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Sekamą savaitę Raudonoji 
Armija iškilmingai minės savo 
26-rių metų gyvavimo sukaktį.

Jau pradėjo plaukti jai svei
kinimai — iš visų pasaulio 
kampų sveikinimai, — sveiki
nimai nuo didžiųjų karo va
dų, valstybės vyrų, visuomeni
ninkų ir darbo žmonių organi
zacijų.

Ir mūsų žymieji generolai— 
Eisenhower ir Clark — pa-
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Amerikos Lakūnai ir Karo Užmušta 72rooo Na- Talkininkai Italijoj Atmeta
Laivai Ardo Drūčiausią 

Japonijos Gynimosi Punktą
cių, Suimta 
Apsupimo Srityj*

Atgal Nuožmiausias
Hitlerininkų Atakas

siuntė didvyrių Armijai savo 
šiltuosius sveikinimus.

Nei jokia kariuomenė pa
saulio istorijoj nėra parodžius 
tokių milžiniškų žygių, kokius 
šiandien atlieka 26-rių metų 
amžiaus Raudonoji Armija!

Joje veikia ir lietuviškieji 
pulkai, tuo būdu, ir mūsų tau
tai tenka bent maža dalelė tos 
garbės, kuria vainikuojasi 
Raudonoji Armija.

Neužilgo, be abejo, tarybi
nė Lietuvos respublika turės 
savo Raudonąją Armiją.

Kurie norite pamatyti gra
žią, puikiai vaidinamą ir di
džiai užimančią dramą, nuei- 
kit į Belasco Teatrą (New 
Yorke). Matysite veikalą “De
cision.”

Tai veikalas, kuris ryškio
mis spalvomis iškelia tam tik
rus stovinčiuosius prieš mūsų 
krašto žmonių akis klausimus, 
— patinka jie kam nors ar 
nepatinka.

Dramos turinys brandus ir 
intriguojantis.

Dramaturgo George Bern
ard Shaw’o žmona prieš mir
siant paliko $400,000 pinigų 
sumą, skiriamą Airijos žmo
nėms kultūrinti.

Pats dramaturgas dėl to sa
ko, kad airiai yra labai reika
lingi kultūros, nes jie “nela
vinti, be manierų, tamsūs’.’

Rašytojo žmona mirė praei
tų metų rugs. 12 d. Pats dra
maturgas sekamą liepos mė
nesį bus 88 metų amžiaus. Va
dinasi, paliktoji pinigų suma 
neužilgo bus pradėta naudoti 
tam, kam moteriškė paskyrė.

Teks išspręsti, kokiu būdu 
ir kas tuos pinigus naudos, 

žmonės bus švie-

labai daug pini-
čiami?

Galima ir 
gų išleisti švietimo reikalams, 
bet ne visuomet šviečiamieji 
bus apšviesti.

Jau dabar ateina tokių ži
nių : Airijos Darbininkų Švie
timo Susivienijimas reikalauja, 
kad tie pinigai būtų paskirti 
darbininkams šviesti, kultūrin
ti, organizuoti, kad jie būtų 
drąsesni ir sugabesni savo rei
kalus suprasti ir dėl jų kovoti.

Be abejo, tai yra teisingas 
reikalavimas ir dramaturgas 
Shaw privalėtų jį patenkinti.

Norėjusi pasipinigauti, vie
na Hollywood© mergiokštė pa
traukė Charles Chapliną teis
man, reikalaudama savo nau
jagimiui užlaikymo. Girdi, jo 
tėvu esąs garsusis filmų kome- 
dijantas.

Trys gy d y to j ai-ekspertai ty
rė naujagimio kraują ir pagal 
jį sprendė: jei kraujas turės 
panašumo į Charles Chapli
no, tuomet iš tikrųjų filmų ar
tistas bus jo tėvu.

Tai nauja priemonė gimi
ningumui (tėviškumui) įrodyt.

Bet ekspertai surado, kad 
ne taip yra, kaip mergina pa
sakoja: Charles Chaplin nesąs

Dabar reakcinė spauda sie
kias! “įrodyti,” jog ekspertai 
buvę papirkti!. . .

Ir vėl skandalas!
Nevyksta jai Charlie ‘ Chap

liną sukompromituoti ir tiek I

Perlų Uostas. — Galingos 
Jungtinių Valstijų oro ir 
laivyno jėgos tebepleškina 
japonų Truk salos fortus ir 
kitus karinius įrengimus. 

Amerikiečiai užklupo Tru
kę japonus, dienai bebrėkš
tant ketvirtadienį; ir kaip 
Japonijos radijas sakė 
penktadienio rytą, mūšiai 
dar tebeina.

Uolinė Truk sala, su sep
tyniais desėtkais artimų jai 
kitų salų, yra gamtinė tvir
tuma, už 1045 mvliu į va
karus nuo amerikiečiu už
imtos Kwajalein salos ir už 
2,100 mylių į pietų rytus 
nuo Tokio, Japonijos sosti
nės.

Truk saloje japonai yra 
pristatę drūčiausių fortų ir 
labai stipriai apginklavę tos 
salos pakrantes ir uostą, 
kuris beveik visomis pusė
mis ' apsuptas koralinėmis 
saliukėmis ir povandeninė
mis uolomis taip, kad tėra 
tik penki, japonam žinomi, 
praplaukimai laivams į 
Truko uostą.

Truk yra galingiausia iš
laukinė Japonijos tvirtuma, 
ir todėl ji vadinama japo
nišku “Perlu Uostu” bei Ja
ponijos “Gibraltaru”. Da
bartinė amerikiečių ataka 
prieš Truk yra pavojingiau
sias iki šiol japonam smū
gis.

JAPONŲ LAIVYNO 
CENTRAS

Du Jungtinių Valstijų 
lėktuvai jau vasario 4 d. ap
žvelgė Truk salą ir nufoto
grafavo karinius jos įren
gimus. Fotografijos rodo, 
jog tada ties Truku stovė
jo 25 Japonijos laivai, kurių 
dauguma buvo kariniai lai
vai, tame skaičiuje ir du 

Įlėktuvlaiviai.
Truk sala tarnavo japo

nam kaipo centras, iš kurio 
jie veikė prieš amerikiečius 
ir australus Marshall salo
se, Saliamono salyne ir 
New Britain saloje.

PIRMASIS SMŪGIS
Pirmąjį smūgį japonams 

kirto Amerikos bombane- 
šiai, pakilę nuo savo lėktuv- 
laivių. Paskui, suprantama, 
paleido ugnį ir amerikiniai 
karo laivai.

Šiuos žodžius berašant, 
karo stebėtojai spėja, kad 

japonai dar nedrįs išstatyt 
didžiųjų savo laivyno jėgų 
prieš amerikiečius ties Tru
ku. Amerikos laivyno ko
manduoto jai jau ne kartą 
stengėsi iššaukt mūšin di
džiąsias Japonijos laivyno 
jėgas. Bet japonai vis išsi
sukinėjo nuo lemiamojo 
laivynų mūšio, bijodami 
mirtino smūgio sau jūrose.

DIDELE AMERIKOS 
TRANSPORTO LAI

VO NELAIME
'Washington.—Prieš kiek 

laiko, vokiečių submarinas 
nuskandino Amerikos tran
sporto laivą jūroje netoli 
Eūropos. Su laivu žuvo 
1,000 amerikiečių karių, o 
kitas tūkstantis buvo išgel
bėtas. Menama, kad ameri
kinės jėgos paskui sunaiki
no užpuoliką submariną.

Gen. Eisenhower Aplan
kė įsiveržimo Armijas 

Anglijoje
London. — Generolas Ei-' 

senhower, vyriausias talki
ninkų komandierius įsiver
žimui antruoju frontu prieš 
vokiečius vakarinėje Euro
poje, apžvalginėj o įvairias 
anglų-amerikiečių kariuo
menės stovyklas Anglijoj. 
Kartu su anglų generolais 
jis stebėjo energingą jų la
vinimąsi įsiveržimo veiks
mams.

Matydamas puikų ameri
kiečių ir anglų išsilavinimą 
ir jų įrengimus, gen. Eisen
hower pareiškė: “Dieve, 
gelbėk tuos nacius!”'

Paskui jis drauge su ang
lų generolais nuvyko Lon
donan pasikalbėt su Angli
jos karalium Jurgiu.

VIS TIEK POPIEŽIAUS 
PILYJE YRA NACIŲ 
Washington. — Popie

žiaus atstovas Cognani Wa
shingtone sakė, kad Gan- 
dolfo Pilis, popiežiaus va
sarnamis, “nėra kupina vo
kiečių karių,” kaip kad 
pranešė Amerikos spauda. 
Todėl, girdi, talkininkai tu
rėtų nebombarduoti tos pi
lies.

Bet popiežiaus atstovas ne
sakė, kad visai nėra nacių 
toje pilyje.

u

WASHINGTON.— Maskvos radijas pranešė vas. 17 
d., jog Sovietų kariuomenė jau nušlavė likučius 
dešimties vokiečių divizijų, kurios buvo apsuptos į va
karus nuo Čerkassų, palei vidurinę Dniepro upės tėk
mę, Ukrainoj.

Maršalas Stalinas specialiame savo pareiškime pa
skelbė, jog raudonarmiečiai per 14 dienų nukovė 52,- 
000 apsuptų nacių ir nelaisvėn paėmė 11,000 jų kareivių 
ir oficierių. Be to, buvo užmušta dar apie 20,000 kitų 
vokiečių, kurie iš lauko pusės puolė sovietin. apsupimo 
linijas, stengdamiesi paliuosuot apsuptuosius hitleri
ninkus.

Taigi Sovietai čia sudavė skaudžiausią priešams smū
gį po Stalingrado, kur 240,000 nacių buvo užmušta ir 
90,000 suimta.

Pasveikinti dabartinei Raudonosios Armijos perga
lei, Maskva mušė 2D salvių šūvių iš 224 .kanuolių.

DAUG GINKLŲ SUNAIKINTA BEI PAGROBTA
Baigiamuoju žygiu prieš apsuptuosius Ukrainoj vo

kiečius Sovietai pagrobė visus likusius nacių ginklus 
ir kitus įrengimus, kurie dar nesuskaityti.

Kautynėse1 apsupimo srityje nuo’vasario 5 iki 17 d. 
raudonarmiečiai ir sovietiniai lakūnai sunaikino 329 
vokiečių lėktuvus, 600 tankų ir 74 kanuoles; tuo pačiu 
laiku jie pagrobė 25 nacių tankus ir 134 kanuoles, kaip 
sako Sovietų Žinių Biuras..

Apsupime tapo likviduota dvi Hitlerio tankų ir šar
vuotų automobilių divizijos, aštuonios pėstininkų divi
zijos ir viena brigada.

Šie vokiečių armijos daliniai turėjo jau tik apie pusę 
normalio savo karių skaičiaus. Kita pusė buvo sunai
kinta mūšiuose pirm apsupimo. Taigi apsuptųjų buvo 
70 iki 80 tūkstančių, kaip nurodo sovietinis praneši
mas, — nors amerikinė spauda ir radijas neoficialiai 
skelbė, kad apsupta 100,000 iki 150,000 hitlerininkų, 
skaitant pilnomis divizijomis.

Nacių Oficieriai Spruko, Palikdami Savo Kareivius
Buvusiame apsupimo sklype dar slapstosi 3,000 iki 

4,000 nacių likučių, bet sovietinės jėgos sparčiai juos 
naikina.

2,000 iki 3,000 iš buvusių kilpoje nacių oficierių pa
spruko lėktuvais. Likusiems apsupime savo oficie- 

riams Hitleris įsakė nusižudyt, o nepasiduot nelaisvėn.
Paskutinėmis dienomis, todėl, kai kurie nacių oficie

riai nusišovė bei susidegino, bet kiti vis tiek nelaisvėn 
pasidavė. 

Raudonoji Armija Išvijo 
Nacius iš Starajos Russos

London, vas. 18. — Ber
lyno radijas sakė, kad vo
kiečiai pasitraukė iš Stara
jos Russos, girdi, norėdami 
“sutrumpint” savo apsigy
nimo liniją.

(Tikrumoj naciai buvo iš
vyti iš Starajos Russos, di
džios savo tvirtumos, kurią 
jie taip ilgai desperatiškai 
gynė.)

Staraja Russa, istorinis 
Rusijos . miestas^ į pietus 
nuo Ilmen ežero, yra trijų 
geležinkelių mazgas. Vienas 
iš tų geležinkelių veda 
į D n o , k ė t u r i ų ge
ležinkelių centrą ir vokie
čių tvirtovę, maždaug pu
siaukelėje tarp Starajos 
Russos ir Pskovo; o Psko

vas stovi už 110 mylių į va
karus nuo Starajos Russos.

Pirm karo Staraja Russa 
turėjo apie 70,000 gyvento
jų-

• Vokiečiams Starajos Ru
ssos srityje grūmojo dar 
didesnis apsupimas, negu 
Ukrainoje, kur Sovietai nu
kovė bei suėmė iki 83,000 
priešų.1

Suprantama, jog šalia 
tiesioginių atakų iš Sovie
tų pusės, šis smūgis pavei
kė hitlerininkus ir Starajos 
Russos apylinkėje.

Kai kurie Londono karinin
kai spėja, jog vokiečiai ne
trukus būsią išvyti iš viso 
didžiulio kampo tarp Esti
jos,. Peipus ežero, Pskovo ir 
Ilmen ežero.

Alžyras, vas. 18. — Vo
kiečiai padarė dvi didžiau
sias iki šiol atakas prieš a- 
merikiečius ir anglus Anzio 
srityje, į pietus nuo Romos. 
Pirmuoju atveju naciai vie
noj vietoj buvo šiek tiek į- 
lenkę talkininkų liniją. Bet 
antrąją įnirtusią vokiečių 
ataką anglai - amerikiečiai 
nutrenkė atgal su didžiais

ŽMONIŠKAS SOVIETU 
SIŪLYMAS APSUP

TIEM NACIAM
Maskva.—Kada vokiečiai 

tapo visomis pusėinis ap
supti Zvenigorodkos srity
je, į vakarus nuo Čerkassų, 
tai Raudonosios Armijos 
komanda šaukė juos pasi
duoti sekamomis ultimatiš- 
komis sąlygomis:

1. Tuojau sustabdyt karo 
veiksmus.

2. Visi vokiečių kariai, 
ginklai, kariniai įrengimai 
ir važiuotės priemonės turi 
būti be sugadinimo perves
ta į Sovietų rankas.

3. Pasiduodantiems vo
kiečiams užtikrinta gyvy'ne 
ir saugumas; taipgi užtik
rinta jiem sugrąžinimas po 
karo į Vokietiją arba nu
siuntimas į tokį kraštą, kur 
jie pasirinks.

4. Pasidavusiem nelaisvėn 
bus palikta vokiškos jų uni
formos, kariniai ženklai ir 
asmeninė nuosavybė, o jų 
oficieriams bus leista ir 
kardus pasilaikyti.

5. Užtikrinta tuojautinis 
aprūpinimas sergančių bei 
sužeistų imtinių.

6. Tuojau bus patiekta 
maisto vokiečiam oficie
riams ir kareiviams.

Priimti šias sąlygas vo
kiečiam buvo duota laiko i- 
ki 11 valandos rytojaus. O 
jeigu iki to laiko jie nepri
ims pasidavimo sąlygų, tai 
Raudonoji Armija ir sovie
tinės oro jėgos “pradės nai
kinti apsuptąją kariuomenę, 
ir už tai bus atsakingi pa
tys vokiečiai,” kaip pareiš
kė Sovietų ultimatumas.

