
■

I

t

KRISLAI
Didžio Liūdesio Valanda. 
Kaip Laivas Be Kapitono.
Baimės ir Rūpesčio

Sąjausmas.
Suglausime Eiles ir 

Laimėsime.
Gražiai Pradėti Milžiniški 

Darbai.
Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Važiavau požeminiu trauki-No. 88 
niu. Tai buvo ketvirtadienio Į 
vėlyvas popietis. Antroje pu-į 
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laikraštį. Staiga prieš mano 
akis iškilo milžiniškas antgal- 
vis: “Roosevelt is dead!” žiū
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Visų liūdnos akys įbestos į į 
tą laikraštį. Daugelis moterų | 
šluostos ašaras nuo savo: 
skruostų. Niekas nė žodžio ne
sako. Tik lekiančio traukinio' 
ūžėsis drumsčia šventąją ty-.
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$1“ROOSEVELTA PALAIDOS SEKMADIENĮ HYDE PARKE;

TRUMAM PRISAIKDINTAS KAIP NAUJAS PREZIDENTAS

prezidentas miręs! 
staiga pasijutai vieni-

M ūsų 
žmogus 
šas. Per dvyliką audringų me
tų buvom pripratę klausytis jo 
balso, j ieškoti jo vadovybės, 
sekti jojo pastatytas gaires, 
žinojom, jog nepaisant laikinų 
neaiškumų ir netikslumų, jo 
vadovybėje išeisime per aud
ras saugiai.

Atsimename baisiuosius di
džiojo nedarbo laikus. Atsime
name Hooverio gadynę. Atsi
mename tas didžiąsias, tas 
milžiniškąsias, beveik viršžmo- 
giškąsias mūsų prezidento pa
stangas pamaitinti alkanuo
sius, išvesti sali iš krizės, įneš
ti į kiekvieno piliečio dvasią 
pasitikėjimą ir viltį.

Atsimename jo drąsų žygį 
tarptautinėje politikoje, sutei
kiant Amerikos pripažinimą 
didžiajai Tarybų Sąjungai.

Atsimename jo kovas už so-1 
cialines reformas — už teisę j 
darbininkams organizuotis, už 
socialinę apdraudą, už apdrau- 
dą nuo nedarbo. Ir šiandien 
tebeskamba mūsų ausyse jo 
nuolatinis raginimas Amerikos 
Darbo Federacijai ir CIO .su
sivienyti ir gelbėti save ir šalį 
nuo reakcijos audrų.

Pagaliau karas!
Tautos!’ Atlanto 
heranas! Yalta! 
co!

Visuose tuose
nančiuose žygiuose ir įvykiuo
se mūsų didžiojo krašto didy
sis laivas buvo jojo rankose. 
J drąsa, jo ištvermė, jo ryžtas, 
jo protas ir dvasia mums vi
siems buvo užuvėja ir surami
nimas.

Niekur mūsų laivas neuž
kliuvo. Visur jis ir mes su juo- 
mi išplaukėme saugiai ir lai
mingai.

štai kodėl dabar staiga vi
sa Amerika, kiekvienas pilie
tis, pašijuto esąs laive be ka
pitono.

Jungtinės 
Čarteris! Te- 
San Francis-

pasauli judi-

Kas bus? Kur link dabar?
Kas bus su karo pabaiga ? 

Kaip išeisime iš užsieninių ir 
naminių painiavų ir sunkumų, 
susijusių su busimąja taika, su 
pastangomis įkurti pasaulinę 
saugumo organizaciją, su per
ėjimu nuo karo į taiką, su 
pramonės rekonversija, su dvi
dešimčia milionų darbininkų, 
paleistų iš karo pramonės ant 
rytojaus po pergalės, su de
šimčia milionų mūsų kovūnų, 
sugrįžusių iš karo laukų ?

Ar naujasis prezidentas, po
nas Trumanas, 
pat išmintingą, 
vadovybę tuose 
sukimuose? Kas
gaiš ir patarėjais 
gairių ?

Baimės, rūpesčio ir nerimo 
sąjausmas suspaudžia širdį. . .

suteiks tokią 
šiltą, drąsią 

visuose pasi- 
bus jo drau- 

nustatyme

Bet gal tai visa slegia mus 
tik laikinai? Gal naujasis 
prezidentas supras naujosios 
gadynės dvasią, paseks pėdo
mis savo didžiojo pirmtakūno?

Pagaliau, Rooseveltas davė 
Amerikai ir žmonijai tam tik
rą vadovybės standardą. Su

(Tąsa 5-me pusi.)

IŽYMEJI PREZID.
ROOSEVELTO GY

VENIMO ĮVYKIAI
Sekami yra žymesnieji 

prez. Franklino Delano 
Roosevelto gyvenimo įvy
kiai:

1882 m. sausio 30 d. jis 
gimė senajame savo šeimos 
dvarelyj Hyde

1904 m. baigė 
Universitetą.

1905 m. kovo
Anna Eleanora 
taitę, ketvirtos kartos pus
seserę.

1910 m. išrinktas į New 
Yorko valstijos senatą.

1913 m. buvo paskirtas 
laivyno vice-sekretorium.

1920 m. buvo demokratų 
nominuotas į Jungtin. Val
stijų vice-prezidentus, kai 
James M. Cox kandidatavo 
nuo demokratų partijos į 
prezidentus.

(Tąsa 5-me pusi.)

Pasauliniai Roosevelto 
Apgailestavimai

Washington, bal. 13. — 
Naujasis Jungtinių Valsti
jų prezidentas Trumanas

lo diena del prez. Roosevel
to mirties.

New Yorko valstijos gu
bernatorius Thomas Dewey 
paskelbė 30 dienų gedulą 
dėl Roosevelto mirties.

Į prez. Roosevelto laido
tuves atskrenda Anglijos 
užsienio reikalų ministeris 
A. Eden ir sosto įpėdinė, 
karalaitė Elzbieta.

London, bal. 13. — Ang
lijos premjeras Churchillas 
pertraukė seimo sesiją at
žymėti gailesčiui dėl prez. 
Roosevelto mirties. Anglų 
karalius Jurgis taip pat pa
reiškė giliausią gailestį dėl 
to.

KARO ŽINIOS
Berlyno radijas sakė, kad 

amerikiečiai su tankais ir 
šarvuotais automobiliais pa
siekė punktus gal jau tik 
16 mylių į vakarus nuo

Pranešimai iš Maskvos 
teigė, kad Raudonoji Armi
ja puola vokiečius tiesiog į 
lytus nuo Berlyno.

Amerikiečių artilerija 
bombarduoja vokiečių did
miestį Leipcigą.

Del prezidento Roosevel
to laidotuvių, Laisvės baza- 
ro ir kitų parengimų darbi
ninkų pavaišinimui parė, 
kuri turėjo įvykti 14 d. ba
landžio, tampa atšaukta.

Parė perkelta į sekantį 
šeštadienį, balandžio 21 d. 
(April 21st.)

STALINAS GILIAI
APGAILI PREZID

PREZID. HAR RY S. TRUMAN

London, bal. 13. — Mas
kvos radijas paskelbė šitokį 
maršalo Stalino pareiškimą 
dėlei prez. Roosevelto mir
ties:

“Poniai Eleanorai Roose- 
veltienei, Washington:

“Malonėkite priimt nuo
širdų mano gailestį dėl 
tamstos vyro mirties ir ma
no užuojautą didžiame Lam

intos nuliūdime.
“Sovietų žmonės labai 

brangino prezidentą Roose- 
veltą, kaipo didį laisvę-my- 
linčiųjų tautų organizuoto- 
ją kovoms prieš bendrąjį 
priešą ir kaipo reikalo va
dą užtikrinti saugumą vi
sam pasauliui.

“Juozas Stalinas.”

Stalino Pareiškimas 
Trumanui

Prezid. Roosevelto Mirtis 
-Didis Nuostolis Amerikai 
Ir Viso Pasaulio Laisvei

Naujasis Prezidentas Harry 
S. Truman Pasižada Vyk
dyti Roosevelto Politiką

WARM SPRINGS, Georgia. — Mirė didysis Jung
tinių Valstijų prezidentas Franklin Delano Roosevelt 
balandžio 12 d. 4:35 vai. popiet, čionaitiniame vasarna
myje, pramintame Mažu Baltuoju Rūmu. Mirtis pre
zidentą ištiko dėl to, kad pratrūko smagenyse krauja-

Dar 9:30 vai. iš ryto prezidentas gerai jautėsi ir bu
vo labai smagus, kaip sakė prie jo buvęs dr. Howard 
G. Bruenn, laivyno gydytojas.

Apie 2 vai. dieną prez. Rooseveltas sėdėjo vasarna
mio priebutyje ir vienas artistas braižė jo paveikslą. 
Staiga prezidentas sudejavo, kad labai žiauriai suskau
do jam pakaušis. 2:30 vai. jis apalpo ir neatgavo sąmo
nės iki mirties. Dr. Bruenn teigia, kad prezidentas mi
rė be jokio skausmo. Jis buvo 63 metų amžiaus.

šermenys ir Laidotuvės
Šermenų apeigos Rooseveltui įvyks šį šeštadienį po

piet didžiajame Rytiniame Baltojo Rūmo kambaryje, 
Washingtone. Jo kūnas bus palaidotas Hyde Parke, N. 
Y., prie Hudsono upės.

Jis kovo 30 d. išvažiavo iš savo namų Hyde Parke į 
Warm Springs, trim savaitėm pasilsėti.

Rooseveltas ištarnavo tris terminus (12 metų) ir 83 
dienas kaip Jungtinių Valstijų prezidentas. Jis buvo 

‘31-masis šios respublikos prezidentas. Niekas pirm F.
D. Roosevelto nėjo prezidento pareigų daugiau kaip 
du terminus.

Persidirbo, Sumenko
Nuo politinių ir karinių rūpesčių ir darbų prez. Roo

seveltas suvargo ir sumenko. Jo žmona sakė, jog pasku
tiniu laiku jis buvo netekęs noro valgyti ir mito tiktai 
skysta miltų ir pieno košele.

Kūdikių Paralyžiaus Ligonių Sveikatvietėje
Warm Springs, Georgijus valstijoj, buvo ’mylima 

Roosevelto poilsio vieta. Čia yra įstaiga kūdikių para
lyžiaus aukoms gydyti. Rooseveltas, pats nukentėjęs 
nuo kūdikių paralyžiaus, buvo tos sveikatvietės patro
nas. Jis vadovaudavo metiniams vajams lėšų šiai įstai
gai sukelti.

San Francisco Konferencija
Bene artimiausias prezidento širdžiai dalykas pasta- į 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Washington. — Jungtin. 
Valstijų vice - prezidentas 
Harry S. Truman balandžio 
12 d. 7:0)9; vai. vakare pri
siekė kaipo naujas prezi
dentas, vietoj mirusio prez. 
Roosevelto. Truman bus 
32-rasis Jungtinių Valstijų 
prezidentas.

Net pirm 
man prašė, 
sekretorių -

prisiekos Tru- 
kad Roosevelto 
ministerių ka

binetas ir toliau eitų savo 
pareigas. Trumano patvar
kymu, Amerikos valstybės 
sekretorius Ed. R. Stetti- 
nius, paskelbė, kad Jungti
nių Tautų konferencija San 
Franciscoj įvyks tuo pačiu 
laiku, kaip buvo planuota.

Prezidentas Trumanas 
per spaudos sekretorių Ste-

plieną Early pareiškė laik
raščių atstovams:

“Aš stengsiuosi vykdyti 
tokią politiką, kokią, mano 
įsitikinimu, būtų vykdęs 
pats prezidentas (Roosevel
tas) ; tuo tikslu aš prašiau 
jo kabinetą ir prie manęs 
pasilikti.”

Trumanas yra 60 
amžiaus. Jis 1934 m. 
išrinktas į Jungtinių 
tijų senatą nuo 
valstijos
senatorius iki laimėjo vice
prezidento vietą. Senate jis 
pasižymėjo kaip galva ko
misijos, tyrinėjusios kari
nių kontraktorių • suktybes. 
Pirm išrinkimo į senatą 
Trumanas buvo Jackson 
apskričio teisėjas Missouri

metu 
buvo 
Vals- 

Missouri 
ir,tarnavo kaip

Maršalas Stalinas pa
siuntė atskirą pareiškimą 
Jungt. Valstijų vice-prezi- 
dentui Trumanui tuoj po 
prez. Roosevelto mirties. 
Čia Stalinas sakė:

“Sovietų vyriausybės var
du ir nuo savęs asmenišką^ 
aš pareiškiu gilų gailestį 
Jungtinių Valstijų valdžiai 
dėl prezidento Roosevelto 
pirmlaikinės mirties.

“Amerikos žmonės ir 
Jungtinės Tautos neteko 
Franklino Roosevelto as
menyje didžio, pasaulinės 
reikšmės politiko ir pirma- 
tako organizavime taikos ir 
saugumo po karo.

“Sovietų Sąjungos val
džia išreiškia nuoširdų są- 
jausmą Amerikos žmonėms 
dėl šio didžio jų nuostolio 
ir pareiškia įsitikinimą, kad 
ir ateityje išsilaikys drau
giškumo politika tarp šių 
dviejų didžiųjų valstybių, 
kurios neša sunkiausią ka
ro naštą prieš bendrąjį 
priešą.”

Armijos Gedulas

BROWDER SAKO, TURIM UŽBAIGT JO DARBĄ
New York.— Earl Brow

der, vardu Politinės Komu
nistų Sąjungos vyriausiojo 
komiteto, išleido tokį parei
škimą dėlei staigios prez. 
Roosevelto mirties:
/. “Pasaulis prisideda prie 
Amerikos gailesčio, kad ne
tekome diddžiausio ir my
limiausio jos sūnaus, kuris 
priklausė visoms tautoms 
visuose kraštuose. Sunku 
būtų be jo apsieiti. Gili jo 
išmintis, kuri sukūrė są
jungą, nešančią pergalę 
prieš tamsybės jėgas, buvo 
taip labai reikalinga už
baigti darbui pastovioje

taikoj. Jo kūną sulaužė 
viršžmogiškoji našta, kurią 
jis nešė, bet jo dvasia nie
kuomet nesusvyravo,) jo į- 
matymas ateitin niekados 
nepritemo — ir šiuos daly
kus jis paliko savo šaliai, 
kaip nesunykstantį paveldė
jimą. Tiktai dabar Amerika' 
pradeda suprasti, kaip la
bai mes nuo šio žmogaus 
priklausėme ir kaip daug 
jis mums davė.

