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giai dešimt metų, kai Mask
voje mirė Vincas Mickevičius-
Kapsukas (plačiau apie tai 
editoriale).

Kapsukas mirė sulaukęs 55 
m. amžiaus. Jei ne žiaurioji 
džiova, tai jis šiandien vei
kiausiai būtu gyvenęs ir turė
jęs 65 metu — Stalino am
žiaus. Vadinasi, jis būtu galė
jęs dar gerai dirbti.

Bet nelaboji džiova ištrau
kė J j iš gyvųjų tarpo — iš
traukė įdomiausiame ir svar
biausiame žmonijos istorijos 
laikotarpy je!

★ * ★
Atsimenu, aš rengiausi ap

leisti Maskvą (1930 m. pa
baigoj) ir vylyti Minskan. Bu
vo šaltas ir šiurkštus žiemos 
oras. Užėjau pas Kapsukus 
pasakyti jiems sudie.

Po užkandžio, jo šeima su
gulė, bet Kapsukas man tarė:

—Mudu eiva j mano kabi
netą; aš noriu dar apie ši ir tą 
pasikalbėti.

Aš sėdėjau, atsirėmęs ant 
nedidelio stalelio, o Kapsukas, 
jau tuomet kankinamas ligos, 
nerimastavo: jis tai nuvirsda
vo ant sofos, pagulėdavo, tai 
vėl atsikeldavo, atsistodavo, ir 
vis jis man dėstė kai kuriuos 
įdomius dalykus apie Lietuvą, 
apie buvusiąją Tarybų valdžią 
Lietuvoje, jos žlugimo prie
žastis; darė pastabų ameri
kiečiams lietuviams; mokė, 
kaip mes turėtume dirbti; kė
lė mūsų darbe trūkumus, jam 
atrodžiusius stebint iš toliau.

Mudu kalbėjomės ilgai, ir 
tai buvo paskutinis pokalbis!

Prisimenu, aš jam patariau 
juo budriau saugoti savo svei
katą. Jis atsakė:

—Jau pervėlu. Liga įsisenė
jusi ir ji manęs nepaliks. Są
lygos gyvenimui dabar, tiesa, 
geros: matot, butas šiltas, jau
kus; neseniai grižau iš Kry
mo, kur ilsėjausi. Bet išsigy
dyti pilnai—nebeįmanoma. . .

Ir jis buvo teisingas: liga jo 
nepaleido. Po penkerių metų 
jis mirė.

1940 m. Tarybų Lietuvos 
vyriausybė pakvietė žymųjį 
Maskvos skulptorių padaryti 
Lietuvos muziejui V. Kapsuko 
biustą.

Dailininkas dirbo ryžtingai 
ir atsargiai. Jis naudojosi V. 
Kapsuko portretais ir kauke, 
padaryta jam mirus. Prieš 
baigsiant darbą, dailininkas 
sušaukė Kapsuko šeimą ir ar
timuosius, Maskvoje gyvenu
sius, jo draugus, pareikšti savo 
nuomones.

Skulptoriui baigiant savo 
darbą, — vokiškasis plėšikas 
užpuolė Tarybų Sąjungą! Jis 
buvo pašauktas kitoms parei
goms. Kapsuko biustas, kaip 
man sakė vienas asmuo, taip 
ir liko galutinai nebaigtas.

Be abejojimo, biustas bus 
(gal jau yra) baigtas ir sto
vės Tarybų Lietuvos muzie
jaus garbingiausioje vietoje. 
Jis bus pasididžiavimu ir įkvė
pimu lietuvių tautai.

Vokiečiai išmokyti viską 
daryti “pagal planą,” sulyg 
įsakymų. Išlaisvintuose Vokie
tijos kraštuose, tie patys vo
kiečiai, aišku, laukia įsakymų 
iš Raudonosios Armijos ko- 
mandierių.

Raudonoji žvaigždė prime
na tokį įvykį:

“Ponia Seidlitz’ienė, belau
kianti kūdikio, klausė Raudo
nosios Armijos komandieriaus, 
ar ji gali gimdyti. . . ”

Tai buvę Gleiwitzo mieste. 
Be abejo, komandierius leidi
mą Fraunai Seidlitz’ienei da
vė.'

★ ★ ★
L. Pruseika rašo, jog adv. 

Olis aną dieną. Chicagoje kal
bėjęs per radiją ir bėdavojęs: 
“Lietuvos dalykai prasti.”

Ne Lietuvai dalykai prasti, 
o smetonininkams. Sakoma,
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J-JI UKRAINOS ARMIJA 
GRĘSIA IR DRESDEN!!

IR BERLYNUI

Valdžios Patvarkymas del
Laiškų Siuntimo į Lietuvą

ir Kitas Baltijos Šalis
London, vas. 16. — Pir

moji Ukrainos armija, mar
šalo Konevo komandoj, iš
siveržė iš Vokiškos Silezijos 
į Brandenburgą, didžiąją 
Vokietijos provinciją, kurio
je stovi Berlynas. Konevo 
'kariai per dvi dienas nu
žygiavo 25 amerikines my
lias pirmyn ir užėmė pozici
jas už 14 mylių nuo Gube- 
no ir už 25 mylių nuo Cott- 
buso. Šiedu miestai yra na
cių tvirtovės ir geležinkelio 
ir plentų mazgai.

Amerikos bombanešiai į- 
tūžusiai sprogdino ir degino 
Cottbnsą, talkaudami Rau
donajai Armijai. Berlyno 
radijas sake, kad šie rusai 
jau pramaršavo pro Gabe
ną ir pasiekė Forstą, 57, my
lios j pietų rytus nuo Ber
lyno.

Sovietų kariuomenė pa
siekė Neisse upę, paskutinę 
gamtinę skerspainę kelyje į 
Dresdeną, aštuntą didžiau
sią Vokietijos miestą.

Vakarinėje Prūsijoje rau
donarmiečiai paėmė tvirto- 
viškus Chojnice ir Tuchola 
miestus, 60 ir 59 mylios į 
pietų vakarus nuo Danzigo 
uosto. Chojnice yra šešių 
geležinkelių centras. Kovoj 
dėl jo buvo užmušta 1,500 
nacių.

Vakarinėje Odros upės 
pusėje Pirmoji Baltamsijos 
armija, komanduojama mar
šalo Žukovo, yra įsitvirtinu
si pozicijose už 31 iki 43 
mylių į rytus nuo Berlyno. 
Telkiasi vis daugiau sovie
tinių jėgų į tas pozicijas, gal

ANGLAI PRAARDE AN
TRA NACIU GYNI

MOSI LINIJĄ
Paryžius, vas. 16. — Ang

lai ir kanadiečiai pastūmė 
vokiečius dar mylią atgal 
linkui pramoniškosios Ruhr 
srities. Bet kitko, jie užėmė 
porą gyvenamųjų vietų už 
4 mylių į rytus nuo Kleve 
•miesto, buvusio ' Siegfriedo 
linijos inkaro. Tapo sulau
žyta antra vokiečių gynimo
si linija šioj srity j.

Anglai atakuoja nacius 
vakarinėje Rheino upės pa
krantėje ties Emmerich. Vo
kiečiai kiečiau ginasi. Ame
rikiečiai paėmė porą mieste
lių prie sienos tarp Luksem- 
burgo ir Vokietijos.

Hitlerio Komanda
London. — Hitleris lankė

si viename mieste vokiečių- 
Sovietų fronte ir pats davė 
įsakymus, kaip miestą ginti. 
Po dviejų dienų Raudonoji 
Armija užėmė tą miestą.

Žadeikiui, Budriui ir Daužvar- 
džiui algos jau “užšaldytos.”

Jų “Bendrajam” taipgi da
rosi riestai.

žygiuot iš šiauriniai-rytinio 
šono prieš Berlyną.

Maršalo Konevo kariume- 
nė per dieną suėmė daugiau 
kaip 2,000 nacių ir nukovė 
kelis tūkstančius Odro upės 
kilpoje apie 40 mylių į pie
tų rytus nuo Frankforto, 
kuris apgultas Žukovo rau
donarmiečių. Konevo kariai 
užėmė tvirtoviškus vokiečių 
miestus ir susisiekimų cen
trus Sommerfeldą, Sorau ir 
Gruenbergą ir dar virš 150 
gyvenamųjų vietovių. Som- 
merfeldas yra už 66 mylių į 
pietų rytus nuo Berlyno. 
Perėję per Bobro upę iš Si
lezijos, šie raudonarmiečiai 
įsiveržė 11 mylių gilyn į 
Brandenburgo provinciją. 
Jie, bet kitko, pagrobė 120 
vokiečių lėktuvų pačiose 
priešų stovyklose.

Karaliaučiaus Srityje 
Sovietai Paėmė Dar 

( I

Kelias Vietoves
\ , _____

Washington. — Amerikos 
Susisiekimų Komisija pa
skelbė oficialį Maskvos pra
nešimą, jog Sovietų kariuo
menė atėmė iš apsuptų vo
kiečių Karaliaučiaus apylin
kėje Rožyčius, Kunkaimius, 
Didžiuosius Klausitėnus, 
Liebenthalį, Lichtenau, Lot- 
terfeldą, Sonnwaldę ir Hen
rikai!. Rožyčiai buvo tvirto- 
viškai apdrūtintas vokiečių 
punktas, kurį tik per atkak
lius mūšius raudonarmiečiai 
paėmė.

Rožyčių srityje buvo pa
grobta 49 nacių garvežiai, 
283 vagonai su kroviniais 
ir daug kitų reikmenų.

Poznaniuje Apsupti Vokiečiai 
Be Atlaidos Naikinami

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė nuolat naikina ap
suptus vokiečius tvirtoviš- 
kame Poznanians mieste, į 
pietus nuo Lenkų Korido
riaus. Iki vas. 15 d. didžioji 
miesto dalis vakarinėj War- 
thos upės pakrantėje buvo 
apvalyta nuo nacių.

Vokietijoj. teveikia tik 4 
žibalo dirbyklos.

Reakcinių Kongresmanų Manevrai prieš Wallace’o 
Skyrimą į Prekybos Departmento Sekretorius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 202 balsais prieš 192 
atmetė republikonų siūlo
mus priedus prie George’o 
sumanymo. Tas sumanymas 
reikalauja atskirti nuo pre
kybos departmento didžią
sias valdiškų paskolų įstai
gas. Siūlomieji priedai norė
jo atimt iš prezidento kari
nio laiko galią pervesti ki
tas įstaigas į prekybos . de
partmento žinybą; jie taip 
pat reikalavo ištraukt iš to

Washington. — Kadangi 
Lenkija, Suomija ir “kiti 
Baltijos kraštai” jau nėra 
vokiečių valdomi, tai nuo 
vasario 16 d. Amerika vėl 
atidaro pašto susisiekimus 
su tais kraštais, kaip paskel
bė Jungtinių Valstijų iždo 
departmentas.

Aišku, jog žodžiais “kiti 
Baltijos kraštai” yra su
prantama Tarybinė Lietu
va, Latvija ir Estija.

Žymėtina, kad Amerikos 
paštai ir. pirmiau persiųsda
vo tinkamai adresuotus laiš
kus į Lietuvą. Adrese būti

CIO UNIJŲ GALVA SVEI
KINA KRYME SUKURTI 
TALKININKŲ VIENYBĘ

“Susitarimas Kryme 
tikrina, kad ta vienybė tęsis 
ne tik iki karo laimėjimo;

nesulaužomą vienybę”, ku- jinai gyvuos ir po pergalės 
dėlei pasaulio atstatymo ii1 
pastovios taikos.”

Murray pareiškė, kad CIO 
unija visa širdžia rems pre- 
zid. Rooseveltą už puikius 
tikslus Krymo konferenci
jos tarimų.

Washington. — CIO unijų 
generalis pirmininkas Phi
lip Murray šiltai sveikino 
“i - - - ‘ “
rion Jungtinės Valstijos, So
vietų Sąjunga ir Anglija su
ėjo per Krymo konferenciją 
tarp prez. Roosevelto, mar
šalo Stalino ir Anglijos 
premjero Churchillo. Mur
ray sakė:'

PREZIDENTO PADĖKA STA
LINUI IR PASITIKĖJIMAS

London. — Pirm išvykda
mas iš Sovietų žemės, prez. 
Rooseveltas pasiuntė marša
lui Stalinui šitokį laiškutį, 
kurį paskelbė Maskvos radi
jas:

“Apleisdamas svetingus 
Sovietų Sąjungos krantus, 
aš noriu tamstai pasakyti, 
kaip giliai aš esu dėkingas 
tamstai už visą malonumą, 
kurį tamsta man parodei, 
kuomet aš buvau tamstos 
svečias Kryme.

“Aš išvykstu labai padrąr 
sintas pasėkomis konferen- 
jos tarp tamstos, ministerio 
pirmininko (Churchillo) ir 
manęs paties.

“Pasaulio tautos, aš esu 
įsitikinęs, matys šios konfe
rencijos pasiekimus, kaip 
tikrą fakto laidą, kad trys 
didieji mūsų kraštai gali 

departmento žinybos Įveži
mų - Išvežimų Banką. Su 
republikonais už tuos “pa
taisymus” balsavo ir kelioli
ka reakcinių demokratų.

Senatas jau yra priėmęs 
George’o sumanymą. Prez. 
Roosevelto politikos priešai 
kongreso atstovų rūme 
stengiasi jį atmesti arba 
prisagstyti prie jo tokių ne
tikusių priedų bei pataisų, 
kad prezidentas atsisakytų 
jį pasirašyti.

Republikonai ir atžaga

nai turi būti Sovietų Sąjun
gos vardas — trumpai US
SR pradžioje adreso ar pa
baigoje. Šiaip gi adresuoti 
lietuviškai, pavyzdžiui: Lie
tuva, Kaunas (ar kita vieto
vė) ir t.t.

Radijo ir telegrafo susi
žinojimai su Baltijos kraš
tais dar neatidaryti.

Norint tiesioginiai per
siųsti ten įgaliojimus dėlei 
pinigų ar kitokios nuosavy
bės vis dar reikės gauti A- 
merikos iždo departmento 
leidimus, kaip sako Associa
ted Press.

uz-

(bendrai) dirbti taikos me
tu, kaip ir kare.”

KARO TEISMAS VISIEMS 
VOKIEČIAMS

Berlyno radijas pranešė, 
kad bus karo teismui ati
duoti visi tie vokiečiai, ku
rie “išsisukinės nuo pareigų 
bendruomenei”, tai yra, ku
rie nevykdys visų naciškų į- 
sakymų.

Karaliaučiaus apylinkėje 
Sovietų kariai per dieną už
mušė 2,000 nacių ir suėmė 
500.

Paryžius. — Sakoma, kad 
Krymo konferencijoj buvę 
nutarta pervest Amerikai 
visas tas Pacifiko Vandeny- 
salas, kurias japonai “man
datiniai” valdė.

reiviai demokratai, trukdy
dami ir pančiodami Geor
ge’o sumanymą siekia suda
ryt kliūtį, kad Roosevelto 
skiriamas Henry A. Wallace 
negalėtų tapti prekybos de
partmento sekretorium. Jie 
žino, kad jeigu valdiškų pa
skolų didžiosios įstaigos ne
būtų atskirtos nuo prekybos 
departmento, pagal Geor
ge’o sumanymą, tai daugu
ma senatorių atsisakytų pa
tvirtint Wallace kaipo pre
kybos sekretorių. Jeigu tas

MŪSŲ LAKŪNAI TRIUŠ
KINO TOKIO IR KITUS 

JAPONIJOS MIESTUS
Guam, vas. 16. — Dau- j Pranešama, kad gaisrais 

giau kaip 1,200 didžiųjų pleška Tokio ir kiti bombar- 
Amerik. bombanešių ir kitų 
lėktuvų per devynias valan
das pleškino Japonijos sos- 
tamiestį Tokio, jo lėktuvų
aikštes ir kitus karinius į- 
rengimus. Jungtinių Valsti
jų lakūnai taip pat sprogdi
no, degino ir apšaudė didį 
Tokio uostą Yokohamą, ja
ponų karo laivyno stovyklą 
Yokosuką, Nagoya uosta
miestį, didžiuosius jo Mitsu
bishi lėktuvų fabrikus ir ki
tas karines įmones, taip pat 
Ujiyamada Kama matsu, 
Shizouka ir kitus Japonijos 
miestus.