' Maskva. — Siaučia žvė
riškas nacių teroras prieš 
gyventojus Chersono mies
te, Juodosios Jūros uoste, 
kaip praneša Raudonoji 
žvaigždė.

Vokiečių komanda sakė, 
kąd eina mūšiąį Vitebsko ir 
S tara jos Ru

nuostoliais hitlerininkams.
Tebesiaučia žūtbūtiniai 

mūšiai tarp amerikiečių ir 
anglų Cassino mieste, apie 
60 mylių į pietus nuo An-, 
zio. Jungtinių Valstijų bom- 
banešiai ir artilerija neat- 
laidžiai bombarduoja vo
kiečius vienuolyno griuvė
siuose, ant kalno tuoj į šiau
rius nuo Cassino.

Kariniai stebėtojai tei- * 
gia, kad to klioštoriaus mū
rų griuvėsiai galį net ge
riau tarnaut naciams gin
tis, negu pats klioštorius, * 
kuomet jis tebestovėjo.

NEPATVIRTINTA
Dar nėra patvirtinimo 

pranešimam iš Švedijos, kad 
Sovietų laivai iškėlę savo 
kariuomenę Estijon į vokie
čių užnugarę arba kad 
skaitlingos sovietinių para- 
šiutistų grupės nusileido į 
vakarus nuo Narvos, nacių 
tvirtumos Estijoje.

Kongresmanai prieš 
Maisto Branginimo 

Sulaikymą
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas 249 balsais 
prieš 118 atmetė Roosevelto 
valdžios reikalavimą ir to
liau primokėt iš valstybės 
iždo tiems maisto gaminto
jams ir verslininkams, ku
riem sunku būtų išsilaikyti 
biznyje, kuomet jie turi val
gių dalykus pardavinėti val
diškai nustatytomis kaino
mis. Senatas jau pirmiau 
padarė tokį tarimą.

Menama, jog prez. Roo- 
seveltas tikrai vetuos (at
mes) šį kongreso tarimą. O 
prezidentui vetavus jį, rei
kėtų jau dviejų trečdalio 
kongresmanų ir senatorių 
balsų, kad tokį tarimą pa-\ 
darius įstatymu prieš pre
zidento valią. Dar nežinia, Jį 
ar susidarys tiek jų balsų.

Valdžios nariai jau ne 
kartą nurodė, jog maisto 
dalykai tuojaus keliais pro
centais pabrangtų, jeigu 
būtų panaikinta primokėji- 
mai f armėnams ir tam tik
riems verslininkams.

VOKIEČIŲ TANKŲ 
NAIKINIMAS

Maskva. — Sovietinės 
gos vas. 16 d. visuose f 
tuose sunaikino bei sv 
sužalojo 78 vokiečių t 
ir nušovė 27 jų lėk 
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Vėją Sėdamas, Audrą Pjausi.
Argentinoje įvyko “nauja revoliucija.” 

“Jaunųjų Karininkų Būrys” susitarė ir 
padarė pakaitas fašisto Ramirezo val
džioje, išvydami iš jos kai kuriuos as
menis, ne visai palankius fašistinei Ašiai. 
Tą viską '“jaunieji karininkai” padarę 
tam, kad neprileidus Ramirezo valdžiai 
paskelbti Ašies valstybėms karo ir su- 
trukdžius paskelbimą tūlų valdininkų 
vardų, tarnavusių Berlyno ir Tokio vieš
pačiams.

Pats fašistas Ramirezas buvo tų pačių 
karininkų įsodintas į krašto prezidento 
kėdę. Ilgai tarnavęs fašistinei Ašiai, jis, 
pagaliau, buvo priverstas nutraukti di
plomatinius ryšius su Ašies valstybėmis. 
Bet kaip greit jis tą padarė (pataikau
damas Jungtinėms Tautoms, ypačiai 
Amerikai, iš kurios nori gauti ginklų), 
taip greit jo paties politinėje šeimoje at
sirado drąsuolių, kurie pradėjo sijoti jo 
ministerių kabinetą.

Ir šiandien ’ kiekvienam jau aišku, 
koks silpnas tasai Ramirezo aparatas, 
koks nepastovus yra jo režimas, kaip ne
užtikrintas ir jo paties likimas. Rytoj ar 
po ryt prezidento kedėje gali sėdėti vi
sai kitas koks nors fašistas, o Ramire- 
zui gali tekti ir belangėn atsidurti.

Ir Argentinoje taip bus tol, iki ten 
bus leista patiems žmonėms valdžią įsi
kurti — tokią, kokios jie norės. Šis nau
jas Ramirezo valdžioje skandalas tik pa
rodo, kokią jis kriminalystę padarė, už
drausdamas demokratinei spaudai pasi
rodyti, uždarydamas demokratines žmo
nių organizacijas.

Taigi Argentina tebepasilieka neaiš
kioje politinėje šviesoje. Negalima pasi
tikėti Ramirezo valžia, negalima teikti 
jai jokios paramos; reikia darytį viską, 
kad juo greičiau Argentinos žmonės pa
tys išsirinktų demokratinę valdžią, kuri 
tarnautų jiems, kuri būtų ištikima Jung
tinių Tautų principams, kuri būtų aiški 

! anti-fašistinė valdžia!
_______ i__________________________

I Kas Džiaugiasi Ilgu Karu
Š. m. vasario 8 dieną Maskvos Izvies- 

tijos išspausdino straipsnį, nukreiptą 
prieš Suomijos fašistus. Straipsnyj telpa 
vienas įdomus Suomijos ponų pareiški
mas, kuris vertas dėmesio.

į •. Prieš porą mėnesių vienas Helsinkio 
valdžios šulas išsiuntinėjo Suomijos 
spaudai straipsnį, kuriame šitaip gieda
ma:

“Juo ilgiau karas tęsis, juo daugiau 
Tarybų Sąjungos pajėgos išsieikvos, tuo 

' \ didesnė pajėga pasiliks mūsų, gretinant 
\ ją su priešo (SSSR) sumažinta galybe. 

Išeinant iš to, mes neturėtume bėdavoti, 
| V. I jeigu karas ilgai tęsiasi...”

\ Šitos kelios eilutės aiškiau negu kas 
kitas parodo Suomijos ponų apetitus. 
Jie džiaugiasi karo tęsimusi, tikėdamie
si, kad ims kada nors jie ir išeis perga
lėtojais; ims kada nors ir pasiekę Ura
tus, kurių jie taip trokštą.

Betgi gyvenimas rodo ką kitą. Nori 
Suomijos fašistai ilgo karo, jie jį turės. 
Šiomis dienomis Tąr. Sąjung. bomberiai, 
sakoma, apie 400 jų, daužę.Helsinkį. Tie 
pątys bomberiai daužę ir daužys ir kitus 
Suomijos miestus. Izviestijos teisingai 

t , nurodo, kad fašistiniai suomiai privalo 
atsiminti, jog Raudonoji Armija gali 
įeiti ir į Helsinkį.

Dėl tų griuvėsių, kuriuos Suomijos 
žmonės mato Helsinky j, dėl tų kančių, 
kurias Suomijos žmonės priversti kęsti, 

altį yra Suomijos fa,šiętai.
Ir jei tię ponai nepasiskubins greičiau 
"traukti iš karo, tai jie privalo žinoti, 

dėl visų karo nelaimių jie turės at- 
ti prieš pačią Suomijos liaudį ir vi- 
ingtifięs Tautas.
tai /ir bus jiems džiaugsmas 

ro nusitęsimo! •/' . į

Jie Taikstomi Prie Reakcininkų 
Republikonų

Vilnis rašo:
“Smetonininkų ‘seimą’ New Yorke 

sveikino New Yorko ir Illinois guberna
toriai. Abudu jie yra republikonų šulai, 
abudu Roosevelto karinės politikos prię- 
šai. Su savo dvylekiu pasišovė ir sena
torius Reynolds, kuris tik iš vardo yra 
demokratas. Jis taip-pąt Roosevelto po
litikos priešas ir labai artimas fašis
tams.

“Tą būtinai reikia įsitėmyt. Lietuviški, 
kaip ir lenkiški reakcipipkai “dūšia ir 
kūnu” su reakciniais, republikonais.

“Pereitą nedėldienį Chicagos nezalež- 
ninkai taip-pat turėjo savo ‘seimą.’ ‘Sei
mu’ jie vadina masinį mitingą, įvykusį 
šv. Agnieškos salėj, kur susirinko du 
tūkstančiai ‘Draugo’ ir ‘Naujienų’ pase
kėjų.

“Šis susirinkimas įsidrąsino kalbėti 
vardu šimto tūkstančių Chicagos lietu
vių, kaip apie tai pranešė Chicagos Tri
bune, gauruotų republikonų organas, 
kuris šunis karia ne tik ant Roosevelto, 
bet ir ant visų bent kiek pažangesnių 
republikonų!

“Naujienos didžiuojasi, kad tą jų mi
tingą taip plačiai aprašė McCormicko 
organas — ir dar ant pirmo puslapio ! 
Matyki t, kokia tai baisi galybė1.

“Iš to grigaitinio-šimutiško mitingo 
Tribune išpūtė didžiausią muilo burbulą. 
Kiek ten svinstvų prirašyta prieš So
vietus! Išvada aiški — Hitleris, palygin
ti, yra aniuolas.

“Chicagos lietuviams reikia gerai įsi- 
tėmyti, kad tiek vanagaitiniai smeto- 
nininkai, tiek jų lyderis Olis, tiek Gri- 
gaičio-šimučio Taryba sugulė prie reak
cinių republikonų lovio.

•“Senatorius Lucas ir majoras Kelly 
gerai padarė, nedalyvaudami tame mi
tinge, kurį išgarbino McCormicko ir 
Hearsto didlapiai, akliausi demokratijos 
priešai.

“Tie, kurie tokiu bestiališku įnirtimu 
atakuoja laisvą, savarankišką Tarybų 
Lietuvą, tuo pačiu sykiu yra Amerikos 
demokratijos priešai, priešai Roosvel- 
to valdžios, priešai Teherano konferen
cijos nutarimų.” .

Nereikia Pamiršti
Benediktinų klioštorius, stovėjęs ties 

Cassino (Italijoje), kuriame vokiečiai 
buvo pasidarę tvirtumą, tapo sudaužy
tas. Dėl to visko pernelyg daug buvo 
triukšmauta ir aiškintasi mūsų krašto 
spaudoje ir per radiją. Atrodytų, kad 
mūsų kariai, triuškindami priešą Bene
diktinų klioštoriuje, kam nors didžiai 
nusižengė.

Rašydamas apie tai, Daily Worker 
primena karą Ispanijoj. Ten fašistai — 
ispaniški, vokiški ir itališki — elgėsi 
kaip tik panašiai, kaip dabar elgiasi Ita
lijoje. Jie pavertė ispanų katalikų baž
nyčias tvirtumomis, iš jų šaudė į res
publikos kariuomenę. O kai pastaroji at
sakydavo tuo pačiu, tai fašistai rėkalo- 
davo, kaltindami respublikiečius, kam šie 
griauną bažnyčias!...

Reikia atsiminti, kad Amerikoje tam 
tikra spauda, aišku, profašistinė spau
da, tuos Ispanijos fašistų riksmus popu- 
liarizuodavo ir Ispanijos respublikos gy
nėjus bandydavo pastatyti žmonių aky
se kažin kokiais tai pabaisomis, bažnyčių 
griovėjais, ir tam panašiai.

bar fašistai bando tą pačią taktiką 
;i Italijoje. Tik čia jiems taip nepa- 
nepaisant, ką jie darys. Kai tik jie 
jrins kur nors klioštoriuje ar baž

nyčioje ar sinagogoje, tie pastatai bus 
puolami taip lygiai, kaip bet kokis kitas 
namas, kaip bet kokia kitokia tvirtuma. 
Ip fašistai negalės dęLto visko apkaltinti 
amerikiečių ir anglų, skelbiant, būk šitie 
esą bažnyčių griovikai, bedieviai, etc.

Kartą ant .visados fašistai prieis liepto 
galą!

.snake į.
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Kas Ką Rašo ir Sako
“NAKTIS ANT SUOMI

JOS”.. - ;
New Yorko dienraštyje 

“PM” vasario 15 dieną vie- 
nąs jo redaktorių, Max 
Lerner, placiąį diskusuoją 
dabartinę Suomijos padėtį. 
Savo straipsnį jis pavadinęs 
“Naktis ant Suomijos.”

Lerner nebando Suomiją 
glostyti ir globoti, kaip 
kad daro labai daug kitų 
amerikinių liberalų. Suomi
ja esanti pusėtinai didelė 
nusidėjėlė ir jinai atsidūru
si visai nepavydėtinoje pa
dėtyje.

Šiandien plačiai diskusuo- 
jamas klausimas, “Ar Suo
mija pasitrauks iš karo?” 
Lerner mano, kad priklau
sys nuo to, kas laimės “ka
rą” pačioje Suomijoje. Ten, 
jis sako, dabar eina “vidu
jinis karas tarpe didelės 
Suomijos žmonių daugu
mos, kurie yra pavargę ųuo 
šito nenaudingo ir beprotis? 
ko karo, ir Suomijos val
dančiosios klasės.”

Pasakyta gryna tiesa. 
Suomijos žmonės nenorėjo 
ir nenori šito hitlerinio ka
ro prieš civilizaciją ir žmo
niją. Juos įtraukė į karą ir 
pririšo prie Hitlerio karinės 
mašinos Suomijos fašistinė 
klika su gen. Mannerhei- 
mu pryšakyje, remiama ir 
palaikoma stipriausios poli
tinės partijos — Suomijos 
Socialdemokratų Parti j os, 
kuriai vadovauja Tanner ir 
kiti Hitlerio agentai.

Taipgi tiesa, kai Lerner 
sako, kad “šita valdančioji 
klasė buvo visos Suomijos 
tragedijos šaltinis paskuti
niais dvidęšimts penkiais 
metais.” Tiesa ir tas, kad 
Suomijos baltąsis teroras, 
pravestas Mannerheimo ir 
visos stambiųjų dvarinin
kų klikos prieš Suomijos 
žmones po sutriuškinimo 
Suomijoje proletarinės re
voliucijos po 1-jo Pas. Ka
ro, buvo pavartojimas hitle
rinių metodų. Su tik kelių 
metų išimtimi, šitos fašis
tinės klikos “visos viltys bu
vo nukreiptos į Vokietiją ir 
vėliausiais laikais linkui 
hitlerizmo. Jie sutriuškino 
darbo unijas ir įkalino dar
bo unijų vadus. Net ir ge
riausiu Suomijos trumpos 
istorijos laikotarpiu — tar
pe 1935 ir 1939, kuomet 
Suomija siekė prie neutra- 
liškumo užsieninėje politi
koj ir social, reformų namie 
— šita grupe kontroliavo 
armiją ir konspirąyo su 
naciais paversti Suomiją 
busima baze prieš Sovietų 
Sąjungą.”

Lerner nurodo, kaip tik 
sudaužymui šių suokalbių ir 
apsaugojimui Leningrado, 
Sovietų Sąjunga paętątė 
Suomijai 1939’ metais tam 
tikrus reikalavimus. Kai tie 
reikalavimai nebuvo išpildy
ti, įvyko konfliktas tarpe 
Suomijos ir Sovietų Sąjun
gos. Labai klaidingai ame
rikiečiai'. tuo laiku, 
Lerner, įsivaizdino,
Suomijos valdžia yra libe
rališka ir nekaltai buvo už
pulta iš Sovietų pusėę. Mū
sų politika nepaskelbimo 
karo Suomijai, kai Suomija 
susidėjo su Hitleriu šiame, 
kare, buvo klaidinga. “Fak
tai parodo, kad šiame kare 
Suomija buvo užpuolike, o 
ne Rusija. Suomija kariau
ja prieš mus. Suomijos la
kūnai skandina mųsų trans
portus ir suomiai laiko su
rakinę keletą'Rusijos armi
jom divizijų, ^urioę galętųj 
kovoti prieš pačius,” Todėl, 
aišku, mūsų (į sekretoriaus 
HūU persergėjimas suo
miams, “kad jie turi pąsi-

Mfr >

traukti iš karo, išreiškia ti
kruosius amerikiečių , inte
resus.” !