“Mes turime užpildyti 
spragą, kurį pasidarė mums 
netekus jo kūniškai ir su
vienyti visą Ameriką jo 

(Tąsa 5 pusi.)

Paryžius, bal. 13. — Vy
riausias talkininkų koman- 
dierius vakarų fronte, ge
nerolas Eisenhower įsakė 
amerikiečių kariuomenei 
trisdešimties dienų gedulą 
dėlei 
ties.

prez. Roosevelto mir-

Be Geliu
Washington. — Prezid. 

Roosevelto šermenyse nėra 
jokių gėlių, jokių vainikų. 
Nes savo testamente jis sa
kė, kad jo laidotuvėse netu
ri to būti.

Spėjama, kad per 24 iki 
48 valandų amerikiečiai ga
lį susijungti su Sovietų ka
riuomene Berlyno srityj ir 
taip perskelti Vokietijų.
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Prezidento Mirtis
Mūsų krašto prezidentas, mūsų gink- 

luotųjų pajėgų vyriausis vadas, mūsų 
pirmutinis karys ir liaudies draugas, 
Franklin Delano Roosevelt, mirė staigia 
mirtimi balandžio 12 d.

Jo mirtis — didžiulis smūgis visam 
kraštui ir visam demokratiją, taiką ir 
laisvę mylinčiajam pasauliui.

Roosevelto mirtis — džiaugsmas de
mokratijos priešams, bet jie tuo džiaug
smu negales ilgai džiaugtis, nes prezi
dentas Rooseveltas, mirdamas, paliko 
didžiausią mūsų krašto istorijoje gink-' 
luotą ją pajėgą priešui, fašizmui sumuš
ti; jis paliko braižinius, planus, pagal 
kuriuos bus taika vykdoma ir gerbūvis 
liaudžiai užtikrinamas.

Prezidentas Rooseveltas buvo vienas 
retų vyrų, numačiusių pirmiau negu kas 
kitas, kas laukia mūsų šalį ir visą pa
saulį. Jis numatė fašizmo pavojų, jis 
numatė karo pavojų ir jis tam ruošė 
kraštą daug anksčiau, negu kiti iš tik
rųjų suprato, kur link mes pakrypsime.

Prezidentas Rooseveltas buvo tautos 
/vadas pilnoje to žodžio prasmėje. Jis vi

suomet buvo prezidentas visų žmonių 
klasių, visų sluogsnių, visų spalvų ir ti
kybų. Rooseveltas tuo pasižymėjo, kad 
jis, kaip ir Lincolnas, buvo liaudies prie- 
telius, jos draugas ir jis liaudimi dau
giausiai rėmėsi.

Liaudis jį mylėjo ir jis Amerikos dar
bo žmonėms davė daugiau negu bet ko
kis prezidentas mūsų istorijoje.

Drąsiai šiandien galima pasakyti, jog 
Franklin Delano Roosevelt buvo vienas 
mūsų retų prezidentų ir jis mūsų kraš
to istorijoje atsistos greta Washingtono, 
Jeffersono ir Lincolno.

Per arti mes esame ir dėl to negalime 
dabar matyti visos Roosevelto didybės. 
Tik einant metams po metų jo asmeny
bė didės, jo nuveikti herkuliški darbai 
kels jį į aukštumas, parodydami, koks 
milžinas jis buvo, kiek daug jis tautai 
nusipelnė josios didžiausio krizio me

tais.
Prezidento įpėdinis, Harry S. Truman, 

32-rasis mūsų krašto prezidentas pareiš
kė, kad jis tęs Franklin Delano Roose
velto nubrėžtuosius darbus pirmyn. Jis 
tęs jo darbų programą, — pirmiausiai 
priešui, fašizmui, sumušti, o paskui — 
pastoviai taikai įkurti.

Gilaus liūdesio apimta, lenkdama gal
vą prieš prezid. Roosevelto karstą, vi
sa Amerikos tauta, Amerikos liaudis, be 
abejo, šventai ir ryžtingai deda pažadus 
stovėti su naujuoju savo prezidentu, su 
naujuoju ginkluotųjų pajėgų vadu, Har
ry S. Trumanu.

Žukovas, Konevas ir Rokossovskis. Jų 
armijos stovi pagal Odro upę. Jų armijos 
daro paskutinius pasiruošimus, kaip sa
ko pranešimai. Pagal Odrą vokiečiai teti
ko sukaupę milžiniškas savo pajėgas, 
nedrįsdami jas silpninti, nedrįsdami iš 
jų imti divizijas ir perkelti į vakarus. 
Kai Raudonoji Armija, esanti pagal Od
rą, pradės veiksmus, ji tuoj susitiks su ( 
amerikiečių armijomis, gal Trečiąja, gal 
Devintąja, gal Pirmąja,—mažai skirtu
mo!

Šiandien pasaulis laukia nepaprasto, 
paties dramatiškiausio ir įspūdingiausio 
įvykio. Tasai įvykis, — ne į Berlyną į- 
žygiavimas, ne jo užkariavimas. Ne! 
Tasai įvykis: Amerikos armijų susitiki
mas su Raudonąja Armija.

Tai bus patsai įdomiausias ir drama
tiškiausias susitikimas, kokį kada nors 
pasaulis yra matęs!

Jo šiandien pasaulis laukia, apie jį ra
šo spauda, apie jį kalba žmonės.

Kada šis istorinis susitikimas įvyks?
Nelengva diena ir valanda atspėti, bet 

galima tikrinančiai pasakyti: neužilgo. 
Tai turėtų įvykti šiomis dienomis, —jei 
ne šiandien, ne rytoj, tai po ryt arba už 
po ryt.

Tik kažin kokia priepuolinga, atsitik
tina staigmena arba kliūtis galėtų šį su
sitikimą suvėluoti. Bet tokios didžiulės 
kliūties dabar nenumatome.

Kai mūsų armijos sutiks Tarybų Są
jungos armijas, kai mūsų karys paspaus 
ranką raudonarmiečiui, Vokietija bus 
perkirsta į dvi dalis. Tuomet ginkluoto 
vokiškojo priešo likimas atsidurs dar 
baisesnėn pade tin ir jo galutinas sunai
kinimas eis daug sparčiau.

Tačiau šis istorinis susitikimas, šis 
prieteliškas rankomis pasispaudimas, 
“sveikas” pasisakymas, dar neišspręs vi
sų mūsų problemų, nors tai bus jau at
liktas labai didelis žygis, — laimėta per
galė.

Labai svarbu, kad po šito susitikimo 
karo fronte, kur nors Vokietijoje, tarp 
mūsų šalies ir Tarybų Sąjungos viešpa
tautų nuolatinis bendradarbiavimas, tiek 
ūkiškame, tiek politiniame frontuose.

Susivienijusios kare, šitos dvi didžio
sios šalys privalo vieningai veikti po ka
ro, — veikti taikai palaikyti ir skurdui 
iš pasaulio pašalinti.

Su tokiomis viltimis mes laukiame to 
istorinio susitikimo!
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BAIMĖS DIDELĖS AKYS
Amerikos redaktorius su

rado naują “argumentą” 
prieš Staliną. Pagaliau Sta
linas išgalvojęs ir pradėjęs 
gyveniman vykdyti nesvie
tiškai platų planą supjudyti 
dvi didžiąsias bažnyčias, 
būtent, katalikų ir ortodok
sų. Amerika dejuoja:

Globodama stačiatikius, 
Maskva tikisi savo įtakon pa
imsianti Balkanų ortodoksiš
kus kraštus.

Tačiau ji siekia ir toliau. 
Rusiškąją Bažnyčią Kremlius 
stengiasi skiepyti Pietų Ame
rikoj, o dabar savo paklus
nybei nori prisitraukti ir 
Jungtinėse Valstybėse gyve
nančius ortodoksus.

Antai pranešama, kad ru-

parodyti visuomenei, koks 
didelis tas ponas Kelly yra 
ignorantas?

Juk šiandien kiekvienas

Lankiame Istorinio Susitikimo
Amerikiečių armijos žygiuoja per Vo

kietiją beveik be jokio pasipriešinimo iš 
vokiečių pusės. Nėra vokiečių ten ištiso 
fronto, nėra organizuotos atsparos. Mū
sų tankai riaumoja per Vokietijos plo
tus, tarytum jie atliktų pratimus, o ne 
karo fronto žygius.

Tai rodo, kad hitleriniai Vokietijos 
viešpačiai, kiek tik jie gali, priešinasi 
Raudonajai Armijai, o amerikiečiams 
atidaro duris, tarytum sakydami: Eikit, 
imkit viską, ką tik norit, kad tik rusams 
mažiau tektų.

Tai nieko!
Vokietija šiandien kaip kokis ežeras, į 

kurį atvyko žuvauti žuvininkai: kuris 
laimingesnis, tas daugiau pasigaus žu
vies. Dėl to negali būti jokio pykčio, dėl 
to negali būti jokio ginčo. Raudonoji 
Armija jau gerokai prisižuvavo ir dar 
prisižuvaus. Amerikiečiams taipgi užten-, 
ka; užteks ir britams.

Galimas daiktas, jog greitu laiku pra
dės savo paskutinį didįjį žygį maršalai

*

Plėšia ir Mušasi.
New York Herald-Tribune korespon

dentas Vokietijoj, Seymour Freidin, ra
šo įdomią korespondenciją iš Hanoverio 
miesto, kurį amerikiečių armija šiomis 
dienomis užėmė. Mr. Freidin sako, jog 
tuojau, kai tik vokiečių armijos iš mies
to paspruko, palikdamos policiją ir dalį 
“volkssturmiečių” tvarkai palaikyti, tai 
mieste prasidėjo savotiška “revoliucija”. 
Gyventojai, vokiečiai, puolė krautuves, 
puolė dunokepyklas, puėlė net ir privati
nius namus ir plėšė ir vogė viską, ką 
tik pamatė.

Prasiplėtė suirutė, muštynės. Policija 
ir “volkssturmiečiai”, užuot tvarką da
rę, plėšė išvien, vogdami, ką tik nugrė
bė.

Žymėtina tas, sako korespondentas, 
’šiame mieste buvo išlaisvinta apie 25,000 
belaisvių, buvusiųjų vokiečių vergų. Ši- 
tieji stovėjo nuošaliai, stebėdami, kaip 
“viršžmogiai” mušasi už grobius.

Hanoverio miestas, — kadaise buvęs 
Vokietijos miestų pažiba, — smarkiai 
oro bombų sunaikintas, — sunaikinta 
apie 80 nuoš. jo pastatų.

Na, ir tuose griuvėsiuose vokiečiai 
mušėsi dėl grobio! Nesimušė jie prieš 
nacius, prieš smogikus, prieš savo ne
prietelius, bet mušėsi tarp savęs už tai, 
kad kiekvienas norėjo juo daugiau pasi
vogti

Jalta Bus Naujai Atsteigta
Netenka abejoti, kad miestas Jalta 

pasiliks žmonijos istorijoje ženklyva vie
ta, — vyriausiai ji bus tuo ženklyva, kad 
ten pradžioje šių šių metų įvyko “trijų 
didžiųjų” konferencija, žinoma kaipo 
“Jaltos” arba “Krymo” konferencija.

Prezid. Rooseveltas, savo pranešime 
Jungt. Valstijų kongresui, sakė, jog 
Jalta baisiai vokiečių sugriauta.

Dabar skelbiama, kad tarybinė vy
riausybė Kryme pasirįžo Jaltą naujai 
atsteigti su visa eile naujų pagerinimų 
ir pagražinimų. Bus padaryta platesnis 
pajūris, bus pravesta naujas kelias, bus, 
žinoma, pastatyti gražūs namai ir Jalta 
pataps gražiausias kurortas.

Architektas Andriejus Burovas jau 
baigė planus, pagal kuriuos atsistos nau
joji Jalta.

sų ortodoksų Bažnyčios dva
siškiai Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje ir Alaskoje gavo 
Maskvos patriarcho raštą, 
kuriame, tarp kita ko, minė
ti dvasiškiai kviečiami “susi
laikyti nuo politinės veiklos 
prieš Sovietų Sąjungą.”

Bažnyčios sritis nėra po 
litika, bet jeigu Sovietų Są
junga imtųsi tokių tarptauti
nių politinių žygių, kaip ko
munistinio režimo įvedimas 
kaimyniniuose kraštuose ar
ba svetimų valstybių okupa
vimas, arba žmonių perse
kiojimas, tai Amerikos orto
doksai, sutikę su Maskvos 
patriarcho linkme, negalėtų 
nė lūpų atverti prieš tokius 
reiškinius.

Iš to matyti, kaip Stalinas 
iš rusų Bažnyčios sugebėjo 
sau pasidaryti stiprų politi
nės akcijos įrankį.

Amerika, kaip ir visti kle
rikalų spauda, yra svetimos 
valstybės (Vatikano) gra- 
mafonas. Jai visai svetimi 
Amerikos ir kitų kraštų 
reikalai. Ir jei kas nors žo
dį pasako, arba žingsnį pa
žengia prieš Vatikaną, tai 
tas laikraštis rėkia kiek tik 
jėgų turi. Dar taip 
neseniai kiekvienoje sa-

dvasiškija taip aklai nusi
stačius prieš komunistus, 
prieš bolševikus, prieš Ta
rybų Sąjungą, jog su ja vi
sai susikalbėti negalima. 
Tuo tarpu ortodoksų kuni
gija pasirodė reališkesnė ir 
sukalbamesnė. Jinai su
pranta, kad kova prieš so
cialistinę santvarką lemia 
tik jai nelaimę ir pražūtį. 
Jinai bando prisitaikyt prie 
naujo gyvenimo. Bando ta
me gyvenime susirasti vie
tą. Šiame kare ortodoksų 
bažnyčia pasirodė ištikima 
Tarybų vyriausybės rėmė
ja. Todėl bolševikai su tos' 
bažnyčios dvasiškiais ir 
kalbasi kaip su žmonėmis.