Ore virš Nagoyos viduti
niai priešinosi japonų lėktu
vai, bet amerikiečiai nenus
tojo nei vieno savo B-29 
bombanešio.

Bėgdami Vokiečiai Per
sirengia Išplėštais Ci

viliais Drabužiais
Maskva. — Ruošdamiesi 

bėgt atgal, vokiečių karei
viai plėšia civilių gyventojų 
drabužius ir persirengia 
jais, numesdami karinius 
savo drabužius.

Taip rašė Frau Barvans- 
ki savo draugui Goebbelsui, 
nacių propagandos ministe- 
riui. Sovietų kariai sučiupo 
vokietį, benešant jam tą lai
šką.

Jinai taip pat rašė, kad 
jos mieste Guttstaate yra 
“baisi betvarkė, vietiniai na
cių valdininkai bėga ir pa
lieka žmones aklam liki
mui.”

Pribaigiami Pabėgę iš Buda
pešto Hitlerininkai

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė baigia naikint 
miškuose apsuptas, iškriku
sias vokiečių ir vengrų ka
rių grupes, ištrūkusias iš 
vakarinės Budapešto dalies. 
Raudonarmiečiai šioje sri
tyje vas. 14 d. suėmė 6,650 
priešų kareivių ir oficierių, 
o jų tarpe generolus Dell- 
mitzerį, Imre Klanffy ir 
Lemberkolį.

sumanymas būtų taip su
darkytas “pataisymais”, kad 
prezidentas negalėtų jo pa
sirašyt, tai jis netaptų įsta
tymu; tad ir šiame atsitiki
me senato dauguma atmestų 
Wallace skyrimą į preky
bos departmento sekreto
rius.

Senatas gi yra nutaręs ne 
vėliau kaip iki kovo 1 d. 
balsuot, ar užgirt ar atmest 
Wallace.

įduoti miestai Japonijoje.
Jungtinių,Valstijų lėktuv- 

laiviai, karo didlaiviai, šar
vuočiai ir kiti kariniai lai
vai kokių 200 myl. ilgio eile 
plaukioja artimais Japoni
jos vandenimis. Japonų ka
ro laivai dar nedrįso iš
plaukt mūšin prieš juos.

Didžioji dauguma smogu
sių Japonijai bombanešių ir 
kitų lėktuvų pakilo nuo sa
vo lėktuvlaivių, sustojusių 
už trejeto šimtų mylių nuo 
Japonijos krantų.

Tuo pačiu laiku Ameri
kos karo laivai ir lėktuvai 
įkandžiai bombardavo kari
nius japonų punktus Volca
no ir Bonnin salose, 700 iki 
750 mylių į pietus nuo To
kio.

Darbo Federacija Vis 
Dar Nepriima Lewiso,

Angliakasių Boso
Miami, Fla. — Amerikos 

Darbo Federacijos Vykdom. 
Taryba vėl atmetė Jungti
nės Mainierių Unijos pir
mininko John L. Lewiso 
prašymą priimt ją atgal į 
Federaciją. Jo prašymas at
mestas todėl, kad jis reika
lavo duot jam vietą Federa
cijos Taryboj po jo unijos 
priėmimo. •

Kanadiečiai išvijo nacius 
iš Kesselio.

BAIGIAMA APVALYT 
MANILA NUO

JAPONU
Luzon. — Amerikos ka

riuomenė apvalė nuo japonų 
faktinai visą Manilą, Filipi
nų sostinę, apart poros ket- 
vir niatųi i.a.u-jteoj: t aaa 
virtainių mylių sklypo pieti
nėje miesto dalyje, prieplau
kų srityje.

Naikindami priešus name 
po namo, jankiai pagrobė 
dar 320 japonų kanuoles ir 
224 kulkosvaidžius, sustaty
tus namuose arba ant stogų. 
Jie skaldo į sklypelius tą 
sklypą, kur japonai dar lai
kosi.

Kariniai Amerikos laivai 
bombarduoja japonus Cor- 
regidore, saliukėje - tvirto
vėje prie Manilos Įlankos 
žiočių. Japonų artilerija at- 
sišaudo iš Corregidoro for
tų.

Mūšiai prie Dancigo
Brussels, vas. 16. — Bel

gijos radijas skelbė, kad 
Raudonoji Armija puola vo
kiečius Dancigo priemies
čiuose; sako, jog Sovietai 
nuskandino trys vokiečių 
laivus arti Dancigo uosto.
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Vincas Mickevičius - Kapsukas
1.

Praėjo dešimt metų nuo Vinco Mic
kevičiaus-Kapsuko mirties. Jis mirė 
li935 m. vasario 17 d. Kremliaus ligoninė
je, Maskvoje. Tiek Amerikoje, tiek Lie
tuvoje Vincas .Mickevičius buvo žinomas 
tik kaipo Kapsukas — pseudonimas, kurį 
jis vartoj*) po savo raštais jaunystėje ir 
kuris patapo jo antrąja pavarde.

Vincas Kapsukas gimė 1880 m. kovo 26 
d. Vilkaviškio apskrity j, didžiažemio ū- 
kininko šeimoj. Būdamas Marijampolės 
gimnazijos trečioj klasėj jis jau pradėjo 
skaityti lietuvišką uždraustą literatūrą. 
Užbaigęs penktą klasę, prievarta buvo 
nuvežtas į Seinų dvasišką seminariją, nes 
tėvai troško jį padaryti kunigu. Išbuvęs 
ten arti vienerius metus, 1898 m. po pa
darytos žandarų kratos, buvo iš semina
rijos paleistas kaipo neištikimas ir “netu
rįs pašaukimo” būti kunigu. Įstojo (1900 
m.) į Mintaujos (Latvijoj) gimnazijos 
septintą klasę, bet dėl kratos ir naujos 
politinės bylos už dalyvavimą tautiniai- 
demokratiniam lietuvių judėjime, lieka 
pašalintas iš gimnazijos.

Negalėdamas įstoti į jokią mokyklą 
Rusijoj (buvo policijos priežiūroj), 1901 
m. išvyko į Šveicariją (Berno miestan) 
ir ten įstojo į Berno universitetą, filoso
fijos fakultetan, laisvu klausytoj u. Pas
kui grįžta į Lietuvą ir- pradeda veikti 
Lietuvos Socijaldemokratų Partijoj. Re
dagavo jis leidžiamąjį laikraštuką 
’’Draugas”, taikomą besimokinančiajam 
jaunimui. 1905 m. buvo ties Marijampole 
areštuotas, bet neužilgo jis draugų pa
galba, buvo išlaisvintas. Tuomet dirbo 
nelegaliai Vilniuje, bet 1907 m. Jono 
Alekso (tarnavusio caro valdžiai šnipu, 
o vėliau, Smetonai Lietuvą valdant, bu
vęs Lietuvos žemės ūkio ministeriu) į- 
skundimu buvo areštuotas, teistas ir nu- 
smerktas virš šešeriems metams kalėti. 
Paskui buvo ištremtas į Sibirą. Iš ten 
pabėgęs, redagavo Rygoje išeinantį sa
vaitraštį “Vilnį”. Vėliau atvyko į Škoti
ją, kur redagavo ’’Rankpelnį”. Iš ŠkotL 
jos Kapsukas 1916 m. atvyko į Jungtines 
Valstijas ir čia redagavo žurnalą ’’Nau
jąją Gadynę” ir ’’Kovą” (išvien su Ka
ziu Vidiku).

1917 metais, kai įvyko Rusijoj buržua
zinė revoliucija, Kapsukas Su Kaziu Gie
driu išvyko per Sibirą į Rusiją.

Po pirmojo pasaulinio karo Kapsukas 
vadovavo neilgai gyvavusiai pirmajai 
Tarybų valdžiai Lietuvoje. Kai Tarybų 
valdžia žlugo, jis gyveno Tarybų Sąjun
goje. Veikė Komunistų Internacionale, 
buvo Lietuvos Komunistų Partijos Cent
ro Komitete, rašė knygas ir spaudai 
straipsnius. Rašė ne tik lietuvių, bet ir 
lenkų, ir rusų kalbose.

Vincas Mickevičius-Kapsukas 
(1880-1935)

žmonijos istorijoj. Bėgyje šio dešimtme- 
•čio fašizmas pakilo aukščiausiame laips- 
nyj ir jis pasirodė visame savo baisume, 
— jis uždegė pasaulį, jis pražudė milijo
nus žmonių, jis sunaikino tūkstančius 
miestų ir miestelių. Na, ir šiame dešimt- 
metyj, atrodo, fašizmui bus lemta pra
žūti.

Bėgyje praeito dešimtmečio Lietuvoje 
įvyko miližniškų pakaitų. Padedama 
Raudonosios Armijos, Lietuvos liaudis 
apsivalė nuo juodojo fašizmo, lietuvių 
tauta nusitarė gyventi naujuoju gyveni
mu, socijalistiniu gyvenimu ir įstoti į ta
rybinių tautų,šeimą — federaciją. Lietu
va buvo vokiečių okupuota, persekiota, 
draskyta, plėšta ir Lietuva, Vinco Kapsu
ko numylėtoji gimtinė, šiandien ir ^ėl 
laisva, ir kuria naują, laimingą, socijalis- 
tinį gyvenimą!

Jeigu Lietuvos liaudis taip energingai 
kovojo prieš vokiečių okupaciją, jeigu 
Lietuvos miškai buvo pilni Lietuvos par
tizanų, tai už tai didelis nuopelnas pri
klauso ir V. Kapsukui, — jo paliktiesiems 
mokymams, jo auklėjimui.

Jeigu Lietuva šiandien yra tarybinė 
respublika, jeigu jos žmonės pradėjo gy
venti nauju, socijalistiniu, gyvenimu, tai 
už tai didelis nuopelnas priklauso ir V. 
Kapsukui.

Tarybų Lietuvos priešakyj šiandien 
matome stovinčius jaunus vyrus, tokius, 
kaip Ant. Sniečkus, Kazys Preikšas, Mė- 
čis Gedvilas, Juozas Guzevičius, ir kiti,— 
tai vis vyrai, kurių išsiauklėjime daug į- 
takos padarė kapsukizmas.

Vincas Kapsukas buvo ne tik darbi
ninkų vadas, revoliucionierius, kovotojas, 
bet ir karštas lietuvių tautos patrijotas. 
Dėl Lietuvos liaudies laisvės jis gyveno, 
kovojo ir kentėjo. Sunkiai dirbdamas, jis 
gavo ligą, kuri Kapsuką be laiko nuva
rė į šaltuosius kapus.

Dėl jo didelių, šviesių darbų, lietuvių 
tauta Vinco Kapsuko niekad nepamirš!

___  ___ , J . •»
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REAKCINIAM ABAZE 

NUSIVILIMAS DĖL KRY
MO KONFERENCIJOS 
Milžiniška Amerikos žmo

nių dauguma džiaugiasi 
Krymo konferencijos dar
bais. Tačiau nereikia many
ki, kad mes šioje šalyje ne- 
I turime tokių, kurie tuos 
darbus susiriesdami keik?a. 
Štai New York World-Tele- 

Igram vienas iš Scripps-Ho- 
iward laikraščių, jau pasvei
kino ta konferencija su be
sąlyginiu pasmerkimu. To 
laikraščio vas. 13 dienos lai
doje kolumnistas Simms dar 
vieną sykį palieja krokodi- 
liškų ašarų dėl Lenkijos — 
ne dėl Lenkijos, žinoma, bet 
dėl saujelės lenkų ponų Lon
done. Krymo paktas, girdi, 
“beveik visai sunaikina Len
kijos ateities nepriklauso
mybes viltį.” Maskva bosau- 
sianti ant tos šalies.

“Nuo dabar,” šaukia 
Simms, ’’jokia Varšuvos val
džia nebeišdrįs daryti sutar
tį, prekybos susitarimą, 
non-agresijos paktą ar bet 
kokį kitą reikalą atlikti su 
kita kuria valdžia be atsi- 
kla tįsimo Maskvos pirma.”

O tokia situacija, aišku, 
Simms labai nepatinka. Mat, 
Simms ir jo politinio plauko 
“diplomatiniai ekspertai” 
dar vis nėra atsipalaidoję 
nuo tos vilties, jog Jungti
nių Tautų vienybė subyrės, 
jog Taryb. Są-ga bus izoliuo
ta, jos įtaka pasaulyje dava- 
ryta iki nulio. Jie negali da- 
sileisti nei tos minties, jog 
po karo kuri nors Tarybų 
Sąjungos kaimyninė valsty
bė turės pirma atsiklausti 
Maskvos, o ne Berlyno. Juos 
tiesiog iš proto varo ta 
mintis, jog Lenkija nebe
galės būti saujalės pilsuds- 
kinių padūkėlių tarptautinė
je arenoje tampoma, kaip 
kokia pasenus prostitutė.

Bet su tuo didžiuoju isto
riniu faktu anksčiau ar vė
liau visi turės susitaikyti: 
Tarybų Sąjunga yra galin
ga tarptautinė jėga; jos kai
mynai, tame tarpe ir Lenki
ja, nebegalės būti intrigų ir 
konspiracijų lizdai; tose ša

lyse valdžios turi sugyventi 
draugiškai su savo didžiuo
ju kaimynu ir tartis su juo- 
mi dėlei didžiųjų prekybos 
ir kitų sutarčių problemų. 
Taip šiandien daro Ameri
kos kaimynai. Argentinos, 
valdžia bandė tos gero kai
myniško sugyvenimo politi- 
tikos neprisilaikyti ir ją 
mūsų vyriausybė atmetė ir 
pasmerkė.

Todėl ir visų Simmsų 
verkšlenimai nebepakeis si
tuacijos Europoje.

To paties World-Teleg
ram redaktorius tą pačią 
dieną irgi labai nepasitenki
nęs Krymo konferencija. Jis 
siūlo, kad busimoji Jungti
nių Tautų konferencija, ku
ri įvyks balandžio mėnesį 
San Francisco mieste, per
kratinėtų ir pataisytų Kry
mo konferencijos nutari
mus.

To redaktoriaus sampro
tavimu, Krymo konferenci
joj viskas išėjo taip, kaip 
norėjo Stalinas. Prezidentas 
Rooseveltas norėjęs kitaip, 
bet‘jis buvęs bejėgis. Girdi, 
Stalinas turėjęs tris tuzus 
savo rankoje, o Rooseveltas 
tik vieną! Tat, aišku, vie
nas tūzas negalėjo sukirsti 
trijų tūzų.

Kas per vieni tie Stalino 
tūzai? Štai jie:

Pirmas, “Stalinas jau turi 
savo rankoje rytinę dalį Vo
kietijos ir visą rytinę dalį 
Europos, išskyrus Graikiją 
ir stipriausią militarinę jė- 
ją kontinente.”

Antras, “pirma konferen
cijos jis buvo gavęs Chur- 
chillo sutikimą su Rusijos 
reikalavimais.”

