukomis ir dąr lie
ka pataisymui.

Po susirinkimo buvo užkan
džių ir įsigėrimų. Bevalgant 
pirmininkas J. Berch pakvietė 
kai kuriuos .pakalbėti, kurie 
išsireiškė, kad dabar yra rei
kalinga pagalba lietuviams ko
votojams Sovietų Sąjungoje. 
Ant vietos ir buvo parinkta 
aukų tam prakilniam 
lui.

Aukavo sekamai:
A. Roman $3.
J. Beržinis $2.
S. Shatensky $1.25.
Po $1 aukavo: J. Aibavi- 

čius, J. Veiveris, F. Pvepšys,

reika-

M. Barkus, S. Makaveckas, Z. 
Yuška, K. Mičiuta, C. Arrison, 
13. Navick, M. Johnson, K. Mil
ler, V. Kazla, P. Padelskis, O. 
Silks, M. Nixon, P. Grigaitis, 
J. Kazlau, M. Yuškiene ir J. 
Kazlauskas.

Po 50 centų : V. Zaltauskas, 
V. Brazauskas, O. Vertekienė 
ir A. Ling.

Po 25 centus: B, Muleran- 
ka ir M. Ramoškiene. Viso su
rinkta $27.75. Todėl varde lie
tuvių, kovojančių Sovietų Są
jungoje prieš barbarišką hitle- 
rizmą, tariu visiems širdingai 
ačiū! J. K.

Los Angeles, Calif. —Tei
smas atrado kaltu Harry 
Schooled,. naktinių kUubų 
šokių “karalių”, kad jis iš
žagino 16 metų mergaitę.

Vokiečių Tankų, Lėktuvų ir 
Laivų Nuostoliai

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė visuose frontuose 
vas. 8 d. sunaikino bei sun
kiai sužalojo 90 vokiečių 
tankų. Tą pačią dieną buvo 
nušauta 19 nacių lėktuvų.

Sovietinės jėgos nuskan
dino Barents Jūroje vokie
čių krovinių laivą, 4,000 to
nų įtalpos. 

! Dr. John Repshis
(REPSYS) i

11 LIETUVIS GYDYTOJAS
į 278 Harvard Street *
j kampas Inman St,, arti Central Skv. !

I CAMBRIDGE, MASS. 1 
j Tol. TRObridge 6830 (
! OFISO VALANDOS: |
J 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare .
j Ncdčliomis ir iventadieniaie

kaip jie kovėsi. Ir užmuštus mačiau, ir 
sužeitus. Geriausi vyrai. Žmonės. Drau- ■: 
gai. Skaudu, bet kitaip negalima ... Bu
vo momentų, kada pats norėjau griebti i 
šautuvą ir eiti drauge su jais.

Aš mačiau jį bombų apgriautame *' 
kliube tarp asloje sustatytų patrankų, 
sunkvežimių, išmėtytų sviedinių. Čia 
pat ruseno karių sukurtas laužas, ir 
apie jį gulėjo išvargę žmonės. Kiti ėjo 
į kliubo* vidurį ir vienas po'kito pasako
jo, kaip jie kovojo. Jų veidai buvo ne
skusti, akys įdubusios. Tik prieš pusva
landį jie atėjo iš priešakinių linijų. Kliu
bo patalpoje dundėjo netoli sprogstančių 
sviedinių garsas, aidėjo peršalę kalbėto- 1 
jų balsai, kosėjimas. Paskui išėjo kalbėti 
Marcinkevičius. Jo akys buvo pilnos aša
rų, tokių retų vyro akyse. Ir aš pajutau 
— .tai ašaros žmogaus, kuris daug ken
tėjo, kuris giliai jaučia, stipriai myli ir 
stipriai neapkenčia. Myli laisvę ir gyve
nimą, neapkenčia fašizmo ir vergovės.

Kada mūsų žmonės anais metais pra
dėjo rinktis į Pavolgės kaimus, į pesi- 
kuriantį lietuvišką karinį junginį, vie
nas pirmųjų buvo Marcinkevičius. Atsi
menu tuos vąkarus, kada .mes skaityda
vome mūsų kariams' save kūrinius — 
apie Lietuvą, Sąjungą, sugriautą gyve- l 
nimą ir kovą, — kareivinėse, kur nuo i 
narų kiekvieną mūsų žodį sekė šimtai ži-, 
bančių akių ir kadą mes beveįk girdėda
vome keleto šimtų karštų širdžių plaki
mą. i

Jau tada Marcinkevičius sakė: i
— Aš su jais nesiskirsiu... Ligi Lie- j 

tuvos...
Ir jis ėjo su jais — drąuge gyveno 

miškuose, žeminėse, apkasuose, ėjo pro 
vielų užtvaras, per užminuotus laukus, 
per neužmatomas sniego dykumas, kur 
linkdamos iš nuovargio kojos aukščiau 
kelių klimpo sniege. Jis su jais valgė iš 
vieno katiliuko, miegojo vienoje asloje, 
drauge liūdėjo ir džiaugėsi. Jis ant savo • 
pečių kartu su visais mūsų kariais nešė 
karo naštą ir širdyje kaip skaisčią sva
jonę visada nešiojo sukruvintos ir pa
vergtos Tarybų Lietuvos vaizdą.

Kartą, ikada ,mudu ėjqme per nežino- j 
mą .pafrontės kaimą, kuriame Jiko. tik 
krūvos plytų ir granatų ir apkapoti rjuo

CHARLES’ j
UP-TO7DATE j

BARBER SHOP j
K. DEGUTIS, Savininkas ’

Prieinamos Kainos :
306 Union Avenue j

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. j
Brooklyn *

GERAI PAT YRĘ BARBĘRIĄI į

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 WW

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

fotografas;
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių i 

Iš senų padarau; 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir, 
padidinu t o k, i o 

'I dydžio, kokio pa- < 
geidaujama. Tąi-į 
pogi atpialiavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

■
4

51

4* GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAI’SKA S
Graborius-Undertąker

F. W. SU ALINS i
(ShalinskaS) i

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ąvęime j

Opposite Forest Parkway ’
WOODHAVEN, N. Y.