Tegul katalikų dvasiški j a 
liaunasi visomis keturiomis

džiausiu ignorantu — tokiu 
ignorantu, jog gėda visam 
Amerikos Kongresui, kad 
toks žmogus jame suranda 
vietos. Pavyzdžiui, jis dar 
ir šiandien nežino, kas bus 
ir ką svarstys San Fran
cisco konferencija. Toje pa
čioje prakalboje, kaip pra
neša Chicagos “Sun” repor
teris, ponas Kelly pareiš
kęs, jog Lietuva įgysianti 
vieną balsą “San Francisco 
taikos konferencijoje.” Ko
dėl Draugo korespondentas 
šitos p. Kelly kvailystės ne
paskelbė? Ar sarmatinosi

Amerikos pradinės mokyk
los vaikas žino, kad San 
Francisco konferencija ne
bus taikos konferencija. Ta 
konferencija šaukiama tik 
tam, kad įsteigus pasaulinę 
organizaciją taikai’ išlaiky
ti ateityje. Apie jokią da
bartinę taiką su Vokietija, 
su Japonija ar su kuomi ki
tu jinai visiškai nekalbės. 
Nekalbės taipgi apie tautų 
rubežius bei jų nepriklau
somybes ar priklausomybes.

To gi nežino Šimučio ir 
Grigaičio draugas ir moky
tojas ponas Kelly.

VI. Audronaša

Laiškas

vo prakalboje popie
žius' yra prakeikęs komu
nizmą. Amerika džiaugėsi. 
Bet nevalia, saugok dieve, 
nei Stalinui, nei kam kitam 
nors pirštą pajudinti prieš 
Vatikaną!

Tačiau, mums atrodo, A- 
merikos redaktorius per
daug perimtas visiškai ne
reikalingos baimės. Kiek 
mums teko pastebėti, tai 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė vienodai traktuoja visas 
religijas ir visas bažnyčias. 
Jos visos turi pilną laisvę 
gyvuoti ir eiti savo parei
gas. Nei ortodoksų, nei ku
ri kita bažnyčia neturi jo
kių specialių pirmenybių bei 
privilegijų.

Katalikų bažnyčios šiame 
atsitikime didžiausia nelai
mė yra tame, kad josios

straksėjus prieš viską, kas 
nors kiek panašu į socializ
mą, į naujojo gyvenimo po
lėkius, ir ji pamatys, kad 
nereikia bijotis savo šešė
lio ir sapnuoti dieną ir 
naktį apie raudonąjį bau
bą. Ir Tarybų Sąjungoje ji 
galės, kaip ir kitos bažny
čios, tarnauti tiems, kurie 
jos patarnavimo dar pagei
dauja.

Ypatingai mum rūpi, kad 
Lietuvos kunigija nepasek
tų Vatikano politinių gai
rių. Mes vėliname jai ateiti 
į protą ir prisidėti prie 
Lietuvos ekonominio ir so
cialinio atstatymo. Nesikiš
dami į politiką, liaudamiesi 
kovoti prieš socialistinę 
santvarką, laikydamiesi tik 
savo religinių pareigų, Lie
tuvos kunigai gali patar
nauti žmonėms ir kraštui 
u^sigydyti karo žaizdas. 
Juo labiausia mes raginam 
Lietuvos dvasiški ją neklau- 
svti . Amerikos klerikalu 
plepalų ir patarimų.

DIDŽIAUSIAS IGNO
RANTAS JŲ GERIAU

SIAS DRAUGAS
Mūsų klerikalai ir menše

vikai jau seniai tampo var
dą kongresmano Ed. Kelly 
iš Chicagos. Jį skaito savo 
geriausiu prietelium. «Įr da
bar jis, girdi, kalbėjo. Chi
cagos Lietuvių Vaizbos Bu
to bankiete ir pasakė, “aš 
nesiliausiu reikalavęs Lie
tuvai n e p r i klausomybės 
kongrese.” (Draugas, bal. 
10 d.)

Bet Lietuva niekada dar 
nėra įgaliojus poną Kelly 
kalbėti jos vardu. Lietuva 
labai gražiai apseina be to
kių ponų malonės. Ji jau
čiasi pilnai laisva ir nepri
klausoma didžiojoje sociali
stinių tautų šeimoje. Jei tas 
nepatinka ponui Kelly, Ši
mučiui ir Grigaičiui, tai jau 
jų, o ne Lietuvos reikalas.

Ponas Kelly pasirodė di-

Kai traukinys artėjo gim
tojo miesto link, Aleksand
ras liūdesio pilnomis aki
mis žiūrėjo į greitai prabė
gančius medžius, artėjan
čius bei didėjančius miesto 
namus ir rūkstančius dirb
tuvių kaminus.

Jo vaizduotėje bėgo įvai
rūs vaizdai: — čia jis lai
mingas dirbtuvės darbinin
kas, čia karas, mobilizacija, 
atsisveikinimas su žmona ir 
kūdikiu, čia vėl frontas, 
mūšiai, sužeidimas, ligoni
nė ir pagaliau atostogos...

Jis ne kartą judindama- 
sis susiraukdavo iš skaus
mo, ir atrodė, kad jam dar 
ne visiškai užgijusios žaiz
dos. Greta jo stovėjo lazda, 
kuria pasiramščiodavo, ei
damas į koridorį, ar kelda
masis prirūkyti suktuką.

Jis dar kartą išsiėmė iš 
kišenės laišką, perskaitė jį 
ir giliai atsiduso. Bendra
keleiviai jau žinojo jo turi
nį ir, užjausdami jį, kalbė- 
j°: JU

— Sakau, tu perdaug del 
to nesisielok. Spjauk į vis
ką. Ką, tau bobų maža? — 
kalbėjo kareivis, tvarkyda
mas savo daiktus.

ko nuorūką, net jo rudi ū- 
sai čirškėjo.

— Niekus, vyrai, kalbat, 
— pagaliau įsiterpė ilgai 
tylėjęs gana rimtos išvaiz
dos, griežtų veido bruožų 
kareivis. — Pirm, negu da
ryti bent kokį sprendimą, 
reikia gerai ištirti patį rei
kalą. Maža kas gali būti... 
O gal kas ant juoko...

— Bet juk braižas...
Aleksandras įdėmiai klau

sėsi kareivių kalbas, ku
riom skyrė daug svarbos.

Jiems besikalbant, trau
kinys pagaliau įriedėjo į 
stotį. Kareiviai, užsimetę 
daiktamaišius, spraudėsi 
prie durų.

Aleksandras paga
liau užsivilko milinę, užsi
metė daiktamaišį, pasiėmė 
lazdą ir, lengvai šlubuoda
mas, išėjo į peroną. Čia 
jam viskas buvo pažįstama. 
Viskas atrodė taip, kaip 
prieš trejus metus: ir pas
tatai tie patys, ir stoties 
laikrodis tas pats, žodžiu, 
viskas, atrodė taip, kaip 
buvo palikęs.

’Ilgai negaišdamas, pa
traukė į gatvę, kur stovėjo 
įvairios susisiekimo prie-
mones ir, įsėdęs į vieną jų, 
dingo gatvių labirintuose.

e- * *

Aleksandras grįžo namo. 
Kambarys, kuriame jis gy
veno iki išvykstant į fron
tą, buvo užrakintas.

— Sakykite, ar Veroni
kos nėra? — paklausė jis 
išėjusią į kiemą apysenę 
moterėlę.

— Ne. Ji dabar darbe.
— O kada grįš?
— Apie septintą.
— Ar rakto, kartais, ne

paliko?
— Paliko. O jūs kas bū- 

kad site, gal Stepas?
— Ne, aš jos vyras.

Jis, žmogus, fronte — Vyras?... — lyg nuste-

— Žinoma, — pritarė ki
tas. — Jei man taip — nu
sispjaučiau ir eičiau švil
paudamas. Boba iš ratų — 
ratams lengviau.

— Suprantat, negaliu, — 
aiškinosi Aleksandras. —Jei 
vienas būčiau, tai trauk ją 
velniai, bet pas mus kūdi
kis. Suprantat, kūdikis...

— Na, ir kas čia tokio. 
Pasiimk kūdikį su savim...

—Irgi, matai, pasakė, — 
nusijuokė kitas. — Kur gi 
jis ims, ar į frontą?... Kal
bi, lyg mažas vaikas.

— O aš tokiai gyvatei 
tiek kailį išvanočiau, 
ji man metus iš lovos nepa- 
sikeltų. 
tėvynę gina, o ji su kitais busi iškošė pro dantis se- 
vyrais Kur tu matei, kad nutė ir nuskubėjo į savo 

— įsiterpė apysenis kambarį paimti rakto.
keleivis, traukdamas suktu-

<.;Z

Amerikos lėktuvai traukia į Japonijos sostinę Tokyo. Paveikslas parodo garsųjį
ugniakalnį Fujiyama.

Aleksandro gyslomis per
ėjo karšto kraujo srovė, 
širdis pradėjo dar smar
kiau plakti, o galva pasida
rė sunki, sunki, lyg į ją se
nutė būtų įpylusi švino.

Neilgai trukus, grįžo se
nutė su raktu. Aleksandras 
paėmė jį, padėkojo ir 
klausė:

— Ar Stepas seniai 
gyvena?

— Jau du mėnesiai, 
aš jo dar nė karto nema
čiau, — lyg teisindamasi, 
pridūrė ji. — Išeina, kada 
aš dar miegu, o grįžta su
temus. Taip ir neteko nė 
karto pamatyti. O Veroni
ka visada, paduodama rak
tą sako: jei ateis Stepas ar 
mergaitė, paduok...

Aleksandras įėjo į kam
barį, nusimetė daiktamaišį, 
nusivilko milinę ir atsisėdęs

pa-

cia

Bet

užsirūkė. Paskui sviedė
nuorūką ir pradėjo raustis

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Skaitytojų Skundai.
Ilgesniųjų Straipsnių Baimė.
Skaitykime ir “Sunkesnius” Rašinius.
Dienraštis Turi apie Viską Rašyt.
.4p y sakos Dienraščiuose.
A pi e A pysa kas K n ygose.

Rašo J. BARKUS.

Tūli skaitytojai kartais skundžiasi, 
jog Laisvėje dažnai talpinama ilgoki ir 
nelengvai skaitytojams suprantami 
straipsniai. Sako, dienraštyje telpantie- 
ji rašiniai privalą būti trumpi-trumpu- 
čiukai ir kad jų supratimui nereikėtų 
nei kiek savų pastangų pridėti.

Bet juk dienraštis Laisvė, kaip ir kiti 
pažangūs leidiniai, siekiasi savo-skaity
tojų sąmonę bei žinojime praplatinti, 
papasakoti jiems tokių dalykų, kurie 
daugeliui buvo gal dar visiškai nežino
mi. Tačiaus skaitymas nors ir trumpo 
rašinėlio apie koki nors iki tol nežinomą 
dalyką, juk, jau reiškia mąstymą ir 
protavimą nauja linkme, kuria iki tol 
nemąstyta. O juk tik taip ir galima sa
vo žinojimą praturtinti—skaitant apie 
dar nežinotus arba nesuprastus dalykus, 
apmąstant, lyginant su pirmiau mūsų 
apie tai turėta nuomone.

* * *
Nejaugi todėl, kad daug kas mums 

dar nesuprantama ir neaišku, mes pasi- 
velysime numot ranka ir sakysime, jog 
mes norime tik tokių skaitymų, kurie 
neakstintų mus daugiau protauti?

Visuomet atsiminkime, draugai skai
tytojai, jog dienraščio pareiga ne vien 
teikt mums kasdienines žinias, bet taip
gi rodyt ir aiškint visokius gyvenimo 
reiškinius. Mūsų gi užduotis — stengtis 
tuos naujus reiškinius suprast, nes, ar 
mums patiks ar nepatiks, gyvenime 
mums gali tekt bile kada su jais susi
durti.* * * *

Dėlei straipsnių ilgumo reikia paste
bėti, kad Laisvėje abelnai ilgų straips
nių vengiama. Tačiaus daug yra temų, 
kurių keliais sakiniais neišaiškinsi ir 
reikia rašyt plačiau. Pažymėtina, betgi, 
kad jeigu aprašomasis dalykas mus in
teresuoja, tai mes nejučiomis perskaito
me ir ilgoką straipsnį.

Iš to išvada, jog kas vienam išrodo 
ilgu, tas kitam gali būt visiškai neilgu, 
o gal net ir per trumpu.* * *

Apie apysakas. Apysakos - novelės 
spausdinama veik visuose dienraščiuose, 
leidžiamuose kaip lietuvių, taip ir kito
mis kalbomis. Yra didelė dalis skaityto
jų, kurie įpratę skaityt apysakas savo 
dienraščiuose, o daugeliui jų tai yra 
vienatinė patogi proga apysaką perskai
tyti. Nes juk darbininkui žmogui stam
bią knygą kišeniuje ar rankose nešiotis 
neįmanoma, gi dienraštį galima neštis 
ir prie progos savo skaitomosios apysa
kos kasdieninę dalį perskaityti.* * *

Daugelis išsikerpa apysakos tekstą 
bent iš kelių numerių ir paskui sykiu 
perskaito. Tas daroma ir su ilgesniais 
bei svarbesniais straipsniais, kuriuos 
svarbu ateičiai pasilaikyti.

O jeigu kartais pasitaiko vieno kito 
dienraščio numerio negauti, tai galima 
atvirutę parašyt ir paklydusieji nume
riai bus vėl prisiųsti.* * *

Turime suprast, jog atskiromis kny
gomis leist kiekvieną dienraštyje spaus
dinamą apysaką, dabartinėse aplinky
bėse, negalima: Visose spaustuvėse sto
ka darbininkų, apribotas gavimas reik
menų — tarp kitko ir popieros. Svarbu, 
taipgi, klausimas, kiek atsirastų naujai 
išleistai knygai pirkėjų.* * *

Be to, reikia žinot, jog dienraščiuose 
dažnai spausdinamos apysakos, kurios 
jau buvo išleistos knygose ir plačiai 
skaitytos. Spausdinant jas dienraščiuo
se, duodama galimybės jas perskaityti ir 
tiems, kuriems knygose skaityt jų nete
ko.

Kai savo laiku dr. J. Basanavičius 
rinko išleisti poeto kun. A. Strazdelio 
dainas, turėjo daug painių, nes žmonės, 
dainavę jų mėgiamojo dainiaus kūri
nius, nebesusigaudė, kurios dainos iš ti
krųjų priklauso tam autoriui. Tas pats 
buvo ir su Vienožinskio — Vienažindžio 
literatūriniu palikimu. Vadinasi, esama 
dainių, poetų, kurių lyros stygos taip 
jautriai, taip taikliai atliepia tautos sie
lai, kad jų kūryba tartum susilieja su 
liaudies kūryba, su tautosaka.

