
1 
*

KRISLAI
Klerikalai ir Naciu 

Žiaurumai.
Nebeklauskite, Nes Tas

Klausimas Išsisprendė. 
Nukniauktoji Tiesa. 
Gražiausias Vaizdas Jų

Gyvenime.
Moteriške Be Jokios 

Sarmatos.

Rašo A. BIMBA
No. 46

I

Klerikalinė spauda turi gra
žaus darbo nuo savo skaityto
jų paslėpti nacių žiaurumus* 
Lietuvoje. Tame juodame dar
be specializuojasi Chicagos 
Draugas.

štai, vasario 19 dienos lai
doje ant pirmo puslapio deda! 
žinias “Iš Okupuotos Lietu-' 
vos.“ Ir ten skaitome, kad na
ciams Lietuvoje viešpataujant, 
visose tvorose žydėjo didžiau
sia laimė. Kultūriškas ir lite-! 
ratūrinis darbas beveik virte! 
viręs.

Girdi, prie nacių, “Sovietų 
okupacijos išvakarėse,“ buvo ttono 1 rečioji Amerikos ai- 
išleista Maironio “Pavasario, mija prasiveržė dviejose
Balsai,“ Ambrazevičiaus “1 
ronis ir Visuomenė,“ Vaičių-! lios į vakarus nuo didžiosios 
laičio “Vakaras Sargo Name-’Rheino upės; tvirtovišką 
lyje,“ Zobarsko 
Krašte,“ ir t.t.

v

iryžius. — Generolo Pa-
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ORO BOMBŲ VIESULAS BAISIAI TRIUŠKINO VOKIETIJĄ
Pattono Jankiai Už

ėmė dar 29 Nacių
Miestelius

Per 40 Dienų Raudon. Armija Nukovė 
800,000 Vokiečių ir Suėmė 350,000

Tūkstančiai Sovietų Lėktuvų 
Pliekia Vokiečius

• . clo pi clilCMai- vietose per Saar upę, 65 my- prflįb-n-p 
iZit. lino J vnl/nvno mm rlifl'vinoma k J J

London. — Berlyno radi
jas pranešė, kad Rytinėje 

; 2,000 sovietinių 
bombanešių ir kitų lėktuvų

Šios Žiemos Ofensyvu Sovietai 
Sunaikino 4,500 Vokiečių Tankų, 
3,000 Lėktuvų, 15,000 Patran kų

Eisenhower Užginčija, kad 
Naciai Masiniai Pasiduodą

7,000 Talkininku 
Lėktuvų Pleški

no Vokietiją

tta n , , . , , . atakuoja vokiečius. MaskvosSavame Saarbm-g miestą, turėjus] jog raudonieji
10,000 gyventojų; paėmė 
Dasburgą, Onsdorfą ir dar 

Naciai susprogdino irsunai-^g gyvenamąsias vietas tą 
kino žemės ūkio Akademijos, - dieną. O per tris die- 
Rūmus Dotnuvoje. Tą a nas Pattono jankiai atėmė iš 
Draugas laba, gražia, nukn.au- 3g miestelius
kia, pasakydamas: Karo ope-!. . .v ,
racijų pasėkoje 1914 vasarą! klt?.s gyvenamus .punk-, 
išsprogdinta žūA Rūmai...” Itus. Jie prasivėrę jau iki 

Naciai nekalti, ne barbariš-Įl^ mylių į Vokietiją, ardy
ki, Akademijos Rūmai tapo su- darni Siegfriedo linijos tvir- 
sprogdinti ne tikslu naikinti: toves.
Lietuvos kultūrą ir mokslą. Jie ; 
susprogo 
sekoje.“

Pagyvensime ir dar daugiau j 
jš klerikalinės spaudos susi-i 
lauksime panašiu nacių žiau-i 
rūmo baltinimų ir teisinimų.

„ - .. i 9-toji amerikiečiu armija
karo operacijų pa- j per Ruhl, Pie.

I tinėje fronto dalyje jankiai 
-- - - -‘Iįsiveržė i Forbach miestą,

i užėmė Bliesguersebwillerj ir 
kelias kitas vietoves.

Paštas pats pranešė, kad su i 
Lietuva susisiekimai tapo pil
nai atsteigti. Tad nebeklauski- 
te apie grįžimą laiškų. Tas 
klausimas automatiškai išsi
sprendžia.

Tiktai, pašto departmentas 
sako, po Lietuva arba Lithua
nia turi būtinai būti padėtos 
raidės “U.S.S.R.“ (Union of 
the Soviet Socialist Republics).

Dabar žinome, ką veikė ir 
nuveikė Amerikos Lietuvių Ta
ryba Washingtone. Ji ten įtei
kusi mūsų vyriausybei pareiš
kimą. Jau tilpo spaudoje ir 
tas pareiškimas.

Savo pareiškime Taryba ne- 
besigiria, kad ji kalba miliono 
Amerikos lietuvių vardu.

O Tarybos vardu, panelė 
Kižiūtė melavo spaudai, kad 
ji kalbanti miliono lietuvių 
vardu!

Tame pareiškime vyriausias 
dėsnys yra didžiausias melas. 
Taryba sako:

“Amerikos Liet. Taryba, su 
dideliu pasitenkinimu sekė 
Raudonosios Armijos kampa
nijos progresą išstumti bendrą
jį priešą —< Vokietiją — iš 
priešo okupuotų teritorijų.“

Bet kas sekė Tarybos dar
bus, tas žino, jog tai yra gry
na netiesa. Taryba visaip nie
kino ir plūdo Raudonąją Ar
miją, mažino jos galią ir pa
sisekimus.

To paties melagingo para
grafo antroje pusėje Taryba 
tvirtina, kad Sovietų vyriausy
bė ginklo pagalba sunaikinus 
demokratiją ir įvedus Pabalti
jo kraštuose komunizmą.

Ar bereikia didesnio hitleri
nio melo?

Tarybų vyriausybė ne tik 
nesunaikino demokratijos, bet 
ją atsteigė, išvijus vokiečius iš 
JJetuvos. Kas liečia naująją 
santvarką, tai juk visas svie
tas žino, kad tai buvo Lietu
vos žmonių valia ir pasirinki
mas .

Raudonoji Armija jau iš
laisvino daug amerikiečių, bu
vusių nacių karo belaisviais. 
Naciai nebesuspėjo juos iš
kraustyti Vokietijos gilumon.

(Tąsa 5-tame pusi.)

lakūnai, sprogdindami kari
nius nacių punktus Kara
liaučiuje, užkūrė daugiau 
kaip 40 didelių gaisrų ir eilę 
smarkių eksplozijų.

STETTINIUS ATŽYMI 
PAMATINIUS AME

RIKOS TIKSLUS
Mexico City. — Jungtinių 

Valstijų valstybės sekreto
rius Stettinius, kalbėdamas 
čionaitinėje konferencijoje 
atstovų iš Šiaurinės, Vidu
rinės ir Pietinės Amerikos

Jankiai jau arti Duereno, ‘ kraštų, pabrėžė sekamus sa- 
vakarineje Vokietijoj. vo šalies tikslus:

Sovietai Įsiveržė j 
Gubeną ir Forstą

London,’vas. 23. — Pra
nešama, jog Sovietų kariuo
menė jau įsiveržė į Guben 
miestą - tvirtovę, 51 mylia į 
pietų rytus nuo Berlyno, ir 
į strateginį Forst miestą.

Tuzinai Tūkstančių Lakūnų 
Sprogdino Vokietiją

London, vas. 23. — Vakar 
dieną ir naktį daugiau kaip 
30,000 amerikiečių ir anglų 
lakūnų ardė ir degino Vo
kietiją. Negrįžo 27 jankių 
lėktuvai. į

Vakarų Fronte Viso Suimta 
Jau apie 1,000,000 Nacių
Washington. — Nuo ame

rikiečių - anglų įsiveržimo 
į vakarinę Europą iki šiol 
paimta nelaisvėn jau dau
giau kaip 900,000 vokiečių 
karių.

vo šalies tikslus:
Kuo greičiausiai sumušti 

užpuolikus — Vokietiją ir 
Japoniją; po šio karo taip 
jas pažaboti kariniai ir pra
moniniai, kad vokiečiai ir 
japonai negalėtų ateityje 
pasiruošti naujam karui.

Užtikrinti visoms tautoms 
teisę pasirinkti tinkamą 
joms demokratinę valdžią 
atvaduotuose Europos kraš
tuose, pagal Krymo konfe
rencijos tarimą. Įsteigti pa
saulinę valstybių organiza
ciją taikai palaikyti, kad ir 
ginklų pagalba, jeigu reikė
tų. Vykdyti Jungtinių Tau
tų pasiryžimą išvien stipriai 
kovoti ir prieš badą, skur
dą, tamsybę ir ligas.

VOKIEČIAI Iš FRONTO 
BĖGĄ Į BERLYNĄ

Stockholm. — Sugrįžęs iš 
Vokietijos, švedų korespon
dentas J. Granberg pranešė, 
kad Berlyne priviso pabė
gusių iš sovietinio fronto 
vokiečių karių. Jie skleidžia 
nusiminimą tarp gyventojų. 
Hitlerininkai grąsina žiau
riausiai bausti tuos berly
niečius, kurie slėps fronto 
pabėgėlius.

KARALIAUČIAUS SRITYJE 
SUNAIKINTA DAR VIRS 

8,000 VOKIEČIŲ
Maskva. — Per kautynes 

į vakarus nuo Karaliau
čiaus raudonarmiečiai nuo ( 
vasario 19 iki 21 d. užmušė 
daugiau kaip 8,000 vokiečių 
kareivių ir oficierių ir su- 
'naikino 86 jų tankus ir mo
torines patrankas.

Vas. 22 d. Sovietų kariuo
menė į pietų vakarus nuo 
Karaliaučiaus atėmė iš ap
suptų nacių Zinten miestą- 
tvirtovę, Sargius, Krichinė- 
nus, Bormannshofą ir Plass- 
wichichą. Iš visos Rytinės 
Prūsijos vokiečiams teliko 
jau mažiau kaip 350 ketvir-

tainių mylių sklypas, kur jie 
vis kiečiau suveržiami.

Vienoje fronto dalyje 
Samlando pussalyje, į vaka
rus nuo Karaliaučiaus, vo
kiečiai ypač su didelėmis 
tankų ir pėstininkų jėgo
mis iš apsupto miesto puolė 
sovietines pozicijas, ir rau
donarmiečiai turėjo pasi
traukti iš kelių gyvenamųjų 
vietų. Tada naciai vėl pasie
kė šiaurinę Karaliaučiaus 
pajūrio pakrantę.

(Berlynas skelbia, kad vo
kiečiai iš Karaliaučiaus pra
kirto sau koridorių į Pilau 
uostą.)

LONDON, vas. 23. — Maršalas Stalinas vakar prane
šė, jog Raudonoji Armija per dabartinį ofensyvą nuo 
sausio 12 d. iki vasario 22 d. šiemet užmušė daugiau kaip 
800,000 vokiečių kareivių ir oficierių ir suėmė 350,000. 
Per trejus gi metus ir 8 mėnesius karo Sovietai sunaiki

no bei suėmė viso 9,740,000 hitlerininkų.

MARŠALAS STALINAS
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Šios žiemos ofensyve Rau- </

donoji Armija per 40 dienų 
numaršavo 168 mylias į va
karus nuo Rytinės Prūsijos 
rubežiaus, 298 mylias pir
myn nuo V is 1 o s ties 
Sandomiru ir 344 mylias 
nuo Varšavos iki žemutinės 
Odro upės tėkmės linkui 
Berlyno. Raudonarmiečiai 
745-kių mylių ilgio frontu

Washington. — Vyriau
sias talkininku komandie- 
rius vakariniame fronte, ge
nerolas Eisenhower užginči
jo ga'ndus, būk vokiečiai 
masiniai pasiduodą nelais
vėn. Jisai sako: “šiek tiek 
jų suimame, bet nėra ženk
lo, kad jie daugmeniškai pa
siduotų. Ištisu frontu jie vis 
dar atkakliai priešinasi.”

JANKIAI GRISIA DID
ŽIAUSIAI IW0 LĖK

TUVU AIKŠTEI
Guam, vas. 23. — Ameri

kos marininkai nušlavė ja-
nutrenkė nacius šimtus my-1 ponus nuo aukščiausio Suri- 

'bachi kalno čiukuro, pieti
niame Iwo salos smailgaly- 
je. Jau pirmiau jie užėmė 
lėktuvų aikštę arti to kal
no.

Kiti Amerikos marininkų 
junginiai panaujino atakas 
linkui Minami, svarbiausios 
japonų orlaivių stovyklos 
šioje saloje, ir turėjo vieti
nių laimėjimų.

Japonai su baisiu fanatiz
mu ir atkaklumu priešinasi 
amerikiečiams. Kova nepa
prastai sunki. Nuo įsiverži
mo į tą salą jau 644 Ameri
kos marininkai tapo užmuš
ti ir apie 4,650 sužeista. Ja
ponų nuostoliai didesni.

London, vas. 23. — Apie 
7,000 talkininkų bombanešių 
ir kovos lėktuvų dieną ir 
naktį pleškino Vokietijos 
geležinkelius, jų stotis, til
tus ir tunelius 38,000 ketvir
tainių mylių plote, tarpe 
Hamburgo, Berlyno, Leipci
go ir Kasselio. Jie kirto 
triuškinančius smūgius na- 
cių važiuotei šiuose didmies
čiuose, taip pat Bremene, 
Hanovery j, Osnabrucke ir 
tuzinuose kitų centrų. Buvo 
numesta daugiau kaip 14,- 
000 bombų sveriančių po 
ketvirtį tono ir šimtai di
desnių bombų, iki dviejų to
nų kiekviena.

Kuomet Amerikos ir An
glijos lakūnai pleškino tą 
svabrų Vokietijos kampą, 
tai 750 kitų amerikinių ' 
bombanešių tuo pačiu laiku 
smogė naciams pietiniai-va- 
karinėje Vokietijoje, šiauri
nėje Italijoje ir Austrijoje.

Tuo tarpu sovietiniai ka
riai atėmė iš priešų dau
giau kaip 300 didelių mies
tų, neskaitant tūkstančių 
miestelių ir kitų ■ gyvenamų

jų vietovių, ir sunaikino, tarp kitko, daugiau kaip 3,000 
vokiečių lėktuvų, 4,500 tankų ir 15,000 patrankų.

Suderinti žygiai Rytuose ir Vakaruose Artina Galą 
Hitlerininkams

Premjeras Stalinas savo pareiškime sako:
Raudonoji Armija bendrai su mūsų talkininkais sėk

mingai eina-linkui galutino fašistinės vokiečių armijos 
supliekimo.