A

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

i Tcl. STagg 2-0783
S NIGHT — IIAvemeyer 8-1158.

Suteikiam garbingas laidotuves

6150
Koplyčias suteikiam nemoka, 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

O

■>

<♦> o

<!> < *>

<♦>
'A 
<l> 

<l>

Kiekvieną subatą / 
.karšta vakarienė. 
Atskįrąa kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną jki vėlai.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

OPTOMETRISTS
394-398 BROADWAY

Telephone Stagg 2-8342
Vietos ir imp or-1 
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorą alus ir ? 
filius. Kada busite } 
Brooklyne, užeiki
te ąu^ipąnžinti

BROOKLYN, N. Y. .

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ i

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 žfnonėms, taip- i 
gi jų šeimoms ir jų pa
či jąntams.)

O

< ■>

<♦>

d>

■<i>
<Į>

426 SO. 5th STREET, ’ ■ . BROOKLYN, N. Y.
Blolms nuo Ilewe? St. ęleveiterlo stoties. Tel. EVęrgreęn 4-950,8

■ r......
CHARLES J. ROMAN

• ' (RAAIANAUSKAS)

Liūdėsip vąląjųloj lęrpip- 
kitęe prie manęp dieną ; 
ar nąktj, greit nuteiksi* 
me modernišką patarna
vimą. .Patogiai ir gražiai ‘ 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. ill 
PHILADELPHIA, PA. :||||

TeWouaa Fopl^r 4110

Lietuvių Kuro Kompanija
y*

Nelaulcite iki jųsy anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą, yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

EVERGREEN 7-1661

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Senatas Remia Vieną

Kariams Balsuoti

Sovietai Masiniai Naiki
' .1 ** , •

na Apsuptus Nacius

....  ......... ........

ČALIS ČAPLINAS BĖDOJE 
DĖL MERGINOS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
sportinių Hitlerio lėktuvų ir 
4 lėktuvai kovotojai, kurie 
mėgino numest šiem na
ciam maisto bei kitų reik
menų. Apsupime neliko jau 
nei vienos vokiečiam lėktu
vų aikštės. Vis didesniais 
būriais jie pasiduoda nelai
svėn.
SMARKIAI ŠLUOJA NA

CIUS Į VAKARUS
Raudonoji Armija palei 

pietinę Dniepro upės tėk
mę nugrūdo nacius daugiau 
kaip 45 mylias į vakarus 
nuo atvaduoto Nikopolio ir 
pagrobė šimtus kanuolių, 
trokų ir vežimų su reikme
nimis.

Tuo tarpu kiti Sovietų 
kariuomenės daliniai užėmė 
pozicijas tik už keleto mylių 
nuo Krivoj Rogo, geležies 
pramonės centro už penke
to desėtkų mylių į šiaurva
karius nuo Nikopolio.
TIK 7 MYLIOS NUO LU

GOS TVIRTUMOS
Šiauriniame fronte rau

donarmiečiai, perėję iš ry
tinių Lugos upės krantų į 
vakarinius, atėmė iš vokie
čių gyvenamąsias aptvirtin- 
tas vietas už 7 bei 8 mylių 
į šiaurius ir pietus nuo Lu
gos miesto, nacių tvirtumos 
ir geležinkelių mazgo, pu
siaukelėje tarp Leningrado 
ir Pskovo.

Šioje srityje, tarp Peipus 
ir Ilmen ežerų, sovietiniai 
kovūnai atvadavo Tolmače- 
vo, geležinkelio stotį, ir ke- 

Krivoj Rog mieste, geležies lioliką kitų gyvenamųjų vie-

Washington. — Senatas 
47 baltais prieš 38 priėmė 
Green-Lucas sumanymą, 
reikalaujantį išleist vieną 
federalį įstatymą su taisyk
lėmis balsuoti visiems Ame
rikos ginkluotų jėgų na
riams.

Kongreso atstovų rūmas 
praeitą ketvirtadienį 224 
balsais prieš 168 atmetė to
kį sumanymą. Susibūrę re- 
publikonai ir atžagareiviai 
demokratai kongresmanai 
reikalavo palikt kariams 
balsuot pagal ypatingas tai
sykles kiekvienos iš 48-nių 
valstijų. Jie sakėsi stoją už 
“valstijų teises.”

Abejojama, ar kongres
manai pakeis savo tarimą 
ir rems vienodą federalį į- 
statymą kariams balsuoti 
ateinančiuose pre zidento 
rinkimuose.

Senatas taip pat priėmė 
sumanymą tik valstijiniuo- 
se rinkimuose pagal atski
rų valstijų taisykles balsuo
ti kariams, bet ne visaša- 
liškuose rinkimuose.

Dabar senato ir atstovų 
rūmo paskirti įgaliotiniai 
tariasi, kaip išlygint jų nu- 
balsavimų skirtumus.

Los Angeles. — Federalis 
teismas įkaitino Charlesą 
Chapliną, garsų judamųjų 
paveikslų komiką, kad jis 
nedorai pasielgęs su Joana 
Barry, 22 metų amžiaus 
merginą, kuri tarnavo kaip 
Chaplino pagalbininkė, gau
dama $75 algos savaitei.