Trečias, “Stalino galia pa
dėti mums ar nepadėti su
pliekti Japoniją.”

Na, o vargšas Roosevelto 
tūzas buvęs tik tas, jog jis 
galėjęs pagrūmoti Stalinui 
pasitraukti iš europinio ka
ro prieš Vokietiją. Tačiau, 
girdi, pats Stalinas žinojo, 
kad Rooseveltas tatai nepa
darys !

Vadinasi, pagal World- 
Telegram, net ir tas vienas 
Roosevelto tūzas buvo be jo-

J»4 »«■»() «■»<) OKI «■» o «■»< <>«* O «*>< <• <•

kios praktiškos vertės!
Švelniausia pasakius, visi 

šitie World-Telegram išve
džiojimai yra‘naujas reak
cionierių blofas jų pastan
gose padalinti Jungtines 
Tautas ir nuolatos palaikyti 
Ameriką nepasitikėjime ir 
nuožiūroje link Tarybų Są
jungos. Prieš kelias savaites 
jie sušilę reikalavo trijų di
džiųjų konferencijos, nes, 
girdi, Stalinas baigia viską 
pasigrobti. Dabar, kai kon
ferencija įvyko, jie plepa a- 
pie “tuzus” ir Stalino lai
mėjimus.

Gi Krymo konferencijoje 
laimėjo ne Stalinas, ne Roo
seveltas, ne Churchillas, bet 
bendrasis visos žmonijos 
reikalas.

Reikale Centralinio Archyvo

Latvijoj ir Estijos reikalas 
jau yra užbaigtas, ,nes jos 
jau “yra susijungusios” su

ŽIOPLESNIS, NEGU MA
NĖME

Labai žingeidi! dar kartą 
pažvelgti į klerikalinę lietu
vių spaudą, ką ji rašė laike 
Krymo konferencijos eigos 
ir kokias instrukcijas davė 
Rooseveltui ir Churchillui. 
Paimkime kunigų Draugą. 
Vasario 9 dieną ilgam trijų 
špaltų editoriale Šimutis 
smulkmeniškai išdėstė, kaip 
ir koki klausimai toje kon
ferencijoj turi būti išspręsti. 
O priėjęs prie Baltijos kraš
tų, jis šitaip posteringavo:

“Mes neabejojame, kad 
jis (Baltijos kraštų klausi
mas. — Red.) bus svarsty
tas. Tiesa, Maskva “urbi et 
orbi” skelbia, kad Lietuvos,

Sovietų Rusija. Bet ir Va- 
šingtonui ir Londonui yra 
labai gerai žinoma, kad tos 
trys tautos tokio “susijun
gimo” akto nėra padariusios 
ir kad jos nori gyventi lais
vu ir nepriklausomu gyveni
mu. Baltijos valstybių oku
pacijos 1940 m. ir Maskvos 
sugalvotos ir policinėmis 
priemonėmis pravestos rin
kimų komedijos nepripažino 
demokratinių valstybių vy
riausybės ir nepripažįsta. 
Todėl, nepaisant kaip stip
riai Maskva argumentuos, 
kad nebekelti “išrišto” Bal
tijos valstybių klausimo, nei 
Rooseveltas nei Churchill su 
tuo Maskvos nusistatymu 
nesutiks ir tų tautų ateities 
klausimas bus svarstomas.”

Matote, kaip Draugo re
daktorius neturėjo jokių 
abejonių: ot, taip bus daro
ma, o ne kitaip. Taip in
struktuoja Draugo redakto
rius ir taip turės būti!

Skaitai žmogus ir manai: 
gal gi Draugo redaktorius 

j ir tikėjo tam, ką jis čia sa
paliojo. Bet tas tik reikštų, 
kad jis didesnis politinis 
žioplys, negu mes manėme. 
Nes juk tik paskutinis ne

išmanėlis galėjo tikėti, kad 
į Rooseveltas ir Churchillas 
nuvažiavo Kryman pravesti 
gyveniman lietuviškų sme- 
tonininkų, klerikalų ir men
ševikų užgaidas. Tik pasku
tinis durnelis galėjo tikėti, 
kad Krymo konferencija pa
neigs Lietuvos žmonių va
lią, demokratiniu būdu pa
reikštą 1940 metais.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humbolflt 2-7964
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VIDAUS AUSIES ir panAšūs preparatai sta-
ĮDEGIMAS Ičiai stebuklus išdarinėja, ko

Toks, trumpai suėmus, buvo Vinco 
Kapsuko gyvenimas. Nepaprastai įdo
mus, nepaprastai pilnas dinamikos, veik
smų.

Du stambiausi Kapsuko veikalai yra 
šie: “Caro Kalėjimuose” ir ’’Pirmoji Pro
letarinė Revoliucija Lietuvoj.” Kapsukas 
buvo žymus literatas; jis yra parašęs ir 
dailiosios literatūros kurinių — apysa
kaičių, .taipgi literatūros kritikos straip
snių. Be to, parašė daug mažesnių kny
gelių ir brošiūrų.

II.
Kapsukas mirė kaip tik tais metais, 

kada pasaulyj prasidėjo platus judėjimas 
Už sudarymą liaudies frontų, už organi
zavimą plačiuoju baru kovos prieš fašiz
mą. Nes 1935 metais fašizmas pradėjo 
garsiai barškinti kardu, grąsindamas pa
sauliui karu.

Pastarasis dešimtmetis yra bene vie-(| 
nas turtingiausių įvykiais dešimtmečių

Žlunga Jų Viltis.
Po Krymo konferencijos ne kaip jau

čiasi ir lietuviškieji smetonaciai Ameri
koje. Jie dar vis vylėsi, vis manė, būk 
Krymo konferencijoje busiąs iškeltas rei
kalavimas grąžinti Lietuvon “kontinu- 
itetą”, — smetonininkus. Bet tiems po
nams teko nusivilti. ’’Kontinuitetas” nu
trūko ir jie jo dabar sumegzti niekaip ne- 
valios. , J

Tolydžio ne koki vėjai pradėjo pūsti ir 
iš Washingtono. Sakoma, Žadeikis jau 
ne begalinąs algos. Gal neužilgo jam bus 
pasakyta iš valstybės departmento tvir
tesnis ir atviresnis žodis.

Jų “bendrasis fondas” taipgi ne ko
kioj padėtyj: klerikalų ir socialistų po
litikieriai bijosi, jog neužilgo jiems gali 
būti pasakyta: “užsidarykit.”

Jeigu taip bus, tai galime suprasti, ko- 
kion velniavon atsidurs tūli ponai, gau
sią riebias algas!

; u žodžiu, tiems ponams atrodo ne labai 
j Unagi ateitis.

Pagalinus konkretus darbas 
pradėtas ir varomas pirmyn. 
Turime pastovų komitetą, da
bar tik lieka neatlaidžiai dirb
ti, kelt kapitalą, rinkti medžia
gą, indeksuoti, įrišti, kad būtų 
darbas pavyzdingas. Reikia ra
ginti visuomenę, kad prisidėtų 
prie to darbo kaip archyvine 
medžiaga, taip ir finanstais.

Po plačias mūsų lietuviškas 
kolonijas yra daugybės pašal- 
pinių ir kultūrinių draugijų, 
taipgi įvairių kliubų, kurių pa
matiniai tikslai yra remti ap
švietę, remti kultūrinius su
manymus ir lt. Na, tai čia 
yra gera proga atsikreipti į tas 
visas mūsų draugijas, kurios 
yra pasižadėjusios net savo 
konstitucijose, remti ir vykinti 
apšvietos darbą tarpe brolių 
lietuvių. Nėra tyresnio kultūri
nio darbo, kaip kad įsteigimas 
ir palaikymas įCentralinio Ar
chyvo ir tas darbas jau virto 
realybe. Dabar tik reikia dau
giau medžiagos, daugiau finan
sinės paramos nuo pavienių
ypatų ir nuo mūsų draugysčių. 
Tikrai jaučiu, kad tas darbas 
ras moralę ir materialę užuo
jautą lietuvių išeivijoje.

Dabar, kaip tas mūsų Ar
chyvas tvarkysis ir kokia jo 
“išlaukinė” išvaizda bus, arba 
administratyvis kodeksas, nuo 
to priklausys Archyvo vertin
gumas ir reikšmė mūsų kultū
riniam gyvenime, arba jo vieta
kultūroj. Pažiūrėkime į ‘patį- 
žodį Archyvas: reiškia abelnas 
rinkinys išėjusių iš apyvartos:

i dėti įstaiga. Dar dadėkime su
tvarkymą ir tvarkingą užlaiky
mą, nes tas labai svarbu, ki- 

itaip niekas nebūtų kaip tik 
konglomeratas.

(1) Stipriai turi būt įrišta 
i medžiaga į tam tikrus volu- 
I mus.

(2) Turi būt kiekvienas vė
lumas indeksuotas.

(3) Būtinai visa medžiaga 
turi būt absrektuota.

(4) Pasibaigus metams, Ar
chyvo Valdyba turi išleisti ofi- 
cijalį buletiną, kur tilptų pil
nas raportas, kas buvo nuveik
ta. »Buletine taipgi turėtų tilp
ti alfabetiškai sutvarkyti Ar
chyvo rėmėjų - vardai, ir kaip 
aukščiau sakiau, indeksas ir 
abstrektas medžiagos; tekis 
buletinas būtų tikras raktas į 
Archyvą.

Tiesa, didelis darbas. Todėl 
reikalaujam visų lietuvių prisi
dėjimo prie šio darbo, nes tai 
yra vienas didžiausių kultūri
nių darbų. Aš daugelį sykių 
pastebėjau mūsiškių vardus

Drauge gydytojau, pra
šau man duoti kokį patari
mą apie mano ausį. Mano 
ausis yra sugedusi per 45 
metus. Aš tąja ausia negir
džiu. Ir teka iš jos pūliai, 
kurie labai smirda: turiu 
valyti kas diena.

Labai daug man daro ne
smagumo, bet man neskau
da. Dabar mane vienas dak
taras gydo nuo tulžies ir 
kepenų ligos ir nuo aukšto 
kraujo slėgimo. Tai šitas 
daktaras nusiuntė pas ausų 
daktarą ir jau gavau 8 gy
dymus, bet, kaip bėgo pir
ma, taip ir dabar.

Ko aš noriu paklausti jū
sų, daktare: ar jis gali ausį 
išgydyt ar ne? Gal tik pini- 
gaunas? Aš esu 54 metų, 5 
pėdų ir 8 colių, 210 svarų. 
Skaitau Laisvę ir lauksiu 
atsakymo.
Atsakymas.

Jums, Drauge; yra labai 
įsisenėjęs vidaus ausies įde
gimas (chronic otitis me
dia), veikiausia kaipo pasė
ka kokio bakterinio apsikrė- 
timo arba limpamosios li
gos.

Su visišku išgydymu čia 
galimybių kaip ir nėra. Per
daug jau įsibingėjęs tas 
bakterinis puvimas, sugadi
nęs liaunutėlius klausos a- 
parato audinius, suėdęs gal

pirma nei manyt nebuvo ga
lima.

Todėl sakyt, kad anas au
sų gydytojas tik taip sau 
praktikuojasi ant jūsų au
sies ir pinigus gaudo — bū
tų netikslu ir neteisinga. 
Toks savo srities ligų žino
vas - specialistas, turįs gero 
prityrimo ir einąs su medi
cinos pažanga, gali daug ką 
nuveikti.

Yra atsitikimų, kad ir ga
na menka priemonė, nuo
sekliai ir primygtinai varto
jama, padaro gerų pasėkų. 
Kad ir tokia lengva priemo
nė, kaip:

Boric acid 20 grs.
Alcohol 2 ozs.
Lašinkite į ausį to skiedi

nio trejetą kartų kas diena 
ir vis paskui pabūkite su ta 
ausia aukštyn atsukta po 
keletą minučių. Ausies med
vilne nekamšykite, palikite 
be nieko.

Milwaukee, Wis.
Padėka

Širdingai dėk a vo jame mūsų 
brangiam ii’ mylimam draugui 
už taip brangią dovaną dien
raštį Laisvę, kaipo mylimą sve
tį, atsilankantį kasdien. Oh, 
aš nei nežinau, kaip ir padė- 
kavoti, tai yra, didžiausia at
mintis dėl mūsų kožną dieną. 
Aš pasitikiu, kad ateis laikas,

raštų, dokumentų ir jiems su-iįsiepi yra vieta.

vienur ar kitur, kur tik svar
bus kultūros darbas. Taigi, da
bar mes reikalaujam visų lietu
vių vieningai dirbti, nėra rei
kalo ant tvoros rymot, kiekvie
no simpatija ir finansinis pri
sidėjimas prie darbo yra rei
kalingas.

Sakoma, kokius grūdus sėsi, 
tokius ir vaisius imsi, čia 
kiekvienam lietuviui proga pri
sidėti prie šio kultūrinio darbo, 
čia ne ideologijos .reikalas, bet 
grynai kultūros darbas ir vi-.

P. A. Jalui,

ir mažulyčius kauliukus a- 
napus būgnelio.

Žinoma, jei smarkiai ir 
.griežtai imtis visų naujo vi
nių moderninės medicinos 
gydomųjų priemonių, būtų 
.galima gal ir visai sustab
dyt tą įsigalėjusį puvimą. 
Tokių dabar galingų yra 
bakterijoms stabdyt prie
monių ! Sulfa vaistai (sulfa- 
tiazolis, sulfaquinidinas ir 
M), penicilinas (penicillin), 
tirOtricinAs (thįrothrycin)

kada man ir vėl teks susitik
ti ypatiškai ir širdingai padė- 
kavoti už neužgęstantį drau
giškumą.

Mes dabar turime daug lai
ko skaityti laikraščius. Mano 
vyras yra po daktaro priežiū
ra ir negali dirbti, tai laikraš
tį skaito, taip pat ir aš myliu 
skaityti, kaip tik laiko pagau
nu.

Ir ačiū labai širdingai Lais
vės redakcijai už siuntinėjimą 
laikraščio.

Konstancija Marks.
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I I I r I VII t A ir B M E N AS
Marijampolės Teatro

Marijampolėje įvyko miesto teatro sezono 
atidarymas. Atidaromąjį žodį tarė ilgalaikis 
teatro darbuotojas drg. A. Jasiūnas. Jis pa
minėjo, kad teatras buvo įkurtas 1940 m. ru
denį, tad šiemet teatras kaip tik šią dieną 
mini ket vėrių savo gyvavimo metų sukaktu
ves. Po kelių pirmųjų stropaus ir įtempto 
darbo mėnesių sukurtasis teatro kolektyvas 
marijampoliečiams davė pirmąją premjerą — 
K. Binkio 5 veiksmų veikalą “Atžalynas.” To
liau buvo ruošiamasi naujo veikalo — Kor- 
neičuko “Platono rečeto” — pastatymui. Nuo 
1941 m. rudens šis teatras turėjo virsti vals
tybiniu teatru.

1941 m. vokiškieji okupantai, tik įsiveržus, 
nužudė talentingą trupės aktorių Vilkozerskį 
ir seną Lietuvos teatrų veikėją režisierių So- 
bolį. O 1944 m., artinantis Raudonajai Armi
jai, išvežė ir kitus labiausiai pasižymėjusius 
aktorius, apie kurių likimą iki šiol nieko neži
noma. Nuo rudojo teroro žuvusieji teatro dar
buotojai buvo pagerbti atsistojimu.

