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Draugai rašo ir klausia: 
Kur būtų galima gauti Tary
binės Lietuvos konstituciją?
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tarpu nesiranda. Bet ji telpa 
knygoje “Naujoji Lietuva Fak
tų ir Dokumentų Šviesoje.”

Ten rasite ne tik Tarybinės 
Lietuvos konstituciją, bet dau
gybę ir šiaip labai svarbių do
kumentų apie Lietuvos žmonių 
kovas prieš smetonizmą, apie 
nuvertimą Smetonos režimo ir 
Įsteigimą socialistinės santvar
kos.

★ ★ ★
Lietuvių Literatūros Draugi

jos centre šios knygos dar ga
lima gauti. Kainuoja tik 25 
centus.

Be to, kolonijose dar vei
kiausia randasi knygos neiš
platintos. Dabar, kai Lietuva 
vėl išlaisvinta, ši knyga yra 
aktuali. Daugelis lietuvių no
ri susipažinti su naująja Lie
tuva.

Atsimename, kaip graudin
gai rašė klerikalų ir menševi
kų spauda apie Lietuvos žmo
nių baimę ateinančių bolševi
kų. Girdi, kai Raudonoji Ar
mija pradėjo prie Lietuvos ar
tėti, tai kas gyvas bėgo iš Lie
tuvos Į Švediją!

Na, o dabar pasirodo, kad 
Švedijoj viso labo tėra 232 at
bėgę lietuviai. Daugumoje, su
prantama, jie yra hitlerinin
kai. Kai kurie jų yra krimi
nalistai ir turės būti sugrąžin
ti Lietuvon Į liaudies teismo 
rankas.

Bendrasis Fondas jiems 
siunčia krūvas dolerių ir juos 
globoja.

★ ★ ★ j
Dar vienas laikraštinis na-1 

chalas visa gerkle suriko prieš i 
didžiąją Tarybų Sąjungą. Tai 
Hearsto spaudos riebiai apmo
kamas korespondentas Kari 
II. Von Wiegand.

Wiegand plūsta Tarybų Są
jungos taktiką Rumunijoj. 
Kaip tai jinak neleido Rumu
nijoje Įsigalėti fašistiniam 
gaivalui! Kam ji padėjo de
mokratiniam frontui paimti ga
lią !

Už tai Stalinui ir visai tary
binei vyriausybei negali do
vanoti nei Wiegand, nei kiti 
atžagareiviai.

Bet šitais juodais Wiegando 
plepalais labai susižavėjo ir 
Draugo ir Vienybės redakto
riai. Kad jau primanytų, tai 
šimutis ir Tysliava Wieganda 
išbučiuotų nuo kojų iki galvos 
ir Įsidėtų Į užantį.

Man atrodo, kad šiemet ju
biliejinis Lietuvių Literatūros 
Draugijos vajus praeis labai 
gražiai. Kai kuriose kuopose 
darbuojamasi labai gražiai. 
Pastebėjau, kad ir Brooklyno 
kaimyniškasis Patersonas su
bruzdo darbuotis.

Mažai tesigirdi iš Newark o 
ir Elizabeth©. O tai labai tirš
tos kolonijos. Ten desėtkai lie
tuvių tik laukia pakalbinimo 
įsirašyti į šią draugiją.

žinau, kad daugelis Laisvės 
skaitytojų dar nepriklausote 
prie L.L. Draugijos. Perskaitę 
šiuos krislus, patys susiraskite 
savo miesto kuopos viršininkus 
ir įsirašykite Į Draugiją.

Mes norime, kaip žinote, 
šio vajaus metu įrašyti ma
žiausia vieną tūkstantį naujų 
narių.

★ ★ ★
Tai jau laisvas ir senasis 

Karaliaučius. Jo išlaisvinimui 
didvyriškoji Raudonoji Armi
ja paaukojo daug jėgų. Ten 
naciai laikėsi kaip pasiutę. Bet 
jie tapo sutriuškinti. Net 42 
tūkstančiai jų ten žuvo, o 
daugiau kaip 90 tūkstančių pa
imta nelaisvėn.

(Tąsa 6-me Puslapy)

>■ RŪMAM SAKO: PILNA PERGALE KARE, TAIKA PO KAROh'

RAUD. ARMIJA PRAKIRTI I
NACIŲ LINIJA UŽ 23 

MYLIŲ NUO BERLYNO

Didysis Prezidentas 
Amžinai Ilsėsis

Rožių Darže
Vokiečių komanda prane

šė per radiją, kad rusai 
pradėjo visuotinį ofensyvą 
linkui Berlyno. Pirmesnis 
nacių pranešimas rodė, jog 
Raudonoji Armija Kuestri- 
no-Frankforto ruože pra
laužė vokiečių linijas už 25 
mylių į rytus nuo Berly
no. Kita neoficialė žinia sa
kė, kad Sovietų kariuomenė 
užėmė vietoves už 23 mylių 
nuo Berlyno.

Hitleris pareiškė, kad ru
sai daro masines atakas lin
kui Berlyno, girdi, “jau pa
skutinį sykį.” Neaišku, ką 
jis norėjo tuom pasakyti.

Amerikiečiai Sučiupo Kaizerio 
Sūnų, Feldmaršalą Mackenseną 
Ir Nacių Propagandistą Zappą
London. — Amerikiečiai 

vakariniame fronte suėmė 
dar tris žymius vokiečius: 
buvusį kaizerio armijų ko- 
mandierių, feldmaršalą Au
gustą von Mackenseną, 95 
metų amžiaus; velionio kai
zerio sūnų Augustą Wilhel- 
mą, 58 metų, ir dr. Manfre
dą Zappą, buvusį vyriausią 
nacių propagandistą Ame
rikoj nuo 1936 iki 1941 me
tu, v

Zappas išvytas iš Jungti
nių Valstijų 1941 m. todėl, 
kad jis neužsiregistravo 
kaip svetimos valdžios a- 
gentas. Dabar Zappas sa
ko: “Aš nesijaučiu, kad tu
rėčiau bet kokių ryšių su 
nacių atliktais žiaurumo žy
giais.” Todėl, girdi, jis ne-

SOVIETU ŽMONĖS
NIEKUOMET NEUŽ

MIRŠ ROOSEVELTO
Maskva. — Sovietų laik

raščiai rašė, kad sovietiniai 
žmonės niekados neužmirš 
prezidento Roosevelto. “Ji 

sai sustiprino draugiškumą 
tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos”, sako Pravda, “ir 
buvo tikras visuomenės 
šaukėjas į taikos ir saugu
mo organizaciją.” Darbo 
Unijų laikraštis Trud rašo: 
“Sovietų Žmonės ir Raudo
noji Armija niekuomet ne
užmirš pagalbos, kurią jiem 
suteikė- Roosevelto vado
vaujamos Jungtinės Valsti
jos kovoj prieš bendrąjį 
priešą.”

Visos vėliavos ant Mas
kvos rūmų buvo apvestos 
juodais gedulo apvadais. 
Vaikai 4 gatvėse sakė savo 
motinoms: “Tos vėliavos 
yra dėl gerojo mūsų dėdės.”

Paminėjimo apeigose da
lyvavo Amerikos ambasa
dorius W. A. Harriman, So
vietų užsienio reikalų komi
saras Molotovas ir kiti So
vietų vyriausybės ir Rau
donosios Armijos atstovai.