Bet ar Suomija’ paklau
sys šię mūsų persergėjimo 
arba pagrūmojimo? Pri
klausys nuo to, kaip jąu sa
kyta, kas laimės Suomijos 
viduje'karą —' fašistinė ge
nerolų ir dvarininkų klika, 
ar darbininkai ir valstiečiai. 
Lerner mano, kad mūsų vy
riausybė turėtų atsišaukti į 
Suomijos žmones ir paaks- 
tinti juos sukilti prieš savo 
fašistinius valdonus ir pa
sitraukti iš karo. Patari
mas visai teisingas.

ANTI-SOVIETINIS PRO- 
HITLERINIS KLERIKA

LINĖS SPAUDOS 
VEIDAS

Štai ant rankų So. Bos
tono Darbininkas (vas. 15 
d.), Wilkes-Barre Garsas 
(vas. 10 d.) ir Chicagos 
Draugas (vas. 10 d,). Dar
bininke ir Drauge ilgi edi
tor! jalai prieš Sovietų Są
jungą. Jie paremti neseniai 
New Yorko Timese tilpusiu 
editorijalu. Times smarkiai 
užsipuolė ant Sovietų Są
jungos. Tai mūsų klerikali
nė spauda pasigavo ir 
džiaugiasi.

Bet tam pačiam Times y- 
ra tilpę keli tuzinai labai 
aštrių ir griežtų editorija
lu prieš hitlerinę Vokietiją, 
prieš Hitlerį, prieš fašiz
mą, ir prieš nacius. Nieka
da klerikalų spauda nera
šė ilgų editorijalu prieš Hit
lerį, pasiremdama 
Times editorijalais.

Ką gi tas parodo? 
parodo, kad klerikalinė' 
spauda yra bjauriai anti- 
sovietinė ir; pilnai pmhitle- 
rinėo

Gi Garso redaktorius M- 
Zujus, kuris virto tikinčiuo
ju tik todėl, kad kunigai da
vė jam darbą, šaukią: “Ma
skva nori pavergti ląięvę 
mylinčias tautas.” Matote, 
ne Hitleris, ne Berlynas, bet 
Maskvą, tai yra, Soviętų 
Sąjunga, mūsų didžioji tal
kininkė, kuri nukovė kelius 
sykius daugiau nacių, negu 
visos kitos Jungtinės Tau
tos sudėjus į daiktą — šita 
mūsų talkininkė “nori 
vergti laisvę mylinčias 
tas !”

Tai balsas Hitlerio 
stumdėlio. Tai balsas 
čiausio Amerikos ir 
Jungtinių Tautų priešo!

Savo paskutinėje 
prakalboje Hitleris 
apsiputojęs šaukė, kad bol- 
ševizmąs, tai yra, Sovietų 
Sąjunga, norįs pavergti vi
są Europą, o jis kovojąs už 
Europos laisvę. Dabar be
veik žodis žodin šitą apga
vystę pakartoja Garso .re
daktorius. Ponas Zujus gra
žiai ir ištikimai padeda Hit
leriui apgaudinėti Amerikos 
lietuvius. \

tais

Tas

pa- 
tau-

pa-

visų

sako, 
kad
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Lietuvis raudonarmietis. B. 
Aršvila, kuris žvalgyboj im- 
kovė. tris vokięčius, Jū aPr 
dovąn^tąs “Už KoyOjS 
pelnus” medaliumį, 

f ‘ k. j.
Ak . ..
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Tai du naciai, kuriuos amerikiečiai rado po mūšio 
prie San Vittore. Vienas jau nebegyvas, o kitas pablū- 
dęs.

PADĖKITE MUMS PASIEKTI 10,000 
NARIU SKAIČIŲ

Smagu pranešti jūsų 
dienraščio s k a i t ytojams, 
kad Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 1943 metais 
gražiai paaugo, tiek turtu, 
tiek nariais. Su sausio 1, 
1944, LDS turėjo jau $514,- 
5Q8.48. Tai jau persirito per 
pusę milijono dolerių. Tuo 
pačiu metu LDS turėjo 8,- 
724 narius; paaugo 94 na
riais.

Pereitais metais įrašyta į 
LDS 412 naujų narių. 77 
išsibraukę 1942 metais su
grįžo į LDS. Tuo pačiu me
tu išsibraukė. ir mirė 3|35 
nariai.

Iki 10,000 skaičiaus dar 
mums trūksta 1,276.

Argi mes, drauge veikda
mi, negalime tą trūkumą 
atpildyti ?

Taip, mes galime ir visai 
lengvai, jeigu tik visi prie 
to darbo prisidėsime. Mums 
reikia bent dviejų tūkstan
čių LDS veikėjų, kurie šiais

nariams. Visiems paranku 
prisirašyti.

Mes manome, kad dar ne
mažai yra šio dienraščio 
skaitytojų, kurie vis neži
nia ko laukia, vis dar ne
prisirašo prie LDS.

Taipgi nemažai yra tokių 
tėvų, kurių vaikai ir jau 
vaikų vaikai prie LDS ne
prirašyti.

Dienraščio skaitytojai tu
ri nemažai ir savo giminių 
ir pažystamų, kurie taipgi 
galima būtų prirašyti prie 
LDS, jeigu tik kas nors 
juos pakalbintų.

Kur tik nepasisukti, vi
sur galima rasti naujų na
rių. Tik reikia kam nors pa
kalbinti juos įrašyti.

, Nuoširdžiai tada prašom 
dienraščio skaitytojus pa
gelbėti mums šiais metais 
įrašyti bent 1,500 naujų na
rių.

Jeigu norite daugiau in
formacijų apie LDS, rašy-

: 419 
Lorimer St., Brooklyn, 6,

metais įrašytų, sakysime,! kite tiesiai Centran:
tik po vieną naują narį.

Kadangi LDS Centras 
moka gerą atlyginimą kiek
vienam, kuris tik įrašo nau
ją narį, tai jau ir dėl to ap
simoka pasidarbuoti.

O įstojimas šiais metais 
visai nemokamas naujiems

Nekantriai laukiame jūsų 
talkos. Ką sakote? Ar pa
dėsite mums pasiekti 10,- 
000 narių skaičių?

J. Gasiunas, * 
LDS. Veik. Sekr.

AMERIKOS LIETUVIŲ FAŠISTŲ SEIMAS 
IR REIKALAVIMAS AUKŲ

Subruzdo smetonnaciai 
kryžiokai pas. Amerikos 
Jungtinių Valstijų lietuvius 
darbininkus pinigų pasiko- 
lektuoti palaikymui pokari
nių smetonnacių budelių 
ant Lietuvos žmonių spran
do, kurie liksis nuo vokiš
kųjų kryžiočių nesunaikin
ti. Smetonnaciai, kurie į 
mūs demokratinę šalį subė
gę slėptis nuo karo ir vest 
fašistinę, nacinę. Goebbelso 
propagandą tarp darbo ma
sių, po karo rengiasi grįžti į 
Lietuvą ir vėl smaugti dar
bininkus. Ar nebūtų gėda 
lietuviams duoti aukas savo 
brolių ir savo tėvų bude
liam? !

Ir prie to savo seimo dar 
pridėjo “Lietuvos preziden
to A, Smetonos gedulingą 
pagerbimą!”

Bet šios šalies lietuviams 
gėda prisiminti apie mūsų 
senosios tėvynės, budelį, 
dąrbo žmonių ir valstiečių 
žudytoją!

Fašistai reikalauja aukų 
gausiai sudėti net į keturis 
skyrius, o. tie visi skygąi 
kaip tik ir reikąląują kpo 
karo Lietuvoj, vęį grą||pįti

Tai tokiem tikslam jie 
siuntinėja blankas aukom 
rinkti iš darbininkų. Taip 
pat ir sveikinimai buvo ant 
vieno kurpalio iškepti, ata- 
drukuoti, tik įdėkie pini
gų! Aukotojų tikrųjų min
čių išsireikšti nereikalau
ja... Ir tokius reikalavimus 
siuntinėja visiems SLA. na
riam, kurių turi antrašus.

Kaip jie užvardina tas 
aukas? Būtent; Lietuvai 
Vaduoti Sąj ungai.. aukos; 
Lietuvos atstovybei Londo
ne aukos; knygai “Timeless 
Lithuania” aukos; Lietuvos 
karo nukentėjusiems au
kos.

Ar susipratę lietuviai gali 
aukoti •' šitam profašistiniam 
komitetui, kuris laukia sau 
malonių nuo barbaro Hitle
rio, o bjauriausia niekina 
Sovietų Sąjungą, kuri tik
rai išlaisvins Lietuvą? Ne, 
negali.

SLA nariai, kaipo darbo 
klasės žmonės didžiumoje, 
turėtų pilnaį. žįųotj, kas bų- 
vo Smę.toną ir smetonįnė 
diktatūra d ė 1 Lietuvos 
liąųdįęą,; tąd ir S&. pase
kėjais nereikėtų turętį nier

♦ 
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E?JONAS KAŠKAITIS.

‘JAVAI ŽYDI ”-NAUJAS TEAT 
RINIS VEIKALAS

ne-
TRUMPA PERŽVALGA.

Lietuvių Meno Sąjunga rengiasi 
trukus išleisti naują pjesą “Javai Žydi. 
Žinau, tai bus maloni naujanybė mūsų 
Liaudies Teatro grupėms, mūsų scenos 
mylėtojams ir visai pažangiajai publi
kai.

Taigi susipažinkime su šituo nauju 
meno kūriniu. Man, kaipo jojo vertėjui, 
teko smulkmeningai išnagrinėti aliai žo
delį šios naujos pjesos, tai man ir parū
po pasisakyt savo įspūdžius.

Puiki pjesa. Gražus veikalas, naujas 
grožinės literatūros narys.

Pjesos autorius — Jurgis Mokrejevas, 
Jurij Mokrejev. Originalas parašytas 
ukrainų kalba. Taip įdomiai parašytas, 
taip gyvai, taip artistiškai nupieštas Uk
rainos kaimo gyvenimo epizodas. Taip 
skoningai, taip meiliškai autorius per- 
stato kiekvieną pjesos asmenį! Kiekvie
nas asmuo mus daug ko pamokina. Kal
ba gyva kalba, veikia kiekvienas nuosek
liai, sulig savo įsitikinimų, planingai, 
pagal nustatytą planą. Tik pasižiūrėki
te, kaip gražiai atrekomenduoja auto
rius veikalo asmenis, kaip sklandžiai jis 
juos apibūdina. Paduodu tą vertimo 
dalį.

VEIKIANTIEJI ASMENYS.
Vienuolika asmenų gabiai atvaizduoja 

kaimo gyvenimą, nuosakiai pareiškia sa
vo idėjas, sunarplioja pjesos gijas. Štai 
jie stovi iš eilios:

Senelis Arsenis — seniausias Kudrių 
giminėj. Gražus, su balta, kaip sniegas, 
barzda. Kiekvienas jojo žodis įsvarus,— 
po kojų jo nemes, ant vėjo nepaleis. 
Mėgsta bites.

Gardys—jo sūnus (pramintas Juoku
čiu). Sūnui jau arti septyniasdešimts 
metų. Įdomus senis: žodžio neištars to
kio, kad netiktų. Kaimietis skaptytojas. 
Lipdo iš molio ką tik užsimano: “žmo
nėms ant linksmybės—sau ant ramy
bės.”

Andrius — Gardžio sūnus, 45 metų. 
Kolektyvūkio pirmininkas. Darbingas, 
visuomet užsiėmęs žmogus. Žodį tars — 
atgal nepasiims.

Jonas—Andriaus sūnus. Agronomas, 
laboratorijos-gryčios vedėjas, 24 metų.

Martynas Kryga—kliubo sargas, 65 
metų.

Karpa — jo sūnus, 43 metų.
D ov y dūkas — Karpos sūnus, 23 me

tų. Groja ant fleitos.
Bobutė Paranė — kaimo burtininkė, 

65 metų.
Olga Petraite — jos duktė, gydytoja, 

32 metų.
Levutė — Olgos Petraitės duktė, 13- 

14 metų.
Galytė — Olgos Petraitės sesuo, 18 m.
Jaunimas.
Veiksmas dedasi Ukrainos kaime, 

1939 metais.

Patėmijot? Kai kuriuos asmenis au
torius beveik visai nieko necharakteriza
vo. Martynas Kryga nei teigiamai nei 
neigiamai nenurodytas. Ot tik taip sau 
seniokas, kliubo sargas. Kas jis viduj, 
skaitytojui tiksliai paliekama pačiam 
dasiprotet. Tatai ir sudaro vieną dramos 
intrygų. Tatai ir padeda padaryt dra
mos užuomazgą. Ir pamatysit, koks tai 
bjaurus sabotažninko tipas, koks tai 
veidmainys, koks tai buožės (kuloko) 
ūkininko šmotas—tas Martynas Kryga.

Jo sūnus Karpa irgi jokio epiteto ne
turi. Autorius irgi nenorėjo parodyt 
jums jo supuvusios sielos. Tai irgi se
nojo pasaulio piktasai šešėlis.

Apie jo sūnų Dovyduką autorius trum
pai sumini, kad jis groja ant fleitos. Ma
lonus, simpatingas vaikinas.

Bobutė Paranė — kaimo burtininkė, 
anot autoriaus. Apylinkės “daktarka,” 
užkalbinėto ja, žynė, pilna prietarų, tam
si bobikštė, tačiau ne piktos sielos, ne 
kokia užkietėjusi piktadarė. Kalba labai 

gamta, pačiame 
Gluosniai, žilvi- 
apynių krūmai, 
krūmokšniai...

tipingai, senoviškai, provincijos užu- 
kampio lokalizmais, savinga potarme.

Visi kiti — teigiami, įdomūs, simpa
tingi tipai. Juda, kruta, skuba, pluša, 
naująjį gyvenimą kuria.

Taigi pasižiūrėkime, kas čia dedas, ką 
tie visi pjesos asmenys veikia.

TURINYS.
Visas dramos judėjimas sukasi dau

giausia aplink senelį Arsenį, didingą 
kaimo patriarchą. Dramos fabula nepai
ni, tačiau labai gabiai sunarstyta. Visa 
kas įvyksta per du vakaru ir vieną" pus
dienį. Laikas neilgas, bet kupinas staig
menų, pilnas gyvumo, pilnas spalvų ir 
skambesio.

Pirmas veiksmas sužavi žiūrovą jau
kia, ramia vasaros vakaro kaimietiška 
idilija. Scena pasakiškai graži, pačiam 
tam liūliuojančiam kaimo gamtos aro
matų lopšy.