Okupantai, bėgdami iš Marijampolės mies
to, labai smarkiai apiplėšė ir teatrą, išvogda
mi visus geresniuosius kostiumus, scenos 
įrengimus ir visus kitus vertingesnius daik
tus. Tuo teatrui buvo suduotas skaudus, be
veik mirtinas smūgis. Bet nežiūrint visos pa
darytos moralinės ir materijaiinės žalos, te
atras, energingo režisieriaus ir direktoriaus 
drg. Tumkevičiaus ir vjiso teatro kolektyvo 
pasiaukojančio darbo dėka, buvo atgaivintas 
in dabar su savo menu vėl stoja tarnauti dir
bančiai Suvalkijos liaudžiai, kuri pasiryžusi 
savo vienintelį teatrą visa kuo remti.

Skaudžiai nukentėjęs teatras dar nepajėgė 
tiek atsigauti, kad sezono atidarymui galėtų 
pastatyti premjerą ar atnaujinti kurį nors 
veikalą iš gausaus repertuaro, tad šiuo kartu 
tesuruoštas tik spektaklis — koncertas. Arti
miausioje ateityje bus duodamos ištisinių vei
kalų premjeros. P dviejų savaičių Marijampo

Kosto Korsako Eilė
raščiai Rusiškai

Iš Maskvos Vilnių ką tik pasiekė dait viena 
maloni literatūrinė naujiena—tai K. Korsako 
eilėraščių, išverstų į rusų kalbą, rinkinys 
“V razluke” (“Atsiskyrus”). Rinkinį išleido 
Valstybinė Leidykla (Goslitizdat) Maskvoje 
10,000 egz. tiražu. Rinkinyje įdėta 35 eilėraš
čiai ir'poemos, kurių tarpe visa eilė dar neiš
spausdintų net lietuvių kalba. Eilėraščius iš*- 
vertė tokie žymūs Tarybų Sąjungos vertėjai, 
kaip M. Zenkevič, D. Brodskij, S. Serumskij, 
V. Kazin, A. Globa,’ S. Mar, V. Levik, V. Der- 
žavin, V. Zviaginceva ir kt. Daugumas ver
timų atlikti nepaprastai tiksliai ir talentingai, 
su giliu originalo pajautimu.

Rinkiniui įžangą parašė žymus tarybinis 
kritikas Kornelij Zelinskij, suteikdamas bio
grafinių žinių apie autorių ir trumpai apibū
dindamas jo poeziją.

“šios knygos puslapiai,-—rašo K. Zelinskij, 
sudaro lyrinį dienoraštį, priklausantį vieno 
žymiausiųjų dabarties lietuvių rašytojų 
plunksnai, šie eilėraščiai — tai duoklė šir
dies, perpildytos neapykantos vokiškiesiems 
grobikams ir didžiulio ilgesio savo laikinai ne
tektąją! tėvynei, jos mieliesiems laukams ir 
miškams. Tai poezija, kuri ištryško iš sujau
dintos širdies žmogaus, perskirto su tėvynė ir 
šeima, tai nesulaikomas monologas apie tai, 
ko negalima nutylėti, kas veržiasi iš vidaus.”

Savo įžangą K. Zelinskij baigia šiais reikš
mingais žodžiais:

“Kai šie eilėraščiai' pasieks skaitytoją, Ta
rybų Lietuva jau bus išvaduota, ir tada ši iš
siilgusios'ir užsirūstinusios širdies poezija su
silies su išvaduotų žmonių džiaugsmo ašaro
mis. Tragiškieji įvykiai gimdo herojus, ir jie 
taip pat sužadino žmonėse poeziją, kaip pa
aštrintą pergyvenamos tikrovės išraišką. Ir 
Korsakas, — poetas, pagimdytas karo, gal būt, 
pasakys, peržengdamas savo gimtojo namo 
slenkstį: “Aš Rusijoje tapau savo mylimos 
Lietuvos poetu.” Rinkinį .kruopščiai redagavo 
S. Chitarova. Rinkinio gale pridėti atitinkami 
komentarai.

K. Korsako eilėraščių rinkinys rusų kalba 
dar labiau padės susipažinti įvairiataučiui 
tarybiniam skaitytojui su naująja lietuvių po
ezija, išaugusia Tėvynės karo metu, šis rinki
nys — tai jau 7-toji lietuvių poezijos knyga, 
išėjusi per paskutiniuosius dvejus metus ru
sų kalba.

Tačiau ir lietuviui skaitytojui, kuris K. 
Korsako eilėraščius gali pasiskaityti origina
le, šis rinkinys kaip ir kiti mūsų poezijos ver
timai į rusų kalbą, sudarys malonią- literatū
rinę lektūrą. j X P*

Sezono Atidarymas
lė išvys pirmąją savo teatro naują premjerą.

LKP (b) Marijampolės apskr. komiteto var
du teatro kolektyvą sveikino sekretorius drg. 
Naujalis, apskr. vykdomojo k-to vardu—drg. 
Leonavičius, miesto vykd. k-to vardu — drg. 
Grincevičius ir Avižienius, Marijampolės LL 
KJS vardu — drg. Dilys. Taip pat buvo per
skaityti liaudies mokytojų ir Kauno Jaunimo 
Teatro sveikinimai.

Spektaklyje — koncerte Mikaitė solo padai
navo “Oi greičiau, greičiau,” “Kur bakūžė sa
manota,” “Lakštingalos daina.”

Mergaičių choras, styginiam orkestrui pri
tariant, išpildė “Plaukia sau laivelis” (muzi
ka Šimkaus) ir kit. Labanauskaitė padekla
mavo Kosto Korsako eilėraštį “Tėvyne ma
no.” Mišrus choras išpildė: “Daina apie tėvy
nę” (muzika Dunajevskio), “Dunda žemė” ir 
kt. Dubinaitė padeklamavo Salomėjos Nėries 
eilėraštį “Raudonarmiečio motina.” Tumkevi- 
čius ypač meniškai išpildė A. Venclovos eilė
raštį “Tėviškė.”

Be to, buvo suvaidintas K. Binkio vaizdelis 
“Aukso gromata.”

Koncertą — spektaklį pastatė rež. Tumke- 
vicius, scenovaizdį piešė aktOr. Banaitis, Bo- 
tyrius ir Sodaitis.

Muzikinei spektaklio — koncerto daliai va
dovavo chorvedys ir muzikas drg. Gurevičius. 
Taip pat buvo išpildyta keletas tautinių šo
kių, kai kurie iš jų, žiūrovų prašymu, buvo 
pakartoti, šokiams vadovavo Katilienė.

Tenka pažymėti, kad Marijampolės teatro 
kolektyvo vadovas drg. Tumkevičius meni
niam aktorių lygiui pakelti prie teatro įstei
gė meno studiją — dramos kursus, kuriuos 
lankys ne tik senieji aktoriai, bet bus priima
mi ir paruošiami kolektyvo papildymui nauji 
aktoriai.

Po šio pirmo pasirodymo tenka laukti iš 
Marijampolės teatro naujų, jau stipresnių pa
sirodymų,- kurie, reikia tikėtis, marijampolie
čių lūkesčių neapvils. A. Vosylius.

EUROPIETIS
Tai buvo prie trejis metus.
Naujai paskirtas švietimo ir kultūros rei

kalų valdytojas savo tarnautojams kalbėjo tą 
patį, ką skelbė laikraščiai ir ant sienų iškli
juoti plakatai. Būtent:

“Karas mus iš vergijos išvadavo. Lietuva 
grįžo Europon, mes vėl esame europiečiai.”

Baigęs prakalbą jis liepė departamentų di
rektoriams susirinkti į jo kabinetą ir refe
ruoti, kas padaryta ir kas daroma šalies kul
tūrai atstatyti.

— Ponas valdytojau, leiskite man dėl teat
rų, išsitarti, — pirmas prašneko kultūros de- 
partmento direktorius.

— Apie teatrus vėliau. Malonėkite luktert. 
Pradėsime nuo aukštųjų mokyklų. -Ponas Pak
štai, — kreipėsi jis į akiniuotą, gaužtais pe
čiais vyrą, — atleistųjų sąrašą Tamsta pa
ruošei ?

— Taip, padariau, kaip liepėt. Surašiau 
visus universiteto profesorius darvinistus, re
liatyvistus, marksistus ir ateistus.

— Duokite čia sąrašą.
— Prašau.
— Hm, 24 iš viso. Argi tiek jų ir tebuvo?
— Tiek, pone valdytojau.
— Puiku.
Rašalan padažė plunksną ir sąrašo kairia

jam kampe įstrižai užrašė “Atleidžiu iš pa
reigų.” Pastatė datą ir pasirašė.

— Rytoj pristatykite man sąrašą tų, ku
riuos turėsim pakelt į docentus ir profesorius.

— Klausau, pone valdytojau!
— Dabar kas iš eilės? Vidurinės mokyklos? 

Prašau.
Rezoliucija įstrižai sąrašą atleido gimnazijų 

ir seminarijų direktorius ir kuo nors labiau 
pasireiškusius mokytojus.

Toliau sekė institutai,(Specialios ir pradžios 
mokyklos. Ant galo atėjo kultūros departa
mento eilė.

—Vieton nežinia kur dingusio teatro direk
toriaus, toms pareigoms prašyčiau skirti po
ną Faustą Kiršą, — kalbėjo ilgais, suveltais 
plaukais, palyginti, dar jaunas žmogus.

— O kas jis toks, lietuvis?
— Taip, ’ j
— Iš vardo ir pavardės neatrodo, kad jis 

lietuvis būtų.
— Tikrai, pone valdytojau, tai juk senosios 

mūsų kartos poetas, kilęs nuo Zarasų.
Kiek nesmagiai pasijutęs direktorius ėmė 

pasakot Fausto Kiršos biografiją, aiškinda
mas kada ir kokius eilėraščių rinkinius ir po
emas jis yra išleidęs.

— Gerai, palik jo prašymą. Jeigu pasiro

dys, jog tiesą sakai, galėsiu paskirti. Daugiau 
nieko? *

— Dar aš norėčiau truputį dėl repertuaro. 
Kaip žinot, senųjų veikalų .kaip “Topazas,” 
“Prieš srovę,” “Dėdės Tomo lūšnelė” nebega
lima vaidint. Reikia naujų ieškot. Režisierius 
norėtų “Norą” statyti.

— Kokią “Norą”?
— Ibseno, Henriko.
— Ką? Henriko, ar to komedijanto, su ku

riuo aš drauge Panevėžyj mokiausi mašinraš
čio ir buhalterijos kursuose? Tai jis dramas 
užsimanė rašyti?

Kuklusis direktorius iš gėdos dar labiau 
paraudo.

—Ne, ne to. “Nora” Ibseno, to žymaus nor
vego.

— Tiesa, Ibseno pavardė man girdėta. Gal 
būt jis ir neblogai rašo. Duokit čia man tą 
jo veikalą, aš perskaitysiu ir pasakysiu, gali
ma jį statyt ar ne.

— Neturiu čia su savim, pone Valdytojau.
— Tai ką gi man tamsta siūlai katę maiše!
Į tai nebuvo kas atsakyti. Departamentų 

direktoriai tylėjo.
— Tada pasitarimą baigiam, — valdytojas 

atsistojo iš patogios su atrama kėdės ir atsi
sveikindamas tarė: — Mano ponai, aš jums 
dar kartą primenu, jog azijatų, barbarų ga
dynė yra baigta. Mūsų brangioji tėvynė grįžo 
atgal Europon, mes vėl tapom europiečiais, 
kuo galim didžiuotis.

Išsiskirsčiusieji ėjo gatvėmis ir matė artyn 
į frontą važiuojančius tankus, žygiuojančius 

kareivius, prie namų plevėsavo vėliavos, o ant 
tvorų ir sienų kabėjo plakatai, skelbiantieji 
tą pačią linksmą naujieną, apie kurią kalbėjo 
paskirtasis švietimo ir kultūros reikalų val
dytojas. L Jurginis.

Pašešupėliais
Pašešupėliais žaliais raistais 
Kadaise braidėm nušvitę dviese. 
Ten mano irgi tada svajota, 
Kaip bendro ūkio vagas čia tiesim.

Pašešupėliais laukai kvietiniai, 
Ragaišių žemė, baltų pyragų. 
Ar kartą pirmą ar paskutinį 
Ten myli—kraujas jaunai vis dega.

Pašešupėliais žiedų žiedeliai.
Lakštutės gojuos saldžiai lakštuoja, 
Kas myli—džiaugsmo čia tam ikvaliai.

Tik vieno trūko: laisvės artojam. 
Dabar, kai laisvei saulužė kėlės,— 
Bus da smagiau čia, Pašešupėliais.

Liudas Gira.

Vadas
Tą rytą tirpo gelsvas sniegas, 
Ir saulė kilo kruvina
Pro debesis. Po mūšio miegas 
Užspaudė jam akis. Viena

Ranka bejėgiškai nukrito.
Kita — kerštingai sugniaužta, 
Ir rodėsi — iš jos išskrido 
Tik prieš sekundę granata.

Mums rodės — jo širdis dar plaka. 
Atmerks akis, suriks — pirmyn.
Pakils ir ves mus į ataką 
Gyvenimo ir laisvės gint.

Ir rodės, — melsvos lūpos sako: 
Koks tu, gyvenime, puikus.
O jo primerktos tamsios akys 
Dar regi Lietuvos miškus.

Jam negiedojo paukščių choras 
Beržų šarmotų šakose, 
Tik ūžė vokiškas motoras 
Viršum galvos debesyse.

Ir toly nuo duslių patrankų 
Lojimo krūpčiojo laukai, 
Kai mes į duobę jį ant rankų 
Nuleidome, kovų draugai.

Ir vėl į mūšio lauką ėjom, 
Ir vedė vėl laimėti mus 
Tas, kurs gyvenimą mylėjo 
Dainas, ir juoką ir draugus.

Mums rodės—jo širdis dar plaka. 
Atmerks akis,—suriks—pirmyn.
Pakils ir vėl mus į ataką
Jis ves dainos ir laisvės gint.

Antanas Venclova.

Laisvėjančiai Lietuvai
Tėvyne! Rūtų ir bijūnų žeme!
Šalie skaisčios aušros ir vakarų tylių, 
šiandien mūs džiaugsmas dangų remia 
Viršūnėmis tavų beržų žalių.

Ir kaip neremt, jei jam širdy nėr vietos, 
Jei jis nebetelpa ir žemėj visoje?—
—Sveiki! Sveiki laukai ir pievos numylėtos, 
Sveiki nušvitę laisvės šviesoje.

Brangi aušra ties Vilnium pasikėlė,
Sujudo upės aukso vilnimis,
Kaimai ir miestai žemės motinėlės, 
Lietuviškos žemelės su mumis!

Baigi, tėvyne, eit grobikui lažą, 
Kaip mums tave, laisvėjančią myluot? 
Apglėbt tave ir išbučiuot — permaža, 
Nedaug ir savo širdį atiduot.

Vacys R eini oris.

Ar Kenčiate
NESMAGUMUS

Galvos Skaudėjimo?

Suvalkiečių Žeme
Neleidai niekad niekam tu savęs pažeminti, 
Ne kartą Lietuvos kalbėdavai vardu, 
Kudirkos krašte mielas ir Kapsuko žemė, 
Šalie mūs pažangios, kilnios mirties vardų.

Kadaise ištarei Basaniaus tujen lūpom 
Tautos mūs atgimimo pirmą savą žodį, 
O kai dumble tautybės maklerių suklupom, 
Pirmoji tu iš jo išeit kelius mum rodei.

/

Paskui Skučai ilgai kalėjirrįuosna grūdo 
Geriausius sūnus tavo, dukras tavo. Tvirto 
Tačiau tai nepalaužė suvalkiečių būdo.