Įkaltinimas sako, kad 
Chaplinas 1942 m. persive- 
žęs tą merginą į New Yor- 
ko valstiją lytiškais sumeti
mais ir tuom peržengęs 
Mann įstatymą prieš baltų
jų vergiją. O kada Joana 
Barry buvo arti kūdikio 
gimdymo, tai jis su kitų ke
turių vyrų pagalba išgabe
nęs ją iš Californijos valsti
jos po to kai ji buvo nuteis
ta tris mėnesius kalėti už 
valkatavimą. Tuomi, anot 
kaltinimo, buvo sulaužyta 
pilietinės jos teisės.

Chaplinas kaltinamas ke
turiais punktais ryšium 
ta 
ši

mergina. Įkaitinta ir 
jo padėjėjai prieš ją.

Detroit, Mich

su 
še-

Easton, Pa.
/___________

Pirko Karo Bonus; Lietuviai 
U.S. Armijoj ir Laivyne

Lietuvių Piliečių Kliubas 
paskutiniame susirinkime nu
pirko Ketvirtos Paskolos karo 
bonų už $1,500 ir paaukavo 
Vaikų Paralyžiaus Fondui 
$25. Kliubas atliko prakilnų 
patrijotišką darbą!

Tiktai ką dabar . buvo pa
šaukti ir priimti jaunuoliai lie
tuviai į armiją ir laivyną: Sta
sys žemgulis, pasižymėjęs La
fayette Kolegijos studentas; 
Petras Massis, jau vedęs dar
bininkas ir Frank Cigas, tėvas 
dviejų vaikų.

Dare Falšyvus Pinigus
West Eastone du seniai G. 

Nobelli, 59 metų ir P. Bor- 
don, 54 metų, sumanė pralob
ti; pasidarė formas ir liejo pi
nigus po 5c, 10c ir po 25 cen
tus. Policijos kapitonas C. 
Hawk suuodė juos tuojaus ir 
sučiupo už pakarpos, surado | 
jų fabriką ir liejimo pinigams 
medžiagą. Abudu meistrus pa
tupdė į belangę daboklę. Pa
aiškėjo, kad jie jau praktika
vo pinigų dirbimą per kelius 
mėnesius ar metus — varė tą 
biznį, bet į šviesą išėjo dabar, 
už ką juos laukia sunki baus
mė.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KRIVOJ ROG APSUPTAS 
TRIMIS ŠONAIS

Maskva, vas. 10. —Neofi
cialiai pranešama, jog So
vietų kariumenė jau trimis 
šonais apsupo vokiečius

pramonės centre, Ukrainoj. 
Sakoma, kad gręsia ten na
ciams ‘sunaikinimas ar su
ėmimas, jeigu jie nepasku
bės ištrūkti pro dar lieka
mą spragą.

Grąžinama Pilietinės Teisės 
Žydam Piet. Italijoj

Neapolis. — Pagal Talki
ninkų Kontrolės Komisijos 
įsakymą, Italijos karalius 
atšaukė fašistų išleistus į- 
statymus, kuriais buvo at
imta pilietinės teisės iš žy- 
dų.

tų.
Apsupimo plote, palei Vi

durinį Dnieprą, į vakarus 
nuo Čerkassų, Sovietai at
ėmė iš nacių geležink. sto
tį Zavadovka ir 8 gyvena
mąsias vietas, o į vakarus 
nuo Apostolovo, palei pieti
nę Dniepro upės tėkmę, aL 
vadavo 7 gyvenamuosius 
punktus.

Susivienijo dvi graikų 
partizanų srovės prieš na
cius.

KELEIVINIO LĖKTUVO 
DIDELĖ NELAIMĖ

Į Mississippi upę nukrito 
didelis keleivinis lėktuvas, 
skridęs iš Los Angeles į 
New Yorką. Žuvo 24 asme
nys.

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
Kartu Tilps Į Sales

LAISVES BAZARE
šiemet Laisvės Bazaras bus puošniose ir 

erdviose salėse

GRAND PARADISE HAULS
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Bazaras bus tris dienas:
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo 3, 4 ir 5 Dienomis
March, 3, 4, 5,1944

Pasamdytos dvi puošnios ir erdvios salės, kur telpa virš 
3,000 žmonių kartu. Ballroom puiki vieta šokiam ir ant
roje pusėje estrados atskira salė valgiam ir gėrimam. 

Abiejose salėse yra gražūs barai.

Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 
laukiame bazarui dovanų iš visų kolonijų.
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Pašalpa nuo Karo 
Nukentėjusiems

dieną rugpj., 1943 met., 
Moterų Pažangos Kliubas iš
rinko komitetą vedimui pagal
bos darbo dėl Russian War 
Relief.

Apsiėmęs komitetas tą taip 
svarbų darbą, nelaukdamas il- 
rai, stojo į darbą.

Nuvažiavus į paskirtą vie
tą del darbo, radome pilną 
kambarį, priverstą pundelių, 
drabužių, na dar prie to (kaip 
mūsų radio žinių davėjas sa
ko: “o dabar magaryčioms”), 
taip ir ten radome prie pun
delių magaryčių, tai tų ble- 
dies darytojų kandžių,

Prasidėjo darbas. Atraišio- 
iome pundelius, skirstėme ir 
sakavome į maišus, paliekant 
tuos, kurie turėjo būti sutaiso
mi. Pabaigus skirstyti, ėjom 
orie pataisymo, gavus daugiau 
draugių į pagalbą.

Ir taip likosi sutaisyta ir 
supakuota 200 maišų ir išsiųs
ta spalio mėn. pabaigoje.

Dabar antru syk išvežė, 
-•ausio 27 d., 
šus drabužių 
kurpių. Taip, 
tuos penkius 
sutaisėme ir supakavome 306 
maišus drabužių ir kelis mai
šus kurpių, kas abelnai sudarė 
virš 15 tonų siuntinį.