Mūsų žieminio ofensyvo pasisekimas visų pirma pri
vedė prie to, kad susmuko vokiečių žieminis ofensyvas 
vakaruose, kurio tikslas buvo užimti Belgiją ir Alsace 
(rytinę Francijos provinciją).

Raudonoji Armija sudarė galimybę mūsų talkininkų 
armijoms, iš savo pusės, pereiti į ofensyvą prieš vokie
čius ir tuo būdu suderinti ofensyvius jų veiksmus vaka
riniame fronte su Raudonosios Armijos ofensyvo žy
giai rytuose.

Pilna pergalė prieš vokiečius jau arti.

Sovietų Kariuomenė Pasiekė 
Paskutinę Gamtinę Pertvarą 

Kelionėje Artyn Berlyno
London, vas. 23. — Mar

šalo Konevo Pirmoji Ukrai
nos armija vakar 35 mylių 
ilgio frontu pažygiavo iki 8 
amerikinių mylių pirmyn 
linkui Berlyno ir paėmė 
daugiau kaip 60 gyvenamų
jų vietovių Brandenburge, 
didžiojoj Vokietijos provin
cijoj. Konevo raudonarmie
čiai pasiekė Neisse upę į 
pietus nuo Guben tvirtovės, 
51 mylia į pietų rytus nuo 
Berlyno. Guben miestas, ge
ležinkelių centras, turėjo 
40,000 gyventojų prieš ka
rą. Sovietų kariuomenė dali
nai jau apsupo Gubeną. Vo
kiečių radijas sakė, jog ru
sai šturmuoja nacius, steng
damiesi prasiveržt iš rytinių 
Neisse upės krantų į vaka
rinius. Ta upė yra jau pa
skutinė'rimta gamtinė kliū
tis Sovietams skersai kelio 
į Berlyną. ,

Sovietai kariai užėmė gy
venamas vietoves už poros 
mylių nuo Gubeno, paėmė

Stregą už ketverto mylių į 
šiaurvakarius nuo kitos vo
kiečių tvirtovės, • Frosto, ir 
pasiekė punktus už 11 my
lių nuo Cottbus miesto, di
džio geležinkelių mazgo. 
Apsupime į pietų vakarus 
nuo Gubeno liko sunaikinta 
2,000 nacių.

Kiti raudonarmiečiai už
ėmė Lag geležinkelių maz
gą ir dar 8 gyvenamąsias 
vietoves vadinamame Len
kiškame Koridoriuje ir at
ėmė iš apsuptų priešų di
džiąją Poznaniaus miesto 
didžiumą, apart vienos ket
virtainės mylios.

Vokiškoje Silezijoje mar
šalo Konevo kariai užėmė 
keturis apsupto Breslau 
priemiesčius — Masselwitz, 
Kreitern, Huenern ir Sims- 
dorf. 
r__________

Berlyno gatvės apstatytos 
barikadomis, už kurių na
ciai mėgins gintis nuo at
vykstančių raudonarmiečių.

Prasidėjęs Didis Vaka 
rinis Ofensyvas

Skaitykite apie Generolo 
Černiachovskio Iškilmin
gas Laidotuves Vilniuj

Šio pirmadienio Laisvėje 
bus įtalpintas Įdomus ir į- 
spūdingas pranešimas apie

London, vas. 23. — Nacių 
komanda skelbė per Berlyno 
radiją, kad talkininkai va
kariniame fronte pradėję 
didįjį savo ofensyvą, kurio 
tikslas sugniuždyt vokiečių 
jėgas vakariniame Rheino 
upės šone ir užimt pramo- 
ningiausią Vokietijos ruožą, 
Ruhr krašta.

Vokiečiai pranešė, kad 
šimtai Amerikos patrankų 
perkūniškai bombardavo na- 
čių pozicijas. Tai buvę jų 
pasiruošimas tankų ir pės
tininkų ofensyvui. Devinto
ji Amerikos armija permetė 
savo dalinius per Ruhr upę

3 pi ciiiuMiuas <ipit t . v. • • . . t •iškilmingas ČerniachovskioI’ s!aur? ? P!etus V.n7 
laidotuves Vilniuje. Jis did-!mch.mlest°’ ir afrikiečiai 
vyrio mirčia mirė mūšio lau-^u,dar.° ofe.nsyv° Z^US 35 
kę Rytinėje Prūsijoje, čer- I 1 kaiP sa’
niachovskio komandoje vei-

I kė ir lietuviški Raudonosios
Armijos pulkai. Jo vadovau
jami kovūnai pirmutiniai per dieną nužygiavo pustre- 
perejo sieną iš Lietuvos į'čios mylios pirmyn prieš vo- 
Rytinę Prūsiją. kiečius.

Trecioji Amerikos armija

KRIKSCIO NYS DARBIECIAI 
APLEIDŽIA LENKŲ PONŲ

VALDŽIA LONDONE
London. — Lenkų Krik

ščioniu Darbo Partija nu
sprendė atšaukti savo atsto
vus iš londoniškio lenkų mi- 
nisterių kabineto, kurio pir
mininkas yra Tarnas Arci- 
ševskis.

Lenkų krikščionys dar- 
biečiai sutinka su buvusio 
premjero St. Mikolaičiko 
mintim, kad reikia tartis sr 
Sovietų Sąjunga pagal Kry
mo konferencijos tarimus 
kuriuos padarė prez. Roose- 
veltas, maršalas Stalinas ir 
Anglijos premjeras Chur- 
chillas. Tie tarimai sako:

Rubežius tarp Lenkijos ir

Sovietų Sąjungos turėtų eiti 
Curzono Linija. Lenkijai 
turėtų būti prijungtos tam 
tikros vokiečių valdytos že
mės.

Dabar veikiančioji Lenki
joj laikinė valdžia turėtų 
būti paplatinta, įimant į ją 
daugiau demokratinių vadų 
Lenkijoje ir iš užsieninių 
lenkų.

LondoniŠkės lenku val
džios premjeras pasmerkė 
tokius Krvmo konferencijos 
tarimus, krinka ta emigra
cinė jų valdžia, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas.
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“kontinuitetą”. Ši misija taipgi sueis 
’’Lietuvos teritorijon” ir bus gražiai ’’lie
tuviški’” pavaišint, jei tą teritoriją iki 
tol dar bus okupavęs p. Žadeikis (Šiais 
laikais visaip gali būti). *

Tuo pačiu sykiu išlaisvint. Lietuvoj žmo
nės atstato sugriautą žemės ūkį; gyvento
jai lenda iš griuvėsių, veikia, dirba, dėda
mi tvirtus pagrindus tarybinei Lietuvos 
respublikai. O kai jie sužinos apie šias 
politinių ablavukų misijas Washingtone, 
jie turės daug juoko ir jiems atrodys 
keista, jeigu Amerikoje atsiranda dar 
tiek tamsių žmonių, kurie šitiems lietu
vių tautos priešams duoda savo centus!

Londono Konferencijos Nutarimai dėl Įkū
rimo Tarptautin. Darbo Unijų Federacijos

Pasauline Darbo Uniją Konferencija, kuri įvyko Lon
done vasario 6-18 dienomis, plačiai apdiskusavo darbo 
unijų judėjimo padėtį ir jojo santykius su baigimu ka
ro ir įsteigimu pastovios taikos. Konferencija nutarė 
imtis konkrečių žygių dėl įsteigimo naujos tarptauti
nės darbo unijų organizacijos. Tame tarime išdėstomi 
tie žygiai, kuriais bus siekta pasibrėžtojo tikslo. Visas 
nutarimas, paskelbtas dėklą racijos formoje, skamba se
kamai : k

Ko Ci Ten Jie Vyko?
So. Bostono Šv. Juozapo Darbininkų 

Sąjungos organas aprašo lietuviškų “ta- 
rybininkų” suvažiavimą, įvykusį Wa
shingtone š. m. vas. 16-17 dd.

Ko ten jie važiavo? Kas jiems apmokė
jo keliones lėšas?

Iš rašto paaiški, kad tie ponai važiavo 
pabaliavoti pas p. Žadeikį. Žadeikis, bu
vęs Lietuvos ministeris, matyt, dar pi
nigų turi ir suvykusius savo bičulius ga
lėjo gražiai pavaišinti.

Kas jiems apmokėjo kelionės lėšas? 
Tenka manyti, kelionės lėšos buvo ap
mokėtos iš aukų, surinktų “Lietuvai gel
bėti.” Tamsesni, toliau atsilikę, neskaitą 
progresyviškos spaudos, katalikai, ma
tyt, dar gausiai aukoja. Socijalistai ii* 
sandariečiai lyderiai, kurie neturi savo 
pasekėjų nei organizacijų, tuo viskuo 
naudojasi. Katalikų sudėtaisiais pinigais 
“Lietuvai gelbėti”, jie vyksta į Washing- 
toną pasižmonėti. Žinoma, tai beširdiš
kas, begėdiškas darbas, bet ką tų žmo
gus padarysi? Kaip gi jie kitaip galėtų 
Washingtona pamatyti?

“Darbininko” korespondentas prime
na:

’’Patirta, kad Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimas nepasikeitė...”

Vadinasi, tie ponai važiavo “patirti”, 
kaip stovi pripažinimas. Bet jis dar ne
pasikeitė. Dar tebėra, kaip buvę. Kitais 
žodžiais, Jungt. Valstijos dar nepripaži
no Tarybų Lietuvos ir jos atstovas Wa- 
shingtonan dar neatvyko.

Dėl Vokiečių Belaisvių 
Traktavimo

Jau buvo daug sykių spaudoje rašyta, 
kad vokiečiai karo(belaisviai Jungtinėse 
Valstijose traktuojami pernelyg švelniai. 
Ne tik belaisvių stovyklose jiems leidžia
ma laisvai šeimyninkauti, bet suteikia
ma teisės jiems miestų gatvėse rodytis ir 
net svastikas iškelti. Belaisvių stovyklose 
naciai belaiviai kankina ir net žudo anti- 
nacius vokiečius. Be to, dažnai naciški 
belaisviai iš stovyklų pabėga ir sukelia 
spaudoje triukšmą be jokio reikalo.

Kai mūsų kariai, esą karo frontuose, 
sužino, kaip švelniai, kaip tiesiog su “šil
kinėmis pirštinėmis’ šitie belaisviai Ame
rikoje traktuojami, jie pyksta ir nervuo- 
jasi. Juk fronto kariai geriausiai vokie
čius pažįsta: mato jų atliktuosius barba
riškus darbus, mato ir jaučia jų neapy
kantą amerikiečiams kariams.

Žinitį agentūros ONA korespondentas 
Pat Frank (jis yra vakariniame Euro
pos fronte) rašo, jog daugelis amerikie
čių karo fronte, kurie jau buvo sužeisti 
ir pagyję sugrąžinti atgal į frontą, reiš
kia savo nuomonę, kad vokiečiams karo 
belaisviams saugoti turėtų būti pastatyti 
tie kariai, kurie yra buvę priešakinėse 
mūšių eilėse. Toki saugotojai mokėtų vo
kiečius belaisvius traktuoti ir pastarieji, 
būdami anų sargyboje, neatliktų to, ką 
dabar atlieka.

Tenka manyti, kad atsakomingi dėl to 
viso asmenys išklausys šitų karių pata
rimo.

Tai Bent ‘Svečias iš Lietuvos’!...

Bet ar dėl to tarybininkams reikėjo 
vykti Washingtonan, eikvoti tūkstančius 
dolerių, kuriuos sudėjo katalikai? Juk 
kiekvienam ir be važiavimo Washingto
nan buvo ir tebėra aišku, kad ten kol kas 
dar nėra Tarybų Lietuvos atstovo. Kai 
jis bus, matysime spaudoje ir girdėsime 
per radiją.

Taigi šis “patyrimas” ir buvo vienas 
’’didžiųjų” ’’tarybininkų” darbų. Koks gi 
antras buvo jų ’’didžiulis darbas?“ Pa- 
siskaitykime:

“Tikrai jaukiai, patriotingai ir jau
triai praleidome kelias valandas, kai
po Lietuvos Respublikos ministerio p. 
P. Žadeikio svečiai ir viešnios. Paju
tome tikrą lietuvišką nuoširdumą ir 
vaišingumą. Lietuvos teritorijoj skam
bėjo lietuviškos patriotinės dainos, kal
bos, linkėjimai ir sveikinimai...” (“D- 
kas’ š. m. vas. 20 d.).
Dabar, tai jau aišku! Atsieit, skambėjo 

“Kai aš turėjau kaime mergelę”, ’’Noriu 
miego, saldaus miego” ir dar gražesnės, 
pritaikytos ūpui, kuris, netenka aiškinti, 
buvo pakilęs aukštai, aukštai,— kaip pa
prastai tokiais atsitikimais esti.

Tuo viskas nesibaigė, i Po ’’lietuviško 
vaišingumo” eita toliau, i Nusitarta pasi
darbuoti ne tik pilvui, bet ir “tautai.” Ir 
Štai, šitie žmonės pasikvietė vienos žinių 
agentūros korespondentą ir jam paskel
bė: Mes čia atstovaujame vieną milijoną 
(kurio niekad nebuvo ir nėra) Amerikos 
lietuvių ir jų vardu išdidžiai pareiškiam, 
kad mes norime iš vokiečių okupacijos 
išlaisvinton Lietuvon grąžinti demokra
tiją — tokią, kokia ten viešpatavo prie 
Smetonos — fašiszmo demokratiją!....

Šitaip “tarybininkai” atliko savo misi
ją Washingtone! Pasivažinėjo, pabada
vo jo (katalikiškos visuomenės aukomis), 
padarė “svarbų pareiškimą”, na, ir lai
mingai sugrįžo.

Dabar, už neilgo laiko į tą patį Wa- 
shingtoną važiuos kita misija — Smeto- 
nuko, Karpiuko, Tysliavos misija! Ši 
taipgi kalbės vieno milijono lietuvių varr 
du, reikalaudama grąžinti Lietuvon

Vilnies koresp. aprašo Chicagoj įvykusį 
(vas. 17 d.) lietuvišką jomarką, pavadin
tą “Lietuvos nepriklausomybės minėji
mu.” Mitinge sakė kalbą p. Grigaitis, tik 
ką grįžęs iš Washingtono, kur “Lietuvos 
teritorijoje” jam ir jo bičiuliams buvo iš
keltas didelis pokylis.