Uždanga da tebėra nepakelta, o jau 
jūs girdite skardžią jaunimo dainą. Ro
mantiškas jaunimas plaukia laivėmis po 
Šaltupę ir širdingai traukia sutartinę. 
O čia aplinkui dievina 
viduvasario žydėjime, 
čiai, skirpstai, tuopos, 
vyšnių sodai, putino
Saulutė leidžiasi už fijolkavų debesėlių. 
Po kalvas, po vešliai apžėlusius kaubu
rėlius, tarpe sodrios želmenijos boluoja 
švarutės grytelės . .,

Ties gluosniu stovi užsimąstęs Jonas. 
Čia pat ant kelmo sėdi su fleita Dovydu
kas. Abu širdingi draugai, naujojo gy
venimo žiedai. Jonas savo temperamen
tu mokslingai nusiteikęs jaunikaitis, ve
da kaimo daigyną, agronomijos labo
ratoriją. Dovydukas — poetiška siela, 
kaimo muzikantas, dainų gaidas gaudo, 
naują didingą’mėloHiją^kiirTa. Abu ren
giasi rytojui: rytoj didelis jubilejus. Vi
sas kaimas jį rengia šimtmečiui Kudrių 
giminės ąžuolui — seneliui Arseniui, 
jojo gimtadienio proga.

Jonas savo draugui pasidžiaugia, kad 
jam pasisekė užauginti naują augalą, 
hibridą, veislėmišį. Bekryžiuojant var
putį su kviečiu, išplaukiojo varpa, visai 
nematytos rūšies kviečio varpa, turinti 
40. grūdų! Va šitą staigmeną ir rengia
si Jonas parodyt seneliui Arseniui jo 
gimtadienio iškilmėj.

O Dovydukas gaidas derina ant flei
tos, naują melodiją sutaiso, tam jubile- . 
jui pažymėt. Melodiją naujo, džiaugs
mingo tarybinio gyvenimo lelionės! Tau
rus, čiuinas, gražus vaikinukas, trykšte 
trykščiąs naujojo gyvenimo pajėgumais. 
Žinoma, įsimylėjęs — kaipgi ne? Pasi
sako jis savo meilę Jonui. Myli jis jau
nuoliškai, karštai, — myli puikiąją Ga
lytę, kuri va tik ką parvažiavo iš Mas
kvos, iš mokyklos. Ji jau kalbėjosi su 
Dovyduku, klausinėjo ir apie Joną, apie 
jo agronominius tyrinėjimus. Žadėjo 
ateit paupin.

Čia Jonui knikterėjo paširdžiuos: jis, 
mat, ir pats myli Galytę, myli Ją — pui
kią, gražią, sultingą, kaip ir pats Tary
bų gyvenimas.

Kas tai šmėšterėjo tarpe medžių prie
temoj. Gal tai ji? Galytė? Ne, tai jos se
suo Olga Petraite su savo dukriuke Le
vute. Olga Petraite — gydytoja, jauna 
našlė, irgi tik ką parvažiavo į kaimą.

Guvi, šmikšti Levutė giriasi motinai, 
kokias dideles žuvis ji Šaltupėj pagau
nanti, kokiuos didelius vėžius...

Jonas ir Dovydukas užsikalba su Ol
ga Petraite. Ypač Dovydukas kalba taip 
karštai, aistringai! Taip jis myli kai
mą, gamtą, myli sėdėt paupy su myli
mąja mergina — ir žvaigždes su jąja 
stebėt... svajot...

Tuo tarpu atkiūtina Martynas Kry
ga. Jis moka veidmainiaut, mikliai liežu
viu paplakt, prisigerint, prisilaižyt kiek
vienam. (čia Dovydukas išeina — Galy
tės jieškot.) Giria jis Olgai Petraitei Jo
ną, koks iš jo esąs gabus mokslininkas. 
(Čia ir Jonas, beklausydamas^ prasišali-

na.) 0 Kryga, vis jį tebegiria — ir 01- 
gos gražuolę seserį Galytę. Kokia ji rū
pestinga darbininkė, vasaros atostogų 
metu! Laistė burokų ežias per sausrą, 
šiaudais ant nakties klojo. Spartuolė, 
stachanovietė, milžinas mergina...

Įeina su molio maišu Gardys, pramin
tas Juokučiu. Kalba jis, tartum eiles de
klamuoja. Poetas sieloj, menininkas- 
lipdytojas. Jam besikalbant su Kryga ir 
su Olga Petraite, įbėga jo sūnus An
drius. Susirūpinęs: valtis su plytomis 
upėn nugrimzdo, reikės visą naktį grai
byti. Plytos naujai mokyklai, ligoninei.

Čia Gardys išeina kartu su Levute, o 
Andrius įsako Krygai kliubo krosnį išar
dyt: perdidelė, perdaug vietos užima. 
Jos vieton žada įtaisyt holandišką kaka-

Kryga kažko smarkiai susijaudinęs— 
nenori krosnies ardyt, bet Andrius 
trumpai - griežtai prisako, kad būtų iš
ardyta per dvi dienas. Kryga išbalęs iš
eina, naktinio sargo pareigas eit.

Andrius pasakoja Olgai Petraitei nu- 
veiktusi kaimo darbus ir užsibrėžtus pla
nus. Smarkiai jis myli gamtą, javus. 
Bėdoja, kad lietaus nėra, o senelis Arse
nis, su savo svogūniniu “barometru,” 
pranašavęs lietaus ...

Andrius išsiskubina su reikalais. Tuo 
tarpu uždususi įbėga bobutė Paranė ir 
kadgi jau ims bart savo dukterį gydyto
ją — Olgą Petraitę ... A tu tokia ir to
kia, neklaužada, nedėkinga duktė! Kaip 
tu dabar drįsti mano praktikų daktar- 
ckų gadint, žmones atkalbinėt. Visų, gir
di, apylinkį gydydavau nuo visokių kva- 
rabų, ar gyvatė inkundo, ar šuva pasiu- 
tįs, ar duntis užkalbėt, ar kam gumbas 
po krūtini palindo ... Manįs, girdi, su 
karapaškom - parsivežt atvažiuodavo... 
Tu dabar ir Stankuvienį Marinių bun- 
tavojai, kad manįs nešauktų vaiko pri
imt . .. Cit, nekliudyk man kalbėt! . ..

; Bobutės burtininkės kalba, kur tik ji 
pasimaišys, vis sukelia daug gardaus ju- 

. moro. Ją duktė bando persergėt, bet kur 
tau... Bobutė vis savo beria: a tu ma
nai, Mariula tavįs tuoj ir paklausė? Juk 
aš nuo jos ir parėjau, jai vaikų paga
vau ...

Olga Petraite nustebo: Mariniai buvo 
numatomas sunkus gimdymas.- Čia kaip 
tik ir įbėga Levutė: mama, sako, tavęs 
Stankus jieško, — Mariniai po vaikui 
kas tai negerai esą. Bobutė nesiduot: 
nelįsk tu un mano klijentį... Tačiau 
Olga Petraite išsiskubina, o jos motina 
bobutė, kiek dar pašūkavusi,- eina su Le
vute namo.

Įeina Jonas ir Galytė. Meiliška scena. 
Galytė džiaugiasi susiradus Joną, nori 
jį pralinksmint, nes jis atrodo neramus. 
Galytė galop jį pertikrina, kad ne Do
vyduką, bet jį jinai myli. Glamonėjasi, 
bučiuojasi. Jų besimeilinimą staigiai su- 
krikdo įėjęs Kryga. Tas senas kelmas 
pasalūnas tik ir jieško kliaudžių, sliū- 
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Vaizdas ant salos Kwajalein, kur neseniai amerikiečiai staiga užklupo japo
nus ir juos supliekė. Paveikslas parodo, kaip mūsų kariai, pridengti milžiniško tan
ko, traukia j mūšį. Netoli prieš juos dūmai ir liepsna. Tai pasekmė amerikiečių 

taiklių ąrtilerijos šūvių j japonų pozicijas. x ’

Darbininkų Sasi- 
kitose pažanges- 
5-me. pusi.)

J 
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kindamas pašaliais, liežuvius nešioda
mas. Galytė sumizgusi:' O, tai čia jūs, 
senuti? 0 mes su Jonu... į žvaigždes 
žiūrim... Eime, Jonai, namolei. Kryga: 
o aš Dovyduko jieškau, — jis irgi kur 
nuėjęs žvaigždžių tėmyt...

Jonukas su Galyte išsiveda laukan, o 
čia tuojau ir Dovydukas įeina: Galytės 
vis tebejieško. Jo senelis Kryga pašie
piančiai, kandžiai stačiai jam širdin 
įkerta: Galytė, va, tenai, po skirpstu su 
Jonu bučiavosi. Susiėmęs už galvos, 
skaugės perimtas, Dovydukas išbėga.

Kryga žiūri jam įpėdėm — ir staigu 
pamato ateinantį savo sūnų slapuką, 
Karpą. Ne su gerais tikslais atsidangi
no čia nenaudėlis Karpa, dingęs iš čia 
per 20 metų, visų jau mirusiu skaito
mas ... Karpa pristigo pinigų, tai jis 
dabar ir spiria senį tėvą, kad jam ati
duotų pakastą žemėse turtą. Tėvas Kry
ga nuduoda nieko nežinąs, bet čia jį sū
nus taip giliai suvaro į ožio ragą, kad 
Kryga, besikeikdamas, prisižada atkast 
pavogtą bendruomenės turtą ir atiduot 
savo sūnui palaidūnui.

O tą turtą Kryga nukniaukė prieš 20 
metų, Pavolgio badmečio baisiais lai
kais. Vežė jis su kitu žmogum, čekistu, 
bažnyčios brangmenas, kad, jas parda
vus, būtų kuo baduoliams duonos nu- 
pirkt. Miške juodu užpuolė plėšikai, nu
šovė čekistą ir pabėgo. Dabar Karpa tė
vui prisipažino, kad tai jis su savųjų 
šaika nudėjo tą čekos darbuotoją.

Besikivirčijant Krygai su savo sūnum 
Karpa už tuos pavogtus turtus, ir bai
giasi pirmas veiksnias.

Antras veiksmas dedami senelio Arse
nic gryčioj. Jaukus, mandagus kamba
rys. Lova. Ant sienų atvaizdai, paveiks
lai. Ant lentynų moliniai lipdiniai, jo 
sūnaus Gardžio darbo. Pro langą matyt 
aguonų daržai, avilynas. Giedri vasaros 
diena. Senelis Arsenis ' sėdi ramiai ant 
lovos, baltą, kaip sniegas, barzdą pirš
tais glostydamas. Pasakoja iš reto Le- 
vutei apie savo bočius, prabočius, apie 
Levutės • tėvą, o savo" sūnėną (anūką) 
Paulių. Levutė atsidėjus klauso savo 
pra-senelio kalbos.

Didingai, mokinančiai kalba senelis 
Arsenis. Daug vargų, daug sielvartų 
matė žila jo galva... Iš jo kalbos matai 
liaudies kančias, matai kryžiaus kelius, 
kuriais ėjo gentkarčių gentkartės, carų 
(karalių) ir ponų slegiamos.

Senelio Arsenio senelis žuvo kare, ant 
Malachų piliakalnio, generolui Skobele- 
vui ar Suvorovui vadovaujant. Paliko 
tris sūnus. Vieną paskandino japonas 
po Port-Arturu, kitas numirė katorgoj, 
o iš trečiojo gimė jis pats — senelis Ar
senis. Jo motiną ponas išmainė ant šu
nie skaliko. Jo broliai visi trys be laiko 
žuvo: vienas nuo choleros, antras nuo 
bado, trečias nuo maro — tais pačiais 
metais, kaip žmonės karalių užmušė. Se
nelio Arsenio sūnų Gardžių tuomet paė-

(Tąsa 4-me pus.) -
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Montello, Mass
Ant Atminties Draugės 

E. Beniulienės
šių metų sausio 10-tą dieną, 

anksti rytą nuskambėjo po vi
są apylinkę liūdna ir šiurpu
linga žinia apie draugės E. Be
niulienės staigią ir netikėtą 
mirtį. Visi jos draugai ir drau
gės, kaimynai ir visi pažįsta-. ■ 
mieji likosi nustebinti, užgirdą 
tokią nemalonią žinią. Tai bų- < 
vo žinia, kuri iššaukė liūdną 
gailestį pas kiekvieną asmenį, 
kuris tik pažino ją per dauge
lį metų.

a
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Elzbieta Beniuhenė

Leiskite man, nors trumpai, 
perbėgti josios gyvenimo ke
lionę.

Draugė Elzbieta Lepskaitė- 
Beniulienė gimė ir augo mū
sų tėvynėje Lietuvoje. Būda- 

pačioje savo jaunystėje, 
atvyko į šią laisvės šalį pas sa
vo gimines ir pažįstamus, ku
rie gyveno, rodosi, Lewistone, 
Maine. Pagyvenus neilgą lai
ką Maine valstijoj, persikėlė 
į Montello, Mass, šioje lietuvių, 
kolonijoje ji praleido visas ge- | 
riausias savo gyvenimo dienas.

Draugės E. Beniulienės gy- * ' 
venimas buvo aiškus ir pavyz- > 
dingas, šeimynišką gyvenimą 
vedė gražiai, padoriai ir rū
pestingai. Visą laiką gražiai 
sugyveno su savo vyru, Kazi
mieru ir atydžiai išauklėjo sa
vo vienatinę dukterį Dianą. 
Gyvendama savuose namuose, 
gerai juos prižiūrėjo ir visa
dos sutikime gyvendavo su sa
vo kaimynais.

Jos draugijinis gyvenimas 
buvo platus ir ženklyvas. Visą 
laiką uoliai darbavosi bile pa
žangesniam draugijiniame ju
dėjime. Per daugelį metų be 
sustojimo veikė abelnos dailės 
srityje. Būdama veikli narė 
Lietuvių Teatrališko Ratelio, 
ėmė dalyvumą beveik kiekvie
name įžymesniame vaidinime, 
ir pasižymėjo kaipo viena iš 
gabiausių dramų ir komedijų 
lošėja. Savo gyvu ir talentingu 
vaidinimu per ilgą laiką puošė 
lietuvių sceną. Turėjo gerą 
balsą ir visados priklausydavo 11 
prie dainavimo grupių. Kada 
tik progresyvių lietuvių cho- 4. 
ras gyvavo šioje kolonijoje, ji . 
visuomet būdavo viena iš veik
liųjų jo narių. Ypačiai, daug 
prisidėjo prie suorganizavimo . 
ir palaikymo dabartinio Liuo- 
sybės Choro.

Nors nuolatiniame dailės . 
veikime reikalavo . paaukoti 
daug laiko ir energijos, vie- ' 
nok velionė E. Beniulienė ne
pasitenkino tuomi. Būdama ap- • ' 
sišvietusi ir kiltos dvasios mo
teriškė, įėjo į politinį klasių 
kovos verpetą. Apart vietinių 
pašalpinių draugijų, plačiai 
veikė moterų apšvietos organ? / ■ 
zacijose. Taipgi daug veikėt 
Lietuvių Literatūros DraugijcHfiq 
j e, Lietuvių 
vienijime ir

(Tąsa
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“Javai Žydi
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

. mė kariuomenėn. Jis (Gardžius) irgi 
turėjo tris sūnus. Vyresnįjį pakorė ma
lūne lenkų ponai, kurie vėl bandė įvesti 
baudžiavą. Antrąjį nudėjo baltagvardie
čiai po Perekopu, kam jis kovojo už nau
jąjį gyvenimą. O trečias — Andrius išli
ko gyvas. Andrius turėjo du sunu, kaip 
sakalu. Jaunis Jonas — Levutės dėdė, 
agronomas. Vyresnis Paulius saugojo 

•darbininkų šalies sienas, ten kur saulė 
teka už jūrų-marių; jis kapojo galvas 
visokiem žalčiam ir slibinam, kurie tik 
bandė užropot ant. darbininkų žemės. 
Nebėr to sakalo skaisčiaakio Pauliaus, 
Levutės tėvo, gydytojos Olgos Petraitės 
vyro ... Nuzurdojo jį priešas prakeikta
sai...