Prie to, dar yra pasidar
buota ir su mezginiais, kurių 
yra numegsta sekamai per 
šias drauges: M. Smitrevičie- 
nė 8 svederius ir 2 šalikus, Z. 
Dantienė 8 poras pančiakų ir 
1 svederis, M. Andriulie
ne 4 poras pančiakų, U. Jur
kevičienė 5 svederius ir 2 po
ras pančiakų, O. Maskelis 3 
svederius, Miss Petkus 1 sve- 
derį ir J. Butėnienė 1 šaliką.

Tai 5 mėnesių nuveiktas 
darbas dėl RWR per lietuvių 
skyriaus komitetą, paskirtą 
nuo Moterų Pažangos Kliubo. 
Darbininkės, išdirbusios 144 
vai. ar daugiau, gavo garbės 
ženklus iš RWR, yra seka
mos: M. Andriuliene, Z. Dan
tienė, U. Jurkevičienė ir M. 
Smitrevičienė.

Na, matysime, katros bus 
čampijonės 1944 metais. Visi 
metai priešakyje. Stepgkimejs 
nepasiduoti viena kitai, nes 
ant kliubo susirinkimo, skaity
tame laiške iš RWR girdėjo
me, ką pareiškė: kad nei vie
na tauta neatliko tiek daug 
darbo, kiek lietuvės!

Tai mes ir turime tą savo, 
garbę apsaugoti nenuilstančiai 
ir skaitlingai dirbdamos.

Kadangi pastaruoju laiku

antru syk
1944: 106 mai- 
ir kelis maišus 
kad iš viso per 
mėnesius laiko

Smetonininkai Žvejoja
Vienas pažangus lietuvis, 

SLA znarys, per paštą gavo 
nuo karpinių smetonininkų 
laišką ir blankas su voku, 
kad siųstų aukas ne tiktai jų 
“seimui,” . bet ir atstovybėj 
Balučiui Londone ir niekam 
nevertai knygai “Timeless Li
thuania” ir kokiem karo nu
kentėjusiems fondui. Ponai 
nepataikė kam prisiųsti, nes 
tas draugas pasakė: — jie 
gaus tiek, kiek Zablackas ga
vo už muilą. •»
Barzdaskutys Apskuto Jūreivį

Jūreivis nuo karo laivo už
ėjo į barzdaskutyklą, apsikir
po, apsiskuto, ^apsvilino plau
kus (singe), išplovė su šampū 
ir dar ką kitą gal atliko. Už
baigus visą operaciją, jūreivis 
padavė užmokęstį $5. Barbe- 
rys sako, kad dar trūksta 50 
centų. Jūreivis pasijuto, kad 
per daug aukšta kaina apskus
tas. Taip jis pasiskundė vietos 
dienraščiui Easton Express.

Pasveikinimas Laisves 
Suvažiavimui
beikeris, draugas L. 
aukavo $10, V. J. 

’inigai priduoti 
mūsų dienraščio

Mūsų 
Tilvikas 
Stankus 
suvažiavime
gaspadoriui P. Bukniui.

Žuvo Marinas Stasys 
Butkevičia

Phillipsburgietis Stasys But
kevičia, 28 metų, tarnavo lai
vyne, Merchant Marine, buvo 
second class petty officer; 
pranešta nuo komandieriaus, 
kad žuvo kovoj su šalies ne
prieteliais. Paliko nuliūdime 
moterį, tėvelius, sesutę, daug 
giminių ir draugų. Butkevičiai 
yra lietuviai.

V. J. Stankus.

Bombarduoja Nacių Rakieti- 
niu Patranku lizdus

Amerikos bombanešiai vėl 
bombardavo nacių įrengi
mus šiaurinėse Francijos 
pakrantėse.

Menama, kad tąrp tų į- 
rengimų yra ir apsaugoti 
vokiečių prietaisai laidyti 
didžiosioms rakietoms, ku
rios, girdi, galės pasiekti 
net Londoną.

komitetui arba atvežkite į sto
tį, jei galite, ketvergais nuo 
10 vai. ryto iki 4 vai. po piet, 
,1318 Cass Avė.

Paskutiniu laiku pridavė 
drabužių draugai: J. Drauge
lis, A. Russell, K. Andrušienė>

drabužių turime mažiau del 
taisymo, tai' stengkimės pa
rinkti iš draugų ir pažįstamų, 
katros galime.

Tąjpgį įr jus, draugai, kat
rie turite drabužių, praneškite

G. Sruga, P. zunans ir B. Bra
zauskas.

Ačiū visiems už suteikimą 
drabužių ir draugėm už ko- 
operąvimą darbe,

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI
INOžINIERIAI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKĄ!
BONAI—APMOKAMOS VAKĄCIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbų reikia paliuozavinao 

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)

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bilo stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šj darbą.

patyrimas nereikalingas
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypątiųgo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien 

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission 
šeštos lubos

Bank of Manhattan Bldg.,
Queens Plaza Long Island City
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą. (36)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL
540 W. 50th St.

Phone CIRCLE 7-5297

co.

(37)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

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

(41)

SANDĖLIO RAŠTININKAI 
t KAUTŲ IR SIŪTŲ DIRBTUVĖ 

Matykite Mr: Gross 
OLIVE COAT CO. 

265 West 37th St.

CHEF.
8—G.

(VIRĖJAS). $45 į savaitę. Valandos 
Sekmadieniais nedirbama. Nuolatinis 

darbas.
GAIE RESTAURANT,

2126 — 1st Ave., (109th St.)
(36)

BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI

40 VAL. 5 DIENŲ SAVAITĖ
s MENU ART PRESS

23 EAST 4th ST. 
___________________________________ (36)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO. 
12tlj Št. ir 4th Avė. 9-tos lubos,

(37)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRĄI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKAGIJOS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN. N.Y. 
______________________________(X)

VYRAI SANDĖLIUI
ar

PREKINIŲ ELEVEITERIŲ , 
OPERUOTOJAI

Gera alga, nuolatinis darbas. 
Kreipkitės

F. W, WOOLWORTH 
45 CHURCH ST., 

NEW YORK CITY,

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
MERGINOS PRIE ELEVEITERIŲ 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

Geros algos. Kreipkitės į Timekeeper
THE BARBIZON

FOR WOMEN 
140 East 63rd St.