Būdingiausia, kad mitingo pirminin
kas, pastatydamas Grigaitį kalbėti, pa
reiškė, jog tai esąs “svečias iš Lietu
vos”!... Korespondentas pažymi, jog 
Grigaitis,

“...pasigirdamas ką tik grįžęs ”iš 
Lietuvos” jis nemelavo. O Lietuva, 
girdi, esanti... ’’Washingtone!” Mat jis 
ir keli kamarotai iš Chicagos buvo nu
vykę Washingtonan ir apart pasima
tymo su kokiu ten dženitorium, atsi
lankę pas nabašninko Smetonos “at
stovą” Žadeikį. O Žadeikis prie savo 
trobos iš lauko pusės turįs prisikabinęs 
sainą, kurioje juodu ant balto esą už- 
pentuota: “Lietuvos Respublikos At-' 
stovybė!” (Vilnis, vas. 20 d.).
Na, tie ponai gi ir mulkina savo pase

kėjus! Pabuvojęs porą dienų Washingto
ne, paūžęs pas buvusį Lietuvos atstovą, 
kuris dar tęfeęgyvena Lietuvos atstovy
bės namuos, jis pliauškia, būk grįžęs “iš 
Lietuvos”! Ir tu.jam nieko negali pasa
kyti. Žmonės, matyt, ramiai sėdėjo ir 
klausė barabanščiko vaikiškų pasakų. 
Magaryčioms jie sudėjo $1,300 aukų “su- 
šelpimui Lietuvos žmonių.”

Atrodo, jog p. Grigaitis su Šimučiu ir 
su Vaidyla dar gerokai galės pavažinėti 
“bešelpdami” Lietuvą. Jeigu žmonės pini
gų duoda, tai kodėl beširdžiai politikie
riai jais nesinaudos!

Su ta Washingtono Lietuva yra taip: 
dabar “tarybininkai” skelbia, būk Lietu
va esanti Washingtone. Bet kaip greit 
Lietuvos atstovybės namuose bus lietu
vių tautos atstovas — Tarybų Lietuvos 
atstovas — taip greit, pamatysite, tas 
pats p. Grigaitis taukš, būk ten esanti 
ne Lietuva, bet “Rusija”!

Bet tie žmonių mulkintojai turėtų atsi
minti Lincolno žodžius, kad visų žmonių 
visuomet mulkinti jie negalės!

Įvadas
Organizacijos, atstovauja

mos Pasaulinėje Darbo Uni
jų Konferencijoje Londone 
1945 metų vasario mėnesį, 
pilnai sutinka , dėl tų tikslų, 
kurių mes siekiame. O tie 
mūsų tikslai yra tie patys, 
kaip ir visų laisvę mylinčių 
žmonių: greita ir be jokių 
nusileidimų pergalė ant mū
sų priešų, pastovi taika, iš
naikinimas fašizmo visose 
jojo formose, tarptautinis 
bendradarbiavimas ekono
minėje sferoje, kad panau
dojus turtingus pasaulio re
sursus naudai jojo žmonių, 
suteikiant visų tautų vyram 
ir moterims darbo su vis be
kylančia gyvenimo lygmala 
ir tikrojo saugumo; įkūri
mas demokratinės bendruo
menės, kuri užtikrins politi
nę ir socialinę lygybę ir pil
nas kultūrines progas žmo
nėms ant žemės.

Ši konferenciją supranta, 
tačiau, jog tarptautinis dar
bininkų judėjimas negali 
pilnai pasekmingai darbuo
tis dėl pasiekimo tų tikslų 
be susiorganizavimo tam 
reikalui.

Konferencija nuoširdžiai 
įsitikinus dėl būtino reikalo 
pasaulio darbui susijungti 
visų laisvę mylinčių tautų 
visoms darbo unijų organi
zacijoms, neatsižvelgiant į 
jų rasinius, religinius, poli
tinius bei filosofin. skirtu
mus, į vieną pasaulinę fede
raciją.

Konferencija pabrėžia sa
vo troškimą ir tvirtą pasi
ryžimą bendrai darbuotis 
dėl įkūrimo praktiškai gali
mu artimiausiu laiku galin
gos demokratinės pasaulinės 
darbo unijų federacijos. Ji 
numato reikalą, laukiant to
kios federacijos susiorgani
zavimo, parūpinti tokį in
strumentą, kuris galėtų au
toritetingai kalbėti čionai 
atstovaujamųjų darbo unijų 
vardu ir imtis reikalingų žy
gių pravedimui gyveniman 
šios konferencijos nutari
mų, kuomet jie (nutarimai) 
bus šių organizacijų užgir- 
ti.

Pasaulinė Darbo Unijų 
Konferencija pilnai apsvar
stė pasaulinės darbo unijų 
federacijos pagrindus ir pa
tiekė savo pasiūlymus, ku
rie turės būti pravesti gy
veniman po to, kai juos už- 
girs šią konferenciją suda
rančios organizacijos, su 
tikslu pąsiekti praktiškai 
galimu artimiausiu laiku or
ganinę pasaulinio darbo uni
jų judėjimo vienybę.

Konferencijos nutarimai
Konferencija nutaria:
1. Kad tuojau būtų suor

ganizuotas Pasaulinės Dar
bo Unijų Konferencijos 
Darbo Tęsimo Komitetas, 
pilnai atstovaująs šios kon
ferencijos sudėtį ir išrinktas 
žemiau nurodytu būdu.

2. Kad tas Komitetas tuo
jau pradėtų savo darbą po 
šios konferencijos užsidary
mo.

3. Kad tas Komitetas tu
rėtų pilną galią veikti iki 
sušaukimo Pasaulinės Dar
bo Unijų Konferencijos.

4. Darbo Tęsimo Komite
tas yra šios konferencijos į- 
galiojamas: U

(a) Perkratinėti konfe
rencijos rekomendacijas, 
patiekti jas konferenciją su
darančioms organizacijoms 
dėl užgyrimo, ir priruošti 
ir patiekti sušauktai Pasau
linei Darbo Unijų Konfe
rencijai pranešimą.

(b) Įteikti tautinėms val
džioms arba tarptautinėms 
agentūroms ir organizaci
joms tokius kolektyviškus 
reikalavimus bei pasiūly
mus, kokių sąlygos reikalau
tu.

(c) Veikti kaip šios kon
ferencijos įgaliotinis užtik
rinimui darbo unijų atsto
vybės busimojoj taikos kon
ferencijoje ir visose paruo
šiamosiose komisijose bei 
konferencijose.

(d) Pravesti gyveniman 
tas šios konferencijos re
komendacijas, kurios i bus 
priimtos jąją sudarančiųjų 
organizacijų. ’

(e) Pagamint draftą kon
stitucijos dėl Pasaulinės 
Darbo Unijų Federacijos, 
kurią įkurti yra šios konfe
rencijos tikslas.

(f) Išsiuntinėti tą konsti
tucijos draftą šią konferen
ciją sudarančioms organiza
cijoms dėl priėmimo, duo - 
dant joms progą, jeigu jos 
norėtų, pasiūlyti pataisy
mus.

(g) Sušaukti iš naujo Pa
saulinę Konferenciją ne vė
liau kaip pabaigoje 1945 m. 
apsvarstyti pataisymus, ku
rie gali būti gauti, priimti 
pilną konstituciją ir atlikti 
tokius kitus darbus, koki 
pasirodytų tuo laiku reika
lingi.

(h) Paskirti tokius sub- 
komitetus, koki Komitetui 
pasirodytų reikalingi, jų 
tarpe administratyvį komi
tetą su autoritetu atlikti vi
sus darbus tarpe pilno Ko
miteto susirinkimų.

(i) Sušaukti nepaprastą 
pasaulinę konferenciją, jei
gu, komiteto supratimu, pa
saulinė padėtis reikalautų 
tokios konferencijos.

(j) Pakviesti dalyvauti 
naujai sušauktoje konferen
cijoje ir prisidėti prie nau
jos organizacijos tokias dar
bo unijų organizacijas, a- 
part čionai atstovaujamųjų, 
kurias Komitetas nuspręs 
reikalingomis pakviesti.

(k) , Įsteigti Paryžiuj sek-|

kretoriato buveinę, ir Darbo 
Tęsimo Komitetas turi pa
skirti tąjį sekretorijatą.

5. Komiteto darbo vedi
mui reikalingi finansai turi 
susidėti tiktai iš savanoriš
kų aukų.

6. Pasaulinės Darbo Unijų 
Konferencijos Darbo Tęsi
mo Komitetas turi susidėti 
sekamai:

Nuo Jungtinių Valstijų 
darbo unijų trys atstovai.

Didžiosios Britanijos — 
trys.

Francijos (nuo CGT) — 
trys.

Sovietinių Socialistinių 
Respublikų Sąjungos —trys.

Kanados — vienas.
Australijos — vienas.
Indijos — vienas.
Kitų likusių Britanijos 

Commenwealth dalių — du.
Lotynų Amerikos kraštų 

— trys.
Chinijos — vienas.
Belgijos — vienas.
Holandijos — vienas.
Norvegijos — vienas.
Švedijos — vienas.
Šveicarijos — vienas.
Jugoslavijos — vienas.
Čechoslovakijos — vienas.
Ispanijos — vienas.
Icelandijos — vienas.
Airijos — vienas.
Bulgarijos — vienas.

Italijos — vienas. 
Rumunijos — vienas. 
Suomijos — vienas. 
Tarptautinės Darbo Uni

jų Federacijos — du.
Tarptautinio Darbo Uni

jų sekretoriato — du.
Lotynų Amerikos Darbo 

Konfederacijos — vienas.
Tarp taut. Krikščioniškųjų 

Darbo Unijų Konfederaci
jos — vienas (tik su pata
riamuoju balsu — turi teisę 
išreikšti savo nuomonę, bet 
neturi teisės balsuoti).

7. Šios konferencijos dė- 
mesis buvo atkreiptas į tai, 
jog dalyvavimas naujai su
šauktos konferencijos veik
loje Pasaulinės Darbo Uni
jų Konferencijos pamatais, 
gali būti išaiškinta kaipo 
savanoriškas priėmimas iš 
anksto tos konferencijos 
daugumos nutarimų, kuo
met ta konferencija įvyks. 
Šios Pasaulinės Darbo Uni
jų Konferencijos yra tokia 
vienbalsė nuomonė, jog vi
sas darbo unijų organizaci
jas apimanti Pasaulinė Dar
bo Unija yra labai reika
linga, bet laisvė visų orga
nizacijų priimti arba atmes- 

i ti siūlomą tarptautinę orga
nizaciją yra aiški ir pripa
žintas faktas.

Bostono ir Apylinkės Žinios
Kaip Grigaitis su Michelsonu: 

Išpėrė Sau Kailius
Naujienų redakcijai vienas 

fašistas, kuris vadinasi Kostas
Stiklius, iš Lietuvos prisiuntė 
laišką, kuriame jis reikalauja, 
kad jam iš Amerikos prisiųstų 
lietuviško - fašistinio “štofo,” 
nes jam be jo nusibodo gyven
ti. “Protingasis politinis dakta
ras,” negalėdamas patenkinti 
to fašisto užmačių, suverčia 
viską ant Sovietų, kurie “vis
ką” cenzūruoja ir bijosi pa
saulio. Tik pasiklausykite, 
kaip tas “mokytas” žmogus 
durnai išsipliurpia:

“Taip pat yra uždrausta 
platinti tokie raštai, kur pa
sakoja, kaip žmonės gyvena 
Amerikoje, Anglijoje ir kitose 
‘kapitalistiškose šalyse.’ Nes 
jeigu Sovietų Sąjungos valdi
niai patiltų, kad, sakysime, 
Amerikoje žmonės sočiai pa
valgo, gražiai apsirengę ir gy
vena palyginti švariuose ir erd
viuose namuose, tai visi Mask
vos propagandos monai būtų 
išblaškyti.

“Sovietų spauda ir radio 
diena iš dienos kala į galvas 
savo publikai, kad visose šaly
se, išimant SSSR, žmonės yra 
badu marinami, policininkų 
lazdomis nuolatos mušami ir 
už menkiausią nusikaltimą 
baudžiami kalėjimu arba žu- 

■ domi; kad kapitalistai viską 
; suryja ir pralėbauja su paleis
tuvėmis moterimis puikiuose 
koteliuose, o biedni proletarai 
vaikščioja nudriskę ir puošnio
se gatvėse jiems visai uždraus
ta dienos metu pasirodyti...”

Edward Arnold (kairėj), radijo ir filmų žvaigž
dė, kalbėdamas per radiją j miįionųs amerikiečių 
užgyrė American Federation of Radio Artists 
(AFL) suspendavimą Cecil B. DeMille (dešinėj). 
DeMillę tapo suspenduotas nuo $5,000 per savaitę 
algos, mokančios radijo programos už tai, kad De
Mille atsisakė mokėti $1 assesmentų unijos kovai 
prieš “openšaperių” įstatymą Kalifornijoj. Mažas 
jis demokratas, menkos vertės jo kalbos apie de
mokratiją, jeigu jis neprisilaiko didžiumos unijistų 
tarimo, sakė Arnold.

Pamatęs Michelsonas tokius 
“perlus” negi praleis, jis vis
ką išpiškino Keleivyj, nesi
gailėdamas pridėčkų. Bet visa
bėda tame, kad į jų medines 

! galvas neatėjo nei tokis daly
kėlis, kad jeigu Sovietuose yra 
tokia aštri cenzūra, tai kaip 
galėjo pasiekti Ameriką tokis 
bjaurus laiškas?

Bet tai ne viskas. Vasario 
10 d. Bostono Universitetas 

| pasikviečia valstijos apšvietos 
i komisijonierių Julius E. War- 
. re n, Mrs,' Katrina B. Ander-
■ son, dr. Herbert Davis, pre-
■ zidentą Smith kolegijos, W. 
i Linwood Chase, profesorių ir 
1 mokslininką Bostono Univer
siteto, Dirk J. Struik, profe-

■ šorių matematikos iš Massa- 
I chusetts Institute of Techno-
■ logy, R. W. Blaisdell, nedėli- 
nės aukštesnės mokyklos iš 
Newtono, Wheeler Bennett,

' kuris atstovauja Britanijos In
formacijų Biurą ir Kirą Post- 

. novą, jauną pedagogę, kuri 

. baigė Maskvos Institutą.
Na, ir ką’ jie norėjo apkal- 

ibėli? Jie norėjo apkalbėti, ką 
Amerikos mokyklos turėtų mo
kyti apie Sovietus, o Sovietų 
mokyklos apie Ameriką. Ir ve, 
ką jie pageidauja: Amerikos 
mokyklose turėtų būti dėsto- 

jma Sovietų geografija, žmo- 
l nių gyvenimas, dailė ir litera
tūra, tai ir viskas, žinoma, tas 
pat būtų įvesta ir Sovietų mo
kyklose apie Ameriką.

Tai, argi tas neparodo, kad 
Sovietai nori, kad visas pasau
lis žinotų, kaip jie gyvena, 
kaip jie mokslinasi, kokia jų 
dailė, literatūra ir kaip svar
bu pasauliui žinoti apie juos? 
Ir kartu nori, kad Sovietų pi
liečiai žinotų, kaip Amerikos 
ir kitų šalių piliečiai gyvena 
(iš tiesų, jiems būtų įdomu 
žinoti, kaip kapitalistai viską 
suryja ir pralėbauja puikiuose 
lieteliuose — anot Grigaičio). 
Bet ar nori žinoti apie Sovie- 

' tus tokie kaip Grigaitis ir Mi- 
chelsonas, tai jau kitas klausi
mas.