Levutės petukai dirksningai krūpčio
ja:'ji verkšlena. Senelis Arsenis ją glos
to, ramina. Neveltui žuvo jos garbinga- 
sai tėvas. Didžiuotis reikia tokiuo tėvu. 
O buvo jis toks geras vaikinas. Lydėkių 
su juo senelis eidavo gaudyt, zuikių šau
dyt. Ir biteles mylėjo.

Levutė apsiblaivo. * Žada būt lakūne, 
atkeršyt tiem prakeiktiem samurajam, 
tūkstantį bombų ant jų numest...

Įeina Gardžius, molėtom rankom. Le
vutė ir senelis Arsenis prašo parodyt, ką 
gi jis čia tokio dabar lipdo. Gardžius sa
ko luktert, tegul geriau apdžius.

Tuo tarpu girdėt bobutės Paranės bal
sas aguonų darže. Senelis Arsenis pasa
ko Levutei, kad jinai ją'iš ten pašauktų 
gryčion, o tai da bitės gali ją užpulti.

Bobutė Paranė ir įbėga, jau bitės įgel
ta, prašo pridėt varinį pinigą, sopei nu- 
maldyt. Skundžiasi seneliui Arseniui 
ant savo dukters gydytojos, prašo, kad 
jis jas abidvi išspręstų. Savo dukterėčią 
Levutę išsiunčia namo, kad nerikdytų 
jai, o pati vėl savo varo. Girdi, dėl tos 
dukters jai gyvenimo nebėr. Žmones 
buntavoja, prieš savo motiną eina.

Juokdarys Gardys ją taikiai savo aš
triais žodžiais gnybtelia, o toji tai da 
pikčiau karščiuojasi ant savo išmokytos 
dukters.

Kaip ant tų nebuičių, ir duktė gydy
toja čia šmakšt ir įeina su Levute. Vėl 
komedija. Ir vėl bobutė Paranė savo lita

niją prieš dukterį skaito: kaip ji drįs
tanti prieš savo motiną eit, jai praktiką 
gadint. Visa kas, girdi, buvę taip pui
kiai, kaip sviesteliu tepta, o va dabar 
įsiterpė duktė, gydytoja ir sugadino jai 
visą muziką.

Duktė Olga Petraitė rimtai patėmija, 
kad burtų ir užkalbinėjimų gadynė pra
ėjo, ir motina turi užleisti vietą mokslui.

Bobutė Paranė atsikerta, nepasiduo
da. Senelis Arsenis klausia jos, kiek gi 
jai buvo nepasisekusių gimimų. Bobutė 
atsakė, gal dešimt, o gal keturiasdešimt. 
Daugoka — patėmija senelis, — kiek 
tai būtų buvę artojų, pjovėjų, grėbėjų.

Senelis klausia jos dukters Olgos Pet
raitės, ar ir ji turėjusi mirties atsitiki
mų nuo sunkių palagų. — Ne, mirčių 
nebuvę, bet kartais reikėję žnyblės var
toti, bet, girdi, baisu, kad dabar galinti 
numirti Mariula Stankuvienė, ir jos 
naujagimis, — jiems prisimetusi gimdy
vių karštinė: tur būt, motina bobutė ir 
rankų nenusimazgojosi...

Bobutė persigandusi prasišalina. Įei
na Galytė su rišulėliu rankose. Senelis 
ją pagiria už darbingumą, gėrisi prika - 
bintu jai prie krūtinės ordenu.

Jo sūnus Gardys kviečia senelį apsi
vilkti išeiginiais marškiniais ir eiti prie 
stalo, prie svečių. O svečių ateina. Štai 
pasirodo suktasai veidmainys Martynas, 
paskui darbštusis Andrius. Visi pasigen
da vaikinų: nei Dovyduko, nei Jono nėr. 
Martynas įsiterpia, — girdi, jiedu susi
pykę dėl mergos, ir dėbtelia kreivom 
akim į Galytę... Andrius tariasi su Ol
ga Petraite, kad ji kaip nors geruoju 
perkalbėtų savo motiną bobutę nebesikišt 
su savo burtais. Girdi, jei Mariula su 
vaiku mirtų, tieson reikės kaltininkę 
traukti...

Martynui Krygai Andrius dar kartą 
įsako iškraustyt tą kliubo krosnį. Levu
tę padrąsina, kad ji gražiai prabiltų į 
senelį Arsenį su jubilejiniais sveikini
mais. Levutė iškaitusi žada bandyt ir 
įsineša iš priemenės seneliui dovaną: di- -| . « Y V A 1 T* * — 1 *

’’.„Naujas Teatrinis Veikalas
iš ketvirtos gentkartės — sveikina Le- 
vutė. Gailisi ji, kad seneliui taip daug 
vargo prisiėjo pakelt per didžiąją ilgo 
gyvenimo dalį' kad dar nedaug teragavo 
naujojo gyvenimo. Todėl tegul dar daug, 
daug metų gyvena, o jinai, dar, girdi, 
jį pavažinės su lėktuvu po debesiais... 
Paduoda seneliui visą kūlį savo ranke
lėm prirankiotų laukinių gėlių — ir dar 
vilnones pirštines.

Senelis maloniai bučiuoja Levutę ir 
abejoja, ar jam beteks tom pirštinėm 
mūvėt. Andrius pataiso, kad turi gy
vent, turi pamatyt šalies žydėjimą. Tiek 
dabar visur visokių darbų, statybos: sta
to naują mokyklą, ligoninę, o, va, taryba' 
nutarė įteikt seniausiajam artojui duo
nutės gražų kepalą ir šią krikštolinę

Senelis priima dovanas, dėkoja tary
bai už pagarbą, džiaugiasi taure — me
dui būsianti puiki! Tai tuo pradėjimu ir 
Galytė paduoda seneliui atvežtą iš Mas
kvos mokslinį avilį, nedidelį, gražų, lyg 
ir modelį.' Seneliui kaip tik į tašką: ry
toj bus bičių spiečius, — išbandys nau-

senelis dėkoja 
tikrai važiuot 
toks talentas! 

po taurelę me-

Senelis Andriaus paklausia, kaip javai 
laukuose. Tas atsako, kad gražiai žydi, 
bet lietaus nėra . .. Senelis. paguodžia, 
kad lietaus bus: taip jam svogūno laiš
kelis nurodęs. Ir jis pats šią naktį eisiąs 
laukan pasižiūrėtų, ką oras parodo, kaip 
javai, kaip garnys ant stogo naujoj gūž
toj apsigyvenęs...

Pro langą žvilkteri Dovydukas. Jį tuo
jau šaukia Levutė vidun. Įeina Dovydas, 
nedrąsus, apsiblausęs, ar nėr Jono, klau
sia. Sveikina senelį Arsenį ir pareiškia, 
kad ir atsisveikint jis atėjęs: važiuosiąs 
Maskvon mokytis. Visi nuščiuvo: moky
tis? O kad gi jau metas vesti. Martynas 
Kryga prikaišioja jam Galytę, o Dovy
dukas, susijaudinęs, prašo nedraskyt 
jam širdies. Išmetinėja ir pačiai Galy- 
tei, kam jinai jį suvedžiojusi, apvylusi, 
mylėdama tą “alchemiką” Joną...

Senelis Arsenis kiek prablaivina įtim- 
pusią sceną: klausia Dovyduko — o kur
gi tavoji dovana. Dovydukas taria man- 

, dagiai, kad jis dainą seneliui sudėjęs, 
giesmę apie džiaugsmą žmogišką. Ir gro
ja jis ant fleitos, visų giliai nustabai. 
Visi persiėmę, susijaudinę ...

Nusišluostęs ašaras, 
jaunikaičiui ir pataria 
mokytis: reikia lavinti 
Gardys ragina truktelti
daus ir įneša savo tėvui — visų seneliui 
—dovaną: iš molio sulipdytą senelio sto- 
vylą. Senelis bučiuoja Gardį galvon, bet 
neramiai užklausia, kodėl gi vis da nėr 
Jono.

Čia Olga Petraitė suminkština nuotai
ką, padovanodama seneliui barometrą, 
orui ,nusakyt. Levutės paragintas, ir
Kryga rengiasi senelį Arsenį apdovanot. , 
Girdi, gyvent gražu ir gera, bet reikia 
ir) apie mirtį atsimint. Tai jis seneliui 
padovanosiąs kryželį iš kipariso padary
tą ir atvežtą iš stebuklingojo Afono 
klioštoriaus, kad tą kryželį senelis mir
damas rankose turėtų...

Senelis, atsidusęs, dėkui sako Krygai 
už tokią dovaną, bet jos priimti nepriim- 
siąs... Perdaug jau kryžių prisinešiojęs 
ant savo pečių: daugiau jų jam neberei
kia. O mirties valandoj tegul vely Dovy
dukas jam giesmę apie žmonišką links
mybę pagros.

Ant tų žodžių Gardys ir ragina Dovy- 
duką, kad jis da ką pagrotų, linksmai, 

'smagiai, ant armonikos, bet, kai Dovy-, 
dūkas neapsiima, tai pats Gardys, liur
lindamas armonika,, užtraukia žvainą 
dainą. Visi jį pagiria, o Andrius užva
žiuoja Krygai, kad, girdi, jo tėvas Gar
dys smarkus, tai netoks šventakupris 
keperza, kaip tu. Kryga, norėdamas 
pasirodyt, kad jis netoks jau sukepelis, 
išeina šokt, o Gardys groja. Paskui Kry
ga pats pasigiria, ar negerai.

Čia Gardys, pasimuistęs: kas,čia, gir
di, tavo do šokis, va, tu taip pašok. Ir 
atotupščias, prisėsdamas, pats sau dai
nuodamas, pasileido šokt...

Staiga įeina Jonas, išbalęs, susijaudi
nęs, visas nesavas. Kame dalykas? Ogi 
jo ilgų metų širdingasai triūsas visas 
sugadintas ... Visas daiervnas išmindžio-

Nashua, N. H
Vasario 5 dieną atsibuvo 

susirinkimas abiejų kuopų. 
Narių dalyvavo nedaug, bet 
susirinkimas buvo pusėtinai 
sėkmingas. Delegatas iš Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo, 
kuris įvyko Brooklyne, išdavė 
raportą, kuris buvo priimtas 
su pagyrimu,- nes delegatas 
daug triūso padėjo suvažiavi
mo naudai. Jis vyko į suva
žiavimą, išlikdamas iš darbo, 
pasidarydamas sau finansinių 
nuostolių, kad tik prisidėjus 
prie jo sėkmingumo.

Buvo skaitytas laiškas ir 
priimtas, kad veiktume pagal
bai išlaisvinimo Lietuvos ir pa
galbai jos žmonių.

Drg. S. Radzevičius rapor
tavo, kad jis partraukė 20 Vil
nies išleistų kalendorių ir su 
pagalba dd. F. Buslavičio ir F. 
Zukauskio jau visus pardavė.

Vienas berniukas, 9 metų, 
nuo gruodžio 27 dienos jau 
padarė 12 padegimų namų. 
Vėliausias jo žygis buvo, tai 
padegimas kriaučių šapos, kur 
gaisras padare blėdės apie 
$2,000. Jis ir buvo suimtas. 
Kada policija klausinėjo, tąi 
prisipažino, kad jis jau pada
rė 12 padegimų. ■

Mirė M. Lapienė, dar neper- 
seniausia moteris. Paliko nu
liūdime vyrą, sūnų 
teris. Palaidota ant 
miero kapų.

ir 2 duk- 
Šv. Kazi-

metų am-Čalis Pietutis, 61 
žiaus nusižudė, žmogus ilgai 
nesveikavo. Vasario 2 dieną jis 
išėjo iš namų. Jam neparei
nant sūnus jieškojo paupyje, 
manydamas, kad gal į upę 
įkrito ir vasario 4 dieną atra
do jį pasikorusį po medžio ša
ka. Buvo tikintis žmogus. Pa
liko nuliūdime moterį, sūnų, 
brolį ir seserį.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Sekmadienį, 20 d. vasario, 
svarbios prakalbos su 
programa. Liet. Salėje,

įvyks 
koncertine 
180 New 

York Avė., pradžia 2:30 vai. dieną. 
Kalbės du plačiai žinomi asmenys, 
K. POtrikienė ir A. Bimba, abu iš 
Brooklyno. Taipgi Sietyno Choras 
suteiks keletą gražių dainelių. Įžan
gos nebus. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. — Rengėjai, 
LDS 8 kp.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. vasario, 4 v.- v. Liet. Prog. 
Kl. salėje. Malonėkite dalyvauti, 
nes turim labai svarbių dalykų, ne
tik mūs kuopos bet ir iš Centro. — 
Fin. Sekr.

Gardys praskleidžia užlaidą, ir štai 
prieš visus stovi garbingas jubilejatas, 
šimtametis senelis Arsenis. Sveikina jis 
vigus savo ainius, čia esamus ir išsisklai
džiusius po visą plačią šalį, lenkia vi
siems savo gražią baltą galvą.

Savo ruožtu, pradeda sveikint mylimą 
senelį susirinkę svečiai. Pati pirmoji, net

tas, suardytas, tyriamieji augalai su- 
traiškinti, su šaknim išrauti...

Visi apstulbę. Kas gi čia galėjo būt 
toks baisus niekšas? Jonas kančiose, net 
su ašarom. Jį ramina, drąsina, glosto, 
ypač Galytė. Dovydukas pavydžiom 
akim juodu seka.

(Pabaiga rytoj)

Buvo toks atsitikimas: vie
ną krautuvininką telefonu pa
šaukė “moteris” ir pranešė, 
kad ji parduoda šaldytuvą, 
nes kraustosi į kitą namą ir 
ten nėra jam vietos. Krautu
vininkas nuvyko ir nupirko už 
$25. Kada jis laukė atvažiuo
jant troko, parėjo vyras ir 
klausia, ką jis ten daro. Jis 
atsakė, kad iš jo moters pirko 
šaldytuvą. Tas sako, kad su 
moteria negyvena, kad jo mo
teris gyvena kitoj valstijoj. 
Buvo pašaukta policija. Pas
kui ant gatvės sugautas boi- 
sas apsirengęs į moters dra
bužius, kuris jam pardavė tą 
šaldytuvą. Pinigus nuo gudruo
lio atėmė.

Lietuvių Kliubas turėjo va
jų už bonų pardavimą vasa
ri o 6 d. Paskelbta, kad parda
vė virš $7,000 vertės. Kliube 
priklauso įvairių pažvalgų 
žmonių, net ir kitataučių. Vi
si gražiai sugyvena ir darbuo
jasi karo pergalei.

Viską Patyręs.

SO. BOSTON, MASS.
Svarbų parengimą apšvietos klau

simu ruošia ALDLD 2-ra kuopa 
ateinančioj nedėlioj, vasario (Feb.) 
20 dieną, 4 vai. po pietų, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo svetainėj, 
376 Broadway. . .

Paskaitą apšvietos klausimu duos 
d. D. Jusius iš Quincy, Mass., o 
skanius užkandžius prirengs Anta
nas Jankus, garsusis Bostono apy
linkės “šefas.” Kviečiame visus at
silankyti ir pasinaudoti šia nepa
prasta proga, kuri So. Bostone ne 
tankiai pasitaiko. Mes užtikriname, 
kad šis parengimas bus pamokinan
tis ir draugiškas. Įžangos nebus. —■ 
Rengėjai. (40-42)

AR JAU DAVEI DOVA- 
NU LAISVĖS BAZARUI?