Raudonoji Armija prasi
veržė per Odro upę dar vie
noje vietoje, 44 mylios į 
šiaurės rytus nuo Berlyno, 
į pietus nuo Stettino uosto.

Austrijoj, į pietų vakarus 
nuo Vienos, sovietiniai ka
riai atėmė iš nacių Poelten 
miestą, strateginį geležin
kelio ir plentų mazgą; jie 
taip pat užėmė Korneubur- 
gą, geležinkelių centrą, į 
žiemius nuo Vienos.

Raudonoji Armija beveik 
baigia valyti nacius iš Sam- 
lando pussalio, į vakarus 
nuo Karaliaučiaus.

paiso, kad amerikiečiai jį 
suima.

Kaizerio sūnus Augustas 
Wilhelmas veikė kaip vie
nas iš vadovaujančių nacių, 
buvo jų milicijos vadas ir 
hitlerininkų “seimo” atsto
vas. Jis suimtas Friedriech- 
shofo pilyje, ties Kronber- 
gu.

Senis feldmaršalas von 
Mackensen, pabėgęs iš Ste
ttino apylinkės nuo artė
jančios Raudonosios Armi
jos, prašė amerikiečių, ar 
jie negalėtų apsaugot ten 
paliktas jo vištas nuo rusų, 
išvaduotų iš belaisvių sto
vyklų...

Von Pappen ir Ko.
Pirm šių trijų sučiupimo, 

amerikiečiai Ruhr srityje 
suėmė baroną Franzą von 
Pappen, jo sūnų ir žentą. 
Von Pappenas seniau buvo 
Vokietijos premjeras, pas
kui Hitlerio vice-premje- 
ras, o pačiu paskutiniu lai
ku Vokietijos ambasadorius 
Turkijai. Praeito pasauli
nio karo metu jis veikė 
kaip V o k i e t i j os šnipų- 
sabotažuotojų vadas prieš 
Jungtines Valstijas.

Supleškinta Pusė Japo
nijos Sostamiesčio
Sekmadienį ir pirmadie

nį šimtai Amerikos bomba- 
nešių vėl pleškino Japoni
jos sostinę Tokio. Pusė to 
65 ketvirtainių mylių mies
to jau paversta pelenais ir 
griuvėsiais.

HITLERIO VERTĖJAS 
TAIP PAT SUIMTAS

Treffurt, Vokietija.— Tal
kininkų kariai šioje apylin
kėje suėmė Karlą Heinri
chą von Loeschą, kuris tar
navo Hitleriui kaipo vertė
jas, kuomet Hitleris tarėsi 
su Anglijos ambasadorium 
Neville Hendersonu 1939 
m. tik ką prieš vokiečių į- 
siveržimą į Lenkiją.

Hyde Park, N. Y.—Sek
madienį prieš piet su liūd
nai - iškilmingomis apeigo
mis buvo palaidotas prezid. 
Franklin Delano Roosevel- 
tas rožių darže, savo tėvū
nijos parke. Laidotuvėse 
dalyvavo Jungtinių Valstijų 
prezidentas Trumanas su 
žmona ir dukteria, Kana
dos ministeris pirmininkas 
Mackenzie King ir jos ge- 
neral-gubernatorius lordas 
Athlone. Kartu su jais liū
dėjo Jungt. Valstijų preky
bos sekretorius, buvęs vice
prezidentas Henry Wallace, 
Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas Frank Murphy; kon
greso atstovų rūmo pirmi
ninkas Sam Rayburn, sena
torius Alben W. Barkley, 
Chicagos miesto majoras 
Ed. Kelly, buvęs Roosevel
to draugas James A. Far
ley; velionio prezidento 
žmona, sūnus generolas El
liott Rooseveltas, visų ketu
rių sūnų žmonos ir kiti šei

MIKOLAIČIKAS VžGIRIA
JALTOS TARIMU DĖL LEN

KI] VIENYBĖS VALDŽIOS
London. — Buvęs emig

racinės lenkų valdžios 
premjeras St. Mikolaičikas, 
valstiečių partijos vadas, 
pareiškė, kad jis nedvejo
damas remia Jaltos - Kry
mo konferencijos nutarimą 
dėlei Lenkijos ir jos laiki
nosios valdžios. Pirm išvyk
stant Anglijos užsienio rei
kalų ministeriui Edenui į 
prez. Roosevelto laidotuves, 
Mikolaičikas tarėsi su Ede
nu ir po pasitarimo išleido 
pareiškimą, kuriame užtik
rina, kad “glaudų ir pasto
vų draugiškumą su Rusi
ja” jis laiko “kampiniu bu
simosios lenkų politikos ak
meniu.”

Mikolaičikas taip pat sa
kė:

“Kad neliktų jokios abe
jonės dėlei mano nuotaikos, 
aš pareiškiu, jog aš priimu 
Krymo nutarimą kas liečia 
Lenkijos ateitį, pilniausiai 
savivaldišką, nepriklauso- 
mingą jos padėtį ir kas lie
čia tautinės vienybės laiki

San Francisco Demo
kratinių Lietuvių Mitin
gas, Svarbios Prakalbos

Demokratiniai lietuviai 
šaukia masinį mitingą pasi- 
tikimui ateinančios Pasau
linės Konferencijos, San 
Francisco, Calif, šis mitin
gas įvyks penktadienį, ba
landžio 20 d. vakare, St. 
Francis Hotel. Jo tiks
las išaiškinti Tehera
no ir Jaltos konferencijų 
nutarimus. Bus geri kalbė
tojai, dalyvaus unijų vadai. 
Visi ir visose dalyvaukite!

■ K. Karosienė. 

mos nariai, taip pat keli 
šimtai artimųjų kaimynų.

Garbės sargyboje stovėjo 
West Pointo Karinės Aka
demijos kadetai, marinin- 
kai ir kareiviai. Buvo muš
ta 21-nas patrankos šūvis 
su protarpiais. Tarp atsi
sveikinimo šūvių skambėjo 
vieversėlių ir kitų paukščių 
dainos ir karinio orkestro 
liūdnos, bet viltingos melo
dijos. Oras buvo giedrus ir 
gamta rojiškai graži. Lei
džiant prezidento kūną į 
amžinojo poilsio vietą, bu
vo sugiedotas himnas, “Jau 
Atliktas Darbininko Dar
bas.”

Senas vietinės episkopalų 
bažnyčios kunigas George 
W. Anthony, Roosevelto 
asmeninis draugas, atlaikė 
trumpas pamaldas. Buvo 
mušta trys papliūpos šūvių 
iš šautuvų. Visos laidotuvių 
apeigos užtruko tik nuo 
10:34 iki 10:51 valandos. 

4

nosios valdžios sudarymą.
“Aš remiu Krymo tari

mą (padarytą prez. Roose
velto, maršalo Stalino ir 
premjero Churchillo), kad 
būtų sušaukta lenkų vado
vaujančių asmenų konfe
rencija sudarymui tautinės 
vienybės valdžią, kuri kaip 
galint plačiau ir tikriau at
stovautų Lenkijos žmones 

ir kurią pripažintų trys 
didžiosios valstybės” (Ame
rika, Sovietų Sąjunga ir 
Didžioji Britanija).