Prie tokių liaudies dainų priklauso ir 
mūsų poetas Jovaras. Mažai atsiras Lie
tuvoje kampelių, kur nebūtų skambėjusi 
jaunimo mėgiama ir jau įvairiais vari- 
jantais dainuojama daina “Ko, liūdi, 
berželi?” Ne vienas tautosakos rinkėjas 
ją užrašė kaip liaudies dainą. Tuo tarpu 
ši daina — su ja ir daugeliš kitų — yra 
poeto Jovaro sukurta.

Šių metų sausio 1 d. poetui Jovarui 
suėjo 65 metai. Jo tikra pavardė Jonas 
Krikščiūnas. Jisai gimė 1880 m. saus. 1 
d. Kalniškių k., Šiaulių apskr. ir valse, 
(ten lig šiol tebegyvena). Tai tikras 
vargo sūnus, nes jo tėvai teturėjo 3- de
šimtines menkos pelkėtos žemės, gyveno 
dūminėje pirkioje. Iš pat mažens Jonu
kas nepaprastai pamėgo knygas, nes tė
vas, būdavas raštingas, pamokė sūnų 
skaityti, rašyti ir iš knygnešių nupirk
davo kokią knygelę. Jonukas knygas 
skaitydavo neatitraukiamai, tuo tarpu 
pirkioje dūmai akis grauždavo. Užtat 
nuo vaikystės jis pavojingai susirgo aki
mis. Išėjęs piemenauti, Jonukas taip pat 
nesiskirdavo su knyga. Pramokęs ne tik 
gerai skaityti, bet ir rašyti, jisai žiemo
mis “daraktariavo” — mokė kaimuose 
vaikus.

Sulaukęs 17 metų, Jonas Krikščiūnas 
pasidarė knygnešiu, skleisdamas caro 
valdžios draudžiamus raštus Šiaulių ap
skrityje. Tuomet jis susipažino su Vi
šinskiu, kuris šviesos trokštantį jaunuo
lį pamokė eilėdaros dėsnių. Tuo būdu J. 
Krikščiūnas pradėjo kurti eilėraščius, 
pasirašinėdamas Jovaro slapyvardžiu. 
Su šituo slapyvardžiu jis ir pagarsėjo- 
kaip liaudies poetas.

Suartėjęs su pažangiąja inteligentų 
grupe, Jovaras visą gyvenimą išsilaikė 
kaip pažangus poetas. Savo eilėraščiuo
se jis apdainuoja žmonių vargus, skur
dą, tamsybę ir ragina kovoti dėl'geres
nio gyvenimo. Dar 1905 m. Jovaras ra
šė:

Mums dabar neduoda
eit keliu šviesos,

Liep mylėti, kas juoda, 
stumia prie tamsos...

Mums takai užkloti 
usnių dyguliais

Ir keliai užstoti 
šoviniais —.ginklais . ..

Raudonai žvaigždėtai 
rožės kad pražys,

Tai tada poetai 
daug linksmiau rašys.

Taigi, pagautas revoliucinės nuotaikos, 
poetas Jovaras su viltimi žiūri į liaudies 
kovą ir tik per revoliucijos laimėjimus 
tiki sulaukti šviesesnės ateities.

Kai revoliucija žiauriomis priemonė
mis buvo užgniaužta, poetas nekrinta 
pesimizman, nenusivilia. Ir 1909 m. eil. 
“Velykos” tebeskelbia kovos laimėjimo 
viltį:

Dar kova tebeina už laisvę ir žemę,— 
Dar didžiosios masės tebėra aptemę.. . 
Bet mes, darbo žmonės, tikrai prisikel

sim
If visą žmoniją iš vargo iškelsim!

Jovaras nemaža turėjo nukęsti juodo
sios reakcijos smūgių. Tačiau jisai smū
gių nepabūgo, nuo pasirinktojo kovos 
kelio nė pėdos nepasitraukė.

Poetas populiariame eilėrašty — dai
noj “Ko liūdi, -berželi?” aiškiai pasisa
ko:

Bet kaip ten kas būtų ...—Aš noriu 
Žaliuoti, — gyventi ir kovot

Ir savo draugams svyruonėliams 
Gyvenimo laimės jieškot!—

Atskirais leidiniais 1906—1914 m. 
laiko tarpe išleistos aštuonios Jovaro 
dainų knygelės: Žibutė, Vilniuje 1906 
m., Poezija, Šiauliuose 1908 m., Jausmų 
kibirkštėlės, Šiauliuose 1908 m., Širdies 
balsai, Tilžėje 1908 m., Tėvynės laukuo
se, Š. Amerikoje 1909 m., Pirmieji žie
dai, Š. Amerikoje 1909 m., Sielos aidas, 
Vilniuje 1913, Amžinos dainos, Š. Ame
rikoje 1914 m., o 1923 m. Šiauliuose bu
vo išleisti rinktiniai eilėraščiai paminėti 
poeto kūrybos 20 m. sukaktuvėms.

Buržuaziniais laikais poetas Jovaras 
buvo viešumoje lyg ir užmirštas. Jo, aiš
kiai pažangiai nusiteikusio, reakciniai 
sluoksniai nenorėjo pripažinti poetu, 
kaip savo laiku buvo norėta ignoruoti ir 
Žemaitę. Tačiau liaudis, ypačiai pažin- 
gusis jaunimas, niekados Jovaro neuž
miršo ir jį pagerbdavo, pareikšdamas 
savo meilę liaudies dainiui.

Poetas Jovaras tikrai buvo iškeltas ir 
pavertintas, atėjus Tarybų valdžiai 
1940—1941 m. Jam buvo paskirta pen
sija. 1940 m. vasarą kartu su valstie
čių ekskursija lankėsi Maskvoje žemės 
ūkio parodoje. Poetas užmezgė artimes
nius ryšius su mūsų tarybiniais rašyto
jais ir paskelbė periodikoje keletą naujų 
savo eilėraščių. Rodė didelio noro ne tik 
rašyti, bet ir plačiau susipažinti su tary
bine literatūra, tik didelė kliūtis rodėsi 
suiruisi sveikata, o ypačiai nusilpęs re
gėjimas.

Tarybiniais metais rašyti Jovaro kū
riniai rodo, kad nauji laikai teikia jam 
kūrybinės paskatos. Jis savo kūriniais 
prisideda prie socialistinės santvarkos 
statybos.

Savo eilėraštyje, skirtame socialistinei 
mokyklai, 1940 m. Jovaras sako sudieu 
supelėjusiai buržuazinei mokyklai ir 
sveikina naująją socialistinę mokyklą.

Jovarap, perlipęs kapos metų slenkstį, 
dar išliko gyvenimiškas. Tai ryškus at
stovas senosios kartos, kuri tarybinius 
laikus sveikai pasitiko ir žengia koja 
kojon su visa darbo liaudimi geresnės 
ateities laiptais.

Jau 41 metai, kaip Jovaras spaudos 
puslapiuose byloja į skaitytojus. Džiugu, 
kad šis liaudięs poetas sulaukė šių lai
kų. Mūsų pareiga jį pagerbti įgalinant 
susipažinti su jo poetiniu žodžiu juo pla
tesnėms masėms, kurioms jisai rašė sa
vo daineles, — mūsų liaudžiai. Tatai ga
lima atsiekti išleidžiant platesnį jo poe
zijos rinkinį. J. Butėnas.

Gimtajam Miestui
(Kuršėnams) *

Nekaltink:—Užmiršai. Mylėt nemoki. 
Dainas dainuoji miestui dideliam. 
Už viską man, už viską dovanoki, 
Kaip sūnui motina, kaip mylimoji jam.

Aš niekad, niekad taip ... bet buvo lem- 
Apleist tave birželio vakare— [ta,
Pabūklai kosėjo karštai pas Ventą.. .
Todėl ir dovanok, kad buvo tai kare.

Neužmiršau tavęs, gimtasis mieste, 
Kaip vaikas ranką prie širdies dedu. 
Kad ir kažkur mane laikai nusviestų, 
Tavęs lyg savo vardo neužmiršt žadu.

Tegu lyg sunkvežimiai metų eilės 
Nuūš pro mano namą be*tavęs,— 
Mylėsiu aš tave. Ir toji meilė 
Mane kasdien tavęs lankyti ves.

Nors didmiesčių ugnis vis švies man ke- 
Ir auto švilps asfalto lygumom,— Ilią 
Atminsiu aš tave, brangus miesteli,

- Vežimą dardant gatvėmis siaurom.

Štai ir dabar širdis nerimsta, šoka 
Ir skrenda pas tave vokčiom, slapta. 
Nekaltink:—Užmiršai, mylėt nemoki, 
Aš su tavim dabar ir visada.

Vacys Reimeris,

Kodėl Rašytojai
Nerašė?

Šis klausimas okupacijos metu spau
doj buvo labai dažna tema. Visi teigė ir 
net didžiavosi, kad ginklams žvangant 
mūzos netylinčios, ir vis dėlto bematant 
kaip yla iš maišo išlįsdavo senųjų rašy
tojų adresu siunčiami priekaištai, kad 
jie nerašo, o jeigu net ir rašo, tai neduo
da spaudai. Kai kas buvo bebandąs su
daryti net du frontu: jaunųjų ir senų
jų. Jaunaisiais vadino visus tuos prade
dančius, kurie naiviai dainavo apie- sa
kalo’ sparnus, dangaus mėlynes ir žyd
rias mergaičių akis, kurie savo kūrybą 
ąu noru davė dienraščiams ir visiems ki
tiems laikraščiams, lengvai spausdinu
siems bet kokią kūrybą. Jaunieji rašė 
daug, bet kūrė labai maža.

Senesnieji rašytojai tylėjo ir į perio
diškai keliamą triukšmą neatsiliepė. Jų 
draugai ir šimpa tikai stengėsi jų tylė
jimą ir nerašymą išaiškinti- sunkiomis 
karo sąlygomis. Rašytojas, kaip ir kiek
vienas kitas žmogus, turėjo dėl duonos 
stovėti ištisas valandas eilėj prie krau
tuvės, turėjo vaikščioti dienų dienas dėl 
malkų pliauskos ar poros kojinių. Vi
siems gerai žinoma, kad okupacijos me
tu sunkiausiai gyveno mokslo ir meno 
žmonės, nes daugelis jų tarnavo kurioj 
nors kultūros įstaigoj. O juk anekdote 
teisybė sakoma, kada draugas draugą 
klausia: “Tarnauji?” — “Taip tarnau
ju.” — “Tai iš ko gi tu gyveni?” Gerai 
arba bent vidutiniškai gyveno visokių 
rūšių prekiautojai, sandėlininkai ir 
amatininkai. Rašytojų, kaip ir kitų 
mokslo ir meno darbuotojų, būklė buvo 
nepavydėtinai sunki. Tačiau nerašymo 
negalima pateisinti tik sunkiomis gyve
nimo sąlygomis. Nerašymo pagrindinė 
priežastis buvo kita.

Rašytojui juk be pakenčiamų pragy
venimo sąlygų reikia dar ir kūrybinės 
aplinkumos. O tos aplinkumos, to tikro
jo literatūrinio gyvenimo, kuriame išky
la temos, idėjos, sumanymai, diskusijos 
kaip tik ir nebuvo. Okupacijos laikais 
išėjusios knygos būdavo daugiau speku
liacijos, o ne kultūrinio gyvenimo objek
tais. Knyga išeidavo iš spaudos ir kaž
kur dingdavo. Parduotų knygos egzem
pliorių būdavo labai daug, o perskaitytų 
labai maža. Tie skaitytojai, kuriuos mes 
buvom įpratę vadinti literatūriniais 
sluoksniais, knygos visai negaudavo ir 
jos neperskaitydavo. Todėl naujai išėju
si knyga arba parašyta novelė likdavo 
neįvertinta. Dideli knygų tiražai rašy
tojų negalėjo žavėti, nes juk iš tikrųjų 
Jiteratūrą sudaro ne tai, kas parašyta ir 
atspausdinta, o tai, kas perskaityta ir 
kiek tatai turėjo gyvenimui poveikio. Se
nesnieji rašytojai okupacijos metu gyve
no ir rašė tiktai sau, kraudami visas vil
tis į ateitį.

Šalia klaikaus literatūrinio gyvenimo 
apmirimo senesnės kartos rašytojams 
teko pergyventi ir namažą dvasinį su
krėtimą. Nėra ko slėpti, kad vienas ki
tas rašytojas “kultūros” nešėją iš vaka
rų sutiko su gražiomis viltimis, kurios 
bematant išsisklaidė, kaip rytmečio rū
kas. Vietoj apgaulingų svajonių prieš jų 
akis iškilo baisi realybė. Tie humanistai, 
žmonijos meilės šalininkai, tie šventuo
liai turėjo žiūrėti į moterų, vaikų ir se
nių minias, varomas į Panerius šaudyti, 
matyti kultūros paniekinimą, turto gro
bimą, aplinkumos žmogaus menkystę ir 
tylėti. Tada, kada reikėjo rėkti ir šaukti 
iš visos gerklės šu visu savo talentu, — 
jie tylėjo slegiami aitraus nusivylimo. 
Ir net jeigu vogčiomis jie rašė pesimiz
mo persunktus eilėraščius ir apsakymė
lius, jiems stigo minties ir idėjos. Ne
drąsu būtų teigti, kad jie nieko nepara
šė, jie juk rašė ir turėjo ką nors parašy
ti. Bet kad tai būtų dideli darbai, sun
ku tikėtis. Kaip pelkėj neauga rožės, 
taip be laisvo literatūrinio gyvenimo ne
išauga dideli veikalai. «7. Jurginis,

Pašalinkite Gasus
KURIĘ PASIDARO NUO

VIDURIŲ 

UŽKIETĖJIMO 
IR TAIPGI PALENGVINKITE

SAVO SKILVĮ

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Comoro. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Comoro 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. '
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- /'/V 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Comoro šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jus negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — •

pDICDA 60c vertes 
IlilILl/v Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą ’ nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir škaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

I Siųskit šį “Special Pasiū- I, 
| lymo” Kuponą — Dabar | • 
| □ įdėtas $1.00. _ Atsiųskit man apmo- | t 
1 ketą 11 uncijų Gomozo ir — 60ė 1
I vertės — bandymui bonkutes Olejo I ’ 
1 ir Magolo. 1 I
I O C. O. D. (Išlaidos pridėtos) | 
' Vardas______________ __ ____ I .

| Adresas.......... ..........  —

■ Pašto Ofisas....... ................
' DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. 
| Dept. 674-VlZA
i 2501 Washington Blvd., Chicago 12, Hl. i į 
| 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. |

KĄ KRIENAS SAKO-
Dėl to, kad Daužickas y- 

ra toks geras žmogus, Ka- 
picko “parapijonys” išgeria 
daugiau, negu reikia.