(36)

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo japonus Ra* 
baule ir sunaikino bei su
žalojo 34 priešų lėktuvus.

WHOLESALE AND RETAIL

NPTICM is hereby given thgt pjcensę Np. 
GB 10252 has been issued to the undersigned 
to sell beęr. at retail undpr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I?aw at 6J24 
Wilson Ave., Bo 1 -*-•
of Ęings, to' be 

vino:
024 Wilton 'AVe.,

off tho premises.
;PINQ . ...
BWok!ya,*N. Y.

VYRAI
Gyvybiniai Svarbiems
Kariniams Darbams

Mums reikia vyrų, daug vyrų ...
Dirbti Vidui ir iš Lauko

KRAUTI SVARBIAS KARO MEDŽIAGAS
, MŪSŲ ARMIJAI

GEROS DARBO SĄLYGOS

WESTERN 
ELECTRIC CO

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Ave.

Kearny, N. J.
arba

1561 Boulevard 
Jersey Cjty, N. J.

Pirmai), iki šeštad. nuo 8:30 A.M. iki 5 P.M.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
PRIE SODAS MERGINOS

VIRTUVAS DARBININKĖS
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS V AKACIJOS

PASTOVUS DĄRBĄS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuoaayypp 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

50 W. 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 8 P-|C.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

—--------------įsi

(36)

MERGINOS
NAMŲ MOTERYS

Išlavinimui kaipo
KEPĖJOS IR VIRĖJOS

BATAI
RANKŲ DARBININKAI 

ANT
VYRIŠKŲ AUKŠTOS KLASES BATŲ

RANKINIAI DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI 

RANKINIAI APSKLEMBEJAI 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

BŪTINA PRAMONE
KREIPKITĖS

JOHNSTON & MURPHY 
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK, NEW JERSEY

(42)

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

BENDRAI PAGELBININKAI 
bendrai Aptarnautojai

Ateitis pasižymintiems darbe 1 
Duodama valgis ir uniformoj. 

Sekmadieniais ir šventėmis nedirbama

STOUFFER’S 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

Kreipkitės kasdien 9—5 ; 
šeštadieniais 9 iki pietų.

346 LEXINGTON AVE. (40th ST.) 
1-nais LAIPTAIS AUKŠTYN.

(38)

Linksmos aplinkybės; bi kuri gera 
šeimininkė gali būt tinkama; gera 
alga ir patogios valandos. Naktim 
nedirbama; sekmadieniais ir šven
tėse uždara; uniformai duodami.
COLONNADE CAFETERIA

20 CUNTON ST., 
FEDERAL TRUST BLDG.

1 NEWARK, N. J.
"J______UM

RANKOM IŠSIUVINĖTOM
Su šilkiniais Siūlais

NUOLATINIS DARBAS.
5 DIENŲ SAVAITĖ

DALMEE SOEURS
26 East 55th St.

_______________ . (36)

REIKIA MERGINŲ
DIRBTI KAIPO KLIJUOTOJOS 

POPIERINIU MAIŠŲ. 
Turi būti U.S. Pilietės

MESSMORE-DAMON
400 W. 27th St.

MERGINUS
Lengvas Fabriko Darbas 

GLASSY FINISH PROCESS CO., 
626 Broadway

(89)

UŽBAIGIMO PROSYTOJAI
Rankom ir mašina.

AUKŠTA MOKESTIS
NUOLATINIS DARBAS

WENDER & GOLDSTEIN, INC.
387 — ątH AVĖ,

(38)

MAŠINISTAI
Pilnai isbilayipę, pirmos klasės ir

LATHE HANDS
Daug viršlaikių 

Reikalingas atliekamumo pareiškimas
TOOLS, JIGS & FIXTURES CO.

25-18 41st AVE.
Alli Queens Plaza

LONG ISLAND CITY
(42)

VYRAI j spaustuvę, mokintis proof press ope
racijos. Kreipkitės j MISS BAUMGARDT,

N.Y. EMPLOYING PRINTERS ASSN., INC., 
461 EIGHTH AVE., N.Y.C.

(38)

FACTORY WORK
Steady Work. Apply in Person 

PETERS BROS. RUBBER CO., INC. 
160 JOHN ST.. BROOKLYN, N. Y.

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

JAUNOS MOTERIŠKES
Mokintis jdomų darbų. Gera proga. $20 

mokinimosi. 5 dienos. Viršlaikiai.
RACON ELECTRIC CO., 

52 E. 191h St.

laike

(38)

VIRĖJOS 
KEPĖJOS 

BENDRAI PAGELBININKĖS 
VIRTUVĖS PAGELBIN1NKĖS 

INDŲ IR PUODŲ 
MAZGOTOJOS

Ateitis pąsižyminčipms darbe! 
Duodama valgis ir uniformos.

Sekmadieniais ii* šventėmis nedirbama

STOUFFER’S
EMPLOYMENT DEPARTMENT 

Kreipkitės kasdien 9—5 ; 
šeštadieniais 9 iki pietų.

346 LEXINGTON AVE. (40th ST.) 
1-nais LAIPTAIS AUKŠTYN.

(38)

MERGINOS
Prie lengvo baltinių darbo.