Iš to pareiškimo supran
tama, kad Mikolaičikas su
tiktų daylvauti perorgani
zuotoje Lenkijos valdžioje.

Politiniai koresponden
tai pastebi, jog Sovietų Są
junga nereikalavo kairiųjų 
valdžių Suomijoj ir Čecho- 
slovakijoj. Sovietai sugyve
na ir su nekairiomis kai
mynų valdžiomis, jeigu jos 
įrodo draugiškumą Sovietų 
Sąjungai. Tatai laikoma 
ženklu, kad Sovietai nieko 
daugiau nereikalaus ir iš 
busimosios lenkų valdžios.

Vejami Naciai Nuodija 
Amerikiečiam Maistą, 
Gėrimus ir Cigaretus
Piet. Vokietija. — Ame

rikiečių Septintosios armi
jos komanda uždraudė savo 
kariams pietinėje Vokieti
joje vartot pagrobtus nub 
išvytų vokiečių valgius, gė
rimus ir cigaretus. Nes pa
sirodė, kad naciai pirm bėg
dami pridėjo nuodų į savo 
paliekamą maistą, į alų, ka
vą, cigaretus ir kitus var
tojimo dalykus.

JUNGT. VALSTIJŲ KARIAI 
TIK UŽ KELIŲ MYLIŲ 

NUO ČECHO§LOVAKIJOS
Paryžius, bal. 16. —Tre- i 

čioji Amerikos armija iš-, 
mušė vokiečius iš vietų tik- 
už 7 mylių nuo Čechoslova-I 
kijos rubežiaus. Septintoji I 
jankių armija pasiekė; 
punktus už 7 mylių nuo na-; 
ciu “šventmiesčio” Nurem
berg©, pietiniai - vakarinė
je Vokietijoje. Neoficialiai i 
pranešama, kad Pirmoji ir 
Trečioji amerikiečių armi
jos paėmė svarbų miestą 
Halle, į pietų vakarus nuo 
Berlyno. Trečiajai Ameri
kos armijai telieka apie 70 
mylių susisiekti su Raudo
nąja Armija Dresdeno sri

Prez. Truman Pasižada Vykdyt 
Roosevelto Politiką Kare ir 
Pasaulinės Taikos Kūrime

Washington, bal. 16. — 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas Harry S. Truman, 
kalbėdamas bendrame kon
greso atstovų rūmo ir sena
to posėdyje, sakė, kad liu- 
dėsis spaudžia jam širdį dėl 
mylimojo prez. Roosevelto 
mirties ir sunku būtų kal
bėti. Jo niekas negalėtų pa
vaduoti. Visa žmonija nu
liūdimo apimta dėl to nuos
tolio. Bet tylėti negalima, 
nes iš- tylos gal priešai mė
gintų imti sau padrąsini
mą.

“Mūsų velionis vadas nie
kad nežvelgė atgal, o tik 
pirmyn”, pareiškė prez. 
Trumanas! “Taip Amerika 
ir darys. Aš visa širdžia ir 
visomis jėgomis remsiu ir 
ginsiu prezidento Roosevel
to idealus. Amerika kovos 
dėl tautų laisvės, iki ne
liks jokio pasipriešinimo 
pėdsakų iš priešų pusės. A- 
merika nesutiks su jokiu 
laimėjimu iš dalies. Mūsų, 
reikalavimas tebėra tas 
pats — besąlyginis priešų 
pasidavimas.”

Karo laimėjimas, tačiaus, 
būtų bergždžias, jeigu ne
būtų sudaryta jungtinių 
Tautų organizacija taikai 
palaikyti po karo. Tam dar
bavosi prez. Rooseveltas. 
Tam šaukiama San Fran
cisco konferencija. Ten ga
lės kilti keblumų, bet turė
sime skirtumus nugalėti, 
kad galima būtų sukurt į- 
staigą taikai ir saugumui 
palaikyti. Nes jeigu to ne
būtų padaryta, tai pasaulis 
liktųsi ginkluota stovykla.

Prez. Trumanas pareiš
kė, kad jis seks prez. Roo
sevelto politiką ir namie — 
“be atlaidos gerint papras
tų žmonių gyvenimą,” ne
žiūrint sunkenybių, su ku
riomis teks susidurti po ka
ro laimėjimo.

Trumanas pabrėžė, kad 
jis nemėgins varžyti ar 
trukdyti dabartinių Ameri
kos komandierių jokiame 
kovos1 fronte.

“Taikos uždavinius mes 

tyje. Trečioji armija apgu
la Chemnitzo didmiestį, ne
toli i vakarus nuo Dresde
no.

Naciai per desperatiškas 
atakas privertė Devintosios 
armijos amerikiečius pasi
traukt atgal į vakarinį El- 
bos upės krantą ties Mag
deburgu; bet amerikiečiai 
paplatino ir pagilino savo 
prietikę kitur rytinėje tos 
upės pusėje, arti Bramber- 
go. Šiauriniame fronto ga
le kanadiečiai ir lenkai pa
siekė jūrą Emdeno srityje 
ir tuom, sakoma, atkirto 
200,000 nacių Holandijoje.

spręsime, laikydami atmin
tyje velionio mūsų prezi
dento siekimus,” sakė prez. 
Trumanas: Amerika bend
radarbiaus su kitomis 
Jungt. Tautomis ne tik tai
kai išlaikyti, bet ir padėti 
nukentėjusiems nuo karo 
kraštams. Būsimoje pasau
linėj organizacijoj bus lais
vė visoms toms tautoms, ne 
tik didžioms, bet ir ma
žoms.

Tuose siekimuose prezid., 
Trumanas prašė kongreso 
ir visų amerikiečių para
mo's.

(Rytojaus laisvėje bus 
plačiau paduota prez. Tru- 
mano kalba.)

Amerikos bombanešiai 
padegė kai kuriuos japonų 
caro sėdybos rūmus sosti
nėje Tokio ir supleškino 
daug fabrikų.

VOKIEČIAI IMAMI Į 
ATSTATYMO DARBUS 

BALTIJOS ŠALYSE
New Yorko radijas pir

madienį paskelbė žinią, kad 
Sovietai paėmė 170,000 vo-. 
kiečių iš Jugoslavijos ir 
Rumunijos ir verčia juos 
dirbt atstatymo darbus, vi
sų pirm nacių nuteriotuose 
Baltijos kraštuose — Esti
joj, Latvijoj ir Lietuvoj.

Tą pačią dieną praneši
mai iš diplomatinių Wa- 
shingtono šaltinių teigė, 
kad Sovietai paėmė darban 
170,000 tų vokiečių, kad pa
dėtų atstatyti, ką naciai su
naikino Tarybų Sąjungoje.

Austrai Mirčia Nubaudė 
Aukštą Nacį Schirachą

London. — Maskvos radi
jas pranešė, kad Austrijos 
patrijotai mirčia nubaudė 
Baldurą von Schirachą, vy
riausią nacių valdovą Aus
trijos sostinėje Vienoje, 
pirmiau buvusį. hitlerinio 
jaunimo vadą.
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Liūdėjo Visas Platusis Pasaulis
Niekad pasaulio istorijoje vieno žmo

gaus mirtis neapipylė liūdesiu tiek daug 
pasaulio milijonų žmonių, kiek mirtis 
prez. Roosevelto.