Vos aukščiau paminėtų 
mokslininkų pasitarimas pasi
baigė, tuoj pasipylė ilgiausias 
protestas. Protesto autorium 
pasirodė Bostono mokyklų ta
rybos pirmininkas Michael J. 

j Ward, šis senis isteriškai šau- 
I kiasi į visą Naująją Angliją, 

į vyskupus, kunigus; į visus 
tamsius žipones ir į dangų, 
kad neprileidus prie tokio 
“baisaus” dalyko, kaip moky
mo apie Sovietus. Jam visai 
neapeina, kad Sovietų piliečiai 
žinos apie Ameriką, bet jis

(Tąsa 5-tame pusi.)
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LIITIERAJC H AlBuifn
IŠ LIETUVIŠKOSIOS ANTOLOGIJOS
ŽODIS PRIE ĮŽANGAS.

Meno reikaluose nevien akys ir nuovoka reikalinga, toje kryp
tyje pageidaujama ir gili studija. Kūome(t specijaliai yra kalba
ma apie poeziją, tai prisipažinsiu, esu senbernio rolėje: eiles ir 
dainos “man visos gražios.”

Sekdami spaudą ir peri jodinę literatūrą, susitinkame su ei- 
lėm-dainom, kurių negalima klasifikuoti į poezišką meną, nei 
literatūrą, jos silpnos ir tokio beverčio Jpalasto gana daug yra. 
Perskaitęs, pastudijavęs keletą tokių “eilįių,” vos surandi vieną 
kitą kupletą tinkamesnių. Neveltui dr. V.j Kudirka yra pasakęs: 
“Ne viskas, kas rašyta eilėmis, yra jau poezija.” Mano akimis 
žiūrint, ir tos silpnutės turi žingeidumo ir dalį geros pusės, nors 
jose tankiai esti daug provincijonalizmo arba miesčioniškų ba- 
ladistų “kliksmo.” Palyginus su mūsų kultūrine gausa, mūsų 
meniškoji literatūra pagal jos amžių yra gausi ir toje kryptyje,

“Tu, seni, tarė, mane šauki,
“Tu manęs teip lauki.
“Štai tuojaus tavo išpildysiu maldą”.. . .

Senis norėtų bėgti — kojų nesuvaldo,
Kaip lapas epušės iš baimės sudrebėjo

Ir užimtu žadu let-let prakalbėjo:
Aš, aš... šaukiau tik naštą, kad man pakylėtum’
Ir ją namon parvilkti sveiką, kad padėtum!.. .* v * *
Brolyt’, kad tau nereiktų panašiai meluoti,
Nedrįsk-gi pats pirm laiko giltinės j ieškoti.

Aldonas.
(Iš “Tėvynės Sargas”)

(Kur originale buvo “sz” ir “cz” mes dėjome “š” ir “č.” 
kas palikta kaip buvo. — “Z>.” Red.)

Mes turim’ laimę, mes turim auksą— 
Jis mums pasaulio grožę atras!

Mes galim aukso vainiką pinti— 
ir už jį pirkti garbę minios ... 
Pavergsim vyrų daugybės šlovę— 
mums gerą vardą moters parduos!...

Auksas — galybė!... Drąsiau tad žengkim! 
Minkštus į šalį meskim jausmus!
Temums nerūpi, kad kas ten skęsta, 
Kad kas ten kenti baisius skausmus ...

’ KAUNO KRONIKA

Kit-

galima sakyti, aruodas pilnas poezinio lobio.
Poezijos žodis visiems žinomas. Tai kodėl neatsiklausti, kaip 

sena yra poezija? Atsakymas būtų, taip, kaij5 sena pati žmonija, 
žiloje senovėje žmonija buvo dievų globoje (senųjų amžių kyt- 
ruolių) ; senovės graikų ir kitų tautų civilizacija davė psalmes, 
himnus, vystėsi lyrika, jųjų melodija, ir tt. Tokia epinė poezija 
plėtojosi amžiais be svyravimų. Pagaliau, prasidėjo ir šių am
žių liturginė poezija, himnalai ir įvairios šventos giesmės. Ir 
tais visais laikais skirtingų tautų liaudis, pagal savo kultūrinį 
stovį dainavo trumpas romantiškas, satyps-jkas, fantastiškas dai
nas. Tas pats likimas ir mūsų tautai lėmė gyventi, dainuoti ir 
linksmais būti. Užtai mes daugiau gilinsimės į liaudies poeziją 
ir iš surinktos medžiagos matysime skirtingose epochose poezi
jos tobulėjimą, brendimą, pastebėsime psichoideologiškus nusi
statymus mūsų poetų. Kuomet tas be didelės eilėraščių kolekcijos 
nebūtų įmanoma, Lietuviškoji Antologija būtų alfa ir omega 
toje srityje.

Kaip mes poeziją suprantame? Labai', labai skirtingai. Tas 
priklauso nuo individualo kultūringumo ir jojo sielos jautrumo. 
Poetų įvairi ekspresija, taip lygiai yra dar įvairesnė liaudies 
dvasinė koncepcija. Paimsime pavyzdžiui kun. A. Strazdo porą 
eilučių liturgiškos populiarės giesmės:

“Pulkim ant kelių visi krikščionys,
Trokšdami dėl sav Jėzaus malonės.”

Tai indoktrinuotai šventa giesmė, gili rtialda, kelianti tikinčių
jų sielą į aukštybes. O meno šviesoje tai tik viso labo mistiška 
fantazija! Duosiu, kitą pavyzdį irgi poroje eilučių:

“Reik mokėt ir žinot, 
kaip mergelę priviliot. ..”

šiose eilutėse misticizmo nėra, tik ryški romantiška baladė. 
Lyriškoji melodija gali sužavėti jaunametį ir senuolį, bet jų 
sielos neapveiks. Taip būtų galima daug ryškiais pavyzdžiais 
įrodyti skirtybes poezijoje.

Prieisime prie paties fontano, poezijos brangenybių, liaudies 
mylimų dainų. Jos daugiausiai jausmingos, didžiai sentimenta- 
liškos ir pas mus bene bus tuomi nektaru kun. Vienažinskio 
daina “Shdiev kvietkeli tu brangiausis.” Kad parodyti ką rašau, 
glaudesniam, gilesniam įkvėpimui ir didesnei pažinčiai mielas 
skaitytojas ras keletą eilėraščių, tarpe jų vienas rašytas seno
viška rašyba, ką aš labai mėgstu, “Senuolis ir Giltinė.” Aš pa
keičiau kryžiuotą (lenkišką) raidę “L” į dabar vartojamą “L.”

Apgailestauju: Lermontovo eilutes “Palestinos šakelė” pažy
miu, iš kur imta, bet, per klaidą, neužrašytas vertėjo vardas.

SENUOLIS . IR GILTINĖ
(Sakmė)

Kaip ašara sudžiūvęs nuog vargų senuolis 
Dirbęs per kiaurą dieną kiūtino ant guolės, 
Nešės žagarų naštą — kaip daro vargdieniai — 
Ugnelei susikurti, virti vakarienei

Benešdamas priilso ir sunkiai dūsavo 
Aimanavo ir dejavo.

Ant galo nuog pečių nuleidęs sunkią naštą
Sėdos ir į niuksantį girios žiūrėdamas kraštą 

Ašaras karčias liejo ir griaudžiai vaitojo 
Ir net ant paties Dievo tais žodžiais rugojo: 

“Ui Dievuliau, mano Dievulėli!
“Tu, kursai gražią šią pasaulę leidei, 
“Dėlko-gi manę tiktai vargdienėlį

, “Taip visai užmiršai, teip visai apleidei.
“Rankos kojos gelia — neleidžia miegoti 
“Ausis jau užpuolo, šone turiu votį, 
“Akįs neprimato, — visur regiu rūką, 
“Kartais drugys krato, dažnai gumbas suka. 
“Lažon eiti—, donius, pagalvės mokėti, 
“Lovininkas lenkti, pažniokai penėti;
“Vagorė vėl smarkiai plaka muša bara 
“Dėlko, sako, blogai tu nuvalei barą?

• “Rykulys nedoras tau kertą per sprandą,
“Kad nors vieną grudų šiauduose atranda.

“O jau, gink Dieve, išeina urėdas...
“Kas suskaitys mano bėdas;

“Gyvuliai išnyko — javai pražuvo;
Linai nepavyko — bulvės supuvo;
“Tuščias klojimas, tuščias lygiai kluonas;
“Nėra druskos, nėra duonos.

“Namie vėl stipk nuo šalčio nes kiauri langai...
“Kada-gi tie nelaimės pasibaigs vargai? ...

“Medžiai ir žolės iš Dievo lėmimo
“Tur laimingesnį kur kas prigimimą:
“Medžius pjūklas,—žoles dalgis pjauna,— 
“Manęs-gi net ir patį giltinė nerauna.

“O giltinaite! kada-gi ateisi?
“Kada tu mane pasilsėti leisti?”....

Vai! Giltinė išgirdus, netoli, mat, 'buvus, 
Kaip skrandas sudžiuvus, 
Prie senuolio priėjus, 

Skylėtomis akimis savo žvilgterėjus:

DAINA.
Sudiev’ kvietkeli, tu brangiausis;
Sudiev’ ir laimė man biednam,

Matau — paskyrė taip Aukščiausis,
Jog varkt ant svieto reik vienam .. .

Štai diena jau ir ta adyna,
Kurioj’ man reikia atsiskyrt—

Oi, širdis alpsta ... Dievas žino,
Kaip reiks gyvent ir kur numirt!

Ir dilgė ne visur žaliuoja,
Šaka be rasos neprigis,

Ir medis pakirstas svyruoja,—
Kaip mano širdis bepagis!, 

Aušra man nepriduos skaistumo. 
Nė ramus Vėjas suramins,

Nė saulė neatneš linksmumo,
Nė tamsi naktis užmigdis.

Kaip gaili rasa skalsiai krinta,
Taip mano ašaros riedės,

Jau gailestis man širdį kremta, 
O! Kas kentėti man padės!

Neg’ tik berželis-svyruonėlis
Per amžius verkdam’s man supras,

Neg’ tik prakalbins tas paukštelis,
Kurs savo lizdo neb’atras.

Kasdieną man ašarų pietus 
Atneš nelaimių debesis ...

Nors kryžiai kris kaip smarkus lietus
Bet meilės tik neb’užgesis.

Mylėjau tave ir mylėsiu, • "
Kol mane žemėms neužkas,

Sparnuotoms mislimis atlėksiu,
Ir krašte svieto širdis ras.

Ir tavęs niekur neužmiršiu,
Jog dūšia mano čia paliks,

Tegul iš meilės ir numirsiu—-
Myris dėl meilės Dievui tiks.

Kun. Antanas Vienožinskis.

Kad kas ten šala, trokšta, badauja, 
kad kur, išbalę verkia vaikai...
Niekai! Mes, turčiai, verkt neprivalom— 
draskykit, plėškit, imkit, draugai!

Puiku gyventi ... Merginos myli 
už aukso gryno pilnas saujas...
Ei, vyno, vyno!... Merginos gerkit’!
Šampanas meilės kelią suras!

Linksmiau, merginos! Gerkit, dainuokit!
Nėr ko čia liūsti — viskas ramu!
Terėkia'liaudis — juk jai tas reikia—
Nepasieks gandas mūsų namų!

V. K. Račkauskas.
(Iš “Eilėmis ir Proza”)
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AMŽINAS PRISAKYMAS.
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
Kame nuo amžių tėvai gyveno: 
Čia tavo kūnas sau maistą semia, 
Čia ir-gi dvasiai atrasi peno.

Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 
Jos girių kvapą, žaliąsias pievas,— 
Į jos dirvonus, pasėjus grūdą, 
žinai, jog vaisių palaimins Dievas.

Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsias tėvynės sūnūs.
Mylėk tuos amžius vardais garsingus,
Kurie išugdė tautos galiūnus.

Maironis.
(Iš “Raseinių Magdė”)

PALESTINOS ŠAKELĖ
Pasakyki man, šakele, 
Kur tu augai ir žydėjai? 
Kur? Pakalnyj ar prie kelio 
Gražumynais tu spindėjai?

Ar pavandeniuos Jordano
Spinduliai tave mylavę,
Ar pakalnėse Libano,
Audra dūkstanti lingavo?

Ar gaida senelio-dainio,
Ar malda tyli šnabždėjo, 
Kai lapus tavuosius pynė 
•Vargšai sūnūs Galilėjo?

Ar ta paima dar n’išnyko?
Ar ji įstengia stovėti? r
Ar vilioja keliauninką
Ji pavėsiu pasilsėti?

Ar nusilpninta vargeliais
Gal nudžiūvo iš ilgesio?
Ir pageltusiais lapeliais
Nebeduoda jau pavėsio?

Lermontovas
(Iš “Aušrinės”)

TURČIŲ PUOTA
Linksmiau, merginos, gerkit, dainuokit!...
Nėr ko čia liūsti—viskas ramu!
Terėkia liaudis—jai tik tas reikia! i
Nepasieks gandas mūsų namų ... :
Mūs turtas—auksas!... Ko ūžia minios?...
Ko jos ten klykia?,.. kas jas supras!

PERGALĖS VALANDA.
Mes išgyvenom viską, ką tik gali
Pakelti, iškentėt žmogaus širdis. 
Praradome namus ir gimtą šalį, 
Ir rodės kartais — net pati mirtis

Tebūtų draugė tau, jei ji užklotų
Išvargusias akis tamsia skara, 
Ir tu išeitum iš dienų miglotų 
Be gailesčio su vakaro žara.

Į žemę naktį pilkus nuoctyis liejo
Per dangų nusidriekus kometa, 
Liepsnojo, tirpo ir krauju varvėjo 
Rūsti padangė, gaisro apsemta.

Ir buvo liūdna. Nykiai rytas švito 
Prie laužo, blėstančio tarp apkasų, 
Lietaus užlieto, vėtrų išdraskyto, 
Balzganame virpėjime šviesų.

Tačiau širdis ir vėl iš naujo kėlės
Iš pelenų lyg plazdanti liepsna, 
Ir vėl gyvenimas vėžius, įšėlęs 
Viliojo mus. Vėl siela alkana.

Ibingus veržėsi gyvent, virpėti, 
Kovot, alsuot, mylėt ir neapkęst. 
Vėl akyse nušvito neregėti
Keliai į laisvę, džiaugsmą ir žvaigždes.

Keliai į laisvę, džiaugsmą ir žvaigždes.
Jie veda pro vielas, duobes, kapus, 
Bet po audros ateina darbo metas, 
Gaivina liūtys žiedus ir lapus.