$23 UŽ 5 DIENAS 
KREIPKITĖS

WEINER & BAUER, INC.
445 BROADWAY 

_____________________________________ (38)

MERGINOS IR MOTERYS
Dėti į dėžutes perlinius karielius.

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITE 
Nuolatinis darbas. Patyrimas 

nereikalingas.
GERA ALGA.

HELLER
(42)

"T1............... ................... ■ Į'

MERGINOS
Prie guzikam skylių siuvimo ar prie skyl 
siuvamosios ■ mašinos, ar prjp. felling. Taip 
merginos BENDRAM DARBUI. Nuolatini 

darbas tinkamom merginom.
WHiTglWW Paw km w, ?$t& st.

MERGINOS SANDĖLIUI
Paprastas darbas sandėlio rūme. 

Gera alga, nuolatinis darbas, ienvos valandos.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
45 CHURCH STREET

New York City.
(38)

DARBININKĖS REPL1UKĖM 
.Daugmeninė džiūlerių įstaiga. 5 dienų 

savaitė. Linksmos sąlygos. 
SHIRLEE NOVEPTY CO., 

1225 BROADWAY

TABLE WORKERS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GERA ALGA.
Viršlaikiai jei pageidaujama. 

Nuolatinis darbas.
JAY-MAR BAG CO., 

29-42 NORTHERN BLVD., 
LONG ISLAND CITY.

MOTERYS 25—40
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Lengvas Fabriko Darbas 
GERA ALGA 

Pakilimai ir Viršlaikiai 
MAJESTIC FANCY CASE 

139 SPRING STREET 
________________ (38| 

MERGINOS—MOTERYS 
Dry cleaning dirbtuvėj. Gera alga. 

ROSE & CO.,
349 Kingsland Ave., Brooklyn. EV. 9«p383.

(S7)
1 1 " ■ ......................... ...................... ................ ............................... — 1 1 ■»

MERGINOS—MOTERYS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimam?. Iš Būtinų Darbų Reikia 

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

_______ (87)

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas nereika
lingas. 6 DIENŲ SAVAITĖ, 46 Valandos, 
$19.60 I SAVAITĘ. Attendance bonus $3.65. 

Produkcijos bonai ikj $10 i savaitę.
MELE MFG.

150 W. 22nd St.
(86)

.. ......................IA,,.,,U ■SriTr. ----- 1

VIRĖJOS
REIKIA MOTĘRŲ. INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGĄ LAVINTIS GERAME PARBJ 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAAYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST.. N. Y.
___________________ (X>

VIEŠBUČIŲ DARBININKES
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

' MAUDYNIŲ PRI RUOŠĖJOS
119.50 J SAVAITĘ. KREIPKITĖS J 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

msAm&STt, ejtpQKLYH, k
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KA MATYSIME LIETUVIŲ LIAUDIES 
TEATRE ŠĮ SEKMADIENį?

Lietuvių Liaudies Teatras 
turi viena tikslą, vienas svars- 
tykios savo veikimui — duoti 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viams ką nors gero arba vi
siškai nepradėti. Tai dėl to 
užtenka lietuviams pasakyti, 
jog k as nors statoma Liaudies 
Teatro ir lietuviai užkvietimą 
j perstatymus skaito privilegi
ja.

nininkui Petrui Grabauskui 
dramoje teko visų aktorių ne
pageidaujama rolė Pauros, lie
tuviško kryžioko, naciams par
sidavėlio ir jo laukia liūdnas 
ir gėdingas likimas, kaip ir 
kiekvieno nacių šuns, pateku
sio į partizanų rankas. Tačiau 
nesirūpinkite, jūsų mylimo Pe
tro apgailauti neteks, nes jis 
taip gabiai suvaidins niekšo

PETRAS GRABAUSKAS,
Pauros vokiečiams parsidavėlio 

viršaičio rolėje ir komedijoje
Jono rolėje. f

Šį sekmadienį, vasario 13-tą, 
5:30 v. po piet, Ukrainian Na
tional Home, 216 Grand St., 
Brooklyne, Liaudies Teatras 
stato scenon dramą “Aš Jau 
Partizanas” ir komediją “Vos 
Neapsivedė.”

Žinomajam duetistui - dai-

ONA REPŠEVIČ'IŪTft, 
Onutės—partizanės rolėje.

rolę, kad jūs tik džiaugsitės 
partizanų jam atmokesčiu.

Nieku ne laimingesnis ir 
Geo. Waresonas, jį matysime 
vokiečio smogiko rolėje.

Onytė — laimingesnė, jai 
teko garbinga savo brangvar- 
dės jaunos partizanės rolė ir 
ją matysime visame jos gra
žume šį Sekmadienį.

Kiti vaidylos dramoje yra 
Julija Stankaitienė, Jonas La
zauskas, Juozas Byronas. Vei
kalą parašė J. Baltušis, išlei
do Liet. Meno Sąjunga.

Komedija “Vos Neapsive- 
de” yra parašyta amerikietės 
lietuvaitės Onos Krakaitienės 
ir yra pilna tokių šposelių, 
kurie kiekvieną priverčia už
miršti rūpesčius - vargus ir 
smagiai, sveikai juoktis iki 
ašarų. O kada dar prisimena
me, jog ją vaidins Petras Gra
bauskas, Anastazija Buknienė, 
Julija Stankaitienė, Charles 
Yuknis, Jonas Lazauskas, ta
da jau tikrai žinome, kas mū
sų laukia.

Abiejų veikalų režisoriumi 
yra Jonas Juška.

Po vaidinimo ir tęsiantis šo
kiam, Ukrainų svetainės kliub- 
ruimyje, žemesnėje salėje, bus 
galima gauti sandvičių ir gė
rimų.