Tiesa, 1924 m. sausio menesį Lenino 
mirtis pasaulį buvo labai sukrėtusi, bet 
tuomet verkė ir liūdėjo daugiausiai tik 
darbininkai — Tarybų Sąjungoje ir vi
same pasaulyje — ir pažangesnėji dalis 
kitų žmonių sluogsnių.

Roosevelto mirtis gi supurtė visus 
žmonių sluogsnius visuose kraštuose 
(apart Vokietijos ir Japonijos).

Tiek Amerikoje, tiek Didžioje Britani
joje, tiek Tarybų Sąjungoje, tiek Fran- 
cijoje, tiek dar vokiečių pavergtuose 
kraštuose, tiek Azijoje, tiek Afrikoje— 
visur Rooseveltas buvo žinomas kaipo 
didelis humanistas, kaipo žmonių laisvės 
šalininkas, kaipo didelis kovotojas už 
taiką, už tarptautinį bendradarbiavimą.

Mažai šiandien rasis tokių pasaulyje 
žmonių, kurie nebūtų girdėję apie 
Franklin Delano Rooseveltą. Na, ir kai 
šitie milijonai išgirdo, kad jis mirė, jie 
susipurtė, susijaudino, kaip niekad pir
miau, ir dar labiau įsisąmonino Roose
velto skelbtais dėsniais, kad fašizmas 
turi būti sumuštas, kad pastovi taika tu
ri būti įkūnyta, kad gerbūvis visam pa
sauliui turįs būti užtikrintas.

. J '

Mes galime džiaugtis ir didžiuotis, kad 
gyvename gadynėje, kurioje gyveno ir 
dirbo šis milžinas, — Franklin Delano 
Rooseveltas.

Tačiau būtų didelė klaida, jei mes, pa
laidoję Rooseveltą, ramiai sėdėtume, ne- 
vykdę jo pasibrėžtos gyveniman praves
ti programos.

Rooseveltas mirė, — jo idealai gyvuo
ja. Didesniu uolumu mes privalome juos 
gyveniman pravesti.

tuo būdu laikyti nežinėliais žmones, ku
riems tie Ieškai siuntinėjami.

Kita, čia yra ■ bandymas gauti pinigų 
klastingais būdais, o tai yra ir tam tikrų 
įstatymų laužymas.

Reikia taipgi pridėti, kad ir patys au
kų kaulytojai nežino San Francisco kon
ferencijos tikslo. Jie sako, kad konferen
cija šaukiama taikos planavimui, o ji 
yra šaukiama sudarymui tarptautinės 
organizacijos, kuri derins tarptautinius 
santikius po karui, kad nebūtų daugiau 
agresijų ir karų.

Taikos konferencija bus sušaukta ka
da karas pasibaigs.

Aukų kaulytojai yra kraštutiniai na
cionalistai, kurie rėmė Lietuvos fašisti
nę valdžią ir kurių simpatijos fašizmui 
nėra paslaptis.

Jie aukas renka vedimui propagandos 
prieš SSSR ir abelnai prieš Jungtinių 
Tautų vienybę. Taigi, jie renka aukas 
kenksmingam ir Amerikai darbui. Bijo
dami tačiau atvirai to pasakyti, jie me
luoja, kad jie renka aukas delegatų siun
timui į San Francisco konferenciją, kuo
met visiems žinoma, kad ten dalyvaus 
tik valstybių atstovai, o ne organizaci
jų delegatai.

Tai yra smerktinas darbas. Jei kas iš 
aukojusių jiems apsižiūrėjęs pareikalau
tų pasiaiškinimo, dėlko jie rinko aukas 
klastingu būdu, jiems būtų sunku tei
sintis.

Liaudies Verksmas ir Liūdesis
O visgi istorija pasikar

toja. Tai buvo 1924 metų 
sausio 21 dieną. Per visą 
pasaulį žaibu nuskriedė ži
nia iš Maskvos, jog ten mi
rė Nikolajus Leninas. Ge
rai atsimename tuos lai
kus, tą liūdnąją dieną. 
Skaitėme pranešimus iš di
džiosios Tarybų Sąjungos. 
Visa liaudis ten liūdėjo ir 
verkė. Ji neteko savo vado 
ir mokytojo. Neteko žmo
gaus, kurio protas, išmin
tis, energija ir ryžtas pa
prastąjį žmogų, amžius 
skurdusį ir priespaudą ken
tėjusį, padarė laisvu ir sa-

vienas darbininkas. Tai nie
kados nepamirš Amerikos 
darbo liaudis. Ir todėl jį 
tai pamilo —tą savo šalies 
vadą, savo prietelių. Ji da
bar jaučiasi netekus savo 
artimiausio žmogaus. Ir 
iš darbo žmogaus akių 
trykšta ašara. Ir verkia 
milionai! Verkia liaudis! 
Liaudis liūdi ir dūsauja!

Franklin Delano Roose
veltas atlieka savo paskuti
nę kelionę, važiuoja į šal
tuosius kapus, į paskutinę 
ir amžinąją prieglaudą vi
sų, mūsų kiekvieno. Ameri
ka laidoja savo didįjį vadą!

Pietinčse Valstijose susidarė grupė savanorių, kurie 
pasistatė už tikslą pakelti karinę gamybą. Grupėn Įei
na žmonių iš visų klasių. Čia parodoma jų dalis. Pa
veikslas trauktas Atlanta, Ga. Generolas Uhl užgiria 
jų pastangas ir dalyvauja su jais.

Ir Jie Draugai!
Netikėčiausių dalykų mūsų krašte at

siranda. Štai, mirė prezidentas Roose
veltas. Visa liaudis, visa tauta, visas pa
saulis tapo sukrėstas. Visas pasaulis 
verkia, apgailestaudamas didžiulio vyro, 
didžiulio žmogaus.

Žiūrime, ką dabar sakys Roosevelto 
priešai, Hearsto spauda ir jai panaši,— 
spauda, kuri be atodairos šmeižė, bjau
riojo, niekino prezidentą^ Rooseveltą; 
kuri, be abejč, savo puolimais sutrumpi
no jam gyvenimą keliais metais.

Nagi, stebime ir savo akims netikime: 
toji spauda irgi garbina prezidentą 

, Rooseveltą! Jis buvo didelis vyras, ga
bus žmogus, puikus prezidentas, skelbia 
tie šunlapiai!

Tai Brutaus žodžiai!

Kanada ir Jos Rolė Karo
Laimėjime

Kanada tai didžiausia šalis Amerikoj. 
Ji užima 3,695,189 ketvirtainiškas my
lias ir turi apie 12,000,000 gyventojų. Jos 
gamtiniai turtai dideli, bet dar toli gra
žu ne visi ištirti.

Kanada Britanijos imperijoj vaidina 
labai svarbią rolę, ypatingai karo laimė
jime. Kanada virto, kaip kokis karo ar
senalas kovai prieš hitlerinę Vokietiją ir 
imperialistinę Japoniją. Kanada armiją 
davė didesnę, negu ji davė laike Pirmo 
Pasaulinio Karo; ji pravedė naujus 
plentus ir gelžkelius susisiekimams, iš- 
budavojo šimtus ir tūkstančius naujų 
įmonių, dirbančių karo laimėjimui.