Taip pat jų valios kieto plieno nepakirto 
Nė smurtas vokiečio. Sušvitus laisvei vėlei— 
Kaip buvus būsi tu—pirmoji tėviškėj.

Liudas Gira.

Kai jumi prikimba veiksmini* už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
garų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter's daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikiei skilviui ma
lonų šilumos jausmu. 
Jei jūs vėl norite jausU 
džiaugsmą malonios pa
gelbės nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
{>at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvį, įsigykite 
Gomoto šian-

jimac vartok 
taip kaip nuro-

Pavasarinis 
Pasveikinimas

Iš pilko debesio griaustinis pirmas 
Nusčiavo dirvomis neartom, apkasais.
Raukšlėja nugaros rugienos širmos 
Ir klausosi šiaudeliais parudavusiais visais.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui" pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

nyv n 6°° vert®* U I I\.A1 Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo rcumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštie* 
nevirškinimas ir rėmuo.

Beržai, kaip dideli, apsnūdę dėdės,
Išėjo į laukus vienuose marškiniuos, 
Net epušaitės lieknosios, tarytum susigėdo,— 
Nuraudę viršūnėlėmis vis slepias už tvoros.

Pavasaris ir vėjas žaidžia karkluos
Ir supa pumpurus, kaip slyvas, ant vandens, 
Linksmi berniokai girdo upėj arklius 
Ir su daina į pūdymus išjos šiandien.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtų 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
60(? vertės — bandymui bonkute* 
Olejo ir Magolo.

I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)
' Vardas................ _______ ....... —..............

Adresas— ....... .................——____

Pašto Ofisas............... ........... ..............
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.I Dept. 674-R4EF

i 2501 Washington Blvd.. Chicago 12. Ill. i 
| 256 Stanley St, Winnipeg, Man.. Can. Į

Stiklas Kaip Ne Stiklas
Su pirmu baltu pakalnutės žiedu
Iš tolo sveikinam tave, geroji Lietuva!
Ir galvas vandenin įrėmę vienmarškiniai dėdės
Mums pritaria linguodami: sveika gyva!
Karuža, 1944, IV, 16 d.

VI. Mozūriūnas.

Dniepras
Nesitrauksiu, neisiu niekur— 
Taip ilgai čia lauktas svečias. 
Dniepras mano, šaltas Dniepras! 
Stepės mano, stepės plačios!

Ugnyje kovos—viens kito
Mes ilgėjomės atskilti.
Priešai bėgo, priešai krito ... 
Mindžiau juos—ir juodą mirtį.

Kaip gyvenimas— gražus tu, 
Kaip širdis tėvynės—šventas.
Jeigu žūti lemta—žūstu
Ant gimtinio Dniepro kranto.

Priešai nebegrįš čia niekad,—
Jie dugne šaltam sustingę.
Dniepras mano, gyvas Dniepras!
Mes abudu—nemirtingi.

Salomėja Nėris.

Dabar Amerikoj yra dir
bama tokios rūšys stiklo, 
kad jis beveik nesudaužo
mas, turi plieno stiprumą, 
yra lengvas kaip butelio 
kamštis; yra supjaustomas 
pjūkleliu, kaip medis, ir ne- 
sutrūksta, padėjus jį nuo 
ledo tuoj ant ugnies. Šian
dien yra tokio stiklo, kad 
jis suverpiamas į siūlus ir 
suaudžiamas į audeklus.

Karo, metu, suprantama, 
yra aprėžta naujųjų stiklo 
rūšių dirbimas, apart tų, ku
rios tarnauja kariniams 
reikalams.

Courtney E. Ward, ameri
kietis, Amerikos Darbo Fede
racijos veikėjas, dalyvauja 
Londone tarptautinėje darbo 
unijų konferencijoje, kaip te- 
mytojas. Jis yra maliorių bro
lijos 6-to distrikto sekretorius. 
Tas distriktas randasi Cleve
land, Ohio.

* ... - --------------y
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Žemaitijos Keliais
tas velnias prūsas nebegrįžtų, — sako 
Notėnų gyventojas, lopydamas tinklą.

— Tėvai, o kur čia vanduo, kad tinklą 
ruoši? — paklausiau.

— Ek vakali. Tata zuikiams, vo ir ko- 
rapkoms susigadys.

Vindeikių gaspadorius šildosi į staktą 
atsirėmęs prieš rūdens saulę ir filosofuo
ja:

— Ot melavo, tai melavo, tie begėdžiai 
prūsokai. Sakė šį, sakė tą. O kai atėjo, 
tai tik zdrastvui pasakė, nu dar ir me
daus paprašė. Vot ir viskas. Ant širdies 
taip gerai, ale o tuojau kad pašoks 
pyktis ant tų vokiečių už tą melavimą. 
Rupūžes į miltus sumalčiau, sakau, kad 
dabar čia pasipintų. Kiek jie sveikatos 
iš mūsų iščiulpė.

— Bet, žinai, ponali, (atsiprašau skai
tytojų, bet visoje Žemaitijoje mus vadino 
tik ponaliais), kad mūsiškiai žydmušiai 
visoki netoli kritę nuo vokiečių. Plėšė 
kaip pašėlę, ir ratus, ir arklius, ir dvira
čius, — viską grobė, ir visus vadino bol
ševikais, kurie savo turtą slėpė. Jau kad 
sąrančiai, tai sąrančiai. Bukštu.

Iš tikrųjų, lietuviškieji fašistai, vokie
čių batlaižiai visoje Žemaitijoje, kur tik 
jų koja užkliuvo, padarė gyventojams la
bai daug žalos. Į kiekvieną pasiliekantį 
ramiai savo sodyboje jie žiūrėjo kaip į 
priešą. Tie išgamos tris metus su viršum 
stengėsi plėšti savo kraštą, o eidami pa
tys į pragarą, norėjo padaryti žmonėms 
kiek galima daugiau žalos. Bet tas pas
kutinis pasispardymas mažai kur tepa
vyko. Paplavų duobės smarvė nusirito 
paskui hitlerinius grobikus į Vokietiją, 
kur jie susilauks tinkamo galo.

*

Seda nuo karo pusėtinai nukentėjusi. 
Nežiūrint laikino fronto artumo mieste
lyje jau buvo jaučiamas atgyjantis gy
venimas. Vietos gyventojai, ant rankovių 
užsirišę raudonus raikščius, ėjo milicijos 
pareigas. Nedidelis popieriaus lapas pri
klijuotas prie medinio namo, bylojo apie 
vietos vykdomojo komiteto buvimą.

Toks reiškinys buvo ryškus visoje Lie
tuvoje. Liaudis nieko nelaukdama tuoj 
pat vietoje organizuoja tarybinę valdžią 
ir griebiasi normalaus gyvenimo atstaty
mo darbo.

Dar sveikesnei ir geresnės išvaizdos 
pavyko išlikti Žemaitijos sostinei — Tel
šiams. Čia okupantams tik labai nedau
gelyje vietų pasisekė padaryti miestui 
žalą. Atsirado žmonių, kurie okupantams 
sukliudė jų juodus tikslus įgyvendinti. 
Telšių ir visos Lietuvos gyventojai tiems 
žmonėms yra dėkingi. Partijos apskrities 
komiteto sekretorius drg. Bauža sako:

— Telšiai kudašių išnešė beveik sveiki. 
Kad tik dabar fašistiniai maitvanagiai 
atskridę nepadarytų daugiau žalos, mes 
greitai atgausim normalią išvaizdą. Sun
koka su padėtimi ūkiuose, — skundžiasi 
drg. sekretorius, — nes iš žmonių yra 
atimta labai daug traukiamosios jėgos 
ir galvijų. Bet žemaičiai nenusimena. At
eina šalta ir sunki žiema,bet ji tokia bus 
paskutinė. Toliau bus geriau.

. *

Pirmieji įspūdžiai po Žemaičių kraštą 
paliko gerą nuotaiką. Susidūrus su oku
pantų žalos pasekmėmis teks labiau su
raukti kaktą, įtempti jėgas. Bet vokiečių 
pėdsakai Žemaitijoje bus nutrinti ne blo
giau ir ne lėčiau, kaip ir kitose Lietuvos 
vietose. Kraštas išsivadavo gyventi ir 
kurti. Tuo keliu jis ir eis tvirtu žingsniu.

i Laisve—-Liberty, ^Lithuanian ^Daily
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Philadelphia, Pa.
(Pabaiga)

— Svarbiausia yra tai, kad žemaičiai 
tarybinę valdžią sutinka su entuziazmu. 
Po vokiečių siautėjimo, jie mūsų laukė 
kaip išganymo, — sako drg. Simonavi- 
čius. — Pirmą mano tvarkymo dieną ne
turėjau net kambario. Raštus rašiau ant 
prieangio akmeninių laiptų atsisėdęs. O 
dabar palengva viskas ir tvarkosi. Sun
kiausias uždavinys, be abejo, yra su kad
rais.

Iš tikro, Kretinga, kai man teko joje 
būti, atrodė lyg išmirusi. Bet ir šiuo at
žvilgiu susitvarkys, nes dauguma mies
tiečių išvyko į kaimus, bijodami karo 
veiksmų. Akmuo ir tas apželia laikui bė
gant.

Kelias į Palangą lygus ir puikus. Iš 
tolo jau matosi bažnyčios adata ir kve
pia jūrų samanomis. Taip miela artintis 
šuoliais į tą vietą, kur prabėgo gražiausi 
jaunystės metai. Kiek kartų svajonėmis 
persikeldavau į gintarinį pajūrį ir ne
kantraudamas laukiau tos valandos, ka
da bus galima brangią vietą pamatyti. 
Štai ta valanda atėjo. Palanga laisva nuo 
okupantų.

Visai neseniai baltojo smėlio takais 
replinėjo kubiliūniški burmistrai ir kita 
smarvė. Čia dar bandė tupėti ir įstaty
mus leisti Lietuvos satrapas Rentelnas 
su savo gauja. Dabar jų ir kvapo nebeli
ko. šniokščia laisva jūra ir žaliasis miš
kas. Alėjose pageltusių lapų krūvos, iš- 
birėję langai. Bet miestas, ypač vilų ra
jonas, tebėra sveikas ir ateinan
čią vasarą jame viešnagę galės surasti 
tūkstančiai mūsų darbo žmonių.

Šiaip jau miestelis tuščias. Kur-ne-kur 
gyventojas pasirodo. Viduriu kelio eina 
plačiais žingsniais pažįstamas žvejas— 
Vainoras. Jo laivu ne kartą teko į jūrą 
išplaukti.

— Nieko. Palanga gyvens, — sako jis. 
— Senamiestis truputį nukentėjo, vokie
čiai bandė laikytis iš jūros.

Pamiškėje prie kelio į Liepoją guli 
krūvos sudaužytų visokių vokiškų ma
šinų. Čia juos užklupo mūsų kariuomenės 
baudžiamioji ranka. Visi bandymai pra
silaužti pajūriu iš Liepojos pusės į Klai
pėdą vokiečiams nepaprastai daug kaina
vo ir absoliutiškai nieko nedavė, išskyrus 
mirtį ii’ nelaisvę.

Vienoje pusėje Naglio kalnas, kitoje 
Birutės. Jiedu abudu brangūs kiekvienam 
lietuviui. Dabar jie mūsų ir nuo jų. mūsų 
akis laisvai žvelgia į putotas Baltijos pla
tumas.

Nedideliam Darbėnų miesteliui nuo ka
ro teko gerokai nukentėti. Čia buvo su
sitelkę vokiškų auto-mašinų vilkstinės. 
Tas vilkstines ’’pavaišino” mūsų štur- 
muotojai. Ir dabar pilnos gatvės sudau
žytų visokių vokiškų griozdų. Be abejo, 
kliuvo ir miesteliui.

Čia, šiame jaunystės dienų kampelyje, 
sunkią okupacijos ir teroro bangą per- 
kentė seni tėvukai. Jie nesusivaldė verkę. 
Jie džiaugiasi lyg maži vaikai. Trijų su 
viršum metų naktis pasibaigė. Dabar bus 
geriau, žymiai geriau, nors karas dar ir 
nepasibaigė.

Pro Darbėnus neplatus vieškeliukas 
bėga per Grūšlaukę į Salantus. Bet ir 
palei šį kelią grioviuose guli sudegę, sky
lėtais šonais “tigrai”. Žemaitijos keliuo
se ir laukuose pakirto juos tarybinis 
sviedinys, atgabentas iš gigantiškųjų 
Uralo kalvių.

Pirmyn žygiuoja mūsų kariuomenė, 
važiuoja gigantiški motorizuoti pabūklai, 
eina mūsų tankai. Jie gabena pirtį tiems 
fricams ir viso pasaulio fašistiniams pa
daužoms, kurie sulindo į Liepojos' ir 
Ventpilės maišą.

Daug Žemaitijos tiltų vokiški barbarai 
sugriovė ir susprogdino. Akis jieško Sa
lantas geležinkelio tilto: ar jis sveikas? 
Tiek daug darbo įdėta į jį, iki jis pa
statytas. Ir krūtinė lengviau atsikvepia 
pamačius, kad tiltas tebestovi sveikas. 
Nesuspėjo. Iš tikrųjų nesuspėjo. Salan
tiškis žemaitis sako:

— Lėkė, kaip velnių apsiėdę. Rods, 
akis kas jiems išplikino. Vot dėl to ir pa
siliko.

Salantai mažai tenukentėję. Gyvento
jai būriuojasi aplink namus, kalbasi su 
raudonarmiečiais. Matyti kelios iš papkės 
skubom padarytos tarybinės iškabos. 
Prasideda naujas gyvenimas.

Kur važiuoji, kur žvelgi, — laukai ža
liuoja. •-

— Duonelės bus, mėselės bus, kad tik

Aukokite Laisves
Bazarui

Dienraščio Laisves Bazaras įvyks kovo 
(March) 16, 17 ir 18 dienomis. Bus Grand 
Paradise Salėse, 318 Grand St., Brooklyn,
N. Y.

Dienraštis Laisve yra visos Amerikos lie
tuvių dienraštis. Iš visos Amerikos laukiame 
dovanų dienraščiui Laisvei. Laisves 'bazaras 
privalo rūpėti kiekvienam dienraštį Laisvę 
mylinčiam žmogui.

Dienraštis Laisvė rūpinasi įsigyti savo 
spaustuvei tinkamą namą. Remdami Laisvės 
bazarą, kartu paremsite namo įsigijimo rei
kalą.

Supraskite, jog brooklyniečiams Laisvės 
bazaras kainuos keli tūkstančiai dolerių arba 
po kelioliką dolerių kiekvienam. Taigi toliau 
gyvenantieji Laisvės patriotai, kiekvienas ga
lėtų paaukoti bazarui po dolerį-kitą.

Iš LPT Komiteto Veikimo
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komitetas nupirko už $400 
Lietuvos vaikams viršutinių, ir 
apatinių drapanų nupiginta 
kaina ir dar rengiasi nupirkti 
už keletą šimtų dolerių. Komi
tetas susirinko ir sutvarkė dra
panas pasiuntimui į Brookly- 
ną. Lietuvių Itepublikonų Su
sivienijimas aukojo $200, tai 
už tą sumą buvo paskirta apie 
30 vaikų aprengti. Vardas L. 
R. Susivienijimo buvo atmuš
ta rašomąja mašinėle ant au
deklo šmotelio ir įsiūta sekan
čiai : “Dovana nuo Lietuvių 
R e p u b 1 ikonų Susivienijimo, 
1218 Wallace St., Philadel
phia, Pa., U. S. of America.”