Kviečiame visus atsilankyti 
ir prašome įsitėmyti laiką ir 
vietą: vaidinimas prasidės 
5:30 vai. po piet, o šokiai 
tuojau po vaidinimo, apie 7 
vai. vakaro, prie Antano Pa* 
vidžio 4 kavalkų orkestros. 
Įžanga 85c ir 55c (su taksais).

Iki pasimatymo šį sekma
dienį, 216 Grand St., Brook
lyne !

Lietuvių Liaudies Teatras.

Jauna lietuvaitė Užbai
gė Aukštesnę Mokyklą

Drg. Valentinai Vance, ne
seniai atvykusiai iš Piet. Ame
rikos ir apsigyvenusiai 84-10 
94th St., Woodhaven, L. L, 
vasario 14 dieną išpuola gim
tadienis.

Gimtadienio proga, vasario 
13, nedėlioj, Valentina turės 
sueigėlę, o po to visas būrys 
atvyks į Liaudies Teatro ruo
šiamą vaidinimą ir šokius.

Tą pat dieną, vas. 13, pri
puola gimtadienis Marytės 
Kvietkauskaitės. Ji ir jos vy
ras Jul. Kalvaitis taip pat pa- 
sipirko tikietus į Liet. Liaudies 
Teatro parengimą patys ir dar 
pasiėmė kelis tikietus dėl sa
vo draugų. Kalvaitienė-Kviet- 
kauskaitė sako, kad geriausiai 
praleisti jos gimtadienį bus su 
Liet. Liaudies Teatru, gėrintis 
vaidinimu ir šiaip pasilinksmi
nant. L. R.

“Jane Eyre” Sėkmingai 
Rodoma Roxy Teatre

“Jane Eyre,” pagal Char
lotte Bronte novelę gamintą 
20th Century-Fox filmą, su 
paskubusiais aktoriais Joan 
Fontaine ir Orson Welles va
dovaujamose rolėse, sėkmingai 
rodoma Radio City Music Hall 
jau antra savaitė. Kitose žy
miose rolėse yra Margaret 
O’Brien, Peggy Ann Garner, 
John Sutton, Sara Allgood, 
Henry Daniell ir Agnes Moo
rehead, taipgi grupė kitų ak
torių, c

Minėtos novelės vien Ameri
koje buvo išleistos 43 laidos. 
Filmoje' perstatymui dirigavo 
Robert Stevenson. William 
Goetz vadovavo produkcijai. 
Iš novelės filmai veikalą pa
rašė Aldous Huxley, Steven
son ir John Houseman.

Didžiojoj Music Hall sce
noje Leon Leonidovo “Smart 
Set,” Glee Club, Mae Biondell, 
Robert Merrill, ir paties tea
tro baletas ir orkestrą.

Trūkus aliejaus tankui tai
somame laive Hoboken prie- 

’ plaukoje sužeistas 1 asmuo.

“Naval Log of Victory”

SULLIVAN TAI BENT VARDAS! Vardas visuomet at
mintinas judyje, kurio jūs niekados neužmiršite!

E SULLIVANS

ROYLE 
JAMES 
JR.

ANNE BAXTER 
ir

ir

su 
THOMAS MITCHELL * SELENA 

perstatomais EDWARD RYAN, JOHN CAMPBELL, 
CARDWELL, JOHN ALVIN, GEORGE OFFERMAN

kaipo THE SULLIVAN BOYS
dar puikiausias mieste vaidinimas scenoje su Martha Raye, 

Robert De Vasconcellos, Bill Ames, Ben Yost Dainininkai, ketu
rios sesutes, Gae Foster Roxyettes, Paul Ash ir Roxy Orkestras. 
EXTRA PATRAUKLUS PRIEDAS: ROSARIO IR ANTONIO.

Didžiausi Pasaulyje Ispanų čigonų šokikai.
f") XX Seventh Avenue
| \ /\ | ir 50th Street

iai <a< tra iai tnt iai tm iai tm iru w w iai iai iai iai iai ibi iai iai iai iai iai

’rinVvJtY RADIO CITY MUSIC HALL ROCc^rJER
DIDYSIS JAUSMINIS MŪSŲ LAIKŲ JUDIS... SU DIDŽIAU
SIOMIS JAUSMINGUMO ŽVAIGŽDĖMIS!
Labai gražus, žavjs ir didis judis.

JOAN FONTAINE ORSON WELLES

“JANE EYRE”
Naujas Walt Disney Braižinys — “FIGARO AND CLEO”

SCENOJE: “SMART SET” — stebėtinas Leonidoff pagamintas 
vaizdas ... su Rockettes, Baleto Grupe ir Music Hall 
Simfonijos orkestras diriguojamas Erno Rapes.

ANTRA SENSACINGA SAVAITĖ!

Cheryl Crawford perstato GEORGE GERSHWIN’O

“PORGY and BESS”
Visoj šalyj mėgiama Muzikėlę Liaudies Operą 

George Gershwin ir BuVoise Heyward.

N.Y. CITY CENTER st
Majoras La Guardia, Pirm. “GERIAUSIAS BARGENAS MIESTE.’ 
VAKARE 85c, $1.10, $1.65. POPIET TREČIADIENIAIS, 
8 ES T. ir SEKM. 55c, $1.10, $1.65.

ftfe judamasis paveikslas toks iškilmingas... toks didingas . .. taip 
žavintis, kad jis pasiliks atmintyje tol, kol tik žmogaus širdis gali 
jausti... mylėti... kentėti... ir triumfuoti! Sujaudinąs ir galingas 
Judis—paremtas Lourdes Stebuklu

FRANZO WERFELTO

“The Song of Bernadette”
JENNIFER JONES * WILLIAM EYTHE * CHARLES 

BICKFORD ♦ VINCENT PRICE ♦ LEE J. COBB * GLADYS 
COOPER * ILGAI ATSIMINSITE ŠĮ JUDI!