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

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

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

^naujus paveiks
lus ir krajavus 

,sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
[padidinu tokio 
I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

F CHARLES’
>. up-todate >
Ę BARBER SHOP j 

» K, DEGUTIS, Savininkas { 
j Prieinamos Kainos
« 306 Union Avenue )
į> Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. i 
‘ Brooklyn |
Į GERAI PATYRĘ BARBERIAI «

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborhis-Undertaker

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

Suteikiam garbingas laidotuves

.$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokus nuo HeWes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreon 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių
' Vynų ir Degtinas

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, 20 d. vasario bus jo

doma graži operetė (spalvuota fil
mą) “Kuprotas Oželis.” Taipgi ma
tysite ir kitų įdomių paveikslų, 
“Battle for Stalingrad,” “U. S. 
Battle of Tarawa,” matysite Pirmyn 
Chorą, šokikų grupę ir tt. Filmas 
rodys Geo. Klimas. Pradžia 6:30 v. 
vak. Įžanga 5Oc asmeniui. Visus 
kviečia Pirmyn Choras. (40-42)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 20 d. vasario, 3 vai. die
ną, 735 Fairmount Ave. Prašome 
visas nares dalyvauti šiame susirin
kime, nes turėsime labai daug svar
bių darbų atlikti. Kaip tai mezgime, 
drapanų rinkime, bonų pardavime, 
kraujo davime ir daug kitokių dar
bų. — . Šmitienė. (40-42)

hartfordTconn.
Svarbios prakalbos įvyks sekma

dienį, 20 d. vasario, Laisvės Choro 
salėje, 155 Hungerford St., 2 vai. 
dieną. Kalbės D. M. šolomskas iš 
Brooklyn, N. ¥., sekamais svarbiais 
klausimais: Kada naciai bus išvyti 
iš Lietuvos? Kaip mes galime ge
riausiai padėti Lietuvos kovotojams 
už laisvę? Kaip mes galime padėti 
prez. Roose vėl to Administracijai 
greičiau laimėti šį karą. Po prakal
bų, galėsite duoti klausimus į ku
riuos kalbėtojas atsakinės. Kviečia
me dalyvauti. — Rengimo Komisija.

(40-42)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. vasario, 2 vai. dieną. Jaunų 
Vyrų salėje, 407 Lafayette St. Visi 
nariai dalyvaukite ir taipgi užsimo
kėkite duokles, nes Centrui reikia 
pinigų išleidimui knygų. Bus išduo
tas raportas iš Laisvės šėrininkų su
važiavimo. — A. Jocis, Fin. Rašt.

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

<L. xGREEN 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.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698
® 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

Z^w*****^ (Mes esame darę regėji-
. iįįųfejfoi mo pataisymus viršaus

® 500 daktarų ir kitokių
XjGaLX profesijų žmonėms, taip-

V . J gi jų šeimoms ir jų pa-
ei j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

m"
kA ..Ji

Liūdesio Valandoj kreip- 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Raudon. Armija Paėmė 
Dar Kelias Vietoves
London, vas. 18. — Rau

donarmiečiai, komanduoja
mi generolo Govorovo, bloš
kia vokiečius į pietus palei 
geležinkelius, einančius iš 
Gdovo ir Lugos linkui Psko
vo. Sovietai per dieną atva
davo Ščirą, Kursko, Straš- 
nevo ir dar kelias gyvena
mąsias vietas. Tos vietos y- 
ra apie 50 mylių į šiaurių 
rytus nuo Pskovo.

(Pirmesnieji Sovietų ofi
cialiai pranešimai rodo, jog 
raudonarmiečiai atėmė iš 
vokiečių kitas vietoves už 
43 mylių nuo Pskovo, šešių 
geležinkelių ir keturių plen
tų centro. Iš Pskovo tėra 
225 mylios iki Rytų Prūsi
jos. Todėl, suprantama, vo
kiečiai įtūžusiai ginsis 
Pskovo srityje.)

United Press neoficialiai 
praneša, kad pirmosios So
vietų karių eilės užėmė kai 
kuriuos punktus tik 20 my
lių nuo Pskovo.

(Tokie spaudos praneši
mai dažnai maršuoja grei
čiau, negu Raudonoji Armi
ja. Pilnai patikimos yra 
tiktai oficialės Sovietų ži
nios.)

—.1.., „y,.. ,

Rącijoąąvimo. ženkleliai (to
kens) pradės veikti vasario 27 
d. Office of Price Administra
tion pagamino sekamus klau
simus ir atsakymus padėti var
totojams suprasti, kaip jie ga
lės pirkti su šį.ais naujais ra
cijonavimo ženkleliais.

Kl. Kada bus galima pradė
ti vartoti naujus racijonavimo 
ženklelius (tokens) ?

Ats. Vartotojai gaus šiuos 
ženklelius kaipo grąžą nuo 
krautuvininkų vasario 27 d. 
Juos bus galima tuoj vartoti.

Kl. Ar OPA duos vartoto
jams nustatytą skaičių šių žen
klelių, kada ta nauja progra
ma prasidės, lygiai, kaip visi 
gavo racijonavimo štampas 
pirmiau ?

Ats. Ne. Turėsi tik tuos žen
klelius, kuriuos gausi nuo 
krautuvininko, kaipo grąžą.

Kl. Kodėl man bus reikalin
ga racijonavimo grąža? Lig 
šiol, apart vieno punkto mėsos 
stampos, kurios buvo vartoja
mos grąžai, aš suskaičiau 
karną skaičių štampų duoti 
no krautuvininkui, kada 
kau racijonuotą maistą.

Ats. Reikės turėti grąžos, 
kada pradės vartoti ženklelius, 
nes kiekvienas raudonas ir 
kiekvienas mėlynas ženklelis 
racijonavimo knygoje turės 
dešimt punktų vertės. Nebus 
taip lengva duoti krautuvinin
kui reikalingą skaičių punktų, 
kaip pirmiau su 8, 5, 2, 1 

Australija. — Jungtinių j punkto stampomis.
i u. Kl. jeigU kiekvieno ženkle

lio vertė bus dešimt punktų, 
ar aš turėsiu daugiau punktų 
praleisti negu dabar?

Ats. Ne. Turėsi beveik 
punktų, kiek dabar turi, 
vartosi mažiau ženklelių 
kiekvieną racijonavimo perio
dą. Nes vartojimas mažiau 
ženklelių sumažins darbą 
krautuvininkui ir tavo racijo
navimo knyga ilgiau bus var
tojama.

Kl. Jeigu kiekvieno ženkle
lio vertė bus dešimt punktų, 
ar OPA galės sutvarkyti raci
jonavimo programą taip, kad 
turėsiu tiek, punktų per mėne
sį, kiek dabar turiu ?

Ats. Dabar, trys serijos pro
cesuoto maisto ženklelių, iš vi
so 12 štampų, turi 48* punktų 
vertės.. Pagal ženklelių sistemą 
penki mėlyni ženkleliai (kiek
vieno vertė dešimt punktų) tu
rės 50 punktų vertės. Šį mažą 
dviejų punktų skirtumą bus

Dar 9 Japonu Laivai Su 
naikinti ar Sužaloti

Valstijų bombanešiai nu
skandino biei pavojingai su
žalojo dar penkis Japonijos 
krovinių laivus, vieną nai
kintuvą ir tris mažesnius 
laivus, ties New Ireland sa-

Amerikos ir Australijos 
lakūnai tuo tarpu sunaiki
no dar 56 japonų lėktuvų 
Rabaule ir apylinkėje.

Amerikos Kariuomenė 
įsiveržus į Traką?

Japonijos Tokio radijas 
skelbė, kad ir Amerikos ka
riuomenė iš laivų įsiveržus 
į japonų salą-tvirtumą Tru
kų. Sako, kad jau verdą mū
šiai ant žemės pačioje salo
je.

Amerikiečiai dar nepa
tvirtino šio priešų praneši
mo.

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
Kartu Tilps Į Sales

LAISVES BAZARE 
šiemet Laisves Bąząrąs bus puošniose, ir 

erdviose salese

GRAND PARADISE HALIS 
318 Grand Street BrooJdyji, N* X,

▼ ’WC

Baz aras 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.

PRAŠOME BAZARU1 DOVANŲ
Laisvės reikalas yra viąos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame baząrui dovanų iš visų kpįęnijų.

Klausimai ir Atsakymai Apie Naujus 
Racijonavimo Ženklelius (Tokens)

tin- 
ma- 
pir-

tiek 
Tik 
per

sm.iįįh.' iTMWtgimsmii j.-jiu i,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas Puslapi*

Montello, Mass

galima pataisyti mažu pakeiti
mu punktų vertėje procesuoto 
maisto.

Kl. Ar mėsos ženkleliai irgi 
veiks tuo pačiu būdu?

,At?. Taip. Dab.ąr, kiekvie
nas vartotojas gauna 16 mė
sos punktų per savaitę, arba 
32 punktus kas dvi savaitės. 
Pagal ženklelių sistemą, trys 
raudoni ženkleliai, kiekvienas 
10 punktų vertės, duos 30 
punktų vartojimui pirmoms 
dviem savaitėms ženklelių ra- 
cijonavimo. Kaip ir procesuoto 
maisto racijonavimas, mažą 2 
punktų skirtumą bus galima 
pataisyti mažu pkkeitimu 
punktų vertėje mėsos.

Kl. Ką vartotojai darys su 
savo ženkleliais (tokens) ?

Ats. Jie juos vartos maž
daug, kaip dabar vartoja cen
tus. Vartotojas, kuris perka 
ką nors iki 23 mėlynų punk
tų, pavyzdin, duos krautuvi
ninkui dvejas mėlynas štam
pas (iš viso 20 punktų)’ ir 
tris mėlynus ženklelius (to
kens) (kiekvieno vertė vienas 
punktas). Jeigu jis neturi žen
klelių (tokens), jis duos krau
tuvininkui tris mėlynas štam
pas (30 punktų) ir gaus atgal 
7 mėlynus ženklelius (tokens).

Kl. Ar yra kokio skirtumo 
tarpe 
maisto ženklelių ?

Ats. Skirtumas yra spalvoje. 
Spalva ženklų bus ta pati, kaip 
štampų. Mėlynos stampos ir 
mėlyni “tokens” procesuotam 
maistui; raudonos stampos ir 
raudoni ženkleliai (tokens) 
mėsai ir riebalams.

Kl. Jeigu aš neturiu *mėlynų 
ženklelių, ar galiu vartoti rau
donus užmokėti už 
ta maistą?

Ats. Ne. Vartosi 
šių ženklelių lygiai 
da vartojai dviejų punktų 
štampas. . . vieną procesuotam 
rpaistui, kitą mėsai.

Kl. Ar vartojimas ženklelių 
bus naudinga?'

Atsk. Tikim, kad šie ženkle
liai palengvins dalykus varto
tojams ir pirkėjams. Vertė bus 
tik dviejų denominacijų. Visos 
stampos dešimt punktų vertės, 
visi ženkleliai (tokens) vieno 
punkto vertės. Vartotojai, ku
rie per ilgą laiką vartojo de
šimtukus ir centus, ras, kad 
bus lengviau skaičiuoti, negu 
kada jie vartojo racijonavimo 
štampas 8, 5, 2 ir 1 punkto 
vertės, Bus lengviau krautuvi
ninkams suskaityti štampas ir 
duoti, grąžą, negu kada reikė
davo spręsti kiekvienos stam
pos vertę punktais. ženklelius 
bus lengviau vartoti, negu 
štampas.

Kl. Ar man reikės sugrąžin
ti racijonavimo ženklelius pa
baigoje kiekvieno racijonavi
mo periodo ?

Ats. Ne. ženkleliai neturės 
išsibaigimo laiko.

mėsos ir procesuoto

procesuo-

d vie jų rū- 
kaip visa-
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Talkininkai Pradėjo 
Ofenzyvą Italijoje

Neappliš, vas. 18. — Pra
nešamą, jog anglai-ameri- 
kiečiai į pietus nuo Romos 
ne tik. ištaškė vokiečių ata
kas, bet patys pradėjo 
smarkų ofensyvą prieš na
ciais.

Talkininkų lėktuvai, ir ąr- 
tįleriją nukovė dąr šimtus 
hitlerininkų.

AR PREZIDENTAS VE
TUOS TAKSŲ BILIŲ? 
Washington. — Kongre

sas galutinai nutarė skirt 
tiktai $2,500,000,000 naujų 
taksų, nors prez. Ręoseyei- 
to. valdžia reikalavo $10,- 
500,000,000.

Dar nežinią, ar preziden
tas vetuos (atmes) tokį ma
žą taksį bilių ax pasirašys 
jį su kritiškomis savo pa
stabomis.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
nėse organizacijose bei vieti
nėse unijose. Jos socialis vei
kimas siekė plačias ribas: tan
kiai dalyvaudavo apskričių 
konferencijose ir kaip kada 
nacionaliuose suvažiavimuose. 
Per tai turėjo daug pažįstamų 
ir gerų draugų ir draugių tar
pe progresyvių žmonių įvairio
se lietuvių kolonijose.

Per savo nesaumylingą atsi
davimą lietuvių dailės kultū
rai; per savo pasišventimą lie
tuvių moterų apšvietos labui; 
per savo nenuilstantį ir nuola
tinį besidarbavimą klasių ko
voje nuskriaustos žmonijos 
naudai; per savo pastangas ir 
rūpesčius dėl abelnos visuo
menės progreso, draugė E. Be- 
niulienė užsitarnavo amžiną 
garbės vainiką!

Taip, mūsų gera 
siskyrė iš gyvųjų 
yra šalta ir žiauri
Netekome vienos iš veikliau
sių kovotojų dėl geresnio ir 
šviesesnio rytojaus. Paliko mus 
šiame audringame klasių ko
vos pasaulyje. Dabar mums, 
gyviesiems, draugai ir drau
gės, pasilieka pareiga: ne 
verkti prie josios kapo, bet 
tęsti tą sunkią kovą už ben
drus mūsų ir josios idealus. 
Už tuos idealus, dėl kurių 
draugė E. Beniulienė padėjo 
savo sveikatą; už tuos idealus, 
už kuriuos daugelis mūsų 
draugų kovotojų paaukojo sa
vo gyvastis; už tuos idealus, 
dėl kurių milijonai geriausių, 
jėgų dingsta šio pasaulinio ka
ro ’audrose. . .

Lai mūsų draugė ramiai sau 
ilsisi šioje laisvos šalies žeme
lėje!

draugė at- 
tarpo, tai 
tikrenybė!

S. Baronas.
¥-------------------------------

Cleveland, Ohio
Užkvietimas Motinoms, Kurios 
Turi Sūnus ir Moterims, Ku

rios Turi Savo Vyrus 
Karo Fronte

Mielos Sesutės:—
Vasario 27 d., Ohio Lietuvių 

Vienybės Komitetas šaukia 
plačią visų Ohio lietuvių kon
ferenciją, kurioje bus svarsto
ma du svarbiausieji šių dienų 
klausimai:

1. Kuomi mes galime pa
remti prezidento Roosevelto 
karo planus ir prisidėti prie 
karo laimėjimo?

2. Kaip mes pagelbesipie 
atsibudavoti mūsų broliams ir 
sesutėms Lietuvoje nacius pra-t 
šalinus ?

Gali būti, jog niekam pasau
lyje nėra taip svarbu greitas 
ir sėkmingas karo laimėjimas', 
kaip virš minėtoms moterims, 
kurių artimiausieji šeimos na
riai yra karo lauke.

Todėl mes jus visas kviečia
me dalyvauti šioje konferenci
joje, kur visi bendrai tarsimės, 
kaip padaryti tą visą mūsų vei
kimą našesniu.