Skausmas nėra skaus
mas, kol pajėgi pakęsti.

Įvertinimas mūsų litera- 
tinių jubilijantų, kaip kąd 
bostoniečiai draugai juos į- 
vertina, yra ne vien pa
tiems jubilijantams pagar
ba, bet sykių ir visam lie
tuviškajam Bostonui paži
ba!

Neva talkininkas: vienas 
kirviu malkas kapoja, o ki
tas SiU kiekvienu kirčiu sa
ko “ach!”

Kas niekam nepataikau
ja, tas tik pats su savim 
draugauja.

Tel. TRObridge 6880

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 Ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kamp. Inman St., arti Central Skv. * 
CAMBRIDGE, MASS.
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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Montello, Mass. Cleveland, Ohio LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

(Tąsa)
Ūsuotasis blaškėsi ties bordu, rankom 

laikydamasis už veido, ir užkimęs šau
kė: . J: 1

— Laikykite, pabėgs! Laikykite, pa
bėgs! .

Vyresnysis padėjėjas žingsniavo laip
tais aukštyn, per tris pakopas, su gelbs- 
timuoju ratu.

— Žmogus už bordo!
Keleiviai pasverdėjo priekin prie bor

do, tartum į juos papūtė iš užpakalio.
Petia prasiskverbė prie bordo.
Jau gana toli nuo garlaivio, išplak

tume putų baltyme, bangoje suposi kaip 
plūdė plaukiančio žmogaus galva.

Tačiau jis plaukė ne prie garlaivio, o 
nuo garlaivio, iš visų jėgų darbuodama
sis rankom ir kojom. Kas kiekvieni trys 
keturi užsimojimai jis į užpakalį krei
pė piktą, įtemptą veidą.

Vyresnysis padėjėjas pastebėjo, kad 
žmogus už bordo, matyti, neturi nė ma
žiausio noro būti “išgelbėtas”. Priešin
gai, jis stengiasi kiek galima toliau nu
bėgti nuo gelbėtojų. Be to, jis puikiai 
plaukia, o ligi kranto palyginti nebetoli.

Taigi viskas tvarkoje.
Nėra jokio pagrindo jaudintis.
Veltui ūsuotasis graibstė vyresnįjį pa

dėjėją už rankovės, žvėriškai vartė akis, 
reikalavo sustabdyti garlaivį ir nuleisti 
šliupką (Šliupka — angį. — valtis, ka
banti prie laivo, vartojama susisiekti su 
krantais).

— Tai politinis nusikaltėlis. Tamsta 
atsakysi!

Padėjėjas flegmatiškai traukė pečiais:
— Ne mano reikalas. Neturiu įsaky

mo. Kreipkitės į kapitoną.
O kapitonas tik ranka mostelėjo. Ir 

taip vėluojamės. Kur ten, mielasis! La
bai reikia! Štai po pusvalandžiukės — 
pristosime prie kranto, tada ir gaudy
kite savo politinį. O mūsų garlaiviai ko
merciniai ir privatūs. Jie politika nesi
domi, ir šiuo reikalu nėra jokių instruk
cijų.

Tada ūsuotasis, pro dantis keikdamas, 
su apdraskytu snukju, ėmė veržtis pro 
pasiruošusių išlipti trečiosios klasės ke
leivių minią prie tos vietos, kur turėjo 
paduot tiltelį.

Jis šiurkščiai stumdė išsigandusius 
žmones, mindė kojas, stumdė kraites ir, 
pagaliau, atsidūrė prie pat bordo, kad 
pirmas galėtų iššokti į prieplauką, kai 
tik pririš laivą.

Tuo tarpu matroso galva jau vos vos 
buvo matyti bangoje, tarp vėliavikių, 
siūbuojančių tarp žvejų tinklų ir ūdų. 
(Ūdos — mūsų pajūrio žvejų žodis, reiš
kiąs savotišką prietaisą žuvims gaudyti: 
ant kabliukų (meškerių) striegiamas 
striktas (kabinamos mažos žuvelės), ir 
meškerės, pritaisytos prie virvės, sume
tamos į vandenį. Po kiek laiko įmestoji 
virvė su meškerėmis ištraukiama, ir su
gautosios žuvys nuimamos.)

DEVINTAS SKYRIUS

apsaugoti uostui nuo bangų.)
Norint pasigėrėti jų baisingais inka

rais, Petiai teko užversti galvą.
— Štai kur garlaiviai!
— Stop!
Visiškoj tyloj įsibėgėjęs, nesumažinda

mas greičio, lėkė “Turgenevas” įstrižai 
uosto, — štai, štai įsirėš į krantinę.

Dvi ilgos raukšlės tęsėsi nuo jo aš
traus rago, darydamos vandenį ruožuo- 
tą kaip skombras.

Į bordą silpnai teškeno vanduo.
Nuo artėjančio miesto dvelkė karščiu, 

kaip iš krosnies.
Ir staiga Petia pamatė iš veidrodinio 

vandens kyšantį kaminą ir du stiebus. 
Jie praplaukė visai arti nuo bordo, juo
di, baisūs, negyvi...

(Bus daugiau)

Pauliaus Advokatavimas 
Broliams Kristuje

(Feljetonas Eilėmis)
(Mintis iš “Darbininko” Editorialų)

Jūs, kurie dėvit juodą sutoną, 
Turit garbingą kunigo stoną; 
Kurie iš Dievo šventos malonės 
žmones mokinat tiesos, dorovės.

Sužeidė Drg. G. Šimaitį
Pereitą žiemą sniegas su

griovė Lietuvių Tautiško Na
mo parko svetainę. Taigi, na
rių nutarimu ir susirinkome į 
parką, kad ją galutinai išar
dyti ir jos vietoj naują pastai 
tyti. Naują svetainę manome 
pastatyti šį pavasarį, kad pik
nikams vėl būtų šokių svetai
nė.

Baigiant išardymo darbą, 
jau buvo palikęs tik vienas 
geležinis balkis. Jį nuimant 
griuvo pasparas ir skaudžiai 
užgavo Lietuvių Tautiško Na
mo ir Parko pirmininką Jurgį 
Šimaitį.

Visi buvome labai nusigan
dę. Jonas Kukaitis greitai nu
vežė jį pas daktarą, kur jam 
suteikė pirmą pagalbą. Pra
džioj manėme, kad bus labai 
blogai. Bet už kelių dienų pa
vojus praėjo ir visi turime vil
tį, kad už poros savaičių Jur
gis Šimaitis pasveiks.

Draugas J. Šimaitis yra ži
nomas ne vien tarpe Montello 
lietuvių, bet plačiai po visą 
šalį, kaipo nuolatinis veikėjas 
ir mūsų spaudos platintojas. 
Linkime jam greitai susveikti 
ir vėl su mumis kartu veikti.

J. Grigas.

Parengimas Pagerbimui J. Že
brausko ir Lietuvos Pagalbai

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 190 kuopa ruošia vakarie
nę su dainomis, deklamacijo
mis ir šokiais prie geros mu
zikos. Atsibus nedėlioj, 22 d. 
balandžio, Slovėnų Svetainėj, 
15810 Holmes Ave., Collin
wood. Pradžia 5-tą valandą po 
pietų. Kaina bilieto tiktai $1, 
tai labai pigiai, kaip šiais lai
kais. ’"I"*

Programa bus labai žingei
di, nes ji susidės iš drg. J. Že
brausko parašytų dainų ir ei
lių, kaipo atžymėjimas jo 40- 
ties metų veiklos darbo žmo
nių naudai.

Visas pelnas skiriamas pa
galbai Lietuvos žmonių, kuriai 
energingai darbuojasi J. Žeb
rauskas. Pirkite tikietus tuo
jau, kad komisija žinotų, dėl 
kiek žmonių pagaminti mais
to, nes prie šių sąlygų su mais
tu nėra lengva. Tikietus galite 
gauti LDS Kliube ir pas ko
misijos narius. Girdėjome, 
kad bus svečių ir iš Pittsbur- 
gho. Kviečiame visus ir visas 
atsilankyti.

A. M.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2065 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 554 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KNOSEK REST., INC.
554 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 367 St. Marks Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH BORRELLI
367 St. Marks Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 338 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
219 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MRS. ANNA D’lORIO
219 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 245 Monitor Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HUGH LIVINGSTON
245 Monitor St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1083 Bergen Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS GOODFRIEND
1083 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2101 has been issued to the undersigned 
to’ sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH HARRISON
453 Ralph Ave., Brooklyn, ‘N. Y. R

PIRKITE KARO BONUS!

Bet dėl silpnumo “biskį” paslydot, 
Nuo tiesos kelio toli nuklydot; 
Dievo avelėms bjauriai meluojat, 
Už hitlerizmą jas agituojat.

O bolševikai myli teisybę, 
Jumis baugina Dievo rūstybe;
Būk šventas Petras už melą kartų, 
Ncatkels jums dangiškų vartų.

Dievo rūstybės jūs nebijokit, 
Hitlerio nuodus skleiskit, plėtokit 
Ir bolševikams nepasiduokit, 
Kaip tik išmanot, juos apmeluokit.

Atminkit Pauliaus geraširdystę, 
Jis išmaldaus jums mielaširdystę 
Nuo Dievo gero, kuris dėl jūsų 
Mirė ir kėlės iš numirusių.

Kai šauks jus Dievas į Juozapatą, 
Paulius skubės jums už advokatą; 
Prieš Majestotą jus atstovausiu, 
Danguje vietą dėl jūsų gausiu.

Sakysiu Dievui, kad velnių macis 
Ir hitlerinis budelis nacis 
Tėveliams galvas nuodais pripildė, 
Sąžinės jausmus visai nutildė.

Už tai tėveliai bažnyčioj Tavo 
Už hitlerizmą bjauriai melavo, 
Dėl nacių naudos jie darbą varė, 
Aveles Tavo visas praganė.

Sulaužė Tavo jie testamentą, 
Sumynė duotą jiems sakramentą-, 
Dėjo pastangas nacius vaduoti, 
Aveles Tavo rengės parduoti.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1919 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4iw at 7217 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RITA A. KING 
(King’s Showboat)

7217—8th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31-33 Cumberland Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA COLLATZ
31-33 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW .356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ixtw at 
1620 Coney Island Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK RUSTIC
(Ann’s Italian Amer. Rest.)

1620 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 364 has been • issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3038 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO CALIENDO 
(Villa Maria)

3038 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No, 
RW 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control L:iw at 
1552 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED CROCE
(The New Broadway Pizzeria) 

1552 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 4317 18th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
< McGlynn’s Inn!

4317—18th Ave., Brooklyn, N. Y. R

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūstj duoną valgydami sutaupysite 

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

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

fr

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 Alabama Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MOE FRANKEL
156 Alabama Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 216-18 Crescent Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RUGGIERO
(D-B-A The Wave of The Hand) 

216-18 Crescent St., Brooklyn. N. Y. H

I------ ’— -----------
Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Liepos-July 1,1945

CLINTON PARK
Maspeth, L. I., N. Y.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius ]

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. j
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 30 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92nd Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX Ix-ROY SCHRAUTH 
( LeRoy’s Tavern)

1814 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1952 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2128 Pitkin Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
Vermont Bar & Grill

2128 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

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. 8-6723.

J LIETUVIŠKAS 1

j TRAKTYRIUS
į (VALGYKLA IR ALINE) j

I Didelis pasirinkimas visokių I j Vynų ir Degtinės. j
I Kasdien Turime Karštų j 
I Užkandžių I

Juozas Zeidat
: Savininkas
j 411 Grand St. Brooklyn j

Krantas greitai temo, darėsi žydras, 
mėlynas, alyvinis.

Sausumoj jau užėjo vakaras. Jūroje 
dar buvo šviesu.

* Žvilgąs bangų siūbavimas atšvietė
grynąjį dangų. Bet vis dėlto vakarą jau
tei ir čia.

Gaubti nepastebimai uždegtų signa
linių žibintuvų stiklai laivo kraštuos — 

[toki tamsūs ir stori, jog dieną nebuvo 
galima atspėti, kokios jie spalvos, — da
bar ėmė švitėti žalia ir raudona spalva 
ir, nors dar nešvietė, bet jau aiškiai švi
tėjo.

Mėlynas miestas, su miesto teatro sto
gu, panašiu į kupolą, ir Voroncovo rū
mų kolonada atsiradb kažkaip staiga ir 
uždengė pusę horizonto.

Vandeningos uosto žiburių žvaigždės 
skystai atsispindėjo šviesiame ir visiš
kai nejudančiame uosto ežere. Ten ir 
suko “Turgenevas,” labai arti apries- 
damas storą, iš tikrųjų, nelabai aukšto 
švyturio bokštą su varpu ir lipyne.

Paskutinį kartą mašinų skyriuje su- 
cinguliavo kapitono varpelis.

— Mažu greičiu!
— Pačiu mažuoju!
Greitai ir beveik be garso siauras gar

laiviukas šliaužė pro trijų aukštų okea- 
' ninių Savanorių laivyno garlaivių ragus, 

išstatytus į eilę iš vidurinės brekvaterio 
pusės. (Brekvateris — angį. — užtvara

Avys pavojų kai tik pajuto, 
Gelbėtis save smarkiai sukruto: 
Pirmai patogiai progai nutikus, 
Visos nubėgo pas bolševikus.

žinau, o Dieve, neapkenti grieko, 
Bet Paulius meldžia iš viso vieko: 
Hitlerio tarnų pasigailėki, 
Danguj jiems vietos nepavydėk!.

šitie, ką klūpo čionai ant kelių, 
Tai buvę piemens Tavo avelių, 
Bot, nelaimingi, sudurnavojo, 
Juos hitlerizmas apčėravojo.

Tėve geriausis! Sūdžia teisingas!
Būk palaidūnams loskom duosningas;
Suruošk jiems puotą, nerodyk keršto, 
Aukso jiems žiedą užmauk ant piršto!