Per porą metų Kanada atliko tą, kas 
ramiu laiku būtų pareikalavę bent 25 
metų. Jeigu 1940 metais karinių įmonių 
gamyba siekė $255,000,000, tai jau rude
nį 1943 metais ji siekė $3,094,000,000. 
Karo reikalams dirbo net 1,100,000 dar
bininkų, o iki 1945 metų karo pastangos 
dar daugiau padidėjo.

Bet ir iki 11943 metų pabaigos, Kana
dos karo gamyba jau daug reiškė perga
lei, nes ji pabūdavo jo 750 laivų, pasta
tė virš 10,000 karo lėktuvų, pagamino 
virš 600,000 automatinių šautuvų, virš 
35,000 tankų, apie 100,000 kanuolių, virš 
1,000,000 paprastų šautuvų, 60,000,000 
sviedinių kanuolėms, 1,000,000 tonų 
sprogstančios medžiagos ir už 300 mi- 
lionų dolerių signalinių aparatų.

Dalis Kanados ginklų ėjo jos armijos 
ir laivyno apginklavimui, dalis Anglijos, 
o dalis, kaipo pagalba Sovietų Sąjungai. 
Iki pabaigos balandžio, 1944 metų, So
vietų Sąjunga »gavo iš Kanados 1,188 
tankus, 842 šarvuotus sunkvežimius, 2,- 
568 sunkvežimius, 827,000 kanuolinius' 
sviedinius, 34,800,000 patronų ir apščiai 
kitų karinių reikmenų. Kanados žmonės 
pagalbai Sovietų Sąjungos, iki pabaigai 
1943 metų, suaukojo. $5,500,000 pinigais 
ir daiktais.

Karo sąlygose Kanadoje pasireiškė di
desnis darbininkų organizuotumas į 
darbo unijas. Jeigu 1941 metais visos 
unijos turėjo 462,000 narių, tai pabai
goj 1943 metų jau buvo 600,000.

Leninas anais 
laikais, taip 

šioje gadynėje 
savo krašto

Bet, kaip 
audringais 
Rooseveltas 
nebuvo tik 
žmogus. Joks žmogus, kuris
iškyla į tokias žmoniškumo 
aukštumas, nepasilieka pi
liečiu - žmogum tik savo 
žemės. Jo vardas skamba 
visam pasaulyje. Jo darbai 
pasiekia visus pasaulio 
kampus. Jį pažįsta visi. Ji 
savinasi visi. Juomi 
džiuojasi visi, kuriems 
idėjos ir idealai buvo 
prantami ir tarnavo, 
kodėl šiandien ne tik 
shingtone, New Yorke, 
cagoje, Pittsburghe.

di- 
j° 

su- 
Štai 
Wa-

San

Kada Lietuvoje Siautė Žudikų Gaujos

Prigavikai
Vilnis rašo:
SLA narių antrašais siuntįnėjami laiš- 

kai, kuriuose prašoma aukų štai kokiam 
tikslui:

“Rinkimas atstovų į San Francisco 
taikos planavimo, konferenciją, ten rū
pintis Lietuvos byla. Atstųvus rink Ame
rikos Lietuvių Misija, Misijos atstovąvį- 
mui.” * > *’

Po laišku pasirašo A. A. Olis, K. S. 
Karpius, P. J. Žiūris, J. Tysliava, A. S. 
Trečiokas, J. Sagys.

Rinkimas aukų tokiam tikslui yra di
delę apgaule ir pažeminimas tų, kam tie 
laiškais siuntinėjami.

Vargiai bent kas nežino, kad į San 
Francisco konferenciją atstovus siunčia 
tik valstybes. Jokia organizacija negali 
ten delegatų siųsti.

Sakyti, kad kokia tai “lietuvių misija” 
siųs atstovus, reiškia pei’ akis meluoti, ir

Kalbos eina apie greito karo pabaigą. 
To galima tikėtis. Labai galima daleisti, 
kad karas Europoje baigsis dar iki Lai
svės pikniko, kuris įvyks į d. liepos (Ju
ly 1st). Bus Klaščiaus Clinton Park, 
Maspeth, L. I., N. Y.

Jei karas pasibaigs prieš dienraščio 
Laisvės pikniką, tai piknikas bus perga
lės celebracija. Tad iš. anksto būkite pa
sirengę dalyvauti Laisvės piknike, iš 
anksto įsigykite įžangos bilietą.

Kviečiame Tamstą į dienraščio Lais
vės pikniką, kuris įvyks 1 d. liepos (July 
1st). Jis bus Klaščiaus Clinton Park, 
Maspeth, L. L, N. Y. Mes taipgi prašo
me jūsų pranešti tiems, kurie nenuolat 
skaito Laisvę, apie šį pikniką. Ypač jau
nimas myli Laisvės piknikus, o dienraš
čiu Laisve čia gimusieji nevisi gali pasi
naudoti. Jiems reikia pranešti apie, šį 
piknikų.

vininku žemes, ir vandenų, 
miestų ir fabrikų, mokyk
lų ir skaityklų. “Mūsų Le
ninas mirė!” — dūsavo ir 
dejavo visa šalis.

Bet ne vien tik Tarybų 
Sąjungos liaudis — ne vien 
tik rusas, ukrainietis, gru
zinas, baltarusis, armėnas 
ir kazachas, — pažangioji 
darbo liaudis visur pasitiko 
tą žinią su širdperša. Milio
nai paprastųjų žmonių vi
sam pasauly 1924 metų sau
sio 21 d. negalėjo sulaikyti 
ašarų, verkė susirinkimuo
se, verkė aikštėse, verkė na
muose. Jie suprato, kad su 
Lenino mirčia jie neteko 
savo draugo, savo priete- 
liaus, savo užtarytojo.

Šiandien balandžio ketu
rioliktoji. Pavasaris, šilta, 
gamta jau taip graži ir 
puošni. Visur pilna gyvy
bės. Biskį daugiau kaip 
dvidešimts vieni metai nuo 
to didžiojo žmonių liūdesio^ 
Šiandien, rašant šiuos žo
džius, dar prieš dešimtą 
valandą ryto, į Washingto- 
ną iš Georgia valstijos bė
ga traukinys. Dešimtą va
landą jis pasieks stotį, čia 
jį pasitiks militarinė sar
gyba. Jis atgabeno palaikus 
mūsų buvusio prezidento 
Franklin Delano Roosevel
to. Rašau ir akys pilnos a- 
šarų. Širdis švinu prislėg
ta. Mintis sunku sukuopti 
daiktan. Sąjausmą sunku 
sudėti į žodžius. Nėra tokių 
žodžių jo teisingam- išreiš
kimui. J

Juk, tiesa/ Rooseveltas 
nebuvo darbininkas. Jis gi
mė, augo ir gyveno turtin
gosios klasės eilėse. Jis pats 
buvo turtingas. Bet jis bu
vo darbo žmogaus didelis, 
nuoširdus draugas. Argi ne 
tiesa, kad visoje Amerikos 
istorijoje darbo žmogus ne
buvo turėjęs tiek laisvių ir

Francisco ir Los Angeles, | 
bet Mexico City, Rio Janei
ro, Buenos Aires, Pary
žiuje, Londone, Vilniuje ir 
Maskvoje, milionai žmonių 
šią valandą liūdi. Jie, taip 
pat, kaip mes amerikiečiai, 
jaučiasi netekę didelio žmo
gaus, nuoširdaus draugo, 
šviesaus proto, didelės šir
dies.