Ir mūs kova tebus šiurpi, kaip griausmas, 
Kaip švilpianti padangėj granata!
Palaimintas kovos šviesusis džiaugsmas 
Ir pergalės ir laisvės valanda!

Antanas Venclova.

NESAKYK!
Nesakyk, kad čia juoda ir šalta, 
Kad pasaulės šios žmonės pikti:— 
Jie ištiesę tur ranką vis baltą, 
Nors jinai ir prie darbo prikalta; 
Nesakyk, kad tulžis čia karti...

čia taip linksma, malonu ir gera; 
Svietas puikus, yt meilės sapnai; 
Kiekvienam jo krutėjimas dera, 
Kiekvienam jis pražydusi kerą 
Saldžios laimės pratiesia lipšniai.

v

Nesakyk, kad čia juoda ir šalta...
Nepažinęs pasaulės plačios, 
Nejieškokie su galva iškelta, 
Su savąja širduže suvelta 
Kur tai toli laimužės brangios.

Zigmas Gėlė.

PASIKĖLĖ
Pasikėlė,
Kaip .karteliai
Ant krūtinės seserėlei
• • • • • • •

Aušo diena—
Ir daina
Per pasaulį
Skrisdama
Mūsų dalią—
Nešdama...

(Tąsa 4-me pusi.)

1307 Ha Pagalbiniams Ūkiams 
Kauno Apskrityje

Iki šios dienos Kauno aps
krityje pagalbiniai ūkiai per
duota 47 organizacijoms. Viso 
perduota 50' pagalbinių ūkių, 
bendroje 1307 ha sumoje. Vi
sos šios žemės derlius dabar 
eis dirbančiųjų maitinimo pa
gerinimui.

Profsąjungos Ruoš Kursus 
Sieninių Laikraščių 

Redaktoriams
Vilniaus miesto atskirų prof

sąjungų komitetai artimiausio
je ateityje yra numatę suor
ganizuoti instruktažo kursus 
savo įmonių bei įstaigų sieni
nių laikraščių redaktoriams. 
Svarbu todėl, kad kiekvieno
je įmonėje ir įstaigoje būtų su
organizuotos redkolegijos ir 
išleisti sieniniai laikraščiai. 
Apie leidžiamus sieninius laik
raščius reikia būtinai pranešti 
savo profsąjungos komitetui, 
nurodant sieninio laikraščio 
redaktoriaus vardą, pavardę, 
tėvo vardą, einamąsias parei
gas ir adresą.

Atidarytas Tuberkuliozės 
Institutas

Sveikatos Apsaugos Liau
dies Komisariatas atidarė Vil
niuje naują TBC Institutą, ku
ris bendradarbiaus su TBC dis
panseriais.

Pašalinkite Gasus

Adresas

UZKIETEJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVĮ

KURIE PASIDARO NUO 
VIDURIŲ

LfcF1’.

Kai jum* prikimba veiksminis už* 
kietėjimą* ir Jūa 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 
gazų ir išpūtimo — Įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudaryta* 
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 suteikta skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausli 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbo* nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
f>at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvj, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Pėrserge- 
jimas: vartok, 
taip kaip nuro-

Jeigu ifis negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siuskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui" pasiūlymo Gomozo ir gausite —- 

nw ai 60c rert®* UI A Al Bandymui Bonkutee 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptika* — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmu, muskulinio nugarskausmo, Sustin
gusiu ir skaudžiu muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER'S MAGOLO — alkalina* — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio Sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųsldt ši “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas |1.00. Atsiuskit man apmo
kėt* 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
60< vertės — bandymui bonkutes 
Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas.

Pašto Ofisas..
OR. PETER FAHRNEY It SONS C0.

©apt. Š74-RIVF
IMI WaskUsoton Blvd., r*'
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Iš Lietuviškosios Antologijos
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Klausiu žemės—ar pavysi?
Klausiu saulės—ar mylėsi?
Ar per dieną nušlakstysi
Giedrius laukus ir pavėsius—
Tavo meile—spinduliais— 
Mūsų daliai atneštais ...

Gandas kelias!—ir plaukia . ..
Dainos neriasi—ir šaukia— 
Aušo dieną—auš kita— 
Mūsų žemiška našta 
Bus, kaip vasara, lengva!

Žvanga plienas—ar girdi?
Ar užuslėpei širdy 
Kitai aušrai—ar liepsnos, 
Dar nemačiusios dienos?
• •••• •••••**
Pasikėlė,
Kaip karoliai ant krūtinės .. .
Saulė mūsų—pirmagimė—
Mus palaimins, vainikuos,
Spinduliuose įliūliuos,
Kaip pražydusią ją gėlę
Nežydėjusiuos laukuos ...

Balys Sruoya.

Sakoma, “kaip šauki, taip ir atsiliepia.” Prieš tūlą laiką, 19^13 
m. rugpjūčio 7 d. “Laisvės” Literatūros iT Meno Skyriuje ra
šiau straipsnį tuo pačiu antgalviu, kaip ir dabar. Pakeldamas 
klausimą Lietuviškosios Antologijos reikale, atbalsiai labai prie
lankūs grįžo, žadanti finansinę paramą — užginanti sumany
mą, ir t.t.

Didžiai įvertinu kokybę, netik meno reikaluose, bet visame. 
Taipgi, kaipo rinkėjas, turiu gilų patraukimą ir į kiekybę. Jūs 
girdėjote “gaila žento, gaila varškės.” Tai ir čia kalbu apie an
tologiją, bet žinau, kad visos eilės ir dainos nėra vertos antolo-. 
gijos. Tai ką daryt?

Pirmutiniai eilių ir dainų rinkiniai turi užraštes “Poetų Ly-į 
ros,” 450-500 puslapių. Iš tokio didelio rinkinio būt galima iš- 
traukti-išskirti poezijos “perlai” ’ir atspausdint tokią literatū
rišką brangenybę tomelyje Lietuviškos Antologijos. Tai vis tik su
gestija, priminimas apie mūsų poeziją. Tebūna lyg amplifikato- 
rius. Nepamirškim Maironio žodžių: “Tegu bėga mūsų upės į 
mares giliausias! Tegu skamba mūsų dainos po šalis plačiau
sias!”

Turiu tuo pačiu reikalu dar daugiau šį tą pasakyt, bet palik
siu ateičiai. Priminsiu, kas užinteresuotas tuo reikalu, pageidau
jama girdėt jūsų žodį per spaudą arba prisiųskite man žemiaus 
telpančiu antrašu.

Turiu ištarti gilios padėkos žodį ypatingai Dr. A. Petrikai ir 
kitiems draugams, kurie siūlo prenumeratą ir kitokią finansinę 
paramą ir sugestijas.

Kol kas dar sugestijoje pasilieka, nesant išdirbtų planų dėl 
prenumeratos ir viso darbo, bet gausūs šaltiniai medžiagos yra, 
taipgi ir galimybė išleidimui matosi.

P. A. Jalui,
813 Washington Street, Stoughton, Mass.

Norwood, Mass.
Daily Worker Komitetas Su

traukė Virš Tris Šimtus 
Publikos

Sausio 28 d., 1945, Daily 
Worker Komitetas suruošė ro
dymą filmos: “No Greater 
Love,” tai Sovietų filmą iš da
bartinio karo. Ši filmą sutrau
kė publikos virš tris šimtus, pa
simokančios įžangos po 48c.

Filmą įdomi ir publika ja 
pilnai pasitenkino. Pertraukoj 
kalbėjo Komunistų Politinės 
Sąjungos vice-pirmininkas Otis 
R. Hood iš Bostono. Kalbėtojas 
pasakė trumpą, bet pamoki
nančią kalbą, paliesdamas 
svarbiuosius klausimus, taipgi 
karo frontus ir Lenkijos klau
simą. Kalbėtojum publika pa
sitenkino taip, kaip ir filmą.

Šiam Daily Worker paren
gimui pasidarbavo daugiausia 
lietuviai, parduodami tikietus 
iš anksto; Kastancija Babra- 
vičiutė pardavė 55 tikietus. Po 
mažiau pardavė: L. Trakima
vičius, Juzė Pastarnak, Budre- 
vičienė, A. . Brazdiunienė, J. 
Krasauskas, N. Grybienė, M. 
Uždavinis, A. Pratašienė, B. 
Sarapienė, A. Zaruba, K. Va
lant, iš Stoughton, J. Casper 
ir E. Sugerienė. Ačiū visiems 
pasidarbavusiems! Turėjome 
nepaprastai didelį parengimą. 
Pats parengimas davė gražaus 
pelno ir publika, eidama per 
duris, dar aukų sudėjo $21 dėl 
komunistinės veiklos. Draugiš
kas ačiū visiems rėmėjams ir 
pasidarbavusiems!

J.. Grybas,
Komunistų Politinės 

. Sąjungos Kliubo Sekr.

Bridgeport, Conn.
Kaip Charles Minelga Išvogęs 
Lietuvių Jaunų Vyrų Draugys
tes Pinigus iš Bankų ir Pats 

Nusinuodijo Gesu

Andai buvo trumpas prane
šimas, kad Liet. Jaunų Vyrų 
Dr-tės buvęs pirmininkas nu
sinuodijo gesu. Todėl čia pa
siryžau tą įvykį pabrėžti pla
čiau.

Sausio 30 d., C. Minelga, 
išgavęs klastingai vieno valdy
bos nario parašą, buvo iš ban
ko išsiėmęs $2,500 vertės če
kį ir leidosi darban jį iškeisti. 
Tačiau detektyvui su keliais 
asmenimis pasisekė jį pačiup
ti dar neiškeitus tą čekį. Atė
mus iš Minelgos čekį — jis 
paliktas be arešto.

žmoną (žmona buvo prieš jo 
nusižudymą dvi savaites atsi
skyrusi), ir rado negyvą.

Vienok ant greitųjų, niekas 
nežinojo, kad jis yra išėmęs 
ir daugiau iš bankų Draugys
tės pinigų. Pagaliau, įgaliavus 
valdybai vieną valdžios žmo
gų ir pasiteiravus bankuose, 
surasta, kad jo yra išimta arti 
penkių tūkstančių dolerių 
Draugystės pinigų. štai, čia 
yra nukopijuota iš pas jį lai
kytų bankų knygučių datos, 
kada ir kiek išimta:

Kovo ((March) 2 d., 1944 
rp., L.J.V. Dr-tės buvo The 
Bridgeport City Trust Co. ban
ke $2,754.81

Tą pačią dieną Minelga iš
siėmė $300.

O sausio 22 dieną, 1945 me
tais išsiėmė jau $21.02.

Tai buvo išimta paskutiniai 
centai iš šio banko ir tada 
išbadyta banko knygutė. Kny
gutėj pasiliko tik nuliai.

Po to atsidarė nauja “auk
so kasykla.” Kadangi jam bu
vo pavesta padėti $2,000 į 
Bridgeport People’s Saving 
Banką ir jis padėjo juos rug
sėjo (September) 10 dieną,, 
1944 m. Bet jau rugsėjo 27 
dieną išėmė $250 ir sausio 27 
dieną, 1945 m., $18.44.

Tai buvo paskutiniai centai 
šiame banke, ir tada išbady
ta banko knygutė.

Sudėjus balansą iš abiejų 
bankų ir pridėjus procentą — 
viso išvogta $4,785.65.

Charles Minelga buvo 36 
metų amžiaus; Jaunų Vyrų 
Draugystės nariu išbuvo apie 
su virš šešius metus; per 4- 
ris metus buvo joje pirminin
ku. Ir niekas negalėjo manyti, 
kad jis galėsiąs taip “nušpi-l 
cuot” Draugystės turtą, o tada 
pats “važiuos pas Abrahomą.”

Tačiau, kokius jis skymus 
naudodavo išgavimui iš bankų 
tų pinigų — kol kas dar ne
paaiškėjo. Draugija nusitarė 
tą visą procedūrą ištirti smulk
meniškai.

C. Minelgos laidotuves atsi
buvo vasario 3 dieną- su vi
somis bažnytinėmis apeigomis. 
Charlio Minelgos tėvai yra kie
tai religingi žmonės ir dažnai 
aukaujanti stambias sumas 
“Dievui ant garbės.” Charles 
irgi buvo išauklėtas dievobai
mingai ir “dorai.”

Dabar patys katalikai sako, 
.kad bus reikalinga užpirkti už 
Charlį du syk tiek mišių, kiek 
jis išvogė Dr-tės tūkstančių 
dolerių, nes kitaip galįs būti 
neįleistas į dangų — galįs pa
tekti į čyščių arba dar į karš
tesnę temperatūrą. Kiti visgi 
mano, kad jo “dūšia” eis į 
dangų, bile tik buvo “riebiai” 
apšventinta palaidojant.

Tačiau visi Jaunų Vyrų 
Draugystės nariai numirėlį 
keikia, kjek tik kuris pajėgia 
ir visi jam velyja juo karštes
nės temperatūros “aname pa
saulyje.”

Petras.

v

Toronto, Canada
Apšvietos Klausimu

Iki šiol apšvietos klausimas 
Toronte nebuvo apleistas, vis 
buvo keliamas įvairiuose orga
nizacijų susirinkimuose, bet 
buvo jaučiama, kad tas darbas 
reikia vesti platesne papėde.

Keliant šį klausimą, kartu 
iškeliame ir daug kitų svarbių 
klausimų ir to pasekmėj susi
darė plati apšvietos komisija, 
į kurią įeina asmenys nuo vi
sų organizacijų.

Apšvietos komisija turėjo 
posėdį, kuriame išdirbta pla
nai, kaip geriau tas apšvietos 
klausimas turi būti pastatytas. 
Padaryta išvada, kad paskai
tos turi būtį rengiamos kas 
antra savaitė ir dažniau, rei
kalui esant. Liuosi penktadie
nių ir sekmadienių vakarai 
turi būti naudojami apšvietos 
reikalams. Nutarta ruošti pa
skaitos įvairiomis temomis, 
kaip tai: Lietuvos klausimu, 
jos istorijos klausimais, Kana
dos ir jos istorijos reikalais ir 
bėgamais politiniais klausi
mais.

Padarytas surašąs asmenų, 
kurie gali paruošti paskaitas 
arba skaityti, susidarė nema
žas skaičius ir siūlo gerų vil
čių. Bandysime įgyvendinti 
tuos mūsų tarimus.

J. B.

Sąryšis. Tai tiek apie finan
sus.