Konferencija įvyks* Slavų 
svetainėje, 15810 Holmes Ave, 
Pradžia 10 vai. ryte.

j JfeįCGERIflUSIA DUONAz 
^^^SCHOLES BAKING l4 

' 532 Grand Street, Brooklyn y
Kepame Tikrą Ųįętuviską Duoną Ir 

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

ra jokių dažų^ nei chemikalų. Mūisų duonų valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatpmę j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

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

VYRAI
Gyvybiniai Svarbiems
Kariniams Dąrbams

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

KRAUTI ŽVARBIAS KARO MEDŽIAGAS 
MŪSŲ ARMIJAI

GEROS DARBO SĄLYGOS

WESTERN
ELECTRIC CO

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Ave. 

Kearny, N. J. 
arba

1561 Boulevard 
Jersey City, N. J.

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

pareiškimą.

■osVYRAI PROSYTOJAI prie gen 
rūšies vyriškų koatų.

S. MARKOWITZ
17 E. IGth St.

(42)

(45)

AUTO TROKŲ MECHANIKAI 
MECHANIKAM 

PAGELBININKAI 
VYRAI GARADŽIUI
Nuolatinis Darbos. Gera Alga.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO

Kreipkitės
RAILWAY EXPRESS 

AGENCY, INC.
MR. F. J. LEONARD, 

General Foreman, 
218 E. 44th St.

PAPRASTI DARBININKĄ!
$36.40 už 48 valandas. Laikas ir pusė viršaus
40 valandų. IDEAL CAN CO., 1113 Flushing 

Ave., Brooklyn, EVergreen 7-7393.
(45)

Kelrodis: Važiuokite St. 
Clair-Nottingham karu iki E. 
162nd St. Tai yra, London Rd. 
Išlipę, eikite po khirei Holmes 
Ave 
nę.

už; kampo rasite svetai-

Ohio Lietuvių 
Vienybes Komitetas.

Wįtaikau ii ay, WiiU

WAH IIUNU.'i
The 50-caliber Browning machine 

gun is one of the most efficient short 
range weapons used by U. S. Fight
ing forces. It is effective at ranges 
up to 2,000' yards and fires about 
600 forty-five caliber bullets 
minute.

per

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces need thousands 
of these, rapid-fire guns., Even a 
small town or community, can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least ten 
percent of your income in War 
Bond? every pay day will do the 
trick.''• U.S. Treasury Department

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALĘ 
REIKALINGOS MOTERYS

PAGELBININKAI FABRIKO DARBASBENDRAM DARBUI
Biznio Pasiuntiniai Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas.

LARSEN, 50 WARREN ST. 60c Į VALANDĄ PRADŽIAI.
(44) 5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

VYRAS BERTH, LEVI & CO., INC,.
Viduramžis, pasiuntinys. 40 Valandų, 5 Die

nos; $20. Pakilimai. 149 FRANKLIN ST„ N. Y. C.
(44)

TYPOGRAPHIC CRAFTSMEN, INC.
305 E. 45th St.

(43) MERGINOS-MOTERYS
REIKALINGI NEREIKIĄ PATYRIMO |

Patogios Djenom, Vakarais ar Naktin? Va*
VYRAI IR BERNIUKAI landos. Mąlonus Darbas. Gera Transportacija.

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS Matykite Mr. DeBaun,
GERA ALGA 11-05 44th Dr., L. I. C.

Ind. Sub. iki Db’ Ave. ar CL House Sq. Sta.Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami. Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(48)R. C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST., MERGINOS IR MOTERYS

HOBOKEN, N. J.
(X)

Pagelbėjimui sukrauti labai reikiamo maisto 
mūsų vyrams, esantiems užjūriuose

ginkluotose jėgose. 
Patyrimas Nereikalingas.

5 DIENŲ SAVAITĖ AR DALIAI LAIKO.... VYRAI............ ’ ’
Reikalingi dirbti DIPLOMAT PRODUCTS, INC.

Išsiuntimų - Priėmimų Dept. 29th St. & Paterson Plank Road 
NORTH BERGEN, N. J.

J. M. KOHLMEIER, INC. (44)

Hardware MERGINOS IR VIDURAMŽĖS MOTERYS
27th St. & Bridge Plaza North linksmam darbui didelėje meninių gaminių

LONG ISLAND. CITY dirbtuvėje. Puikiausia alga.
(44) NATIONAL ARTCRAFT, INC.

ELEVATORIO OPERATORIUS — 356 Pearl St., Brooklyn. TRI 5-5490
(44)

PEČKURYS (Naktims)
TAIPGI VYRAI VIDAUS RUOŠAI MERGINOS-MOTERYS

Rezidencijiniame Viešbutyje * 16—45
$107 Į MENESI PILNAM AP. DALIAI LAIKO

MR. KLEIN Patyrimas Nereikalingas.
325 W. 45th St. Malonios darbo sąlygos.

(43) Kreipkitės bile dieną nuo 8 v. ryto iki 5 v.v.
RAŠTININKAS PRIE IŠSIUNTIMŲ. PAKA- Iš būtinų pramonių reikia paliuosavimo.
VIMŲ, Daugmoninė geležinių dirbinių įstaiga. 

Pastovus darbas, gera alga. 40 valandų, PROTEX PRODUCTS CO.
viršlaikiai. 61 BISHOP STREET,SEMER HARDWARE CO.

19 Leonard St. (43) JERSEY CITY, N. J.
(43)

V Y RAl. MERGINOS-MOTERYSWAREHOUSE DARBAS Siuvimui su Singer Sewing Mašina,PATYRIMAS NEREIKALINGAS Nuolatinis Darbas.
$2$ PRADŽIAI; Gera Alga. Laikas ir pusė už viršlaikiu*.

40 valandos; biski viršlaikių. PERFECT WEAR NOVELTY
ALGONQUIN 4-9413 26 WAVERLY PLACE, N. Y. C.

(47)
VYRAI SINGER MACHINE OPERATORĖS

Bendras Fabriko Darbas Su arba be patyrimo. Gera Alga, laikas ir
PATYRIMAS NEREIKALINGAS pusė už viršlaikius.

GEROS ALGOS) bĮUOLAT LUCKY TOY CO.. 30 BLEECKER ST.,
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai WOrth 4-6856.

DAUG VIRŠLAIKIŲ (47)
ATLAS WASTE MFG. CO. MERGINOS PAKAVIMUI
COOPER AVE. & DRY HARBOR RD., Lengvas darbas. 40 valandų savaitė. Proga

GLENDALE, L. I. dirbti viršlaikius. Kreipkitės dienom 9—5.
MATYKITE MR. NUNNS.

(42)
U. & J. LENSON CORP.

92 Front Street, N.Y.C.
(48)

PAPRASTI DARBININKAI OPERATORĖS
KARINIAMS DARBAMS PATYRUSIOS ANT SINGLE

GERA ALGA, GREITI PAKILIMAI MAŠINOS
PASTOVUS DARBAS LENGVAS DARBAS. GERA ALGA
POKARINIS DARBAS * Kreipkitės

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO B. & L. SUPPLY CO.
AMERICAN SMELTING 

& REFINING CO.,
99 CENTRAL AVENUE 

NEWARK, N. J.
23-15 BORDEN AVE.,
LONG ISLAND CITY.

(42)
VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

BATAI MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS I

HOUSEKEEPER 'RANKŲ DARBININKAI 
ANT HOTEL ST. GEORGE

VYRIŠKŲ AUKŠTOS KLASES BATŲ PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.
RANKINIAI DIKSNIOTOJAI (X)

RANKINIAI SIUVĖJAI • MERGINOS mokytis amato. Nuolatinis
rankiniai apsklembejai - darbas. Gera proga.
Nuolatinis darbas, Gera alga. QUICK BINDERY SERVICE

BŪTINA PRAMONE 108 Fulton St., N. Y. C.
KREIPKITĖS (45)

JOHNSTON & MURPHY ' OPERATORĖS
Patyrusios prie rupaus audimo. Vakacijoš sq

SHQE COMPANY alga. Nuolatinis darbas. 
ernest Chandler, its Woostw st.

40-54 LINCOLN STREET (8-ėios lubos)
NEWARK, NEW JERSEY

(42)
(48)

MERGINOS IR MOTERYS.
MAŠINISTAI Dėti į dėžutes perlinius kinelius,.

Pilnai išsilavinę, pirmos klasės ir 40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITE
LATHE HANDS Nuolatinis darbas. Patyrimas

Daug viršlaikių nereikalingas.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas GERA Alga.

TOOLS, JIGS &, FIXTURES CO. HELLER
25-18 41st AVE. 411 — 5TH AVE.Arti Queens Plaza

LONG ISLAND CITY
(42)

(43) MERGINOS-MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI LENGVAS FABRIKO DARBAS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne-

VYRAI PRIE VACUUM reikalingas. Valdžip.s Kontraktas. Gera AlgĄ.
VYRAI* VIDAUS RUOŠAI 

$25.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.
Proga .pakilimams,; Iš Būtinų Darbų Reikia, 

TurėŲ Paiiųosavirpo PąreUkimą.
VAKACIJOŠ. KREIPKITĖS Į INTERNATIONAL TAILORING CO.

HOUSEKEEPER 12th St. ir 4th Ave. 9-toi lubop.t

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

(43). t

HELP WANTED—MALE(X)

REIKALINGI VYRAI
TROKŲ DRIVERIAMS

PAGELBININKAI BERNIUKAI—VYRAI
TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO BENDRAM FABRIKO DARBUI

IR ANGLIES. Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas,;
GEROS ALGOS Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.
KrelpŲtės.

MUTUAL I£E & COAL CO. INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. Ir 4th Ave. 9-tos lubos.

540 W. 50th St.
Phone CIRCLE 7-5297

REIKALINGI STALIORIAI’ f " (44).
lr

OPERATORIAI
Patyrę prie rupaus audimo vandeninių kubilų RANKINIAI ŠVEITĖJAI
siuvimo; darbas nuo kavalkų; gera alga, Nuolatinis Darbas

nųęlat; apmokamos vakacijoš., GERA ALGA
ERNEST CHANDLER, 173 Wooster St.

* (8-ėios lubos) f
(48)

MURPHY DOOR BED CO.
956 BROOK AVE.,

BRONX, N. Y.
<46>DALIAI LAIKO 

PILNAM LAIKUI REIKALINGI
LAIVŲ APTARNAUTOJAI AUTO MECHANIKAI

' KREIPKITĖS
Penu Stevedoring Corp., PILNAM AR DALIAI LAIKO

Nuolatinis Darbas Būtinoje Pramonėje
PIER 28—NORTH RIVER, N. Y. C. MOKAMA VIRŠIAUSIOS ALGOS

• (48) Patogi darbui vieta
# . ' » Linkstpos Darbo Sąlygos

Kuomi jūs pxhidejot prie Turi laikytis WHO taisyklių.

FOLĘY CHEVROLET CO.parėmimo, lįejtiiyių, kovūnų, 963 BROAD ST., NEWARK.
esančių lietuviškuose puL Mitchell 2-6890

kuose Ilauijowjoj Armijoj? Klauskite Mr. LųcKęy
J (42)
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NewYorto^ė^?iiifos
So.Brooklyniečiu Paren 

girnas Šį Sekmadienį
Rytoj, sekmadienį, vasario 

20 d., 3:30 vai. po piet, Ame
rican Labor Party Hall, 4714 
(tarpe 47-tos ir 48-tos gatvių) 
5th Avė., Brooklyne, LDS 50 
kp. turės savo metinį paden
gimą. Bus suvaidinta “Aš Jau 
Partizanas” ir “Vos Neapsive- 
dė.” Abu veikalus suvaidins 
Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatro aktoriai-mėgėjai, po va
dovyste J. Juškos. Liaudies 
Teatro vaidintojų nėra reika
lo girti. Jie Brooklyno ir apy
linkės lietuviams gerai žinomi. 
Kur tik jie su vaidinimu 
pasirodę, visuomet savo 
duotį atliko pagirtinai.

Prieš ir po vaidinimo 
šokiai prie geros muzikos, tai 
šokikai galės smagiai pasišok
ti.

Na, o southbrooklyniečiai at
silankiusius mokės gražiai pri
imti ir jiems tinkamai patar
nauti. Turės įvairių užkandžių 
ir gėrimų.

Taigi, visi šį sekmadienį 
praleiskite su southbrooklynie- 
čiais.

Įžanga tik pusė dol. ir penk
tukas.

yra 
už-

bus

Rengėjai.

Miestas Perviršijo 
Bonp Kvotą

New Yorko mieste išpirkta 
37 milionų dolerių vertės Ket
virtosios Karo Paskolos bonų 
virš kvotos. Kvota buvo $3,- 
683,311,000, perviršis sukelta 
$37,074,700.

Visos valstijos kvota 
$4,198,000,000, sukelta 
100,000 virš kvotos.

Smulkiaisiais, atskirų 
nų bonais, kvota neišpildyta, 
sukelta tik 74 nuošimčiai, bet 
korporacijų bonai perviršijo 
kvotą.

Organizacijos, kurios neišpil
dė kvotos, darbuojasi ir to
liau kol užbaigs kvotas.

buvo 
$68,-

asme-

MATYK EKSTRA SPECIALI JUDI APIE 
JUNG. VALST. PERGALĘ MARSHALL 
SALOSE! 
MATYK PREZIDENTĄ ROOSEVELTĄ 
PADOVANOJANT KARINI LAIVĄ 
PRANCŪZŲ TAUTAI. AMERIKINIŲ 
TAUTŲ VIENINGUMAS AUGA.
Matyk žinių forumo judi "pla
nai PERGALEI." KARAS KEIČIA PA
SAULI. MATYK JUDI "NAUJI KALĖ
JIMAI. NAUJI ŽMONES.”
MATYK “THIS IS AMERICA," ir dar 43 
iinių judžius iš viso pasaulio.
PUIKIAUSI JUDŽIAI MIESTE

l/in A C C V NEWSREEL 
TlD/lud I theatre

BROADWAY ir 46th St., N. Y

G. Klimas Rašo, Kad Tik vaisę1

Mūsų Ausyse “Kažin 
Kokie Garsai”

Filmos-Teatrai
New Yorko Miesto Opera Co 

Pradės Vaidinimus
“The Miracle of Morgan’s 

Creek” Paskutinės Dienos

Tarp Lietuviiį, Mūsų 
Šalies Gynė jy

Pirmas rekordinis preceden
tas bus įgyvendintas New Yor
ke šį pirmadienį, vasario 21- 
mą, kada New York City Ope
ra Company pradės savaitę 
operų su perstatymu “Tosca,” 
“Carmen” ir “Martha.”

Naujausiu dalyku tuose per
statymuose yra tas, kad prisi
laikant City Center of Music 
and Drama dvasios ir majoro 
LaGuardijos plano tos puikios 
iš puikiausių operos bus duo
damos visiems prieinamomis 
kainomis, nuo 85c ir ne aukš
čiau $2.20. O jeigu iš to būtų 
pelno, tai jis eitų tolimesniam 
meno auklėjimui ir paties 
miesto naudai.

Taigi, New York City Cen
ter programos pilniausioje 
prasmėje yra mūsų programos.

Laszlo Halasz, orkestrus va
das, buvęs St. Louis Grand 
Opera Association meno ir mu
zikos direktorius, vadovaus 
šiems trims perstatymams. Jo 
choras sudarytas iš 50 .jaunų, iš 
600 aplikantų parinktų balsų. 
Solistai yra parinkti iš žinomų 
žymiausių ir iš negirdėtų lig 
šiol naujų talentų. Irving Lan
dau, buvęs Radio City Music 
Hall Glee Club vedėjas moki
na grupes ir atskirus daininin
kus. Hans Wolmut, veikęs su 
Philadelphijos Opera Co., jau 
seniai vadovauja viso būrio 
aktorių praktikoms. James 
Sample, veikęs Kalifornijoj su 
Albert .Coates, pagelbsti vado
vavime. Harry Friedgut yra 
vyriausiu vedėju miestavo dra
mos ir muzikos centro.