Ir ilgai po to, kai jojo ka
pas apžels tiršta žole, kai 
ilga eilė prezidentų bus per
ėję per Baltąjį Namą, Roo
sevelto vardas, kaip Lin- 
colno, kaip Washington©, 
kaip Lenino, dar ilgai, ilgai 
šildys ne tik Amerikos, bet I 
visų kraštų ir žemių dauge
lio milięnų širdis. J

Išvaduotose Tarybų Lie
tuvos srityse gyventojai 
dar ir dabar su siaubu kal
ba apie anuos baisiuosius 
1941 m., kai mūsų žemėn 
įsiveržė hitlerininkai. Jų 
šešėlyje tada pakilo pats 
juodžiausias elementas ir 
pradėjo masinį žmonių žu
dymą.

Naumiestyje pirmomis 
karo dienomis buvo išžudy
ta beveik visi darbininkai. 
Kas tik tuo metu buvo dar
bininkas, tas jau skaitėsi 
reikalingu paguldyti į ka
pą.

Įdomi buvo asmenybė, 
kuri vadovavo žudymams 
Vilkaviškyje. Smetonos vie
špatavimo laikais Lankaus
kas buvo saugumo viršinin
ku. Tarybiniais laikais jis 
bandė pabėgti Vokietijon. 
Lėkdamas motociklu, Nau
miesčio plente jis atsimušė 
į lentą ir nusilaužė koją. 
Lankauskas buvo paguldy
tas ligoninėn. Čia jis gulė
jo, iki Lietuvoje pasirodė

degtinė 
tada ei-

masiš-

VAJUS DEL PASIUNTIMO LIETUVOS 
ŽMONĖMS GYDUOLIŲ

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas laikėme susirin
kimą balandžio 10 dieną. Plačiai diskusavomę mūsų dar
bus ir veiklą. Džiugu, kad paramos Lietuvos žmonėms 
ateina labai gražios beveik iš visų kolonijų. Taipgi pasi
rodo, kad mūsų Komiteto ir Lietuvių Literatūros Drau
gijos Moterų Komiteto bendrasis vajus už pasiuntimą 
dovanų Lietuvos vaikams bus gana pasekmingas. Daik
tai dar tik dabar pradeda ateiti Centra n.

Kaip jau buvo paskelbta spaudoje ir visi žinote, kad 
po išsiuntimo Aštuntojo Siuntinio Komitetas jau vėl nu
pirko ir pasiuntė Lietuvon už $3,570.00 gyduolių.

Kol kas iš vyriausybės pusės nėra jokių suvaržymų 
dėl siuntimo Lietuvos žmonėms gyduolių. O kaip jau bu
vo pranešta, siuntimas naujų drapanų, taipgi muilo ir 
kai kurių maisto produktų yra gana suvaržytas. Todėl 
šiame sųsirinkiųie mes nutarėme kreiptis į mūsų gerąją 
visuomenę ir paraginti ją pasidarbuoti dėl pasiuntimo 
Lietuvon kuodaugiausia gyduolių. Nereikia nei aiškinti, 
nes visieips aišku, kaip reikalingos yra Lietuvoje įvai
riausios* gyduolės apsaugojimui ir išlaikymui žmonių 
sveikatos.

Mes manome, kad gražiai ir greitai pasidarbavus, būtų 
visai nesunku gana greitu laiku pasiųsti gyduolių ma
žiausia už dešimts tūkstančių dolerių ($10,000.00). Tuo 
tarpu Komiteto ižde teturime apie vieną tūkstantį dole
rių. Ęe to, turime tam tikrų bilų, kurias reikės apmokėti.

Apart parinkimo tarpe geros valios lietuvių ir kita
taučių dovanų dėl pasiuntimo Lietuvon gyduolių, mes 
patariame Komiteto skyriams ir visoms organizacijoms 

išva-privilegijų, kiek jis turėjo vasaros metu suruošti po kokį nors parengimą — 
dvyliką žiavimą ar pikniką ir pelną paskirti tam garbingam tiksper paskutinius < 

metų, kai Franklin Delano 
Rooseveltas buvo šalies gal
va? Jeigu šiandien dar vis- 
tiek yra milionai neorgani
zuotų darbininkų, tai jau 
kaltė jų pačių, o ne Roose
velto ir jojo vadovaujamos 
vyriausybės. Ta vyriausybė 
ii^-pats Rooseveltas ne tik 
nekenkė jiems organizuotis, 
bet dar ragino ir ' adė jo 
organizuotis !uz
'Tai visa supranta kiek-

1 lui.
Prašome šį mūsų prašymą bei paraginimą tuojau, ap

svarstyti. Gal būtų gerai, kad kiekviena kolonija pasi
skirtų sau kvotą, kiek jinai galės sukelti nupirkimui gy
duolių dėl Lietuvos žmonių.

Būtų labai gražu ir garbinga, pavyzdžiui, jeigu bėgyje 
ateinančių poros mėnesių mes nuo Amerikos lietuvių ga
lėtumėm pasiųsti Lietuvon gyduolių už desėtką tūkstan
čių dolerių!

Tikimės, jog šis mųsų paraginimas nepraeis be gerų, 
teigiamųręzųljatų.

Lietuvai Pagalbus Tęikiųio Komitetas, R. W. R.
417 Lorimer Street, Broęklyn 6, N. Y.

vokiečiai. Tada Lankauskas 
išėjo iš ligoninės ir tuojau 
okupantų buvo pastatytas 
Vilkaviškio saugumo polici
jos viršininku. Pasidėjęs 
ant kėdės apvyniotą bintais 
koją, šis žmogžudys, pasi
rašinėjo mirties sprendimą 
daugybei žmonių.

Žudikai ne visada galėjo 
atlikti šaudymus būdami 
blaivūs. Dažnai vietos gy
ventojai matė, kaip Vilka
viškio rinkoje stovėjo deg
tinės bakas, o iš jo sėmė 
samčiu ir čia pat gėrė šau
dytojų būriai. Kai 
užpildavo akis, jie 
davo į “darbą.”

Visoje Lietuvoje
kai buvo šaudomi visi vyk
domųjų komitetų pirminin
kai, komjaunimo organiza
cijos nariai, profsąjungų 
veikėjai, milicininkai ir kt. 
tarybiniai pareigūnai. Įdo
miai organizavo žudikai 
spąstus. Per krivūles, kai
muose buvo pranešta, kad 
visi tarnautojai turi eiti 
savo pareigas ir grįžti į 
darbo būstinę. Kai jie tai 
padarė, baudžiamieji būriai 
juos sučiupo ir sušaudė.

Elementas, susibūręs į 
šaudytojų gaujas, vengė 

pasirodyti savo apylinkėje. 
Dėl to budeliais buvo kei
čiamasi. Pavyzdžiui, iš Ma
rijampolės važiavo šaudy
tojų sunkvežimis į Vilka
viškį ir čia pasiraitęs ran
koves “darbavosi”, o iš Vil
kaviškio žmonių žudytojai 
keliavo Marijampolėn ir a- 
tidavė savo “skolą.”