Darbas su Drabužiais
Kur tik buvo proga, tai vi

sur dariau atsišaukimus į žmo
nes ir spaudą. Daug atsišau
kimų parašiau, kad aukotų 
drabužių ir čeverykų dėl Lie
tuvos žmonių. Taipgi žmonių 
suaukotus drabužius reikėjo 
sutaisyti, sudėti į maišus ir net 
padėti į vežimą sudėti, kad 
išsiųsti į Brooklyną. Iš to vis
ko susidarė nemažai rūpesčio, 
daug važinėjimų ir investuoti 
daug valandų laiko. Nors su 
nuveiktais darbais negalima 
didžiuotis, bet visgi surinkta 
drabužių ir čeverykų ir nu
siųsta į Brooklyną 5090 sva
rų siuntinys. Prie drabužių tai
symo ir sudėjimo daugiausia 
dirbo Uršulė Davis, M. Labu- 
tienė, J. Butėnienė, A. Gyvie
nė, D. Mockienė, E. Juodaitie- 
nė ir aš pati, kiek galėjau. Tai 
tokia trumpa peržvalga mūsų 
darbo.

M. Alvinienč.

Montello, Mass. Worcester, Mass.

Detroit, Mich.

Freehold, N. J.

Tada C. Minelga, parėjęs į 
savo kambarius, pasiėmė mig
dančių piliukių ir atsisukęs 
“toilete” gesą — nusinuodijo. 
Ant rytojaus užuodę smirdan-b 
tį gesą kaimynai pašaukė jol

IO% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY TH E 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

LPT Kom. Fin. Atskaita

Nuo 4 d. birželio 1944 m. 
iki sausio 25 d. 1945 metų, 
man prisiėjo globoti nemažą 
sumą pinigų Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto, Detroi
to skyriaus. Ėjau pareigas iž
dininkės, bet tuo sykiu ilgą lai
ką prisiėjo atlikti darbas ir 
fin. sekr., todėl darbas buvo 
rūpestingas ir ne visai leng
vas.

Per 8 mėnesius LPT Kom. 
jeigu buvo $2,542.95; išeigų 
$2,541.00, ižde ant vas. 1 d. 
buvo $1.95. Į! ■Brooklyną cen- 
traliniam komitetui nusiųsta 
$2,500.00, vietinių išeigų: P. 
Rotomskio prakalbų išlaidos ir 
parengimų svetainė buvo $41.

Mūsų draugės, renkant au
kas, daugiausia 'pasidarbavo 
ant blankų: M. Alvinienė, 
$248.00; M. Smitrevičienė 
$99.05; V. Smalstienė, $50.00; 
N. Astrauskienė, $35.00; U. 
Šmigelskienė, $31.00; Rožė 
Petrulienė, $25.85; J. Butėnie
nė, $9.00; A. Gyvienė, $11.00. 
Viso ant blankų surinkta 
$508.90. Taipgi, kiti draugai 
ir draugės daug prisidėjo liuo- 
sa valia aukų, rinkime: d. U. 
Palevičienė, D. Mockienė, A. 
Vasiliauskienė, M. Ginaitienė, 
ir t.t.

Vasaros laike dd. V. P. 
Smaslčiai suteikė veltui vietą 
ant ūkės ir turėjome draugiš
ką išvažiavimą. Padarėme pel
no $77.17 ir aukų surinkome 
$55. Pradžioj rudens svetai
nėj parengimas davė pelno 
$212.47.

Mūsų organizacijos iš savo 
iždų, nors ne gausiai, bet vis
gi sukėlė nemažą sumą pinigų. 
Aukavo: Moterų Pažangos 
Kliubas, LLD 52 kp., Ll)S 21 
k p., Aido Choras, Liet. Me
no (Liaudies Teatro) kp., 
SLA 200 kp. ir Detr. Organ.

Mr. ir Mrs. J. Kalinauskai 
aplaikė “purple heart” garbės 
ženklą nuo jų sūnaus seržan
to William Kalinauskas, 31 
metų, kuris kovoj buvo sužeis
tas į kairę ranką ir koją, Ita
lijoje, lapkr., 1943 metais.

Seržantas Kalinauskas, 1944 
metais buvo pasiųstas į ligo
ninę, pietų Franci jo j, po sun
kių kovų.

Jis įstojo į armiją gegužės 
20 d., 1942 metais. Išbuvo jau 
užsienyj apie du metus. Da
lyvavo kovose Šiaurinėj Afri
koj ir Italijoj, prie Salerno, 
Anzio, Cassino, Romos ir ki
tur. Jo brolis, seržantas John 
Kalinauskas taip pat yra ka
rinėj tarnyboj ir randasi Fort 
Bragg, North Carolina. Linki
me kovūnams pasisekimo ka
rinėje tarnyboje ir po .perga
lei sveikiems sugrįžti.

S. K.

Alžyras. — Prezid. Roose- 
veltas tikisi galėsiąs pava
sarį atsilankyti į Franci ją.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės. 
Kasdien Turime

KARŠTU UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St Brooklyn

F. W. Shalins
(SUALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
• Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir

Karaliaučiaus apylinkėje 
Sovietai paėmė dar kelias 
gyvenamas vietas. Apsupti 
naciai Rytų Prūsijoj suver
žti jau tik 350 ketvirtainių 
mylių sklype.

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 į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

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

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 6-tos kuopos sumanymu, 
įvyko labai svarbi paskaita, 
vasario 11 d., LTN kamba
riuose. Paskaitą parūpino drg. 
D. J. Jusius. Matyti, kad jam 
daug energijos reikėjo padė
tis, verstis po knygas, skaityti 
enciklopediją, kol jis surinko 
tuos visus faktus apie religi
ją ir mokslą.

Visi labai įdomiai klausėsi 
paskaitos, kur buvo surinkti 
faktai iš bent dviejų tūkstan
čių metų. Ji visur tiktų per
skaityti ir daug žinojimo su
teiktų.

Kita dalis programos, tai 
buvo diskusijos. Buvo nuskir
ta keturi diskusantai, kurie 
savo pareigas gerai atliko. 
Taigi, mėginsime ir daugiau 
tokių parengimų turėti atei
tyje.

Labai svarbu darba atlieka 
Lietuvių Literatūros Draugija; 
dabar yra vajus už naujus na
rius ir yra proga kiekvienam 
prisirašyti. Mūsų kuopos or
ganizatorius drg.. S. Baronas 
yra geras veikėjas ir reikalus 
gerai tvarko. Prisirašykite, ku
rie dar nepriklausote.

W. Yurkevičius.

Jankių submarinai nuskan
dino dar 25 japonų laivus, 
r*——————

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE ; 

BROOKLYN
■ 1 Telephone: EVergreen. 8-9770

—-------- —

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.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir St6ne Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI 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

Pasiklausykite Lietuvių Dai
nos Per Radio

Nepamirškite užsukti savo 
radio ant WAAB stoties, kovo 
3 d., 12:30 vai. po pietų, nes 
per Bond Bread leidžiamą pro
gramą dalyvaus visiems gerai 
žinomas jaunuolis, 11-kos me
tų, Vincentas Motėjaitis, sū
nus gerai žinomų veikėjų Vin
co ir Agotos Motėjaičių.

Jaunasis Vincas jau yra 
šešias dovanas laimėjęs pianis
tas. Šį kartą programoje jis 
pasirodys su lietuvių ir anglų 
dainomis, savo paties kompo
zicijomis.

Pasiklausę radio programos, 
praneškite stočiai savo nuomo
nę apie jauną dainininką. Lin
kime jaunam dainininkui pa
sisekimo.

Reporteris.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(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 Skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

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.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8842

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.
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Lowell, Mass.
Gražiai Pavyko LDS 

Bankietas
Vasario 11 dieną Liet. Pi

liečių Kliube turėjome gerą 
bankietą, kuris buvo sureng
tas Lietuvių Darb. Susivieniji
mo 110-tos kuopos. Buvo ma
nyta, kad tik pora dienų prieš 
tai iškritęs nepaprastai gilus 
sniegas mūsų parengimui daug 
pakenks. Bet kaip ir nieko ne
pakenkė, nes žmonės atsilan
kė skaitlingai.

Nors ne visi nariai dalyva
vo, bet šiaip svečiai užpildė 
visus stalus. Draugai Mikuliai 
net iš priemiesčio, No. Chelms- 
fordo, nepabojo gilaus sniego 
ir kartu su mumis dalyvavo. 
Gi draugas Juozas Masteika 
net iš Dorchester, Mass., atsi
lankė. Taipgi mūsų mylimas 
jaunuolis Ernest čižiunas, Si
mono ir Marijonos Čižiūnų vy-j 
resnysis sūnus, tarnaujantis: 
Dėdės Šamo armijoj, kaip tik; 
pataikė svečiuotis pas tėvelius.; 
Jis dalyvavo šį kartą su savo 
tėveliais ir broliuku mūsų ban-' 
kiete.

Visi svečiai buvo labai ma-j 
Joniai sutikti. Jaunuolis Er-’ 
nešt, kuris pirmiau mus pui
kiai linksmindavo, ne tik vie
liniuose parengimuose, bet ne 
kartą dainavo ir per Pažan- i 
giųjų Lietuvių Tarybos buvu
sį radio pusvalandį, šiame! 
bankiete irgi gražiai sudaina-į 
vo porą dainelių, nors ir bei 
akompanavimo. Na, ir plojo; 
jam už gražų padainavimą j 
italų kalboj. Mat, neturėjo su 
savim lietuviškų dainų, o at
mintyje apmiršęs lietuviškas 
dainas. Bravo, Ernest, kaip ge
ras dainininkas, būk geras ir 
karys, gindamas demokratiją ! į

Gi draugas J. Masteika sa
vo eilėje pasakė gerą prakal- 
bėlę, nupiešdamas Bostono pa
žangiųjų lietuvių gerą veiklą, 
ypač gelbėjime laisvosios Lie
tuvos nuo karo nukentėjusius 
žmones. Reiškia, mūsų svečiai j 
iš toliau ne tik dalyvavo, bet' 
ir gražų įvairumą pas mus su- 
darė. Ačiū visiems svečiams! į

Draugas Rapolas čiulada, 
kuopos sekretorius ir komisi
jos narys, tvarkingai pirminin
kavo bankieto eigoje. Išsireiš-' 
kimų programoje buvo prisi
minta ir apie trūkumus Lietu
voje. Paprašius aukų, tapo su-; 
dovanota $27.50 Lietuvos pa-' 
galbai.

Dovanota sekančiai:
Po $2: F. ir V. Kaladiskai 

ir Ch. Kojutis.
Po $1: M. Arbačauskienė,; 

F. Arbačauskas, A. Serediuk, ! 
U. Puskunigienė, P. Gulich, G. 
Kelminskas, K. Mazol, Al. 
Rutkauskas, J. Gicevičienė, J. I 
Gicevičius, Joe Masteika, Ann 
Freeman, Ch. žusinas, R. Chu-į 
lada, S. čižiūnas, V. šerelis, 
F. Greska, St. Paulenka, V. • 
Mikalopas, J. Daugirda, J. i 
Blažonis ir M. Mikulis. Po 50c: | 
M. Andrulionis ir J. Palubins
kas.

Po 25c: J. Gudaitis ir D. Į 
Mazol. Ačiū visiems už do
vanas.

J. M. Karsonas.

Pranešama, kad, turbūt, 
nelikę jau ne vieno gyvo ja
pono Corregidor saloje, gu
linčioje Manilos Įlankos žio-1 
tyse.

Kanadiečiai per 12 dienų 
savo ofensyvo suėmė 9,000 
hitlerininkų.

Laisve—Liberty, Lithuanian Dayly
‘f ■ .■

Penktas 'puslapis^ t ,

IŠKRAUSTYT VOKIE
ČIUS Iš ČECHOSLOVA

KUOS
London. — Emigracinės 

čechoslovakų valdžios prezi
dentas Ed. Benes pareiškė, 
kad visi vokiečiai Sudetai 
turės būt iškraustyti iš Če- 
choslovakijos, jei norima iš-! 
vengti civilio karo su jais.

Maskva. — Sovietines jė
gos visuose frontuose vas. 
21 d. sunaikino bei sunkiai 
sužalojo 195 vokiečių tankus 
ir nušovė 80 jų lėktuvų.

London, vas. 23. — Vokie
čiai pranešė, kad vėl pulkai; 
talkininkų lėktuvų puola į- i 
vairius Vokietijos miestus. !

. ...... ..........................——
I

Roma. — Popiežius tebe
serga influenza.

KRISLAI
(Tasa nuo 1-mo pusi.) 

Pasivijo Raudonosios Armijos! 
tankų kolumna ir amerikiečius 1 
atėmė.

Brooklyn ietis kapitonas 
Gruenberg sako, jog kai jie i 
pamatė Raudonosios Armijos 
tankų kolumna, jiems buvo jų; 
visam gyvenime gražiausias 
vaizdas!

Naciai sargai, kurie ameri-; 
kiečius varė į vakarus, pajų-1 
tę pavojų, paspruko!

★ ★ ★ U
Ir vėl smarkiai pasirodė su 

didžiausiu begėdiškumu kon- 
gresmanė ponia Luce. Ji pa
smerkė Krymo konferencijos; 
nutarimus ir reikalavo, kad 
mūsų valdžia atidarytų duris j 
londoniškės lenkų klikos vais-: 
ko kariams ir jų pačioms. Nes, 
girdi, jiems ir joms naujojoje 
Lenkijoje vietos nebus!

Tai niekas daugiau, kaip; 
gązdinimas ir erzinimas lenkų,; 
jų kurstymas prieš Krymo! 
k on fe re ne i j os nutarimus.

Švelniausia pasakius, ponia 
Luce negali suvaldyti savo' 
pikto liežuvio: jis išlenda vi-Į 
suomet ne vietoj ir ne laiku. I

■ '

Vardai Mosčių, ir Nuo ;
Kokiu Ligų Pagelbsti '

I 
No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint- i 
ment. For Toothache; irritation and' 
hardening of the gums.—Šita mos- ■ 
tis prašalina danties skaudėjimą ir, 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus! 
neturi dantų, kad smegenis nesvei-! 
kos, vartok šitą mostį, gausi pagel-į 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės' 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimnii 
vartot ir ne kenksminga.

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis maloniai šil-'j 
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve, ' 
A remarkable remedy for skin irri
tation. šita Mostis Stebuklingai gel-; 
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco- 
very—Salve for Poison Ivy. šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

Vietiniam—63 Putnaip St.

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

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)

Bostono ir Apylinkės 
Žinios

Vyrai Vidaus Ruošai
DIENĄ AR NAKTĮ
54 VALANDŲ SĄVAITfi $34.41

Puikus aukštos rūšies viešbutis.
Kreipkitės tik tie, kurie pasitenkinate 

savo darbu,

KREIPKITĖS: MR. SJOBERG

PRINCE GEORGE HOTEL
15 East 27th St. i' New York.

■  (52)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
nenori, kacl Amerikos piliečiai 
žinotų apie Sovietus. Jis pa
sisako, jog čia tuojaus įvyktų 
komunizmas.