Lietuvoj vaikučiai, gavę do
vaną, galės parašyti šiai drau
gijai padėkos žodį. Kitos dra
panos buvo sužymėtos LPT 
Komiteto vardu.

Drapanų aukojime/ lyg ap
sistojo, o tai daugiausiai dėl 
blogo oro ir fondo vadinamo 
“Bendrojo” ir legališko, kuris 
surinko daug drapanų ir jas 
laiko policijos stotyje ar ko
kiame drėgname kambaryje ir 
Lietuvon nesiunčia. Biznieriai 
iš to komiteto plačiai aplankė

Phila. lietuvius ir išgavo daug 
drapanų renkant Lietuvos var
du.-Daug lietuvių nežino skir
tumo tarpe vieno ar‘ kito šel
pimo komiteto ir su užuojauta 
aukauja drapanas ir pinigus.

Phila. lietuviai, atsiminkite, 
kad drapanas padėvėtas ir nu
pirktas, čeverykus ir dalį mais
to, medikamentų ir kitus daik
tus į Lietuvą siunčia tik Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
tas per Russian War Relief. 
Kito kelio nėra. Ponai iš “ben
dro fondo” laiko tas drapanas 
Amerikoj ir pūdo, nes jie ti
kisi, kad smetonizmas bus su
grąžintas Lietuvon. Lenkijos 
panašūs ponai atgyveno savo 
karjerą; Lietuvos ir Lenkijos, 
kaip ir daugelio išlaisvintų 
tautų liaudis, pasiskyrė savo 
valdžias ir fašistinį brudą me
ta Į išmatas.

Phila. LPT Komitetas su
traukė pačias didžiausias 
draugijas ir' organizacijas. 
“Bendras fondas” jungia savo 
jėgas parapijose ir mulkina 
tuos žmones.

Drapanų yra aukavę Mar
cinkevičiai, 4046 N. 6th St.; 
bet nebuvo pagarsinta. Mrs. 
Utkus, 780 N. 50th St., kuri 
aukavo daug drapanų. Lietu
vių. Frankfordo Pašai, draugi
ja surinko daug drapanų ir 
čeverykų. Rep.

Elizabeth, N. J.

LWUV£M
T<-?xGLRIflUSIA DUONA
T^SSCHOLES BAKING O

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

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

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

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zęidat
Savininkai

411 Grand St. BrooklynJONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 6-6191

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel, Virginia 7-4499.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-6043

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.
* »•.

Nedėlioj, vasario-11 d. at
sibuvo prakalbos Lietuvių 
Laisvės Svetainėje. Kalbėjo d. 
A. Bimba, visiems gerai žino
mas ir pažįstamas kalbėtojas. 
Jį myli visi lietuviai, kurie su
pranta dabartinį periodą.

Man išėjus iš prakalbų, su
tikau vieną ypatą, biznierių, 
kuris tuojau pradėjo kritikuo
ti kalbėtoją, kad kalbėtojas 
pilnai neišsireiškė apie ko
munizmą. Aš jam atsakiau, 
kad mes dabar turime prezi
dentą, kuris atstovauja visą 
liaudį ir komunistai remia jį, 
sutinka su juo. Tada ir jis su 
manimi sutiko.

Prakalbso labai puikiai pa
vyko, nors publikos neperdaug 
buvo, bet žmonės buvo labai 
nuoširdūs, tą parodo ii’ jų au
kos, kurių buvo surinkta apie 
$240 pagalbai Lietuvos žmo
nių.

Bendrai publika labai užga
nėdinta ir dėkinga A. Bimbai 
už tokią įdomią prakalbą.

Girdėjau, kad viena mote
ris, kuri veikia Raudonojo 
Kryžiaus įstaigoje, barė vie
tinį lietuvių kunigą, kad jis 
laiko surinktas drapanas ir 
nesiunčia į Lietuvą.

Užėjau pas drg. F. ir M. 
Varkalus ir užsiminiau apie 
prakalbas. Drg. M. Varkalie-

Thomas J. Klimaitis
Graborius—Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.
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nė tuojau išsiėmė $5 ir paau
kavo Lietuvos žmonių pagal- I 
bai ir sakė, kad jai patinka 
dabartinė Lietuvos valdžia. Ir 
aš patsai aukoju dar $1 Lais
vės -Jjazaro reikalams. Pinigus 
persiunčiu į Laisvę.

J. Wizbar.

TALKININKŲ ATSIŠAU
KIMAI I VOKIEČIUS
Amerikiečių armijos radi

jas Anglijoj vėl atsišaukė į 
vokiečius pasiduoti, nes juo 
giau jie priešinsis, juo blo
giau jiems bus. Maskvos ra
dijas šaukė Breslau didmie
sčio vokiečius pasiduoti ir 
taip išgelbėti savo miestą 
nuo sunaikinimo.

Chinai atgriebė Pingsheką 
nuo japonų.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repšius 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Sk». 

CAMBRIDGE, MASS.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID  AI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

_ _ mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS
gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA
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ŠAUKIA ITALUS VEIKT 
PRIEŠ NACIUS

Roma. — Amerikiečių ko- 
mandierius generolas Clark 
ir Italijos generalis štabas 
per radiją šaukė patrijotus 
šiaurinėje Italijos dalyje 
pasmarkint sabotažo veiks
mus prieš vokiečius; sako, 
“artėja galutiniosios atakos 
laikas” prieš vokiečius toje 
Italijos srity j.

Maskva. — Sovietų kariai 
vas. 14 d. visuose frontuose 
sudaužė bei sunkiai sužalojo 
90 vokiečių tankų ir nušovė 
25 jų lėktuvus.

Hitlerininkai veja gyven
tojus iš rytinės Saksonijos, 
Vokietijos provincijos, nes 
Raudonoji Armija iš Silezi
jos jau Įsiveržė į Saksoniją.

Amerikos lakūnai padegė 
dirbtinio gazolino fabriką 
Magdeburge, Vokietijoj.

London. — Talkininkų 
bombanešiai sunaikino jau 
80 procentų visų žibalo ir 
gazolino fabrikų Vokieitjoj.

Newark, N. J.
Mirė B. Deržinauskas

Vasario 7 d., mirė Bronius 
Deržinauskas po ilgos ir kan
kinančios vėžio ligos. Buvo 
dedamos visos pastangos gel
bėti gyvastį, bet viskas buvo 
veltui.

Bronius Deržinauskas buvo! 
LLD 5-tos kuopos nariu ir į 
daug prisidėjo tvėrime LDS 8-i 
tos kuopos. Buvo pirmutinis i 
minėtos kuopos pirmininkas, oi 
vėliau finansų raštininkas iki į 
1938 m., o vėliau iki pereitų' 
metų pabaigos iždininku.

Drg. Deržinauskas gimė 
1895 metais, gegužės 15 d., i 
Panevėžio apylinkėj. Į Ame
riką atvyko 1911 metais, bū
damas tik 16-kos metų ir ap
sigyveno Pittsburghe, vėliau 
'Zanesville, Ohio, iš kur ir bu
vo pašauktas į Amerikos ar
miją laike Pirmo Pasaulinio 
Karo. Francijoj išbuvo apie 
16-ką mėnesių, karo fronte.

Karui pasibaigus, gyveno 
Waterbury, o 1920 metais at
vyko į Newarka, kur susipa
žino ir vedė Oną Gudaitis. 
Neilgai jie gyveno, nes po tri
jų metų mirė jo mylima mote
ris, palikdama 16-kos mėne
sių sūnų — Bronių. Jaunasis 
Bronius Deržinauskas dabar 
tarnauja karo laivyne ir nega
lėjo dalyvauti tėvo laidotuvė
se, nes randasi kur nors Ra
miajame Vandenyne.

Per pastaruosius 17-ką me
tų Br. Deržinauskas su Pranu 
Pavalkiu pusininkais užlaikė 
saliūną ir restauraciją, 562 E. 
Ferry St. Jis buvo plačiai ži
nomas, todėl ir daug žmonių 
dalyvavo jo laidotuvėse, buvo 
daug gėlių nuo giminių ir 
draugų ir buvo vainikas nuo 
LDS 8-tos kuopos.

Velionis būdavo užimtas 
biznio reikalais, bet jis nieka
dos neatsisakė padirbėti mūsų 
organizacijų piknikuose ir ki
tuose parengimuose. Buvo de
legatu į tris LDS seimus, bu
vo nariu vietinio Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto ir, 
rodosi^ keliais atvejais nuvežė 
reikmenis į LPTK centrą, į 
Brooklyną.

Velionis Br. Deržinauskas 
palaidotas vasario 10 d. su re
liginėmis apeigomis i šv. Kry
žiaus -kapines, N. Arlington, 
N. J. Laidotuvių pareigas at
liko Mykolas Okialis, Jr.

Velionio partnerys Pranas 
Pavaikys ir velionio draugė 
Gr. Karbet, kurie rūpinosi lai
dotuvėmis, širdingai dėkavoja 
visiems, kurie dalyvavo laido
tuvėse, kurie atsiuntė gėlių. 
Ilsėkis, dzrauge, Amerikos že
melėj, o mes rūpinsimės pra
kilniais reikalais, kuriuos ir 
jūs branginote.

V. J. Kasparas.

VIRŠŲ VYRAS - MALIAVOTOJAS 
TAIPGI AUTO MECHANIKAI 

IR PAGELBININKAI
Pelnu pasidalinimo propozicija tinkamam, 

patyrusiam vyrui. Nuolatinis darbas. 
Puiki pokarine prosą.

Kreipkimės 8 A.M. iki 6 P.M.
REIMAN PONTIAC CO., 
1000 Market St., Paterson, N. J. 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(44)

BALTINIŲ IŠNEŠIOTOJAI 
Patyrę. Kreipkitės į Housekeeper.

HOTEL VICTORIA
7th Ave. prie 51st St.

(41)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

I

JUNIOR TELLER
STEN0GRAFE-TYP1STE

I. B. M. Proof Machine 
Operatoriai

Puikiausia Proga Gabiem 
Pradiniam.

Patraukianti Alga

TELEFONUOKITE
CHICKERING 4-3500

(45)

BERNIUKAI—MERGINOS
Lengvam sandėlio darbui išsiuntimų 
departmente moterų pirikimų ofise.

GERA ALGA.
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė.

Proga Viršlaikiam. 
Pastovus Darbas.

HARTFIELD STORES, 
505 8TH AVĖ., N. Y. C.

!  (43)

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ 
IR FINIŠERKŲ REIKIA 

Prie geresnių moteriškų coatų. 
Nuolatinis darbas.

BROADWAY CLOAK CO., 
273 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(42)

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų Rūmui

L Merginų Coatai 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

NUOLATINIS DARBAS
Pradžiai $24 už 40 Valandų

REISMAN—ROTHMAN 
520—8th Avenue, N. Y. C.

(42)

OPERATORIAI
Lengvam Kariniam Darbui

U. S. Armijai Vilnonių Field Jackets 
Prie sustatymo, rankovių darymo, 

abelnai operatorių, nuo kavalkų 
ar nuo laiko darbas^

PUIKI ALGA

HOBOKEN COAT CO.
2887 Atlantic Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. APplegate 7-0534-5 -

(48)

OPERATORIAI
VIENA IR DVIEM ADATOM

PRIE CANVAS 
PUIKIAUSIA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

ADAMS CONTRACTING 
ENTERPRISES

610-28 SMITH ST., 
BROOKLYN.

8TH AVE. SUBVE IKI 
SMITH—9TH ST., BROOKLYN

(42)

PROSYTOJAI
Finišerial ir Operatoriai

Unijinė dirbtuvė. Nuolatinis Darbas. 
Gera Alga.

I GENERAL TAILORS
307 — 1st St., arti .Walker St. 

Cliffside Park. N.-J.
(42)

*....■ ■■■■■.................. T«- ■ ....

Sovietai telkia daugiau 
jėgų prieš vokiečius Erank- 
forte ir Kuestrine į rytus 
nuo Berlyno.

Jankiai tebenaikina japo 
nų likučius Maniloj.

Japonai išžudė ,daug civi
lių Filipinų vyrų, moterų ir 
vaijcų Maniloje, kurių lavo
nus amerikiečiai atrado.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Applegarth Hotel su 

gėrimų leidimu (license) ir 10 ake- 
rių žemės, ant gero kelio ,tik 3 mai- 
lės nuo Hightstown, N. J. Namas 
gražiai atrodo ir geras. Iš viso 14 
kambarių. Biznis per daug metų ge
rai išdirbtas, žemė gera, viskas ge
rai auga. Kaina $12,000. Ant vietos 
sužinosite priežastį pardavimo. An
trašas: John & Anna Warwick, 
Applegarth Hotel, Applegarth & Pro
spect Plains Rd., Hightstown, N. J. 
Telefonas Hightstown 135-R-l.

(39-44)

REIKIA
VYRŲ

KRITIŠKAM KARINIAM DARBUI

LAISNIŲOTO FIREMANO
PRIE GARINIO PEČIAUS

VYRAI ABELNAM KARINIAM DARBUI
POKARINĖ PROGA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
rz o Trrotr Trrf7'Q

DECORA COMPANY LTD.
510 BELMONT AVE. 

HALEDON, N. J.
. (45)

VYRAI
JAUNI VYRAI

Lengvas fabriko prie stalo darbas.
KARINIS FABRIKAS 
50 IKI 60 VALANDŲ 

NUOLATINIS DARBAS
MATYKITE MR. ELBERT,

238 40TH STREET,
BROOKLYN, N. Y. 

_______________________________________ (47)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDELIO darbui

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS .

MR. W. J. HICKEY
N. Y. DOCK CO.
GALE MONTAGUE ST., 

BROOKLYN, N. Y.

VYRAI—VYRAI
Sandėliui, Maspeth, L. I. Būtina pramonė. 
Linksmos darbo sąlygos. Abelnai uždarbiai 

$55—$.60 j savaitę. Pokarinė proga.
E. D. Giberson & Co., 57th Street 

ir Grand Ave., Maspeth, L. L

OFISUI BERNIUKAI
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
Taipgi dalies laiko darbininkai. 

60c Į VALANDĄ 
Nuolatinis darbas 
Pokarinė proga 

Kreipkitės 
CONSOLIDATED LITHOGRAPHING CO..

Matykite Mr. iCutler 
1013 Grand St., Brooklyn.

(47)

VYRAI
PURŠKIMUI IR MIRKYMUI 

Gera Alga.
TALKING TOY CO., 

105 Lorimer St., Brooklyn.
• (47)

MEDŽIO DARBININKAS 
STALIORIUS IR 
MAŠINŲ VYRAS 

TALKING TOY CO..
105 LORIMER ST.. BROOKLYN.

 (47)

VYRAI 
FABRIKO DARBAS 

Gera Alga.
TALKING TOY CO..

105 Lorimer St., Brooklyn.
 (47)

APVALYTOJAS 
Daugmeninei skalbyklai.

KREIPKITĖS I SHELDON FOSTER, 
566 DeKalb Ave., Brooklyn.

(44)

REIKIA VYRŲ 
KRITIŠKAM KzVRINIAM 

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI. 
Nereikalaujama Išsilavinimo. 

POKARINĖ ATEITIS.
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS CO. 

113 EAST CENTER ST., 
NUTLEY, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(43)

APVALYTOJAS-DIENOM
VALANDOS 8 A.M.

1KI 5 P.M.
APVALYTOJAS--NAKTIM

VALANDOS 5 P.M.
IKI 11 P.M.

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 
REIKALAUJAMA • PALIUQSAVI-

MO PAREIŠKIMO.