Netoli Vilkaviškio yra 
Šuklių miškelis. Čia buvo di
deli grioviai. Prie jų atva
rydavo žmones, kurie - buvo 
pasmerkti išžudyti. Nelai
mingas aukas statydavo 
ant duobės krašto. Į juos 
šaudavo ir lavonai krisdavo 
duobėn. Tada ant negyvė
lių kūnų užžerdavo porą 
kastuvų žemių. Žemės buvo 
taip gailėta, kad matėsi pro 
ploną sluoksnį nužudytųjų 
drabužiai, konvulsijoje su
spaustos kumštys, plaukai...

Netrūkus atvarydavo ant 
šio kranto kitą grupę. Vėl 
serija, ir vėl lavonai krinta 
duobėn nauju sluoksniu. 
Ant jų sena tvarka užberia- 
ma kiek žemių, ir sekančią 
dieną būdavo vedami nau
ji...

Šiandien tose vietose jau 
užaugo žolė ir prasikalė iš 
vėjo atneštos sėklos naujų 
medžių daigai. Bet nieks 
neužmiršo ir neužmirš tų 
laikų, kai buvo leista siau
sti žmonėms - žvėrims.

M. Ragažius.

Chinai atgriebė nuo japo
nų Laohokową ir atmušė 
juos Honan provincijoj.
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^Trečias puslapis

Musų Vėliavos Prie Nemuno Žiočių
G?

Leitenantas Vytautas šiup
šinskas — aukštas, raudon
veidis vyras. Jį aš sutinku Vil
niuje. Karininkas visai nese
niai atvyko iš lietuviškųjų 
Raud. Armijos dalinių, iš tų 
pačių, kurie kaip audra pra
ėjo paskutinius žingsnius per 
tėvynės Lietuvos žemes ir iš
varė vokiečius iki vakarinių 
mūsų sienų.

—Nuo 1941 m. aš kovoju 
Raud. Armijos eilėse, — pasa
koja Įeit, šiupšinskas. — Tris 
kartus buvau sužeistas mūšiuo
se. Tačiau juose mes nugalėjo
me ir atėjome iki mylimos Lie
tuvos sienų.

1944 m. prie Šiaulių man, 
kaip senam kariui, teko mo
kinti jaunuosius brolius lietu
vius, atėjusius paimti-ginklo ir 
atsiskaityti su okupantais — 
grobikais vokiečiais.

Prasidėjo didieji mūšiai prie 
Šiaulių. įteikėjo pamatyti, su 
kokiu užsidegimu grūmėsi jau
nieji kareiviai už savo myli
mą miestą. Greit šaudančios 
vokiečių motorizuotos patran
kos, sunkieji minosvaidžiai, 
artilerija ugnies volu ritosi, 
kad paimtų šį miestą. Ir lietu
viai tada išlaikė stipriausią to 
fronto vietoje puolimą. Jie at
mušė smogiamąją Pabaltijo 
fronto vokiečių grupuotę ir 
privertė ją atsitraukti į tas 
reples, kuriose dabar tarp Lie
pojos ir Tukumo likviduojama 
liekanos išdidžių esesininkų 
divizijų. Po Šiaulių mūšio lie
tuviai kariai kalbėjo:

—Mes po ilgų laikų vėl mu
šame vokiečius. Ir mušime 
juos, iki nei vieno čia neliks.
Dalis Gauna Įsakymą Prakirsti 

Vartus i Žemaitiją
Lūnės vadovaujama dalis,— 

pasakoja toliau Itn. šiupšins
kas, — prieš kiek laiko gavo 
įsakymą išeiti į naują barą.

Atžygiavome prie Dubysos 
krantų. Gilioje dauboje įsivin- 
giavusi upė, o kitoje pusėje 
miškas ir kalvos su vokiečių 
tranšėjomis.

Kelias dienas buvo negyva 
tyla. Dubysa kirto pusiau mū
sų tėviškės žemę. Pro krūme
lius pakildavo lietuvių kovoto
jų galvos ir akys ilgai žvalgy
davosi žemaičių kalvelėmis ir 
miškais.

Kuopose visi laukė didžiojo 
puolimo. Kariai lietuviai be 
paliovos kalbėjosi vieni su ki
tais :

—Nebėra kantrybės laukti, 
kad tik greičiau būtų įsaky
mas smogti.

30 metų amžiaus kovotojas 
čičelis iš Trakų apskr. daug 
kartų sakė, ranka rodydamas 
į aną pusę Dubysos:

—Ten vokiečiai. . . Ir jei jie 
liks Lietuvoje, neverta ir 
mums gyventi. Tarybų valdžia 
man davė žemės, okupantai ją 
iš manęs atėmė. Dabar gavom 
ginklą, ir mes juos mušim, iki 
nei vieno gyvo neliks.

Senas kovotojas eilinis Da
nilevičius, praliejęs kraują už 
tėvynę prie Oriolo, be palio
vos padėjo ir mokino jaunuo
sius lietuvius kovotojus karo 
gudrybės, maskavimo meno, 
sugebėjimo smogti kietai ir ne
gailestingai.

Visi žinojome, kad bus le
miamasis puolimas. Ir juo plaz
dėjo visų kovotojų lietuvių šir
dys. Turi ateiti valanda atsi
skaitymo su vokiečiais!
Per Sraunia Dubysą j Priešą

Pagaliau puolimo diena atė
jo.

Naktį per Dubysą perėjo 
vienas lietuvių batalionas. Jis 
apsikasė kitoje kranto pusė
je.

Buvo miglotas rytas. Lygiai 
10 valandą užbaubė mūsų pa
trankos. Jos apipylė sviedi
niais kitą Dubysos krantą, kur 
buvo įsirausę vokiečiai. Pasi
rodė medžių viršūnėmis lekią 
mūsų šturmuotojai. Jie ata
kavo iš oro vokiečių apkasus. 
Ant aukšto kalno pakilo tam
si dūmų ir ugnies uždanga.

Tuo pačiu metu į Dubysą 
nusileido pionieriai. Jie ugnyje

pastatė lengvuosius tiltus. Da
bar pakilo Lūnės dalies kiti 
batalionai. Su iškeltais šautu
vais, kulkosvaidžiais, granato
mis lietuviai kovotojai perbė
go Dubysą ir puolė vokiečių 
apkasus.

40 minučių truko galingas 
mūsų artilerijos parengimas. 
Staiga jis nutilo. Lietuviai ko
votojai visu ūgiu metėsi į prie
šą ir pradėjo naikinti tas vo
kiečių liekanas, kurios dar lin
do iš sugriuvusių tranšėjų.

Susitikimas su Lietuviais iš 
Anos Puses

Iš apkaso pakilo ruda gal
va hitlerininkas, — pasakoja 
toliau Itn. šiupšinskas.

Jis iškėlė rankas. Tai buvo 
čekoslovakas. Gretimoje tran
šėjoje paėmėme dar aštuonis 
belaisvius.

Įdomu, kad pirmosiose tran
šėjose nebuvo nei vieno vokie
čių karininko.