PI VAI I theatreIvl V V LI BROADWAY ir 49th St.

Pataisa
Vasario 9-tos Laisvėje, raš

te apie svečią kariškį Misevi
čių, Elzbietos Kasmočienės sū
nų, atostogomis atsilankiusį iš 
New Orleans, buvo pasakyta, 
jog buvo nuvykęs atlankyti 
Bristol, Conn., gyvenančią se
serį Mrs. Greenfeeld. Jo sesuo 
yra Mrs. Stanchfeeld. D-č.

Užėjo Žiema
Pereito penktadienio rytą 

atsikėlę atradom tikrą žiemą, 
sniego gerokai prisnigta ir dar 
snigo, o temperatūra buvo 24 
laipsniai.

Amilija Rugieniūtė

Sausio 25 d., šių metų, 
Brook lyno aukštesnėj mokyk
loj (High School for Home
making), ant Classen Ave., 
užbaigė mokslą 127 mergaitės, 
kurių tarpe yra ir viena jau
na lietuvaitė — Amilija Ru
gieniūtė. ši jaunuolė yra vie
na iš geriausiai pasižymėjusių 
egzaminuose, ką įrodo jai duo
tos keturios dovanos: trys 
auksiniai medalikėliai ir 10 
dol. vertės karo štampų. Do
vanas gavo už šiuos atsižymė- 
jimus: 1) už piešimą, 2) už 
Health Education, 3) už His
tory Social Studies ir 4) už 
Excellent Record in Attend
ance, kas reiškia, kad Amilija 
per 4 metus nei vienos dienos 
neišliko iš mokyklos.

Po minėtų egzaminų Amili
ja Rugieniūtė, pasilsėjus na
mie mėnesį laiko, eis ligoninėn 
mokytis nursės profesiją, kur 
taipgi užims nuo dviejų iki tri
jų metų. Ji yra LDS 50-tos 
kuopos, So. Brooklyne, narė.

Verta pažymėt, kad tarp 
virš minėto skaičiaus egzami
nus išlaikiusių mergaičių yra 
17 negrių studenčių.

Linkiu Amilijai geriausio pa
sisekimo josios tolimesniame 
mokslo tęsime. š.

New Yorke trys vyrai su
areštuoti kaltinimu pardavinė
jime nešvarios literatūros ir iš
vežta iš jų įstaigų 3 tonai to
kios literatūros.

6 vyrai—3 moterys
Atviroje Valtyje

< Malonėje jūros ... ii
C vieni kitų ! Didingas
\''JH Puikus! Sujaudinusi 

Nėra kito panašaus 
pasaulyj ! Negalimu 
žodžiais apsakyti! Nie- 
k’1*!’ niekad jūs neuž- 
miršite!

ALFRED 
HITCHCOCK’O

LIFEBOAT 
JOHN STEINBECK’O 

žvaigždžiuoja TALLULAH BANKHEAD 
su WILLIAM BENDIX, WALTER SLE- 

ZAK, MARY ANDERSON, HENRY 
HULL, CANADA LEE ir kitais. 

Pirmasis didysis X944 m. Judžių Įvykis! 
A BROADWAY ir

45th STREET

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

“THE NORTH STAR”
(Šiaurinė žvaigždė)

Su 24 didžiausiais Amerikos aktoriais 
Slavianų liaudies šokiai. Derliaus Suvaly- 
mo Pokilis, muzika, šokikai-šokikės, dai
nininkės . . . 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 ĮŽANG. 
Vėlus rodymas vak. Atdaras 9 vai. ryto.

MATYK NAUJAUSIUS SENSA
CINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS

L ĮSIVERŽIMAS Į PIETUS nuo ROMOS
2. ISTORIJA RYŽIŲ BLIODO MIESTO 

CHINIJOJ ATGAVIMO
3. "CONFIDENTIALLY YOURS” «u 

FOSTER HALE
4. NAUJAUSIAS SENSACINGAS 

MARCH OF TIME JUDIS 
“NAVAL LOG OF VICTORY”

5. TAIP PAT 43 žinių Judžial iš viso 
pasaulio

PUIKIAUSI JUDŽIAI MIESTE

FMRAWV nkwsreel ElHDnOJ I THEATRE
BROADWAY ir 46th St., N.

k
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

PARDAVIMAI
Parsiduoda 4 šeimynų mūrinis 

namas, prieinama kaina — $4,000. 
Vertas $9000. Yra garas, maudynės, 
aliejinis pečius. Viena krautuvė, biz- 
niškoj gatvėje. Viskas tvarkoj. 
Kreipkitės po antrašu: 320 Roebling 
St., Brooklyne. Tel. EV. 8-6751.

(34-36)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kepėjas (baker), ku

ris moka ruginę duoną kepti. Alga 
gera, darbas pastovus. Atsišaukite 
tuojaus: Lithuanian National Corp. 
Bakery, 68 Holly Street, Lawrence, 
Mass. (32-37)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

1 FaxGERIflUSIfl DUONA 
<«\M!0LES BAKING l4«\\ 
vawBl/----------—--------------MvtW532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrų 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 j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdčsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Scena iš karo frontuose nutrauktos filmos “Navai 
Log of Victory,” rodomos Embassy Newsreel Teatre, 
Broadway ir 46th St., New Yorke.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
" O STANLEY MISIŪNAS

/ H SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
■A NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja. 

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

// PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST

'<ensembles in ,prę- 
, sentotion bo#es.

NO. 070 Both for

Matched 14K gold $zrot 
rings, intricately
fashioned ip ro- OF
mantiedesigns.
Lovely. Weekly Terms

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO- 

! ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
j LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
Lnigiai palaikys jums bi daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.
2-2178. ATDARA VAKARAIS—ITel. STagg