Dėl ko šis senis taip prie
šingas platesniam mokslui, ga
lima suprasti iš to, jog į mo
kyklų tarybą neskiria asmenis 
mokslinės įstaigos, jie yra ren
kami piliečių balsais. Savaimi 
suprantama, kacl į tokias tary
bas sumurma apsukrūs politi
kieriai ir todėl jie skerečioja- 
si prieš apsvietą.

Vis viena, dabar mes pri
versti paklausti Grigaičio su 
Michelsonu, kur jie eis, su 
mokslininkais, kurie nori, kad 
Sovietų piliečiai žinotų apie 
Ameriką, ar su ponu Ward u, 
kuris nenori?

Daleiskime, jeigu jūs nega
lėtumėt susiorientuoti, tai aš 
mačiau tam pačiam Keleivio 
numery j ve koki skelbimą: 
“nupiginta knyga — gyvulių 
protas,’’ patarčiau jums ją 
perskaityti.

Visiems yra žinoma, kad 
barsukai ant žiemos sulenda 
į olas, varlės užmiega dumb
le, o paukščiai išskrenda į šil
tus kraštus. Tas reiškia, jog 
gyvuliai protauja ir prisitaiko 
prie gyvenimo aplinkybių. Bet 
kaip gi su Grigaičiu ir Michel
sonu? Jie niekaip negali pri
sitaikyti prie progresuojančios 
visuomenės. Jeigu jie perskai
tytų, aukščiau suminėtą kny
gą, gal jie pasiektų gyvulių 
protą ir prisitaikytų prie ap
linkybių. žinoma, Strazdui ne
patartina kankinti jo silpną 
protelį, nes jis niekuomet ne
galės pasiekti bent kokio gy
vulėlio proto.

Jaunutis.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BAYONNE, N. J.
Pirmą sykį Bayonne! Trys pui

kiausios filmos. "LENINGRAD MU
SIC HALL” — "THE WORLD WE 
WANT TO LIVE IN” ir apie LIE
TUVĄ. Bus rodoma sekmadienį, ko
vo 4 d. Labor Lyceum, 72 West 
25th St. Įžanga 46c; taksai 9c; viso 
55c. Salės durys adaros 7 v. v. Ro
dymas prasidės 8 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
nepraleiskite progos. — ALDLD 212 
kp. Rcng. Kom. (46-47)

SO. BOSTON, MASS.
Šiuomi pranešu So. Bostono lietu

viams, kad pirkau štoruką • po
121 F St., kairų). 4th St. 

Prašau užeiti.
J. CASPAR

(45-47)

EVEKYBODYID

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10704 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tire Alcoholic Beverage Control Law at. 
105 'Albany Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA MAGELEFSKY
105 Albany Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 278 lias been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2107 Corlclyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

BENJAMIN RUDOLPH 
(l>-B-A Leoti’s Wine & Liquors)

2107 Corlclyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 Ims been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Miw 
at 44 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. >

HENNESSY WINE & LIQUOR, INC. 
44 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemišką

{rengimą seniai įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA 

(BRIDESBURG)
Mūšy atstovas bu jumis tarsis pa3 

U.S.E.S., 4417 Frankford Ave.
(48)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71 y2 O l 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)

MERGINOS
DALIAI LAIKO RAŠTINĖS DARBAS 

Didelė Insurance Kompanija 
Pritaikoma valandos

High School studentėms.
LINKSMOS APLINKYBĖS

PUIKIAUSIA ALGA 
4-TOS LUBOS

80 JOHN STREET, 
NEW YORK CITY.

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Progą Pakilimams 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(48)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

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

BROOKLYN, N. Y.
(55)

VYRAI—VYRAI
Sandėliui, Maspcth, I/. I. Būtina pramonė. 
Linksmos darbo sąlygos. Abelnai uždarbiai 

$55—$60 j savaitę. Pokarinė proga.
E. 1). Giberson & Co., 57th Street 

ir Grand Ave., Maspcth, L. I.
(47)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 422ID ST.
(51)

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)

ABELNAI FABRIKO 
DARBININKAI 

75c Į VALANDA 
40 Valandų Savaitė 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius.
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 

CERTIFIED MALT EXTRACT CO. 
68 THIRD ST., BROOKLYN 

TRIANGLE 5-1490
(Vienas blokas nuo Carroll St. Stoties 
8th Ave. Subve F & GG Traukiniais)

(48)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(48)

PAGELB1NINKAS PRIE TROKŲ 
Patyrimas nereikalingas. Laikas ir pusė už 

viršlaikius. Nuolatinis darbas.
TELEFONUOKITE HUMBOLDT 3-48G7.

(50)

SANDĖLIO 
APVALYTOJAS 

ABELNAS VALYMO 
DARBAS

TAIPGI SANDĖLIO VYRAS 
PATYRĘS PRIE 

WHOLESALE GROSERIŲ 
TELEFONUOKITE WA. 5-9500 

 (47)

REIKALINGI 
MEDŽIO KRAUSTYTOJAI 

BŪTINA PRAMONE 
NUOLATINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA 

40 VALANDŲ SAVAITE 
J. GIBSON McILVAIN CO. 

58TH & WOODLAND AVĖS. 
PHILADELPHIA, PA. 

(50)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

TROKŲ VAIRUOTOJAMS 
KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

.PHILADELPHIA, PA.
(46)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)

Kambarių Tvarkytojos
DIENĄ AR NAKTĮ

Maudynių Tvarkytojos
45 VALANDŲ SAVAITĖ , 

$24.83.
Puikus aukštos rūšies viešbutis. 

Kreipkitės tik tos, kurios pasitenkinate 
savo darbu.

KREIPKITĖS: MRS. LAWES

PRINCE GEORGE HOTEL
15 East 27th St. New York.

(52)

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas

PASTOVŪS DARBAI HIGH 
SCHOOL BAIGUSIOMS

Dideliame wholesale 
grosery kompanijos ofise

5 DIENŲ SAVAITĖ

CHICKERING 4-1100
Extension 66.

BUDINKŲ APTARNAVIMAM 
; DARBININKAI

Apvalytojas. Svarinimo darbas, ir 1.1. 
Naktimis.

RESTAURANTO 
DARBININKAI

Dieninis Darbus—Sekmadieniais Nedirbama.

BŪTINA PRAMONĖ
Viršlaikiai,1 periodiniai pakėlmai. 

Naktiniai Bonai. Geros Darbo Sąlygos. 
Kreipkitės

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

57 Bethune St. (prie Washington St.) N.Y.C. 
Pirmad., šeštad., 9—5 P.M.

Vakarais sulyg sutarties.
7th ar 8th Avė. Subve iki 14th St.

(47)

OFISUI BERNIUKAI
40 VALANDŲ SAVAITE

GERA ALGA
Taipgi" dalies laiko darbininkai. 

60c Į VALANDĄ 
Nuolatinis darbas 
Pokarinė proga 

Kreipkitės
CONSOLIDATED LITHOGRAPHING CO.,

Matykite Mr. L. Cutler 
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

i Gera Alga.
TALKING TOY CO., 

105 Lorimer St.-; Brooklyn.
(47)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16

. ■ 1 , . ,. ’ I . ( .. ■ I . . h:..
**»'J • *'■ 1 A ’’ Ji!: .-4.4 i.Li :.»’<■ u į-1'liU: t! < I i: Į - h. !•: . '

Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 
Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
______________________ • ____________ f48)

TYPISTĖS
GEROS VALANDOS

ALGA $22.
INSURANCE 
KOMPANIJAI

WHITEHALL 3-4664
PERSONNEL DEPT.
'(46)

STENOGRAFE
PAGEIDAUJAMA MOKANČIŲ 

KNYGVEDYSTES, 
TAČIAU NEBŪTINAI 

NUOLATINIS DARBAS
5 DIENŲ SAVAITĖ 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
GERA ALGA 

MATYKITE MR. ZAUMS,
PĄBST SALES CO.,

47-50 30TH STREET, 
LONG ISLAND CITY.

iJEUt-l.’.. X. . _ ... (46)

I . ’, . . ii ■ ■■■ / i

(52)

TYPISTS
Pageidaujama mokančių 

stenografijos.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

NUOLAT
Didelė finansų įstaiga. 
Pokarinės galimybės.

KREIPKITĖS J ROOM 1230

90 BROAD ST.
NEW YORK CITY.

(IX)

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)

PASIUNTINES 
$85. Į MĖNESĮ PRADŽIAI 

VIDUJ IR IŠ LAUKO 
DARBAS.

DVI JAUNESNĖS 
STENOGRAFES 
$125. Į Mėnesį Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS 
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAVINIMU

FILE RAŠTININKĖ
$115. PRADŽIAI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI 
VALANDOS 9 IKI 5 

TELEFONUOKITE 
BARCLAY 7-3900

(46) .

MERGINOS-MOTERYS
Būtinai! Skubiai!

Kritiškas!! Karinis Darbas
MAŠINŲ OPERATORĖS

Patyrimas nereikalingas.
PILNO LAIKO DARBAS 
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

3:30 IKI VIDURNAKČIO
Atsineškite gimimo certifikatą ir 
kreipkitės į U.S.E.S., 600 Bloomfield 

Ave., Bloomfield, N. J., ar į
Eastern Tool & Mfg. Co. 

129 BLOOMFIELD AVE. 
• BLOOMFIELD, N. J.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių 
_________________________________________ (52)

MOTERYS
Pakavimas ir abelnas darbas fabrike 

GERA ALGA. 
100% KARINIS DARBAS.

RICHARD GREEN & CO. 
441 W. 167TH ST., N. Y. C.

(48)
TYPIST 

Gera proga pradiniai. 
NUOLATINIS DARBAS 

Tclefonuokite Miss Drangsland 
RECTOR 2-1882.

(47)

TYPIST
Mokanti stenografijos, 

atydi, sąžininga, su kelių metų patyrimu. 
PRADINĖ ALGA $32 J SAVAITĘ 
Su gera ateitim. Linksmos darbo sąlygos. 

Tclefonuokite Mr. Kuney 
CALEDONIA 6-7800

(51)

MOTERYS IR MERGINOS 
Lengvam fabriko darbui. Linksmos darbo są

lygos. Viršlaikiai viršaus 40 valandų. 
Pokarinė proga. 

TELEFONUOKITE HUMBOLDT 3-4867.
<472,

TYPIST-EXPORT. PATYRUSI. ■ 
TYPIST - BILŲ IŠSIUNTINĖJIMO / 
RAŠTININKE, UŽSAKYMŲ RAŠ
TININKĖ - WHOLESALE GRO
SERIŲ DEPARTMENTS FILE 
RAŠTININKE, PAGELBINE RNYG- 
VEDE, GERAI SKAIČIUOJANTI. 
5 DIENŲ SAVAITE. PASTOVŪS 
DARBAI. TELEFONUOKITE 
WA. 5-9500. (50)

TYPISTĖ
Mokėjimas comptometry naudinga, 

įvairus darbas kaštų accounting departmente. 
Puiki proga nuolatiniam darbui. 

MR. BRATTIG.

REPUBLIC STEEL CORP. 
72 Scott Ave., Brooklyn. 

EVERGREEN 8-9300. 
(46)

MERGINOS
LENGVAM DARBUI 

Gera Alga. 
TALKING TOY CO.. 

105 Lorimer St., Brooklyn.
_________________________ <£Q

MERGINOS--MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Patyrimas
Nereikalingas 

Būtinas
Karo Darbas......
Lengvas Sustatymas

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE’

GENERAL J
ELECTRIC

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C. 
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Visi į Pabaltijo: Kultūrinės Tarybos Kon
certą - Balių Šį Šeštadienį!

A] Blozis Dingęs Be Žinios 
Karo Veiksmuose Francijoj

Bendras lietuvių, latvių, es- 
tonų. ir suomių koncertas-ba- 
lius įvyks jau šį šeštadienį 
(šiandien), vasario 24-tą, Ir
ving Plaza Ballroom, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke 
(netoli nuo Union Square). 
Nepavėluokite. Koncerto pra
džia lygiai 8 vai.

Programoje dalyvaus pa- 
rinktinės iš geriausių tose tau
tose esamų meno jėgų:

Vladimir Padwa yra paskil- 
bęs muzikas, solistas, koncertų 
pianistas ir skambina žymiose 
grupėse. Pereito trečiadienio 
vakarą jis skambino Raudono
sios Armijos sukakties minėji
me, Carnegie Hall, New Yor
ke, kaipo vienas iš Pirmojo 
Piano Kvarteto narių. Aišku, 
kad Pabaltijo Kultūrinė Tary
ba laiko sau už garbę turėti ji 
savo programoje.

Biruta Ramoška mums jau 
ne kartą girdėta. Visi jau ži
nome, jog su kožnu jos pasi
rodymu scenoje darosi sun
kiau ją nuo scenos paleisti —- 
taip puikiai ji dainuoja, čia 
norisi priminti, kaip žiūri į ją 
žmonės, kuriem rečiau tenka 
ją girdėti. Anna,Koch (Bul- 
liutė), kuri pati yra muzika- 
liška, apie Birutes dainavimą 
garsiajame Roch esteri o teatre 
rašė:

“Ji — tokia graži ir dainuo-

Serga Artistas Jonas
Valentis !

Per dvi ištisas savaites1 
brooklyniečiams gerai žinomas i 
ir jų mylimas artistas Jonas 
Valentis gulėjo lovoje. Jis sir-i 
go šalčiu ir turėjo kitokių' 
komplikacijų. Nuolat ligonį; 
lankė gydytojas. į

Blogai, kad laikraštyj nie
kas apie tai nepranešė. Pri
puolamai apie artisto susirgi
mą sužinojęs, aną vakarą ap
lankiau jį. Jonas jautėsi gerė
liau. Tą dieną tūlam laikui jau 
buvo pasikėlęs iš lovos .

Pasikalbėjus, pasirodė, kad į 
jam dar teks pagulėti gal sa- ■ 
vaite ar ilgiau. O čia tų viso
kių darbų. Aidiečiai buvo ma
nę jį pasikinkyti svarbiam dar-,
bui — surežisuoti veikalą.

Nuo savęs linkiu artistui Jo
nui Valenčiui greit pasveikti.

Ds.

Puiku* naujas judis, kur žavėtina muzika 
trylika ii pačios istorijos . . . lygiai, kaip 
istorija plaukia ifi širdies!

“A SONG TO REMEMBER” 
...judi*, kurį jūs visuomet atsiminsite! 
DRAMA . . . ROMANSAS . . . VAIZDAI!

Jausmų susidūrimas, kuris užžiebs 
susijaudinimų jūsų širdyj!

* pitnifi to remembhn

su CORNELL WILDE
SCENOJE: "SALUDOS," Lotyniškosios 
Amerikos linksmybė ir ritmas, paruošta 
Russell’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.