Į
O jei negali jiems dovanoti, *
Leisk Pauliui už juos pakūtavoti;
Už jų kaltybes Tau atmokėti,
Per am»ių amžius pekloj kentėti.

i
O šitiem latram duok danguj vietą, 
Dešinėj Tavo, Pauliui žadėtą;
Arti prie savęs juos pasodyki
Ir grasos rykštę prieš juos laikyki,

Kad jie užmirštų įprastą būdą,
Nustotų garbint Hitlerio blūdą;
Kad jie neskleistų nacių šlykštybės, 
Nesubjauriotų dangaus skaistybės.

Paulius.

VALANDOS: c Q Sekmadieniais nėra valandų, b—o

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TELEPHONE
STAGG 2-K04b

• 1si|if
NOTARY i

5

PUBLIC

I .. U

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintąs ir už prieinamą^ kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST". BROOKLYN, N. Y.

’■I
_____ _  _ _ _______ —i_____.2*__ .. . . -
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CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAl ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina
tinkamą gydymą.

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

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

(Jsist. 28 m.) ___

Arti Union Square
Sekrn 9 A M 2 P M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Browder Sako, Turim PREZID. ROOSEVELTO MIRTIS-DIDIS NUOSTO 
LIS AMERIKAI IR VISO PASAULIO LAISVEIUžbaigt Jo Darbą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
dvasia ir supratimu. Mes 
turime užbaigti darbus, 
kuriuos jis būtų atlikęs. 
Prezidentui Harry S. Tru- 
nianui tenka lemiamioji va
dovybės našta. Visi patr i jo
tai turi susivienyti ir padė
ti jam nešti ją iki to tikslo 
pasiekimo.

“‘Prispausta gailesčio dėl 
begalinio nuostolio, Ameri
ka pakelia savo veidą į gar
bingąją ateitį, kurią šiai 
tautai atidengė didysis 
Rooseveltas.”

Naująją

3 d. iš- 
preziden-

Žymieji Roosevelto 
Gyvenimo Įvykiai 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

1921 m. rugpjūty j Roose- 
veltas buvo parblokštas kū
dikių paralyžiaus.

1928 m. lapkr. 6 d. išrink
tas New Yorko valstijos 
gubernatorium.

1932 m. lapkr. 8 d. išrink
tas Jungtinių Valstijų pre
zidentu,

1933 m. kovo 4 d. buvo jo 
įkurtuvės kaip prezidento.

1933 m. įvedė 
Dalybą.

1936 lapkričio 
rinktas antrajam
to terminui, 11,000,000 bal
sų dauguma.

1937 m. sausio 20 d. įves
dintas antrajam prezidento 
terminui.

1940 m. lapkr. 5 d. išrink
tas trečiajam prezidento 
terminui.

1941 m. rugp. 14 d. prez. 
Rooseveltas kartu su Ang
lijos premjeru Churchillu 
paskelbė aštuonių punktų 
pareiškimą— Antlanto Čar- 
terį — taikai ir tautų lais
vei palaikyti.

1941 m. gruod. 8 d. atvy
ko į bendrą kongreso sesiją 
ir ragino paskelbt karą 
prieš Japoniją, pasalingai 
užpuolusią Perlų Uostą.

1943 m. Kasablankos kon
ferencijoj su Churchillu iš
leido pareiškimą sumušt 
priešus iki besąlyginio pa
sidavimo.

1943 m? lapkr. 28 —gruo
džio 1 d. laikė konferenciją 
Teherane, Irane, su Angli
jos premjeru Churchillu ir 
maršalu Stalinu.

1944 m. lapkr. 7 d. buvo 
išrinktas prezidentu ket
virtajam terminui.

1945 m. vasario 4-11 d. 
laikė konferenciją su mar
šalu Stalinu ir premjeru 
Churchillu’ Jaltoj, Kryme.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tuo standardu turės ne tik da
bar, ne tik šiandien, bet dau
geliui metų ateityje skaitytis 
kiekvienas, kuris sėdės 
jame Name.

Balta-

tie di- 
prezi- 
nebus 

ir pamiršti.

Tad reikia viltis, kad 
deli, gražiai buvusiojo 
dento pradėti darbai 
pastumti į šalį
Juos pastumti į šalį ir pamirš
ti neleis milionai organizuo
tų darbininkų, milionai demo
kratinio nusistatymo vidurinės 
klasės žmonių.

Mes, piliečiai, budėsime ir 
saugosime savo teises. Mes 
padėsime naujajam preziden
tui vairuoti demokratijos lai
vą. Tikėkime, kad jis nesuvils 
nei Amerikos, nei taikos ir 
laisvės ištroškusiojo pasaulio!

Žinau, jog šių krislų mintys 
palaidos, išbarstytos/ paremtos 
daugiau jausmais, negu šaltu 
protu. Bet taip tuo tarpu jau- 
čiuosiu. Vėliau visi galėsime 
šalčiau pagalvoti ir rimčiau 
įvertinti didžiojo prezidento 
darbus ir vaidmenį istorijoje.

•; k

(Tąsa nuo 1 puslapio)
ruoju laiku buvo Jungtinių Tautų konferencija, šaukia
ma San Franciscoj balandžio 25 d. Jis tikėjosi, kad ta 
konferencija pagamins čarterį pasaulinei taikai ir sau
gumui užtikrinti po dabartinio karo. Jis turėjo vilties, 
kad San Francisco konferencija padės pamatus panau
jintam pasauliui, kuris būtų laisvas ne tik nuo karo, 
bet ir nuo ekonominio skurdo.

“Jis Atliko Savo Darbą iki Galo”
Prezidento našlė Eleanora Rooseveltienė pasiuntė 

kablegramas keturiem sūnam,kurie visi tarnauja veik
lioje karinėje tarnyboje. Pranešdama jiems apie tėvo 
mirtį, jinai sakė:

“Jis atliko savo darbą iki galo, kaip jis norėtų, kad 
ir jūs atliktumėte. Palaima jums visiems ir meilė jums 
visiems. Motina.”

Filipinų Draugas
Balandžio 5 d. prez. Rooseveltas tarėsi su Filipinų 

prezidentu Sergio Osmena. Rooseveltas ketino stengtis, 
kad Filipinams būtų suteikta visiška nepriklausomybė 
daug anksčiau, negu kongreso nustatyta. Jungt. Vals
tijų kongresas buvo nutaręs pripažint Filipinam pilną 
nepriklausomybę nuo 1946 m. liepos 4 ,d.

Nesulaukė Didžiųjų Triumfų
Tai tragedija, kad prez. Rooseveltui neteko matyti 

pačių didžiųjų savo darbo vaisių. Mirtis išplėšė jį iš 
gyvųjų tarpo išvakarėse didžiausių karinių ir diplo
matinių pasisekimų — Berlyno užėmimo ir Jungtinių 
Tautų konferencijos San Franciscoj.

Laiškas
Jam norėjosi eiti iš čia, bet 
kažkokia 
mas nuo 
laikė.

viltis ir smalsu- 
to sumanymo su-

*

nustebo, 
vyriškas

Jau buvo pavakarė, kai į 
kambarį įėjo aukšto ūgio, 
lieso kūno sudėjimo vyriš
kis. Jo kairioji rankovė bu
vo tuščia, ir matėsi, kad 
jam trūksta kairiosios ran
kos.

Aleksandras piktai pa
žiūrėjo į jį ir, nieko nelauk
damas, paklausė:

— Tu Stepas?
— Taip, aš vadinuosi Ste

pas.
iš- — Tu čia gyveni?

— Kol kas taip.
Aleksandrui po šių jo žo

džių vėl užvirė kraujas. Jis

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
po stalčius, lyg norėdamas 
surasti žmonos nusikaltimo 
daiktinių įrodymų. Bet 
stalčiuose nieko nerado.

Jis vėl atsisėdo, pradėjo 
sukti suktuką, bet rankos 
nuo jaudinimosi virpėjo ir 
popieris keletą kartų su
plyšo. Tada jis sviedė į 
kampą suplyšusį suktuką, 
pakilo, priėjo prie spintos 
ir, . atidaręs ją, 
Spintoje kabojo 
kostiumas, paltas, 
ir kiti daiktai...

Dabar Aleksandrui pasi
darė viskas aišku.

— Vadinasi, Stepo...
košė pro dantis jis ir p ra- į 
dėjo raustis po kišenes 
spintoje kabojusiu rūbų. .

Vienoje jų rado laiškutį, į pasikėlė nuo kėdės ir piktu 
kurį paėmė. Laiškas buvo Į balsu sušuko: 
rašytas Veronikos ranka. į —

Jis vėl atsisėdo prie sta- i ' 
lo ir atidžiai perskaitė laiš- . ............... <
ką: .. į

“Mielas Stepai! Pranešu I 
tau, kad mano vyras sun-' 
kiai sužeistas. Būtų gerai, | 
kad tu atvažiuotumei. Kol 
vyras grįš, tu turi man pa
dėti. Drauge gyvendami, 
kaip nors išauginsime mūsų 
dukrelę, žinau, kad tu visa
da mane mylėjai ir dabar 
man padėsi. Atvažiuok. 
Kartu gyvendami dalinsi-1

— Išeik!
— Palaukite, koks reika-

— Sakau, išeik, kol dar 
I nevėlu, nes aš už savo veik
smus neatsakau!

— Leiskite pasiaiškinti...
Bet Aleksandras, neval

dydamas savo jausmų, ku
rie dabar visai užtemdė jo 
protą, griebė nuo stalo sto
vėjusią sunkią stiklinę pe
leninę ir sviedė jį į Stepą.

Stepas linktelėjo, ir pele** 
ninė, atsimušusi į sieną, 

mės džiaugsmais ir vargais, i sudužo. Jis paskubomis iš- 
Lik sveikas. Bučiuoju. Ve- įėjo iš kambario.
ronika.”

— Vadinasi, ir duktė ne 
mano... Koks niekšišku
mas...

Tuo metu grįžo mergai
tė. Pamačiusi tėvą, ji puolė 
jam į glėbį. Aleksandras 
prispaudė ją prie savo krū
tinės, o širdyje kažkas vi
rė, kunkuliavo. Jam buvo 
gaila dukters, bet kartu ir 
negalėjo išmesti iš minčių 
tai, kad ji nėra jo duktė. 
Netverdamas skausmu ir 
smalsumu, jis paklausė 
mergaitės:

— Sakyk, dukrele, čia kas 
nors gyvena?

— Gyvena.
— Kas?
— Dėdė Stepas.. Jis man 

saldainių parneša.
— Vadinasi, dėdė Stepas 

geras ?
— Geras. Jis mane labai 

myli...
Aleksandras daugiau nie

ko neklausinėjo. Jis tik gi
liai atsiduso, įsmeigė žvilg
snį į lubas ir rūkė, rūkė, 
rūkė. Jis nebežinojo, kas 
tuo metu jo širdyje darėsi.

Niekšas! Jis dar drįsta 
rodytis man į akis.. Leiskit 
pasiaiškinti... Man ir be pa
siaiškinimų viskas aišku... 
Laimė, kad aš dar nevisiš
kai sveikas. Aplamdyčiau 
kaulus tokiam žalčiui... Mes 
— fronte, o jie čia su mū
sų žmonomis...

Aleksandras virpančiomis 
rankomis susisuko suktuką 
ir nervingai rūkė, traukda
mas į plaučius didelius dū
mų kamuolius, lyg norėda
mas tuo nuraminti savo 
nervus.

Kabėjęs ant sienos laik
rodis nuobodžiai, vienodai 
takseno, sukdamas savo ro
dykles* nuo vienos valandos 
prie kitos. Aleksandrui tos 
lūkesio valandos atrodė 
amžinybe. Visą laiką jis ne
išleido iš lūpų suktuką,, o 
mėlynas jo dūmas kabojo, 
lyg debesis, mažame kam
baryje.

* sp. *

Jau buvo gerokai po sep
tynių, kai į kambarį įėjo 
žmona. Pamaiusi Aleksand
rą, ji puolė jam į glėbį, ap-

:R
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sipildama džiaugsmo aša
romis. Aleksandras ją pik
tai atstūmė nuo savęs.

— Atsitrauk...
— Kas įvyko, mielasai tu 

mano?... — nustebusi pa
klausė ji.

— Tu pati geriau žinai, 
— trumpai atsakė Alek
sandras.

— Kalbėk aiškiau. Aš 
nieko nesuprantu...

— Neapsimesk šventuole. 
Man viskas aišku.

Veronika atsisėdo už sta
lo ir pradėjo gailiai verkti. 
Jos skruostais riedėjo dide
lės, tyros ašaros.

Aleksandras išsitraukė iš 
kišenės laiškus ir, sviesda
mas juos ant stalo,-paklau
sė:

— O čia kas?...
Žmona paėmė juos, pa

žiūrėjo ir nesusivaldydama 
pradėjo kvatoti.

Aleksandrui pasidarė pik
ta. Jis trenkė kumščiu į 
stalą:

— Užteks!... Tu manai, 
kad aš mažas vaikas ir ma
ne taip lengva apgauti...

— Ir dėl šito tu jaudinie
si?!...

Aleksandras tylėjo.
— Juk tai broliui laiš

kai...
— Kokiam broliui?
— Mano broliui — Ste

pui. Nejaugi tu nežinojai, 
kad aš turiu brolį?

— Tu man apie tai nie
kad nesakei.

Tuo metu kažkas pasibel
dė į duris.

— Prašau, — tarė Vero
nika, šluostydamasi ašaras.

Į kambarį įėjo Stepas. 
Ąleksandras pažiūrėjo į jį 
sumišusiu žvilgsniu. Vero
nika tęsė toliau:

— Koks gi tu keistuolis. 
Dėl tokio menkniekio tiek 
triukšmo. Štai mano brolis 
Stepas, jis tau viską paaiš
kins. ‘

— Veronika, tu pirmiau 
supažindink mane su savo 
vyru, o paskui jau aš jam 
viską paaiškinsiu, — per
traukė jos kalbą Stepas.

Stepas padavė Aleksand
rui ranką.