Operos bus perstatomos 
karnai: “Tosca” — 21 ir 
“Martha” — 22, 25 ir 26 
kare, “Carmen” — 24 ir 
vakarais ir 26 po piet.

“Martha” pirmu kartu New 
Yorke bus dainuojama angliš
kai, “Tosca”—itališkai, “Car
men”—francūziškai.

penktą 
Para
Times

ši komedija rodoma 
ir paskutinę savaitę 
mount Teatre, prie 
Square.

Washingtono gimtadienį, va- 
sar. 22-rą, pradės rodyti “La
dy. In The Dark,” pagamintą 
pagal to vardo scenos veikalą, 
vaidintą ant Broadway. ši 
spalvota filmą perstato “kar
jeros” moterį, kuri savo širdies 
troškimus išreiškia sapnuose.

Vadovaujamose rolėse Gin
ger Rogers, Ray Mil land, War
ner Baxter, John Hall.

Embassy Newsreel Rodo Mū
sų Jsiveržimą į Marshalls
Pirmieji paveikslai mūsų pa

jūrio sargybinių, marinų ir lai
vyno filmininkų iš įsiveržimo į 
Marshall Islands pradėta rody
ti Embassy Newsreel Teatruo
se, New Yorke. Taipgi rodoma 
žinios iš Italijos, Argentinos.

Namų fronto žiniose 
Rooseveltas įteikia, karo 
Francijos žmonėms, gilūs 
gai vidurvakariuose, 500
ginų stoja į karišką tarnybą. 
Priedams teberodoma filmą 
“Naval Log of Victory,” pra
dėta rodyti pereitą savaitę.

šiomis dienomis, 12 dienų 
atostogų iš tarnystės proga, 
lankėsi pas motiną Petronėlę 
Urbaitienę, gyv. 294 Union 
Avė., 1-masis leitenantas Kas
tantas Urbaitis. Jis jau virš 
3 metų yra Dėdės Šamo tar
nyboje, pėstininkų skyriuje, 
Ft. Benning, Ga. Taipgi lankė
si pas savo žmoną Arlyne, Le
wiston, Me., kur jiedu apsigy
veno prieš išeinant Kastantui 
į karinę tarnybą.

Leitenantas su savo motina 
ir broliu Polinaru, dirbančiu 
pas Samulėną, 338 W. 12th 
St., New Yorke, lankėsi Pil. 
Kliube, kur, tarp kitų, susipa
žino su J. Zakarausku, Mei
liūnu, židžiūnu ir kitais.

Pereitą penktadienį jis išvy
ko atgal tarnybon.

Geros kloties tau, Leit. Ur- 
baiti!

Karti Teisybė Perdaug 
Perkartinta

Aš visai nesitikėjau, kad 
kas nors manytų, kad aš pa
gaminsiu filmą, kuri galėtų ly
gintis Hollywood gamintoms 
filmoms arba kur kitur profe- 
sijonalų gamintoms filmoms.

“Kuprotas Oželis” — vei- 
kaliukas vaizduojąs Lietuvos 
kaimo gyvenimą, kur nereikia 
nė profesijonalų aktorių, nė 
profesijonalų dainininkų pa
prastai, naturališkai vaidinti ir 
paprastai dainuoti. Kas gi bū
tų, jeigu kaimo bernas arba 
mergelė užriestų, kaip profe- 
sijonalas. Juk tai negalima, 
stačiai neleistina, tai būtų per
sūdyta. O aš skaitau teatrą, 
jeigu persūdytas, tai taip pat 
bloga, kaip ir nedasūdytas. 
Bet aš čion nesiginčysiu, tik 
pastebėsiu, kad tai didžiausia 
netiesa, kad negalima suprast 
kalbos — kalbos aiškios ir dai
nos gražiai skamba. Turbūt,

•is buvo kaž ko už
valgęs ir kažin kokius garsus 
girdėjo.

Bet ir čia nesiginčysiu, pa
liksiu spręst publikai, kur pri
sieis rodyti. O jeigu dėl šio Re
porterio neprisieis jos rodyti, 
tai tuomet suruoštu Brooklyne 
rodymą visai už dyką, kad 
parodyt Reporterio melą. Ma
tyt, nabagas dabar linksmas, 
visą tulžį išliejęs.

Gerbiami broliai ir sesutės 
ir draugai! Aš prašau jūsų, 
kad nepaklausytumėt to Re
porterio, bet rengtumėt man 
rodymus, aš jūs nesuvilsiu. Be 
to, aš rodau, visokias filmas ir 
sovietines ir taipgi pamatyki
te tą baisiai “Kuprotą Oželį.” 
Juk kuo baisesnis, tuo žingei- 
desnis. O po to, nėra velnias 
taip baisus, kaip jį maliavoj a.

Dar noriu priminti, kad ku
rie girdėjot vieną dainą per 
Valaičio radiją, tai ir galite 
spręst, o ta daina ir filmoje 
taip

Be reikalo Klimas bando 
perstatyti, būk Reporteris esąs 
priešingas “naturališkam vai
dinimui ir paprastam dainavi
mui.” Mano rašte buvo pasi
sakyta, kaip tik priešingai — 
prieš nenaturališkumą, prieš 
tų naturališkai gražių balsų 
“sukenavimą” į nepanašius ti
kriems, naturališkiems tų žmo
nių balsams. Tūli vaidylos turi 
gražius balsus, bet filmoje jie 
sugadinti.

Taipgi negalima sutikti su 
Klimu, kad veikaluose iš Lie
tuvos kaimo gyvenimo negalį 
būti gražaus dainavimo. Lietu
vos, kaip ir viso pasaulio žmo
nių gyvenime, yra nepaprastai 
gražių, jautrių ir švelnių balsų 
ir elgesių, yra šiurkščių ir žiau
rių. Veikalas “Kuprotas Ože
lis” šiurkštumų nereikalingas 
ir “sukenavimas” balsų dėl pa
darymo pagal “Lietuvos gyve
nimą” nepateisina.

pat skamba.
Baisiai Prasikaltęs
George Klimas.

MIRĖ

prez. 
laivą 
snie-
mer-

Karys Jonas Yakavonis ra
šo savo vyresniam broliui Juo
zui iš Saliamono salų. Jam 
esą smagu, kad po ilgo ne
veiklumo, pagaliaus teko susi
durti su priešu. Jo šaulių gru
pė nušovė žemyn vieną japo-

nų orlaivį ir tuomi Jonas la
bai pasitenkinęs.

Jono Yakavonio tėvas (Al) 
ir brolis Juozas dirba Lituani- 
ca Sq. restaurante, pas Nellie 
ir Stanlį Rutkūnus.

Geros kloties Jonui šaudant 
japonų orlaivius!

KETVIRTAS METINIS

KONCERTAS ir BALIUS

se- 
23, 
va-
27

PARAMOUNT’S 2 Už 1 STEBĖ
TINAS PASILINKSMINIMAS!

Pirmutinė didžioji 1944 m. komedija ii 
Broadway’s puikus vaidinimas scenoje 
Tikra istorija TRUDY KOCKENLOCKER 
kuri atsisveikindama bučiavo vyrukus . ..

pulką po pulko. Tie stebėtini reginiai 
purtė pasauli—juokais !

EDDIE BRACKEN • BETTY HUTTON
“THE MIRACLE OF

MORGAN’S CREEK”
IR ASMENINIAI JOHNNY LONG ir Jc 
Orkestras, HAZEL SCOTT, ir GIL LAMB, 
komedijos žvaigždė, ir DAR ALLEN ii 
KENT, šokikai, su BOB COFFEY.

PARAMOUNT f3“yN&Y.

fils 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—pareitas Lourdes Stebuklu

FRANZO WERFELTO

“The Song of Bernadette5?

SU
WILLIAM EYTHE * CHARLES 
PRICE * LEE J.

COOPER * ILGAI ATSIMINSITE

DIVAI I THEATRE 1Y 1 V JU 1 BROADWAY ir

JENNIFER JONES * 
BICKFORD * VINCENT COBB * GLADYS 

ŠĮ JUDI!

49th St.

N. Y. C. CENTER OPERA COMPANY
GRAND OPERA 8ftc iki $2.20 Tiktai
VAKR. TnQf* A Belarsky, Renan Cordy, Benz 1 vOvA Belarsky, Renanž Cordy, Benz

su Colt, Briney, Lipton,
Sten, Brink, Kane, Carson

PIRM, ir TREČ. 
Vas. 21 ir 23
ANTR., PENKT. ir ŠEŠT. VAKR. M A D TU A
Va*. 22, 25 ir 26 1V1AK1 HA
KETV. VKR., ŠEŠT. PO PIET, SEKM. VAK. p ADĮVIRM Toure1’ Briney> 

Vas. 24, 26 ir 27 vAKlVlLlll Berini, Rogatchewsky,
Czaplieki, Belarsky, Thompson, Resnik, Nadelle, Cordy, Benz

LASZLO HALAS/., Muziko* Direktorius — HANS WOLMUT, Scenos Direktorius.
$l.Į0, 51.65. $2.00 (Apmokėta Taksai)
Įdėkite užadresuotą voką su stampa.

cpt MAJORAS F. H. LaGUARDIA
Pirmininkas

VIETOS DABAR PARSIDUODA: 85c. 
Užsakymai laiškais greit patenkinami.

N. Y. CITY CENTER, 131 WEST

Sullivan tai bent vardas! Vardas visuomet atmintinas judyje, kurio jūs niekados 
• neužmiršite!

THE SULLIVANS
Su Anne Baxter ♦ Thomas Mitchell * Selena Royle ir perstatomais Edward Ryan, 
John Campbell, James Cardwell, John Alvin, George Offerman, Jr., kaipo THE 
SULLIVAN BOYS ir dar puikiausias mieste vaidinimas scenoje su Martha Raye, 
Robert De Vasconcellos, Bill Ames, Ben Yost Dainininkai, keturios sesutės, Gae Foster 

Roxyettes, Paul Ash ir Roxy Orkestras.
EXTRA PATRAUKLUS PRIEDAS: ROSARIO IR ANTONIO.

Didžiausi Pasaulyje Ispanų Čigonų šokikai.

ROXY, seventh Avenue ir 50th Street, New York.

8.
9.

KELRODIS: Iš Union Square imkite IRT Lexington ekspresini 
traukini iki 125-tos ir eiti j West 126th Street.

Anne 
aktore 
moję 
Roxy Teatre,
7th Ave., New Yorke, taip
gi įdomūs veiksmai scenoj.

Koncerto pradžia lygiai 8 vai. vakaro.
ŠOKIAMS GROS LATVIŲ ORKESTRĄ

--------------- ĮŽANGA (SU TAKSAIS) 85e. --------------
Kviečiame visus dalyvauti. Prašome pakviesti ir savo

pažįstamus.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baxter, žvaigžde 
jaudinančioje fil- 

“The Sullivans,” 
50th St. ir

Ruošia Pabaltijos Kultūrine Taryba
Susidedanti iš lietuvių, latvių, estų ir finų organizacijų 

Didžiajame New Yorke ir apylinkėje.

Šeštadienį, Vasario- Feb. 26
FINNISH CENTRE

15 WEST 126th ST., NEW YORK
...a,.;. ■; . ■ .== PROGRAMA: "=g==7
Latvių Orkestrą, vad. L. Needse
Latvių Mišrus Choras, vad. Sarah Gibet
Salome Diskint, rusų baletų šokikė
Aldona DeVetsco (Klimaitė), žymi solistė 
Finų Moterų Choras, vad. U. Pulkkincn
Lillian Jameson, latvė solistė

7. Vladimir Padva, estonų žymus pianistas
David Tulchinoff, rusų operos baritonas 
Aido Choras, vad. Aldonos Anderson.

A1 Rechman, 14 m., 106-15 
Queens Blvd., pasisakė esąs 17 
metų ir įstojęs armijon ištar
navo visą mėnesį iki mama su
žinojo ir sugadino viską. Alfre
das turėjo grįžti mokyklon.

Theodore J. Erath, 35 m., 
Bronx, pasikorė ant aukštojo 
gelžkelio bėgių.

THE THEATRE GUILD perstatė 
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

Atviroje Valtyje
sffissw Malonėje jūros ... ii 

vi0n> kitų I Didingai 
Puikus I Sujaudinąs] 
Nėra kito panagaus 
pasaulyj i Negalima 
žodžiais apsakyti i Nie
kad, niekad jūs neuž
miršite !

ALFRED 
niTCIICOCK’O

LIFEBOAT
JOHN STEINBECK'O 

žvaigždžluoja TALLULAH BANKHEAD 
su WILLIAM BENDIX, WALTER SLE- 

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

Pirmasis didysis 1944 m. Judžių Įvykis!
A tt'IV> BROADWAY ir
AJ3JLU1V 45th STREET

REIKALAVIMAI
Reikalinga knygvedė (Bookkeeper); 

mokestis pilnai apsipažinusiai $35. 
Prašome kreiptis pas Steponą Kar
veli, 45 Roebling Street, Brooklyn, 
N. Y. (41-43)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
" Oi STANLEY MISIŪNAS

/ I' SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartendęrys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

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

Tel,; EVergreen 4-6864

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio 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.

.sdjį&į

Rep. Prierašas:
Pradedant nuo pabaigos, 

reikia pasakyti, kad Rep. jo
kios tulžies, prieš Klimą neturi 
ir jos nelaistė. Pasakiau tik 
tiek, kiek būtiniausia pasakyti 
visuomenei, kuri turi teisę gau
ti informacijas iš savo dienraš
čio, nežiūrint, kaip tas nepa
tiktų asmeniui ar grupei as
menų. O kad rasis žmonių su 
laimingomis ausimis, kaip Kli
mo, kuriem jo operetė “gra
žiai skambės,” galima jiems 
tik palinkėti smagaus vakaro. 
Mano pažiūra į meną yra skir
tinga nuo Klimo ir turėjau tei
sę ir pareigą tą pasakyti.

Nieko nesakiau prieš kitas, 
kitų gamybos filmas, nes kai
po rodytojas Klimas vidutiniš
kai atlieka savo pareigą.

Antanas Kupris mirė vasa
rio 15 d., savo namuose, 79 
Freeman St., Brooklyn, N. Y. 
Kūnas buvo pašarvotas S. Aro- 
miskio koplyčioj, 423 Metropo
litan Ave., Brooklyn, N. Y. Iš
lydėtas 17 d. vasario, 10 v. va
karo, į Sherburne, New York.

Liko žmona Ona, 2
Louis ir Vincentas, brolis Stan
ley. Aromiskis.

sūnūs

Vandalai Apardė Baž 
nyčios Vidų

Visų Šventų bažnyčioj, epi- 
skopalų, 215th St. ir 40th Avė., 
Bayside, nežinomi vandalai pri
darę apie $20,000 nuostolių iš
draskydami ložų apmušalus, 
knygas ir kitus įrengimus ir 
gražmenas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadienlals uždaryta.LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Ave,

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergrecn 4-9612

IAMOND

°'M P A R E

DIAMOND ENSEMBLE
,RST ,N HfARr

•N QUALITY

MM
Iiii

ensembles in pre
sentation boxes.

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 Both /or
l. a d y ( r o s h y 
Matched 1 4K gold $AC0(rings, intricately o j-fashioned in ro
mantic designs.
Lovelv. Weekly Terms

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
- partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių

2 ANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIU, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 

L nigiai palaikys jums bi daiktą.

RO-

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

Tel. STagg 2-2173.