.. IN TECHNICOLOR 
tlorrring 

^/MUNI-y/U OBERON

COLUMBIA PICTURES

Estų Garsusis Muzikas Padwa, Mūšy Biruta Ramoška ir Ai- Xie’sauni’oje 'programoZ'Ai-

das, ir Kitu 2 Tauty Rinktinės Meno Jėgos Pildys Programą

VLADIMIR PADWA, p ianistas-kompozitorius

ja žavingai. Jūs jau, gal būt, 
žinote, jog Eastman Teatro 
koncertų lankytojai ne bile 
kuo pasitenkina. Faktas, kad 
jie, matomai, buvo labai užža
vėti jos dainavimu, suteikė 
mums pasididžiavimo... žy
musis orkestrų vadas ir kom
pozitorius didžiumos kūrinių 
toj programoj, Oscar Strauss, 
turbūt buvo nepaprastai pa

tenkintas jos dainavimu, ka
dangi jis, būdamas 74 metų, 
nežiūrint sunkumų vaikščioti, 
nuėjo nuo konduktoriaus pa
stolio, kad ją pasveikinti, pa
ėmęs ją už rankos nuvesti nuo 
estrados ir vėl atvesti ją pa
kartojimams kiekvienu kartu 
po jos pasirodymo. . .”

Aido Choras, vadovybėje 
Aldonos Anderson ((Žilinskai-

Laisvės Bazaro Darbininkų | 
Susirinkimas

Šį trečiadienį, vasario 28 d., 
8 vai. vak., Laisvės salėj, įvyks 
dienraščio Laisvės bazaro dar
bininkų susirinkimas. Bus Lais
vės salėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Kviečiame į talką visus 
brooklyniečius, Laisvės patrio
tus, kviečiame padirbėti Lais
vės Bazare, kuris įvyks kovo 
(March) 16, 17 ir 18 dieno
mis, Grand Paradise salėse,

Berniukai Sužeisti 
Mokyklos Barnyje

Arthur Smith, 15 m., 113 
Longfellow Ave., Bronx, įdur
tas krūtinėn peiliu skiepe 
Liaudies Mokyklos 40, Pros
pect Ave. ir Jennings St., 
Bronx. Kitas berniukas, Wil
liam Bullard, 16 metų, kalti
namas buvus vienu iš dviejų 
užpuolikų, irgi sužeistas ir sy
kiu areštuotas. Antrasis kalti
namas užpuolime berniukas 
esąs tik 15 metu. V v

Joseph Mista, 18 m., ir Paul 
Mancuso, 17 m., abu iš Bronx, 
areštuoti įtarimu, kad jie api
plėšę susiedijos krautuvę, 119 
E. 157th St. Mancuso gyvena 
307 E. 154th St., o Mista — 
624 Morris Avė.

_-- - ------ ----------
Jo sekretas reiškė mirt; —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 FRITZ 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.C.

318 Grand St., Brooklyn, N.

Šiame susirinkime pasiskir- 
sime, kas kokį darbą dirbsime. 
Darbų bus daug, taigi daug 
reikės ir darbininkų. Tad kvie
čiame visus, kurie tik galite 
dieną, dvi ar visas tris dienas 
padirbėti, atsilankyti į susirin
kimą, trečiadienio vakare, va
sario (Feb.) 28 d.

Bazaro Komisija.

Atplaukė Gripsholm su 
Karo Įkaitais

Pereitą trečiadienį į New 
Yorko-New Jersey portą pri
buvo Švedijos laivas Grips
holm su 1,209 karo įkaitais, 
amerikiečiais, iškeistais ant 
vokiečių. Tarpe jų 184 kariai 
turėjo būti išnešti ant neštuvų, 
7 džiovininkai, 24 susirgę pro
to ligomis, 248 lengviau ser
ganti. Tai tiek iš kariškių li
gonių.

Kiek ligonių tarpe civilinių, 
kol kas nežinoma. Viso civili
nių amerikiečių parvežta 548. 
Iš jų daugelis yra tik ameri
kiečiai pagal pilietybę, neturį 
čionai šeimų, nei namų. Tai 
daugiausia šeimos pirmojo ka
ro veteranų ir kitų ten apsi
gyvenusių Amerikos piliečių. 
Daugelis iš tų amerikiečių, ne
žino nei žodžio angliškai.

Visi civiliniai bus labai at
sargiai peregzaminuoti pirm 
išleidimo iš laivo. Pirmą dieną 
po laivo pribuvimo buvo iš
leisti tik 5 civiliniai. Kariškius 
visus nuvežė į Halloran ligo
ninę, Staten Islande.

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk pirmuosius paveikslus iš istorinės, pasaulį tvarkančios

KRYMO KONFERENCIJOS!
Matyk Prezidentą Rooseveltą, Churchillą ir Staliną suėjusius planuoti kelią j pergalę 
ir taiką! Matyk Talkininkų vadus Maltoj ir Jaltoj, su jų štabais, svarstant karinius ir 
politiniu* klausimus, svarbius visam pasauliui!
Iš Lenkijos: Matyk baisius reginius Liublino pilyje, kur naciai žudė beginklius lenkus! 
Iš Italijos: Matyk Popiežių Pijų priimant Lenkų oficierius! Girdėk "Confidentially 
Yours.” EXTRA: Matyk “Bataano Pasižadėjimą" ir dar žinių judžius iš viso pasaulio 
karo frontų. Tai besivystanti istorija!

EMBASSY NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY IR 46 ST.

PIRKIMAI
Noriu pirkti mažą farmą, geisti

na, kad nebūtų per toli nuo New 
Yorko. Pirmame laiške parašykite 
apie triobas, lauką ir iš ko verčia- 
tės? Antrašas:

M. V. D..
104-28 Lefferts Blvd.,

Richmond Hill 19, N. Y, 
(43-50)

dona taipgi akompanuos Biru- 
tai ir suomiu solistei Viena
Laakso.

Lillian Jameson, latvių so
listė.

Latvių Choras, vadovybėje 
Saros Gibet.

Vieno Laakso, suomių solis
tė.

Radiševo Šokių Grupė So
vietų Sąjungos tautų, liaudies 
šokiuose.

Antano Pavidžio orkestrą 
(programos atidaryme ir) 
gros šokiams po programos.

Ateikite visi pasigrožėti pui
kiu koncertu. Ateikite pasi
džiaugti su broliais ir seseri
mis iš kaimyniškų tautų Pa
baltijo kraštų išlaisvinimu ir 
baisaus karo prašalinimu iš 
mūsų ginmtųjų kraštų. Lai šis 
Pabaltijo tautoms pergalės 
koncertas bus ne tiktai gražus 
savo programa, kas jau užtik
rinta, bet ir masinis skaičium 
dalyvių, kas priklauso nuo jū
sų visų. Suvažiavimui proga 
patogi, nes salė randasi prie 
14th St. — Union Square sto
čių, ant visų didžiųjų subway 
linijų.

Iki pasimatymo vasario 24- 
tos vakarą, Irving Plaza Ball
room I

Muzikantai Pagavo 
Vagį

Armijos muzikantai, kaip 
pasirodo, vikrūs gaudyti ne 
vien tik gaidas. Kada vienam 
iš jų, Irving Fink, mokant už 
savo ir žmonos pusryčius New 
Yorko restaurane dingo gre
ta savęs pasistatyta brangi 
smuiką, jis ir visi 29 kiti mu
zikantai šuoliu leidosi į gatvę. 
Bet asmens su smuiką niekur 
nesimatė.

Vienas iš jų pastebėjo čia 
pat, prie 50th St. ir 6th Avė., 
esantį įėjimą į subway. Muzi
kantai skriste suskriejo — kas 
peršoko vartelius, kas pro var
telių apačią pralindo. Tuo pat 
momentu atėjo traukinys ir 
pasimatė vyriškis su smuiką 
po pažasčių. Jis į traukinį ne
bespėjo. Trys kariai muzikan
tai vienu kartu sučiupo vagį. 
Ir smuiką iškrito iš rankų. 
Muzikantai jį nuvedė į polici
jos stotį.

Tik apsidžiaugęs atgauta sa
vo $1,100 mokėta smuiką 
Fink atsiminė, kad jo pusry
čiai likosi užmokėti, bet ne
valgyti. Tame restaurane už
simokama už valgį jį paimant, 
ne išeinant.

Jacob ir Mary Gans, 495 E. 
171st St., Bronx, bėgiu kelių 
dienų pereitą savaitę gavo du 
pranešimus iš Karo Depart- 
mento, kad jų abu sūnūs žuvo 
Europoje bėgiu keturių savai
čių. Solomon, leitenantas, bu
vo 22 m.; Ralph, sarž., 25 m.,

i BROOKLYN

LABOR LYCEUM
![ DARBININKŲ ĮSTAIGA 
i SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
i Veatuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
'i ateičių* *u naujausiai* |taisyn»nl*. ' 

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. QTagg 2-8842

Juokingiausias komedijos judis, kuris juokins jus nuo pradžios iki 
pabaigos! Jaudina... Smagina... Linksmina!

“The Princess and the Pirate”
Technikinėse Spalvose

su VIRGINIA MAYO * WALTER SLEZAK 
WALTER BRENNAN ♦ VICTOR McLAGLEN 

LINKSMA IR POILSINGA FILMĄ!

A0 HF ZA T> BROADWAY
0 JL " lt ir 45th Street.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta

Pagarsėjęs visoje Ameriko- Bloziui kelis kart buvo pa- 
je, kaipo daugeriopų sportų siūlyta progos tapti ir kumšti- 
mcistras, Al Blozis likosi karo ninku, bet jis vis tuos pasiūly- 
audrų nublokštas į šiuo tarpu mus atmesdavo.
dar tikrai nežinomą likimą. Jo Būdamas Georgetown jis 
tėvai, Mr. ir Mrs. Anthony kopė vis aukštyn i)’ aukštyn 
Bložis, gyvenanti North Ber- futbolo žaismėje ir r.ekordan 
gen, N. J., gavo skaudžiai lū- po rekordo shotput metime, 
kestingą pranešimą iš Karo Jis dalyvavo 55 kolegijų spor- 
Departmento: tininkų rungtynėse ir niekad

AL BLOZIS viename iš stebinančių šuolių oru

“Jūsų sūnus, 2-sis leitenan
tas Alfred C. Blozis, dingo 
veiksmuose su pėstininkais 
Francijoj vasario 2-rą.”

Linkime ir laukiame, kad 
nelaimė būtų buvusi tik laiki
na, kad jisai būtų išlikęs gy
vas ir laimingai sugrįžtų pas 
saviškius ir į mylimus sportus.

Nors jo trumpos veikmės 
frontuose aplinkybės dar nėra
žinomos, tačiau, žinant jo pra
eitį, drąsiai galima daleisti, 
jog jis nebuvo paskutinis. Jis 
gerai mokinosi ir kaipo sti
pendiatas buvo pasiųstas mo
kytis Georgetown Universite-- 
te. O sportuose jis skraidė, tar
si ant sparnų.

Al, puikios išvaizdos, švie
siaplaukis ir augalotas vyras, 
6 pėdų ir 7 colių aukščio, 250 
sv. svorio, iš pradžios, pirmam 
pasiryžime eiti kariškon tar
nybon, buvo atmestas, kaipo 
per, aukštas. Bet paskiau ap
sižiūrėta, kad jo žaibiškas vik
rumas ir taiklumas visame ka
me gali būti labai naudingu 
karo veiksmuose, tad jis buvo 
priimtas prieš virš metus lai
ko. Tačiau jis taip buvo susi
jęs su sportu, o sportas su juo- 
mi, kad jis iš kariškos tarny
bos atostogomis dar spėjo da- 
dėti kelias žibančias garbės 
plunksnas į jau ir taip puošnų 
sportininko vainiką.

Al Blozis dar lankydamas 
Dickinson High mokyklą, Jer
sey City, jau buvo visapusiš
kas sportininkas. Jis dasisiekė 
į viso apskričio parinktinių 
basketbolo tymą, į visos vals
tijos futbolo tymą, pasiekė na- 
cionalio mokyklinio rekordo 
metime shotput ir disko. Vė
liau jis taip pat pasiekė rekor
dų šokime į aukštį ir į tolį. Jis 
iššokdavo 6 pėdas aukštyn ir 
20 pėdų į tolį, šiame paveiks
le jį matome kamoros pagautą 
viename iš tų stebėtinų nėri
mų per orą. Skrenda tarsi me
chaniškas lėktuvas.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalnios
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAIGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti 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 ŠEŠTADIENI
H DM

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

nepralaimėjo, perėjo aukščiau 
buvusių nacionalių rekordų 
desėtkus kartų ir perviršijo 
buvusius pasaulinius rekordus. 
Shotput metime jis buvo pa
siekęs :

56 pėdas ir 6 colius 16 sva
rų svoriui.

63 pėdas ir 10 su puse co
liu 12 svaru svoriui. 

c €

72 pėdas ir 7 colius 8 svarų 
svoriui.

Parvykęs dešimčiai dienų 
atostogų pereitą lapkritį, Blo
zis padėjo (pro-grid) Giants 
tymui laimėti dvi pergales ir 
Rytinės Divizijos titulą. Jis 
dar kartą su tuo tymu žaidė, 
gavęs pasą keliolikai valandų 
iš kempės pirm sėdimo ant lai
vo. Savo sportinėj karjeroj Al 
yra žaidęs daugelyje miestų, 
daug kur fotografuotas ir fil
muotas pirm pasiekimo Nacio- 
nalės Lygos, kurioje jis buvo 
žinomas kaip All America and 
pro football takle — profesio- 
nalis sportininkas.

Blozis Su Lietuviais 
Sportininkais

Blozis palaikė artimus, drau
giškus ryšius su Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo jaunimu, 
jo sportininkais. Buvo LDS 
Jaunimo Associate nariu. Jis 
dalyvavo LDS Jaunimo Sporto 
Olympiadoje 1940 metais, 
Brooklyne, kur, kaip ir visur, 
įspūdingai pasirodė. Sykiu da
vė progą lietuviams sporto my
lėtojams artimai pamatyti jo 
meniškai meistriškus gabumus 
sporto srityje, iš jo pasimokin
ti.

LDS sporto sąskridvje jis 
laimėjo sidabro medalį. Taipgi 
LDS Jaunimo Konferencija jį 
pagerbė vienbalsiai nutardama 
jam įteikti organizacijos skir
tą auksinį medalį kaipo žy
miausiam lietuviui amerikie
čiui sportininkui 1940 metais.

R.

SSf- LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION nR00KLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

WT-,

Persodinam Deimantus jums belaukiant.

Bulovą, Benrus, Gruen, Longlnes,
Jules, Jurgensen.

Turime ekspertus taisymui laikrodžių
ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

VERI-THIN
movement S
pold Nwd com

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.