— Tiesa, man buvo labai 
skaudu, kai tavo vyras pa
laikė mane tavo meilužiu ir 
kada paleista peleninė su
dužo į sieną. Bet džiaugiuo
si, galėdamas ramiai kal
bėti ir išaiškinti reikalą, 
Aš esu Veronikos brolis. Il
gai tarnavau jūrininku, bet, 
ginant Leningradą, netekau 
rankos ir, išėjęs iš ligoni
nės, Veronikos prašomas, 
atvažiavau pas jus, kad 
kuo nors padėčiau. Ir aš 
stebėjausi, kai gavau sesers 
laišką, kuriame ji mane va
dino Aleksandru. Žinau, 
kad t mūsų šeimoje Aleksan
dro nebuvo ir iš karto su
pratau, kad tai 
niotas laiškas...

Aleksandras 
tylėjo, įsmeigęs
lą, ant kurio gulėjo laiškai. 
Kada Stepas baigė kalbėti, 
jis pakilo, ištiesė jam ran
ką ir tarė:

—* Jūs man dovanokite. 
Ir tu, Veronika, man at
leisk, — tai taręs, jis apka
bino savo žmoną ir ilgai, 
ilgai ją bučiavo.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

bus supai-
visą > laiką 
akis į sta-

Anglų komandierius Mon
tgomery pareiškė, kad na
ciai tik bergdžiai žudo vo
kiečius ir Vokietiją, tęsda
mi karą.

Greitai Pagelbai
Dėl Nuovargio, Rankų, Kojų skau
dėjimo ir Tirpimo, Reumatiškų 
skaismų, ir sustingusių sąnarių — 
Kas jums yra reikalinga, tai Deks- 
nio Galinga Mostis, Deken’s 
Ointment $1.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box «66ž Newark 1, N. J.

REIKIA VYRŲ
VIDAUS IR IŠLAUK O DARBAS.

GEROS ALGOS
VIRŠLAIKIAI

PAGEIDAUJAMA VETERANŲ 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

LACQUER SPECIALTIES, INC.,
249 AVENUE P, NEWARK, N. J.

(89)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA

PROGA PAKILIMUI 
DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS 
HUSCHLE BROS., INC.

47-28 37TH ST., 
LONG ISLAND CITY.

(89)

4
1

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
. Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.

REIKALINGAS VYRAS 
DABAR 

CHEMIKALU 
PRAMONĖJE

Didelė chemikalų įstaiga reikalauja ne
patyrusio vyro mokytis operuoti chemiškus 
įrengimus. Gera proga tinkamam vyrui. 
Turi būt su palinkimu pradėti nuo apa
čios. Pažangūs pakėlimai ; geros darbo 
sąlygos; pensijos planas' ir apdraudos 

pašalpos darbininkams nemokamai.

KREIPKITĖS
CHARLES LENNIG & CO.,

5000 RICHMOND STREET,
PHI LADELPHIA (BRIDESBURG)

Or U.S.E.S, 4417 Frankford Ave.

VIRĖJA
PRAMONĖS KAFETERIJAI
PRIVALO TURĖTI SUPRATIMĄ 

APIE PAPRASTĄ NAMŲ VIRIMĄ 
VALANDOS 2 IKI 10:30 P. M.

NUOLATINIS DARBAS
DUODAMA UNIFORMOS 

' IR VALGIS
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

PHELPS DODGE 
CAFETERIA

BAYWAY, (ELIZABETH), N. J.
(93)

MERGINOS—MOTERYS
Puikios išvaizdos. Švarus darbas saldainių 
firmoje. 48 valandos, nuolat; laikas ir pusė 

už viršlaikius. Pasitarimas 9 iki 12 A.M.
MAL NEWBERG CO.. 35 W. 33RD ST.,

N. Y. C. (93)

(90)

VAGONŲ 
DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ 

GERA ALGA 
IR VAKACIJOS 

KREIPKITĖS 
E. SANDT,

N. Y. DOCK 
RAILWAY

FOOT OF JORALEMON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

DAILYDĖS, GONTORIAI, STOGDENGIAI. 
AUKŠTOS ALGOS. EASTERN STATES

HOME IMPROVEMENT CO., INC.,
31 DENTON AV., NEW HYDE PARK, L. I.

GARDEN CITY 6560.
(90) 

f 1 ' ■ ....

POPIERINĖS DĖŽĖS
PATYRŲ ĮLINKĖJAI, KERČIŲ 

APRIEŽEJAI, GALAM UŽLENKI
MŲ MAŠINŲ OPERATORIAI IR 
LEIDĖJAI Į THOMPSON PRESĄ. 
NEWARK PAPER BOX COMPA
NY, 216 HIGH ST., NEWARK, N. J.

(94)

(93)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI 

ir

ABELNAI PAGELBININKA1

STILL OPERATORIUS
PAGEIDAUJAMA KARO 

VETERANO
Pastoviam pokariniam darbui prie puikaus 

organiškų chemikalo išdir)>ėjo. 
NUOLATINIS DARBAS

VAN DYK & CO.
MAIN & WILLIAM STS. 

BELLEVILLE. N. J. 
BELLEVILLE 2-3225

BRISTOL-MYERS 
COMPANY
Long Avenue 

Hillside, N. J.
MOTERYS 18-45 MOTERYS

DALIAI LAIKO 
PAKAVIMO DARBAS 
6:30 P.M. IKI 11 P.M. 

9:30 A. M. IKI 3:30 P. M. 
šeštadieniais Nedirbama

VAKARIENE GAUNAMA 6 IKI 6:30 
PATENKINANC1OM KAINOM

PRISILAIKOMA WMC .TAISYKLIŲ

EMPLOYMENT OFFICE 
ATDARA KASDIEN 
8 A. M. IKI 5 P. M.

šeštadieniais 8 iki 12 Pietų

(94) (88)

Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(91)

PAPRASTI DARBININKAI
100

U. S. Valdžios Darbas
10 Valandų Diena 

Viršlaikiai ir Laikas ir Puse 

Už viršaus 40 Valandų Savaitę 
Kreipkitės:

JAMES KING & SON
INC.

CONTRACTORS 
CAMP UPTON, L. I. 

Važiuokite Long Island Trau
kiniu iki Patchogue. Bušai pa
sitinka visus įvažiuojančius 

traukinius.
Ar šaukite: 

PE. 6-2863 dėl sutarties.

VYRAI 
PRIE 

KARINIO DARBO
Pramonėje, kuri operuoja pilną 

laiką taikos ir karo metu. 
Išsilavinimo Nereikalaujama 

PROGOS VIRŠLAIKIAM 
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ 

IR DVIGUBAI.
APMOKAMOS ŠVENTES IR 

VAKACIJOS.
GREITI PAKILIMAI 

Linkšmos darbo sąlygos. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Kreipkitės į
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.

MOTERYS 
OFISŲ VALYMUI 

GERA ALGA!
Prisideda bonai už naktini darbą. 

Pastovūs darbai.
KREIPKITĖS 10 A.M. IKI 3 P.M.

Colgate - Palmolive - Peet Co. 
105 Hudson St. (Exchange PI.) Jersey City.

(89)

KEIKIA MOTERŲ, ATRINKĖJŲ 
prie naujų skipukų.

Patyrimas nereikalingas. Gera alga.
9 BOERL’M ST., BROOKLYN, N. Y.

(88)

MERGINOS 
Lengvas Sustatymo Darbas

50 VALANDŲ — $30.25
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Patogu Visom Subvėm
PUBLIX METAL PRODUCTS

100—6th Avenue
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(90)

(100)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PAPRASTI DARBININKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS! 

70c J VALANDĄ PRADŽIAI 
5c Į VALANDĄ BONŲ VĖLESNIAIS 

ŠIITAIS
10c I VALANDĄ BONŲ UŽ NAKTIMS 

ŠIITUS
Nemokamai Apdrauda; Apmokėtos 

Vakacijos ;
Daug Kitų Darbininkų Pašalpų

LITHALOYS CORP.
42-25 9tli St., L. I. City.

(91)

STOGDENGIAI ir gontoriai; nuolat; lokalinis 
darbas, su ar be įrengimų.

JAFFE CONSTRUCTION CO.,
216 Monticello Ave.. Jersey City, N. J.

BERGEN 4-2414.
 (88)
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BŪTINAS DARBAS FABRIKE
3 Šiftai. 6 Dienų Darbas.

Laikas ir Pusė Už Viršaus 40 Valandų.
Nuolatinis Darbas Ištisų Meti).

PRADEKITE SAVO POKARINĘ PROGĄ
ŠIANDIEN!
Kreipkitės

WHITEFORD PLASTICS
311 WEST 66TH ST., N. Y. C.

(94)

DAILYDĖS
PRIE GYVENAMŲJŲ NAMŲ PATAISYMŲ 
IR PAGERINIMŲ; VYRAI. GALINTI PA
TYS VESTI VISĄ SAVO DARBĄ. AUTO

MOBILIS BŪTINAI REIKALINGAS; 
PR1SILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. 

KREIPKITĖS ROOM 502.
FEDERAL HOME IMPROVEMENT CO., 

60 PARK PL., NEWARK, N. J.
(93)

PATAISYMUI VYRAI
75c Į VALANDĄ

58 VALANDŲ SAVAITĖ 
Laikas ir puse už viršaus 40 vai.

Patyrimas nereikalingas.
REINER CO.,

12-12 37th Ave., Long Island City.
(89)
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APVALYTOJAI—BELL HOPS

Pilnam ar daliai laiko.
TAIPGI KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

Pilnam laikui. Kreipkitės
HOTEL SANFORD

140-40 Sanford Ave., Flushing.
(94)

BERNIUKAI—VYRAI
DIRBTI ICE CREAM DIRBTUVĖJE 

GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI JEI PAGEIDAUJAMA

PILGRIM HIGH GRADE 
ICE CREAM CO., 

533 CRAVEN ST., BRONX. 
(ARTI LONGWOOD AVE.)

PAPRASTI DARBININKAI
Stiprūs, stambūs vyrai, 

dirbti prie plieno.
Būtinas karinis darbas., 

NUOLATINIS DARBAS.
ALGA PRADŽIAI 80c I VALANDĄ

BERKSHIRE STEEL FABRICATORS CO..
1059 38th St., Brooklyn.

(88)

VAISIŲ ŪKININKAS
Pilniausia patyręs. Virš 60 akrų, arti New
burgh. Geras namas ant vietos. Gera alga ir 

pasidalinimas pelnu. Rašykite
Box 302, Laisve, 20 W. 43rd St., N. Y. City.

(88)

(88)

Laisves piknikas įvyks lie
pos - July 1 d., bus Klaščiaus 
Clinton Park, Maspeth, L. L,

VULKANIZUOTOJAI

Saugok Savo Grožį
Tik gimę kūdikiai turi labai gražią, 
skaisčią odą. Netinkamas maistas, 
gyvenimo sunkumai, žiauri gamta 
sugadina ’ odą. Laimė, kad mokslas 
yra išradęs veidui apsaugą, kuri su
augusių veiduose palieka kūdikio 
skaistumą.

Dek $1 į laišką ir siųsk:
DEKEN’S COLD CREAM

P. O. Box 666ž Newark 1, N. J.

Reikalingi j vulkanizavimo kambarį 

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas 

Patogios Valandos.

BŪTINA PRAMONĖ
Prisilaikoma WMC Taisyklių

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
• (9«)

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI 
GERA ALGA 

PROGA PAKILIMUI 
DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS

HUSCHLE BROS., INC.
47-28 37TH ST., 

LONG ISLAND CITY.
_______________________________________(89)

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

LATHE DARBININKAI IR 
MOKINIAI

Apsigynimo Fabrikas 
Daug Viršlaikių 

BONNERT MFG. COMPANY
104-13 MERRICK ROAD

JAMAICA, L. L
(»«)
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NewWko^fežžfc<?lnio*
New Yorkas Be Prezidento

Roosevelto
Nustelbiančią žinią apie pre

zidento Roosevelto mirtį suti
kau už mūsų didžiosios upės 
Hudson, pas mūsų gerus kai
mynus Stasiukaičius, Cliffsi- 
dėj. Sunku daleisti jos tikru
mą. Atrodė, kad nugirdimas 
pranešimo “prezidentas Roo- 
seveltas mirė“ galėjo būti įsi
vaizduotas prisnūdus elektriš
kų mašinų ūžesio pasekmėje.

Tačiau radijas įkyriai kar
tojo tą patį, aiškino mirties 
aplinkybes.

Tautos drama nustelbė kiek
vieną ten buvusį. Niekam ne
sinorėjo prabilti. Tartum, kad 
ištartas žodis sudrumstų rimtį 
ar uždėtų patvirtinimo ant-

pasaulio kryžkelę. Retai rasi 
žmogų, kuris kada nors buvo 
įkėlęs koją Amerikon, kad ne- 

I būtų buvęs atvykęs čionai pa- 
I žiūrėti į Amerikos sielą per šią 
[.josios širdį.

Ta pati aikštė, kurioje taip 
lūkestingai nepereinamos mi
nios svieto lūkuriavo šaltyje 
iki po pusiaunakčio pereito 
lapkričio 7-tą, kad išgirsti, jog 
Rooseveltas vėl išrinktas pre
zidentu. Tauta jį tuomet pa
šaukė ir /oliau vairuoti josios 
laivą iki visuotinos pergalės 
šioje viso pasaulio demokratiš
kų žmonių šventoje kovoje už 
laisvę ir pastovią taiką. Šioji 
aikštė vilnyje džiaugsmo ban-

spaudą tam žiauriam gamtos 
aktui, atėmusiam žmogų, į ku
rį milionai žmonių sudėjo vil
tis savo geresnės ateities, į ku
rį sudėjo viltis pastovios tai
kos.

Pirmutiniu žodžiu, kurį kas 
nors tarė, buvo:

“Baisi nelaimė!“
★ ★ ★

Grįžtu link didžiojo mūsų i 
miesto. Grįžtu ta pačia gatve, 
dargi tuo pačiu autobusu. Bet, Į 
kaip viskas skirtinga! Nebosi-i 
girdi čia to linksmo klegesio, į 
kuris buvo atvažiuojant tarp [ 
moterų grupių apie madas, | 
apie smagias sueigas. Tyla. į 
Vienas kitas su savo draugu] 
kalbasi. Bet visų kalbos viena 
tema — tautos tema.

Jeigu ir nežinotum, kas at-; 
sitiko, vienas atydus žvilgsnis1 
per langą pasakytų, jog ištiko 
kokia didelė tragedija. Ją ma
tytum susibūrusių žmonių vei-; 
duose ant šaligatvių, būreliuo-Į 
se prie namų, juostose prie! 
laikraščių pardavinėjimo kios-[ 
kų.