MELCHIOR, ARMSTRONG
DESSAU CO,

GRAND AVE. 
RIDGEFIELD, N. J. 
TELEFONUOKITE 

MORSEMERE 6-5900
(41)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakilimam* 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.

(48)

VETERANS
Tęskite Atlikimą Savo Pareigų 
BŪTINUOSE DARBUOSE

VYRAI
REIKALINGI IŠSIUNTIMAM 

ĮRENGIMŲ Į UŽSIENIUS 
Dėl smulkesnių informacijų 

Kreipkitės
ARGO PACKAGING CO.

418 Cherry St., 
Philadelphia, Pa. 

EMPLOYMENT OFFICE.
(44)

REIKIA 
BARTENDERIO 
DARBAS DIENOM 

REIKALAUJAMA PALIŪDIJ1MO 
LUCKYS BAR & GRILL

15 GRAND STREET EXTENSION, 
BROOKLYN.

’(41)

VYRAI 
MOKINIAI 
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius. 
NAKTINIS ŠIFTAS. 

71/20 i Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius. 
GREITI PAKILIMAI 

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsie Linija.

(46)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

(41)

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE|PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemišką 

įrengimą seniai įstęigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis pas
U.S.E.S., 4417 Frankford Ave. jL (48) !

........... .....<

REIKALINGI FIREMEN
Reilly Stoker Boiler 

NUOLATINIS DARBAS. 
GEROS ALGOS.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
BUDMAR MILLS & MFG. CO.

350 Hoover Ave., 
BLOOMFIELD, N. J.

(43)

ABELNAI PAGELBININKAI
100%, KARINIS DARBAS

8 VALANDOS VIRŠLAIKIŲ
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
.610-28 SMITH ST., > 

BROOKLYN.
8TH AVE. SUBVE IKI 

SMITH—9TH ST., BROOKLYN
(42)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(44)

PASIUNTINĖS H 
$85. Į MĖNESĮ PRADŽIAI .. 

VIDUJ IR Iš LAUKO 
DARBAS.

DVI JAUNESNES 
STENOGRAFES 
$125. Į Menesį Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS 
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAVIN1MU

FILE RAŠTININKĖ
$115. PRADŽIAI

5 DIENŲ SAVAITĖ ' 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI
VALANDOS 9 IKI 5 .<

TELEFONUOKITE
BARCLAY 7-3900

(46)

TYPISTES
GEROS VALANDOS

ALGA $22.
INSURANCE 
KOMPANIJAI

WHITEHALL 3-4664
PERSONNEL DEPT.

_____________________________________ , (46)

BANKO DARBININKĖS
BURROUGHS BOOKKEEPERS
JAUNESNĖS RAŠTININKĖS

LINKSMOS DARBO VALANDOS
RECTOR 2-9050

(12)

MERGINOS
PAKAVIMUI POTATO CHIPS 

GERAI ĮKELTA .ALGA 
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

CROMPTON FOOD PRODUCTS CO.,
19 OAKLAND AVE., JERSEY CITY

 (41)

MOTERYS 
Daugmeninei Skalbyklai

Ideališkos darbo sąlygos. Kreipkitės
SHELDON FOSTER, 566 DeKALB AVE., 

BROOKLYN.
(44)

OFISO MERGINA
PRADINĖ

DIDELEI DOWNTOWN 
KORPORACIJAI

PUIKIAUSIOS APLINKYBĖS

PROGA PAKILIMAM.
KREIPKITĖS ROOM 3454
120 BROADWAY, N. Y. C.

(41)

RAŠTININKES
DARBAI PRIE FILING, 

CLAIM IR STATISTIKŲ 
DEPARTMENTUOSE.

ŠIEK-TIEK TYPING
INSURANCE COMPANY 

DOWNTOWN NEW YORK •
5 DIENŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS Į
PERSONNEL OFISĄ

151 WILLIAM STREET
N. Y. CITY.

(42)

MERGINOS
PAGELBĖJIMUI LABORATORIJO
JE IR IŠSIUNTIMAMS, PRIE UŽ

DĖJIMO LABELIŲ IR 
LENGVAM FILLING.

40 VALANDŲ
5 DIENŲ SAVAITĖ 

APMOKAMOS V AKACIJOS
KREIPKITĖS

P. R. DREYER, INC.,
119 WEST 19TH ST., N. Y. C.

(41)

1OS 4ĮAVED 
ROW 0R100% 
TAKEN BY THE 

B. AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

MERGINOS - MOTERYS
Kodėl nesimokyti linksmą 

GERAI APMOKAMĄ AMATĄ?
MES IŠMOKINSIME TAVE

POPIERINIŲ PATTERN LANKSTYMO
Jums bus UŽMOKĖTA laike mokinimosi. ’

PUIKIAUSI UŽDARBIAI 1
TOS KURIOS TURI GABUMŲ 

Šviesios, linksmos aplinkybės 
Patogi Transportacija

CONDE NAST PUBLICATIONS
114 East 32nd Street (Room 401)

(Tarpe Park & Lexington Avės., N. Y. C.)
(44) 

~T~~~ —.......................... - i7iii~iT~

MERGINOS
Patyrusios prie

Viena ir Dviem Adatom 
SIUVAMOS MAŠINOS 
GERA ALGA—BONAI 
Dirbti prie WACS Blouses 

Ginkluotom Jiegom
100% VALDŽIOS DARBAS 

Aplikacijos Gaunamos 
Bile -Laiku Dienomis

TALLYRAND SPORTSWEAR
153 Lawrence St. (kamp. R. R. Av.) 

HACKENSACK, N. J.
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

_________________________________________(42)

TYPISTĖ
JAUNA 

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-MHR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA.

(44)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valandos 12:30 P.M. 
iki 9 P.M.

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA. 
________________________________________ (48) 

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PL (4ft)
TYPISTĖ

Mokėjimas comptometry naudinga. 
Įvairus darbas kaštų accounting departmente. 

, Puiki proga nuolatiniam darbui.
MR. .B RAITI G.

REPUBLIC STEEL CORP.
72 Sęott Ave.. Brooklyn. 

EVERGĘEEN 8-8300.
(46)

BURROUGHS
BOOKKEEPING

MAŠINŲ OPERATORĖS
MODEL NR. 2300
T^LĘEONUOKITE
RECTOR 2-0900
EXTENSION 6

(42)

PROGA
Didelė downtown New York 

Insurance Company turi vietų dėl
STENOGRAPHERS 

TYPISTS 
KNYGVEDŽIŲ

RASTINES DARBININKIŲ 
NUOLATINE ALGA 

34 VALANDŲ SAVAITE 
LINKSMAME OFISE 
Patogu visom subvėm.

Kompanija turi nuosavą Kafete- 
riją, Sveikatos Departmentą, 

Grupinę Gyvybės ir Medi kalės 
Priežiūros Insurance, 

Pensijos Systema. 
RAŠYKITE AR ŠAUKITE

NATIONAL SURETY 
CORPORATION 
Personnel Department, 

4 ALBANY STREET, 
NEW YORK, N. Y.

TYPIST
Inteligentiška mergina prie filing ir 
telefonavimo mažame eksporto ofise.

5 DIENŲ SAVAITĖ
RAŠYKITE BOX 302, 

20 W. 43RD ST., N. Y. CITY.
MERGINOS

LENGVAM DARBUI • ,
Gera Alga.

TALKING TOY CO..
105 Lorimer St., Brooklyn. .________________ an

PATYRUSI RAŠTINĖS 
DARBININKE

MOKANTI TYPING
Vedimui Supirkimų Departmento

Rekordų Dideliam Išdirbimų 
Fabrikui, Kuris Randasi 

Queens.
Puikiausi Pokariniai Prospektai.

S. GUMPERT CO., INC.
94-02 104th St.,

Ozone Park 16, L. I.

(41)

BECKWITH—CHANDLER
REIKIA

Merginų, kurios turi high school mokslą, tam 
lygų ar daugiau, kaipo laboratorijoje pagel- 
bininkių. Patyrimo nereikia. Moderniškos, 

švarios aplinkybės.
Prisilaikoma WMC taisyklių. Saukite 

Mr. F. E. Avery,
MITCHELL 2-5603.

(41j>

MERGINOS--MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas
Nereikalingas • 

Būtinas
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL
ELECTRIC

SUPPLY CORP. į
585 HUDSON ST., N.Y.C. . į

(Bile West Side Subvė iki 14th St.) 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

______________________________________ (41)

STENOGRAFĖS J
Gera alga. Penkių dienų savaitė. Puikiausios 1
darbo sąlygos moderniniai įrengtame ofise.

Pokarinė ateitis.
Saukite dėl susitarimo pasimatymui* 

MRS. HALĖM AN U 4
MARKET 3-5550 — EXT. No. 7

P. Ballantine & Sons
Freeman & Ferry Sta., Newark, N. J.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(41> H



Šeštas pilsi apis

NewWto^K0zfe7ini(H
Tarp Lietuvių

To šiuo antgalviu pereitą 
ketvirtadienį tilpusiose žinutė
se padarėme klaidą. Atitaisius 
žinutę, kaip O. Y. buvo para
šyta, ji yra tokia:

Mano gerų draugų Roko ir 
Antaninos Povilauskų sūnus 
serga. Linkiu jaunuoliui grei
tai pasveikti.

Sofija Thomson džiaugiasi 
turėjusi linksmiausį gimtadie
nį pereitą antradienį, 13-tą. 
Priežastis: neseniai išvykęs 
kariškon tarnybon vienatinis 
jos sūnus Eugene telefonavo 
iš savo 
srityje.

stoties Great Lakes
♦. ' i

Balčiūnienė, Varpo 
savininkė, po 
“gall stones”

Ona 
duonkepyklos 
operacijos ant 
sėkmingai sveiksta. Tačiau gal 
dar savaitę ar daugiau turės 
būti ligoninėj. Po sunkios ope- 
rcijos nelengva atsistoti ant sa
vų kojų. Randasi West Side 
Hospital, New Yorke.

Ona žamauskienė, gale per
eitų metų buvusi sunkiai su
žeista automobiliaus, sveiksta, 
šiomis dienomis sugrįžo iš li
goninės namo, Glendale, L. I. 
Tačiau pilnos sveikatos dar 
neatgavo ir namie turės gydy
tis ir ilsėtis.

Numatė Pagalbą Nuo 
Juodojo Turgaus

tam tikrą 
cigarotų į 
to fondo 
krautuvių

nuo- 
ben- 
duos 
savi-

ne
ką i-

Wo-

Kad paakstinti mažuosius 
cigaretų pardavėjus raportuo
ti juodojo turgaus cigaretų 
perkupčius, Kainų Adminis
tracijos vedėjas pasiūlė naują 
dalyką. Jis siūlė visiems ci
garetų išdirbėjams ir perkup- 
čiams atskirti 
šimtį padarytų 
drą fondą. Iš 
cigaretų tiems 
ninkams, kurie negaus cigare
tų nuo tų perkupčių ar išdir- 
bėjų, kurie kerštaus dėl 
pirkimo juodojo turgaus 
nomis.

Kainų administratorius 
olley gražiuoju prašė cigaretų 
dirbėjus ir perkupčius koope
ruoti suvaldymui juodojo tur
gaus cigaretų prekyboje. Ta
čiau, sakė jis, OPA turi įstaty
mus, pagal kuriuos griežtai 
bus imami už pakarpos ban
dantieji ir toliau juodąjį tur
gų plėsti ar jam pataikauti.

Ar jau davėte puskvortę 
kraujo Raudonajam Kryžiui? 
Sužeistiems karo frontuose ir 
kariškuose pratimuose jis la
bai reikalingas išgelbėjimui 
gyvasties.

Puikus naujas judis, kur žavėtina muzika 
tryška iš pačios istorijos . . . lygiai, kaip 
istorija plaukia iš širdies!

"A SONG TO REMEMBER”
. . . judis, kurį jūs visuomet atsiminsite! 
DRAMA . . . ROMANSAS . . . VAIZDAI!

Jausmų susidūrimas, kuris užžiebs 
susijaudinimą jūsų širdyj!

A PICLliRE TO REMEM&m

c

n

žinių

New Yorko valstijoj blog- 
darybės abelnai sumažėjusios 
1944 metais, bet žmogžudys
čių buvę, daugiau 7 nuošim
čiais.

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

IN TECHNICOLOR l lorrring 
4L/MUNI-^OBERON

COLUMBIA PICTURES

ill

su CORNELL WILDE
SCENOJE: . "SALUDOS,” Lotyniškosios 
Amerikos linksmybė ir ritmas, paruošta 
Russel I’ io Market su Rockettes, Baleto 

Grupė, Glee Kliubas ir Simfonijos 
Orkestras, vadovybėje Erno Rapee.

DABAR VAIDINAMA
RADIO CITY 

MUSIC HALL
6th Ave. ir 50th St.

Matyk išsivysiančią istoriją! Matyk naujausius sensacingus žinių judžius iŠ visų karo 
frontų! Matyk svarbaus Ledo Kelio atidarymą j Burmą! Matyk Filipinų partizanus pri
sidedant prie J. V. armijos kovai prieš Japonus! Matyk virpinančius judžius, rodančius 
talkininkų pergalingus žygius Vakariniame fronte! Matyk vėliausią March of Time Judj, 
“U.S. Mariner"—tai svarbus judis apie mūsų laivininkystės reikalus po karo! Girdėk 
Žinių Forumą: “Enough and to Spare,” įdomias ir žiniškas diskusijas, ir dar

Judžius iš viso pasaulio. Puikiausi Judžiai mieste!

T? M R A Q Q V NEWSREEL THEATRE
Ui ITJL JL> ZV U O I BROADWAY IR 40 ST.

Lėktuvas B-29 Sudege 
Nukritęs Įlankon

Ketvirtadienio popietį mil
žinas karo lėktuvas B-29 nu
krito į Flushing Bay, netoli 
LaGuardia lėktuvų stoties, 
New Yorke. Jis tuojau pa
skendo liepsnose. įgulos penki 
asmenys išgelbėti, nuvežti ar
mijos ligoninėn į Fort Toten, 
L. L Kitų penkių nerado. Bi
joma, kad bus žuvę.

Lėktuvas buvo pakilęs iš 
Mitchell Field skristi į Flori
dą. Už kelių minučių jis buvo 
prie LaGuardia stoties. Vie
nam inžinui nustojus veikti, 
bandęs nusileisti LaGuardia 
stotin. Taip buvęs pranešęs jo 
vairuotojas per radiją. Tačiau

Šaukiama Konferencija 
Kovai Prieš Mėsos 

Raketierius
šešių rytinių valstijų mėsos 

pardavinėtojai ir perkupčiai, 
taipgi vartotojų ir darbininkų 
organizacijų atstovai šaukiami 
į bendrą konferenciją vasario 
28-tą, New Yorke. Čia supla
nuos bendrą veiklą kovai prieš 
juodąjį turgų.

Konferenciją paskelbė Jack 
Kranis, patarėjas Meat Action 
Komitetui, sudarytam iš atsto
vų daugelio organizacijų ir su 
mėsos prekyba surištų grupių. 
Konferencija bus Pennsylva
nia viešbutyje.

Dorybės “Sargas”
Mark Anthony Steele, kalti

namas vertus merginas kek- 
šiauti, teisme teisinasi, jog jis 
iš merginų reikalaudavęs tik
tai “padorumo.” Bet prisipa
žino buvęs išvarytas iš buto su 
moteriške, su kuria gyvenęs 
kaip su žmona, tačiau nebeat
simenąs jos pavardės.