žmoguje yra toks keistas 
jausmas, kad krūtinei persipil- 
džius džiaugsmu ar skausmu 
tave traukia miniom Važiuoju 
į Times Square, vadinamąją

gomis.
Dar ankstybas vakaras, bet 

svieto čionai daug. Raita po
licijos sargyba jau stovi savo 
pareigose. Tačiau nuotaika — 
ne lapkričio 7-tos. Būreliai jau
nų žmonių stovinėja tylūs. Dar 
kitos grupės diskusuoja —- kas 
bus? Masės žmonių slėgte sle
gia laikraščių kioskus. Kas 
nors iš būrio šaukia klausi
mą apie sekamas laidas kurio 
nors laikraščio, bet pardavinė
tojas, žiūrėdamas tolyn, švel
niai švilpauja kokią liūdną me
lodiją. “Et, su juo šiandien ne
susikalbėsi,“ pertaria jo paly
dovė ir patraukusi už rankos 
nusiveda.

čia kaž kaip neramu. Net 
Laisvės Statulos replika atro
do ko tai apsiblausus, tamsa 
apsigaubus. O gal tik per 
anksti jos žiburius sudegti?

★ ★ ★

Einu aukštyn Septintąja 
Avenue, pro Amerikos teatrų 
širdį, žmonės eina į juos, sku
bina. Tačiau, didžiumoje, ei
na tylūs, užsimąstę. Daugelis 
šiandien bevelytų niekur neiti, 
bet tikietai mėnesiais iš anks
to supirkti. Pagaliau, raudoji
mais nebeprikelsi. Amerikos 
žmonės privalo eiti pirmyn,

MATYK NAUJAUSIUS ŽINIŲ JUDŽIUS Iš VISŲ KARO FRONTŲ!
MATYK sensacingi} įsiveržimi) į ()KINAWĄ! MATYK Anglus užimant MANDALAY 
miestą! MATYK iš oro įsiveržimą į VOKIETIJĄ! MATYK stebėtiną judį—Francija pa
rodo slaptingą lėktiną! MATYK Bastogne’s didvyrių pagerbimą! MATYK naujausią 

March of Time laidą, kuri diskusuoja “Vakarinių Pajūrių Klausimą.”
Girdėk "Confidentially Yours” George Brooks tokiais klausimais, kaip V-E minėjimo 
iškilmes, Hitleris ir jo generolų vaidmuo karo pailginime! Matyk išsivysiančią istoriją,— 

Puikiausi judžiai mieste
NEWSREEL THEATRE
BROADWAY IR 46 ST.

TALLULAH BANKHEAD >I< CHARLES COBURN « 
ANNE BAXTER « WILLIAM EYTHE

Ir dar 
ir

' ERNST LUBITSCH’O

Royal Scandal"
SMAGUS, LINKSMAS IR JUOKINGAS JUDIS! 

scenoj—Asmeniškai! Hazel Scott ❖ Jackie Miles Dick Brown 
SPEC TALIS PATRAUKLUS PRIEDAS: THE HARMANS

ROXY 7th Ave. ir 50th St.

Prasideda šiandien!
Amerikine Premjera
naujas Sovietinis judis

Epiška istorija merginos, 
kurios vardas kovos šūkiu!

tapo tautos

ZOYA
Artklno Laida.

Ji praskynė spindinčios drąsos kelią prie* Nacių terorą!

Originale muzika Dmitri Shostakovich’o
Anglišką tekstą parašė Howard Fast.4 Z *

STANLEY 7th Avė. bet- 
42nd& 41 »♦ St

Jisai Alpį Iškelia Į
Didvyrius, o Tasai 
Jam Atsimoka...

sakydavo prezidentas. Teatras 
yra laimingų, laisvų, kultūriš
kų žmonių privilegija. Jis pa
naujina išsisėmusią energiją, 
iš naujo pakelia prislėgtą ūpą. 
Mes dabar turėsime eiti pir
myn vieni, be Roosevelto, rei
kės daugiau gero ūpo. Tea
tras, amerikiečiai tikimės, 
mums padės eiti pirmyn da
bar, kaip kad jis padėjo mums 
laimėti su Rooseveltu.

Automatai šioje srityje yra 
viena iš svarbiausių gyvybinių 
arterijų. Užeinu į vieną prie 
7-tos. čia daugiausia užeina 
mažasis žmogtis. Pirm rinkimų 
čia užbėgdavo būriai jaunų 
studenčių nešinos pundais li
teratūros iš Komiteto of Arts
and Sciences for Roosevelt, tu
rėjusio centrą Astor viešbuty
je. Čia sueidavo siuvėjos, tie
siai iš darbo turėjusios rei-
kalų pas Women Volunteers 
for Roosevelt, prie 42-ros gat
vės.

Užeinu. Svieto pilna, Ijaip ir 
visada. Bet atmosfera ne ta. 
žmonių minios tyloje girdėti 
tarškėjimas indų, peilių. Nie
kad čionai taip nebuvo. Tūlas 
atsiskleidžia laikraštį ir vėl 
uždengia. Negali vienu kartu 
skaityti šį laikraštį ir valgyti, 
sprangu darosi. Būrys grįžtan
čių iš darbo moterų prie gre
timų stalų diskusuoja tūlą pra
mogą, kurion jos iš anksto bu
vo susitarusios eiti tiesiai iš 
darbo ir dėl kurios jos užėjo 
čionai pavakarieniauti, nėju
sios namo:

—Mūsų vakaras turėjo būti 
smagus. O kaip jis dabar ga
lės būti smagiu?

—Kaip galėtų būti smagus, 
kada tėvo nebus. Gi mes susi
renkame diskusuoti ir užgirti
jo planus.

— Jis buvo mūsų tėvas, — 
dadėjo negrė darbininkė, sku
biai jieškodama ir negalėdama 
rankinėlyje surasti skarytės 
apsišluostyti pasipylusias aša
ras, — jis norėjo kad mes visi 
turėtume lygią progą gyventi 
laimingai.

* £
Imu traukinį į garsiąją 

Union Aikštę, kuri pastaruoju 
dešimtmečiu pasidarė nebetaip 
jau garsia dėka Rooseveltu i. 
Lygiai prieš 15 metų, vieną 
mėnesį ir šešias dienas, kovo 
6-tą, čia šimtai tūkstančių 
svieto buvo susirinkę klausti, 
ką rytoj valgysime. Milionų 
žmonių rytdiena taip buvo juo
da. O ant bildingų stogų su
statyti gatavai užtaisyti maši
niniai šautuvai sakė, kad to 
klausti nevalia.

Ir kas vakaras būriai nei gy
vų nei mirusių žmonių čia per
eidavo. Vieni merdėt ant suo
liukų, dar kiti diskusuoti padė
tį, dainuoti “Soup,” j ieškoti iš
ganymo ir išganytojaus. Mi
nios taip galvojančių, taip kal
bančių žmonių visame krašte 
atrado Rooseveltą su jo teori
jomis ir veiksmais duoti demo
kratijoj garantuotas teises ir 
geresnį gyvenimą mažajam 
žmogui.

Union aikštėj irgi svieto 
daug, bet aikštė nepaprastai 
tyki, visur jaučiama didelė 
rimtis. 

* * *
Dar labai norėjosi pamatyti 

šio vakaro prieblandoje mūsų 
Harlemą, Chinatown. Bet va-
karas turi ribas.'Pagaliau, jau 
pamatyta tautos širdis. Ji pa
žeista ir tą jaučia kožna didžio
sios tautos dalis. Vaizdas sker
sai išilgai Ameriką bus tas 
pats, jausmai tie patys.

* * *
Grįžtu į mūsų garsųjį Wil- 

liamsburgą. Peržvelgiu minutei 
kitai Lituanica aikštelę, Pilie
čių Kliubą, Lituanica Square 
Restauraną, mūsų kaimyno 
Kapicko užeigėlę. Visur šį va
karą nutilusios priprastos link
smos baikelės. O jei vienas an
tras dar turi ką linksmesnio, 
tai jis kalba ir klausosi pats 
sau vienas. Vienų, akys įkibu
sios į laikraštį, kiti gaudo ra-

Atšaukta Pare
Del prezidento Roosevel

to laidotuvių, Laisves baza- 
ro ir kitų parengimų darbi
ninkų pavaišinimui pare, 
kuri turėjo j vykti 14 d. ba
landžio, tampa atšaukta.

Pare perkelta Į sekantį 
šeštadienį, balandžio 21 d. 
(April 21st.)

Apie tūkstantis atstovingų 
newyorkiečių dalyvavo bankie- 
te paminėti Ispanijos respubli
kos 14-tą pereito trečiadienio 
vakarą, viešbutyje Commodore. 
Pasižadėta sustiprinti kovą at- 
steigimui respublikos.

111 miesto mokyklų praves 
egzaminus nustatymui 17 metų 
vaikinų tinkamumo stoti į Spe
cialized Training Reserve Pro-
gramą.

dijo perduodamas papildomą-
sias žinias, pasaulio didžiųjų 
ir eilinio žmogaus gedulo pa
reiškimus, tarsi, kad tie jų di
dį prezidentą prikeltų.

ifi ♦ *

Mažas, bet nuodarbus Lietu
vių Literatūros Draugijos pir
mos kuopos susirinkimas, Lais
vės salėj, kur užbaigiau savo 
ekskursiją, pradėjo susirinki
mą lyg nenoromis. Tačiau, sa
kė jie, dabar darbas* turi eiti 
dar stipriau. Jie energingai ta
rėsi, kaip išlaikyti narius, kaip 
gauti naujų ir to atsiekimui 
pasidalino darbais.

Taip, tik darbu, pasmarkin
tu darbu demokratijai stiprinti 
mes atsieksime tą, ko velionis 
Rooseveltas mums linkėjo, ką 
patarė — žengti pirmyn.

Re,y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA ,

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Mauj’er Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y? 

Tel. ST. ,2-8342

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre Pradės Rodyti 

Naują Filmą
Šiandien, balandžio 14-tą, 

Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., pradedama rodyti 
naujausia Sovietų filmą apie 
Sovietų mergaitę Zoyą Kosmo
demyanskaya, kurią naciai 
nukankino, bet nenugalėjo. 
Apie šią puikią filmą matysite 
plačiau Laisvės sekamose lai
dose. Tačiau joks atpasakoji
mas negali perduoti to istori
nio įvykio, kaip parodo filmą, 

vint prie bilietų eilėje palikti 
nemačius ko nors iš tų links
mų scenų.

Vaidinimas prasidės lygiai 
4:30 po piet. Bilietai po $1 — 
visi lygūs. N. T.

Tad pamatykite ją prie pir
miausios progos.

Paramount Teatre
Prie Times Square, tebero- 

do “Practically Yours” ir sce
noje pasiliko toliau Benny 
Goodman orkestrą su visa gru
pe dainininkų-aktorių.

Roxy Teatre
Nuo šio mėnesio 11-tos ro

doma nauja 20th Century-Fox 
filmą “A Royal Scandall.” O 
scenoje veikia Hazel Scott, 
Jackie Miles, Dick Brown ir 
Martmanai. Teatras randasi 
prie 7th Ave. ir 50th St.

Juozas Byronas.

Be abejo, ne kiekvienam pa
sitaiko net pačiam pasidaryti 
didvyriu. O ką jati kalbėti apie 
padarymą didvyriu kito. Ta
čiau Juozas .Byronas kaip tik 
tą padaro Alpini (Jonui La
zauskui). Gal manote, kad ta
sai nesitveria dėkingumu? Ste
bėtu mėtės, kaip jis įvertina to
kį Juozo pasiaukojimą!

Gaila, kad aš to viso sekreto 
negaliu jums pasakyti dabar, 
kadangi visa tai dedasi kome
dijoj “Moterims Neišsimeluo- 
ęi,” kurią Lietuvių Liaudies 
Teatras (vadovybėje Aldonos 
šertvietytės) stato scenon šio 
mėnesio 22-rą, Ukrainian Na
tional Home, 216 Grand St., 
Brooklyne. Tačiau širdingai 
patariu visiems įsigyti bilietus 
jau dabar, iš anksto, kad per
statymo dieną nereikėtų sto-

REIKALAVIMAI I
Reikalingas vyras dirbti restau

racijoj, pageidaujama kad biskutj 
suprastų apie Coupler darbą (bule-1 
to). Gera užmokestis. Kreipkiėtsi 
pas Aleksiejų, 33 Hudson Ave.,1 
Brooklyn, N. Y. (87-89) I

PUIKIAUSI VELYKŲ VAIDINIMAI 
BROADWAY

Meilės ir juoko audra . . . labai juokinga, 
kai didvyris sugrįžta namo pas mergini),

♦ kurios jis nepaliko! PARAMOUNT 
persi a to

Claudette Colbert : Fred MacMurray

Practically Yours
MITCHELL LEISEN Veikalas su 

GIL LAMB * CECIL KELLAWAY *
ROBERT BENCHLEY * IR DAR 
ASMENIŠKAI SCENOJE- BENNY

GOODMAN, Jo KlernatasMr Orkestras su 
RED NORVO. TEDDY WILSON, MOREY 

FELD. Ir THE CONDOS BROTHERS, 
didžiausi pasaulio tap Šokikai ir
EXTRA, numerio 1 Pilvakalbis, 

BOB EVANS
PARAMOUNT

BROADWAY ir 43rd ST., N.Y.C.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Smagi komedija ... naujoviška kaip rytojus ... linksma ir roęnantiška
SPENCER TRACY > KATHARINE HEPBURN

"Without Love"
su LUCILLE BALL. Metro-Goldwyn-Mayer Judis 

paremtas Philip’o Barry veikalu
Ir dar iškilmingas reginys ‘‘SPRING IS HERE” su šauniais Music 
Hall’s scenos vaidintojais.

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

t DANTŲ GYDYTOJAS į 
j DR. A. PETRIKĄ, 
| 221 So. 4th Street ? 
t BROOKLYN, N. Y. I
I Tel. EVergreen 7-6868 |

| VALANDOS:Xre

Į Penktadieniais uždaryta. |

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 Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(SH ALIN SKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
. WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti. 
•— r 1

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

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

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVĘ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

f*. . ..
GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar ančfGri’U’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvdais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
H DM

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869S

m

C<kllU2l

VERI-THIN RYTHM... n-j.wd Pr.cato. 

movement Smartly Myled yellow

Hl 71

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

4-

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173 .ATDARA VAKARAIS.