Ragina Vėl Išrinkti 
LaGuardią

Dr. Nicholas Murray Butler, 
Columbia Universiteto prezi
dentas, ragino piliečius iš nau
jo išrinkti LaGuardią majoru 
ateinančio rudens rinkimuose. 
Jis sako, jog “LaGuardia bu
vo sekmingiausis New Yorko 
miesto majoras iš visų buvusių 
jam atmenamais laikais.

Jeigu karas pasibaigtų nors 
ir šiandien, popiera karo rei
kalams dar bus reikalinga per 
ilgą laiką. Taupykite ir ati
duokite karui.

Jo sekretas reiškė mirtį—vienam žmogui, 
jeigu jis nepasakys — nesuskaitomiems 
tūkstančiams, jeigu pasakys! Žavėtini 
slaptingi prietikiai, pilni sujaudinimo, in

trigų ir baisenybės! Net žadą užima!
RAY MILLAND

“Ministry of Fear”
su MARJORIE REYNOLDS 

Diriguoja ERITZ LANG
IR DAR DIDELI ASMENŲ VAIDINIMAI 
SCENOJE su JOHNNY LONG ir Jo 
Orkestru, ir LORRAINE ROGNAN, JAN 
MURRAY ir EXTRA: LOUIS JORDAN 

ir jo Garsi Tympany Penkiukė.

PARAMOUNT
BROADWAY ir 43rd ST., N.Y.O.

Naujas slaptybinis sujaudinimas! Žavinti 
drama žmogaus, kurie protas paskęsta 
posąmonėja . . . Spindinčios gražuolės, 
kuri pavertė meilę pavojingų žaisiu . . . 
Gabaus psichiatro-detekty vo, kuris sužino 

slaptybę . . . Intriga!
LAIRD CREGAR • LINDA DARNELL 

GEORGE SANDERS

“Hangover Square”
Scenoje: Didžiausias Broadway’s 

vaidinimas, 
žvaigždžiuoja MILTON BERLE 

ir Jo Juokų Revue su 
CONNIE RUSSELL. BEN YOST'S 

VIKINGS, SLAYMAN ALI TROUPE.
THREE ROCKETS, ROXYETTES 
IR ROXY THEATRE ORKESTRU. 

Avenue ir 
l.tl "A. 1 50th St., New York.

van-
Jis
ug-

alie-

lėktuvas bematant krito 
denin visai prie stoties, 
perlūžo pusiau, pasipylė 
nis. Ištiškusi gazoliną ir
jus pavertė lėktuvą ir per apie 
100 pėdų aplink vandenį ug
nies vulkanu.

Stoties darbininkai nieku 
negalėjo pagelbėti nelaimės 
ištiktiems iki pribuvo nuoi Col
lege Point policija valtyje su 
gelbėjimo priemonėmis, taipgi 
Pan-American valtis iš mari
nų stoties. Sparnas ir vairuoto
jo kajutė jau buvo panėrę 
vandenin, kada gelbėtojai pri
buvo. Užpakalinė puse dar 
degė ir plaukė Rikers kanalu.

Darbo Partijai Pavyko 
Laikinai Sustabdyti 
Fėro Kėlimo Biliu

Valstijos senatorius Richard 
P. Byrne, Syracuse demokra
tas, pereitą antradienį paskel
bė, kad jis šiuo tarpu susilai
ko nuo įteikimo valstijos Sei
meliui biliaus, kuriuomi reika
laujama pakelti New Yorko 
tranzito linijų fėrą iki 10 cen
tų.

Senatorius žadėjo palaukti 
iki majoras LaGuardia jam 
pasakys savo nusistatymą.

Bilius buvęs originaliai pla
nuotas įteikti pereitą pirma
dienį. Bet Darbo Partija sku
biai pasiuntė pas senatorių 
special} komitetą pareikšti 
partijos priešingumą kėlimui 
fėro. Demokratai taipgi pasi
sakė prieš. O senatorius buvo 
išrinktas demokratų ir darbie- 
čių balsais. Prie to prisidėjo 
majoro išsireiškimas per mies- 
tavą radijo stotį WNYC perei
tą sekmadienį, kad “10 cen
tų perdaug.” Tad jis ir nu
sprendęs palaukti majoro nuo
monės.

Atidėjimas duoda laiko ma
sėms pasiruošti pasipriešini
mui prieš tą bilių ir informa
vimui apie savo nuomonę New 
Yorko valstijos assemblymanų 
ir senatorių.

Apart demokratų, prieš bi
lių pasisakė ir du republiko- 
nai: assemblymanas OI iff e iš 
Brooklyno ir senatorius Brown 
iš Bronx.

Nubaudė už Kerosinos
Šmugelį

Kada jūs, kurie bandote ap- 
sišildyti kerosina, kalenate 
dantimis šaltam kambaryje, 
kas nors, kur nors, bando iš 
to pralobti. Ir taip jau būta ne 

‘ kartą, nors Kainų Administra- 
• cija ir sutramdo vieno kito iš 
jų, saldžias rokundas per šmu
gelį gausimo turto.

Pereitą trečiadienį New 
Yorke 30 prekiautojų kerosi
na nubausti pasimokėti po 
$35, kiti iki $50 už ėmimą 3 
iki 16 centų ekstra ant pen
kių galionų kerosinos.

Po kiek jie luptų, jeigu mū
sų vyriajusybė nebūtų įvedus 
kainų kontrolės ir bausmių ?

Karo įkaitų laivas Grips- 
holm pribus į New Yorko- 
New Jersey portą apie 20-tą 
šio mėnesio. Didžiuma parve
žamų oficierių ir eilinių karių 
esą sunkiai sužeisti.

Tarpe žuvusių laivyno trans
porto lėktuvo nelaimėj, Kali
fornijoj, paskelbtas vaistinin
ko padėjėjas J. P. Unthank, 
gyvenęs' 141-18 Lakewood 
Ave., Jamaica.

šeltadienis, Vasario 17, 1945
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Kviečiame-Prašome
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BROOKLYN282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

RANDAVOJIMAI

PRANEŠIMAS

iki
4

VALANDOS:

- nepereina- 
rodomi mū- 
išlaisvinimas 
iš nacių be-

Rodo Victoria Teatre, 
Yorke.

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

SHOP
Savininkas
Kalmos

Avenue

sekmadie- 
18-ta, nuo 
vakaro

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tf. Puikus 
ateičių* su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ąve.
Tel. ^Tagg 2-8842

filmą apie garsųjį 
- kompozitorių Cho- 

jo meilės problemas. 
“Saludos” ir kiti ak-

Roxy Teatre
Teberodo “Hangover Squa

re,” 20th Century-Fox filmą. 
Scenoje irgi juokingi aktai.

Lituanica Square Restaurano 
Svečiams

Prašome visus jsitėmyti, jog res- 
tauranas bus uždaras 
niais pradedant vasario 
12 valandoj šeštadienio 

vai. pirmadienio ryto.
STANLEY RUTKCNAS, 

savininkas.
282 Union Avenue.

(39-41)

Geri kambariai išsirenduoja, 4 
kambariai; labai parankioj ir geroj 
vietoj, renda labai pigi, taipgi yra 
2 kambariai mažai šeimynai arba 
pavieniam. Lietuvis savininkas, pa
geidaujama gerų lietuvių. 518 Grand 
St., Brooklyne. Klauskite džianito- 
riauš Rinkevičiaus, 2-jais laiptais, 
po dešinei. (39-41)

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Gri’V nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

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

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN •, N. Y.
GERAI PATYRĖ BARBERIA1

FILMOS - TEATRAI
Laisve-—Liberty, Lithuanian baily

Didysis keturių Pabaltijo 
tautu saskridis, kuriame ture- 
sime progą pasidalinti gimtų
jų kraštų išlaisvinimo džiaugs
mu, įvyks jau tik už savaitės. 
Visi gerieji Pabalti jos Kultū
rinės Tarybos draugai, visi tu
riningų menu ir smagių drau
giškumu pramogų mylėtojai 
kviečiami dalyvauti.

O prašymas yra toks: Už
tikrinimui dalyvumo nusipir
kite iš anksto bilietą, nes tai 
geriausia priminimas. Juos ga
lite gauti Laisvės raštinėj, 
taipgi pas komiteto narius: L. 
Kavaliauskaitę, J. Gužą. Ir 
pas visus žinomus organizaci
jose bilietų platintojus. Kaina 
$1 (įskaitant taksus).

Galintieji pasidarbuoti, pa
imkite bilietų ii’ platinimui. 
Jeigu bilietų, ir nedaug par
duosite, visvien atliksite dide
lį darbą. Asmeniško mobiliza- 
toriaus-kvietėjo darbas nepa
vaduojamas nieku kitu.

Koncertas-balius įvyks šeš
tadienį, vasario 24-tą, 8 v. v., 
Irving Plaza, Irving Place ir 
E. 15th St., New Yorke (prie 
pat Union Square).

Merginų Dorovės 
“Sargas” Teisme

New Yorke jau kelinta 
vaite eina ypatinga byla 
būrys jaunų, gražių merginų- 
moterų kaltina 46 metų vyrą, 
kad jisai, po priedanga parda
vinėjimo žurnalų, vertė jas už- 
siimdinėti prostitucija. Teisia
muoju yra Mark Anthony 
Steele, iš į Texas, bizniavojęs, 
daugiausia, New Yorke.

Tam bizniui, žinoma, jis 
pasirinkdavęs pačias gražiau
sias. Kaip jos liudijo teisme, 
kurios buvo atspariausios pros
titucijai, toms pasukdavo jisai 
vieną iš šauniausių savo part
nerių. Tas nudavė į merginą 
įsimylėjusiu, pasisiūlė net ves
ti, o kada jau merginą laimė
jo, tada pasakė jai, kad ta 

BROOKLYN

LAROR LYCEUM

GREEN STAR BAR & GRILL
1 Lietuviškas Kabaretas

neva meilė buvo lošiama tik 
jos įvesdinimui į prostituciją.

Merginos liudijo, kad Steele 
ir jo partneriai žiaurumais ir 
grasinimais versdavo jas j ieš
koti kuo daugiau kostumerių, 
kad nuo Steele sunku buvo ir 
beprasišalinti iš baimės kerš
to. Ir beveik visuomet Steele 
mokėdavęs nuo jų, taip išrink
ti jų uždarbius, kad jos be 
savo boso netoli galėtų eiti, 
reikėtų tuojau ubagauti mais
to ir prieglaudos.

Šiomis dienomis buvo pa
šauktas liudininko kėdėn pats 
kaltinamasis Steele. Jis gar
siai šaukė esąs sufrėmuotu. 
Jis prisiegavo reikalavęs iš 
merginų užsilaikyti padoriau
sia. Jos supykusios dėl jo no
ro jas suvaldyti nuo tvirkavi- 
mo.

Įdomus, tačiau, būdas, ku
riuomi jis bandęs merginas 
“suvaldyt.” Prokuratūros žmo
nės klausinėjo jo, dėl ko jis 
buvęs išvarytas iš Gracie 
Square Gardens puošnaus 
apartmento. Pasikalbėjimas 
ėjo maždaug taip:

Klausia: Ar nebuvai išva
rytas iš ten dėl to, kad skai
čius vaikinų ir merginų ten 
atlikinėjo nepadorius aktus?

Atsako: Nebuvau.
K.: Kiek vaikinų ir mergi

nų ten miegojo tarp palučių ?
A.: Jie buvo atskirose lo

vose.
K.: Jūs leidote žurnalo par

davinėtojus vaikinus ir mergi
nas mjegoti sykiu ?

A.: Jie nemiegodavo. Mes 
nesame būrys valkiozų tik dėl 
tp, kad mes esame ant kelio. .

K.: Visgi buvai iš apart
mento išvarytai ?

A.: Vyriškis palaikė atda
ras duris ir aš išėjau.

K.: Ar ta moteriškė, su ku
ria gyvenai, buvo tavo žmona, 
kaip pirmiau sakei teisme?

A.: Taip, kaip ir žmona. 
K.: Kokia jos pavardė? 
A.: Užmiršau.

Pradedant vasario 16-ta, 
jieškančios karo ligoninėse 
darbo civilinės slaugės prašo
mos dabar kreiptis tiesiai į 
armijai slaugių verbavimo raš
tinę, 39 Whitehall St.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biznis. 

Listas yra ant 10 metų. Renda $50 
j mėnesi, 2 Bowling Alleys Base
ment e; 1 Shuffleboard. Išmokėta 
(cash). Visi rakandai (fixtures) yra 
nuosavi. Jeigu tarp $700 ir $800 j 
savaitę. Namo savininkas (Land
lord) duoda steamą ir šiltą vandenį 
apskritiem metam. Priežastis par
davimo, pasitraukiu iš biznio.

Kreipkitės j Cleveland Palace, 234 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y., 
East N. Y. Section. Važiuodami Ja
maica Linija, išlipkite ant Cleve
land stoties. (40-42)

DANTŲ GYDYTOJAS

D/?. A. PETRIKĄ

“When Will Berlin Fall?” 
Kontestas Stanley Teatre 
Stanley^ Teatras, kuriame 

dabar rodoma nauja Sovietų 
filmą “Moscow Skies,” 7th 
Ave. ir 42nd St., neseniai pra
dėjo kontestš spėjimų: “Ka
da paims Berlyną?” Teatro 
vedėjas David Fine sako, jog 
gaunama daug ir įdomių atsi
liepimų.

Arčiausia atspėjusiam ski
riama dovana — $25 karo bo- 
nas.

Viena iš atsiliepusių, Matil
da Smith, 1332 Noble Ave., 
Bronx, rašė: “Bonas bus ma
no. Aš spėju, kad Berlynas 
tikrumoje puolė sausio 12-tą, 
5 vai. ryto, kada maršalas Žu
kovas pradėjo dabartinį Rau
donosios Armijos ofensyvą. Li
ko tik užbaigti. Tačiau, atsar
gai, dadedu, kad paėmimas 
bus paskelbtas 22-rą vasario, 
11 vai. rytb.”

Tiek apie kon testą. Dar ne
mačiusiems filmos “Moscow 
Skies” norisi priminti, jog lai
kas pasiskubint, nes filmą pra
dėjo paskutinę savaitę. Vasa- 
jio 21-mą pradės Čechovo fil
mų festivalį, rodys “Mar
riage” ir “Jubilee.”

Embassy Žinių Teatruose
šią savaitę rodo žiniškas fil

mas iš daugelio frontų: Bur- 
mos kelio atidarymas. Nauja
sis,. pavadintas Stillwell, ke
lias, 620 mylių ilgio, yra pra-

LITUANICA SQUARE 

Restaurant 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

vestas per manytas buvus ne- 
pervažiuojamas 
mas sritis. Taipgi 
Šiai Filipinuose, 
Francijos civilinių 
laisvės ir kitos.

Radio City Music Hall
Ir toliau teberodoma švelni, 

.spalvota 
pianistą 
pin ir 
.Scenoje 
tai.

“The Fighting Lady”
Iš veiksmų mūsų didžiųjų 

keliaujančių jūromis lėktuvų 
stočių-laivų ir jų aptarnautoju 
gyvenimo, kovų ir kitų proble
mų. Svarbi pamatyti kiekvie
nam, 
nam. 
New

Paramount Teatre
Dabar rodoma “Ministry of 

Fear,” misterijų filmą. Sceno
je “karšta,” jaunimą “jitter
bug” šokiuosna akstinanti 
Johnny Long orkestrą.

“National Velvet”
Ta puiki patrijotinė filmą 

jau atėjo į Metropolitan, 
Brooklyne, ir į Valencia, Ja
maica, po išbuvimo ilgą laiką 
Radio City.

Patogiai ir gražiai 
Įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.