—Jie ten, — rodė belaisviai 
į užpakalį. — Į priekį turime 
eiti tik mes, o ponai karinin
kai visada palieka antrose 
tranšėjose. Ir už tai jie pirmie
ji ir pabėga.

Paimti belaisviai buvo ka
riūnai, tik atvaryti iš mokyk
lų. Visi jie skundėsi sunkiomis 
sąlygomis.

—Mes visas dienas rausė
me ir tvirtinome apkasus, o 
naktį turėjome akis ištempę 
žiūrėti, kad tarybiniai kariai 
neužpultų. . .

Tuo pačiu metu ant Duby
sos kranto tarybinė kariuome
nė iškėlė aerostatą. Iš jo buvo 
koreguojama sutelktinė artile
rijos ugnis toliau. O lietuviai 
kovotojai bematant įsiveržė ir 
paėmė antrąsias vokiečių gy
nybos linijas.

—Tą dieną praėjome 20 ki
lometrų, — kalba Itn. šiup
šinskas. — Nebuvo galima su
laikyti lietuvių kovotojų. Kiek
vienas iš mūsų jautė po karei
viškais padais jau laisvą tėvy
nės žemę. Ir atrodė, kad be 
galo gali eiti ir eiti pirmyn.

Pakelėje mes suradome 
kluoną. Iš uždarytų durų ply
šių tiesėsi rankos. Vokiečių 
sargyba kaip tik iš čia buvo 
pabėgusi. Atidarėme... Pasi
rodė, kad tai iš Kelmės apylin
kių suvaryti lietuviai. Jie sar
gybos buvo varomi kasti apka
sų, o paskui atgal kluonan 
parvaromi ir vėl uždaromi. 
Kluone radome viso 33 žmo
nes. Jų tarpe buvo vienas 14 
metų vaikinas su pajuodusiu 
nuo mušimo veidu. Pasirodė, 
kad jis vieną dieną pabėgo iš 
apkasų kasimo darbo. Antrą 
dieną jį rado vokiečiai, parsi
varė ir baisiai mušė.

Išvaduotieji bučiavo mus, 
nešė virtuvei malkas, vandenį, 
padėjo parengti maistą. Jie 
buvo nepaprastai išbadėję. Ir 
čia pat juos pavaišinome lie
tuviškojo raudonarmiečio pie
tumis.

Vokiečių liekanos slapstėsi 
miškuose. Labai greit žygiavo
me į priekį. Pagaliau netoli 
Kelmės atsirėmėme į naują 
vokiečių gynybos liniją.

Atėjo naktis. Kovotojai pa
sirengę naujam mūšiui.

— Nepaleisim vokiečio ir 
naikinsim, kur tik jis bus, — 
kalbėjo kovos ugnies uždegti 
vyrai batalionuose.

Paskui mes trenkėme jiems 
vėl smūgį.

Leit. šiupšinskas pasakoja 
toliau apie savo dalies kauty
nes.

—Kelmę vokiečiai buvo pa
siryžę smarkiai ginti. Į mus 
be paliovos šaudė tiršta hitle
rininkų minosvaidžių ir artile
rijos ugnis.

Supliekėme vokiečius, perėjome Dubysą; mūsų broliai 
lietuviai bučiavo mus ir dėkojo mums už išlaisvinimą 
iš nacių vergijos; Kelmėje sukniubę, ištaškyti hitlerinin
kų lavonai negyvais žvilgsniais žiūrėjo iš šalykelių; au
tomatų ugnimi šlavėme hitlerininkus; sužeistieji vokie
čiai rėkė prakeiksmus, kai juos užklupo jų pačių ugnis, 
kai žemė ir ugnis maišėsi, o mes sakėme: “tegul jie vieni 
kitus pribaigia”; pagaliau pasiekėme Nemuno žiotis ir 
ten Įsmeigėme pergalingą raudonąją vėliavą!

J. Dovydaitis.

Gulė vakaras į apylinkes, 
kai mūsų batalionas beveik 
prisispaudė prie miestelio. Pri
važiavo arčiau ir mūsų artile
rija.

Visą naktį buvo matyti, kaip 
švaistėsi keliais vokiškųjų au
tomašinų prožektoriai. Mes ty
lėjome ir sekėme. Auštant lie
tuvių batalionas pakilo vėl į 
ataką. Iš kairiojo šono kartu 
su mumis stojo kaimyninis jun
ginys. Prasidėjo puolimas. Lie
tuviai kovotojai pirmieji įsi
veržė į Kelmę. Sukniubę, iš
taškyti hitlerininkų lavonai ne
gyvais žvilgsniais žiūrėjo iš ša
likelių. čia pat degė pašauti 
jų transportieriai.

Ir vėl, neduodami atsikvėp
ti, pasileidžiam žygiuoti pas
kui išmuštus vokiečius. Dvi die
nas ir naktis žygiavome. Tre
čiosios vakarą atsirėmėme į 
naują vokiečių gynybos liniją.

Priešais ėjęs lietuvių bata
liono avangardas davė ženk
lą. Beveik įžygiavome į vo
kiečių minų lauką. Pro debesų 
plyšius pasirodydavo ir pasi
slėpdavo geltonas mėnulio 
skritulys. Buvo nepaprastai 
tamsi naktis.

—Stok! — bataliono vadas 
pasiunčia žvalgybą.

žvalgai greit išžiūri apy
linkę. Paimam kursą į kairę. 
Tuo pačiu laiku rūsčiai dun- 
dėdamos privažiuoja mūsų 
motorizuotos patrankos. Jos 
paima į dešinę. Minų laukas 
tuo būdu išsuktas, žygiuojame 
toliau.

Nakties Ataka
Buvo lygiai dvylikta valan

da nakties, čia pat turi būti 
siena, skirianti mus nuo Klai
pėdos krašto. Iš vidunakčio 
tamsos iškyla mažiuko mies
telio stogai. Visiška tyla. 'Net 
automobilių ūžimo nesigirdėti. 
Brendam per daržoviųi lauką. 
Lietuviai kovotojai eina pama
žu pirmyn, atstatę parengtus 
šauti automatus.

Sparne ėjęs bataliono vadas 
staiga sušunka:

—Valio!
Su savo būriu aš perimu 

šaukimą atakon. Gūdžioje 
naktyje lietuviai raudonarmie
čiai surinka stipriu, griausmin
gu balsu:

—Valio! Pirmyn!
Ir mes metamės į naktinę 

ataką. Akimirka pakyla bai
sus triukšmas. Negyvas miestu
kas atgyja. Pasirodo, kad jis 
buvo pilnas vokiečių. Bet lie
tuviai kovotojai šoka per tvo

Naciai buvo bebandą tūkstantį amerikiečių karo belaisvių išsivežti j Vokietijos 
gilumą. Bet mūsų Pirmoji Armija traukini užklupo ir belaisvius išlaisvino. Per iš
tisas septynias dienas belaisviai buvo uždaryti traukinyje ir badu marinami.

ras, įbėga į gatves, prisispau
dę prie namų kerčių šluoja bė
gančius hitlerininkus automa
tų ugnimi.

čia radome radijo stotį 
lengvą vokišką tanketę, ku
riai trūko benzino išvažiuoti, 
ir pilnus šaligatvius sužeistų 
hitlerininkų. Jie šliaužė, kaip 
perkirstos gyvatės, grabalioda
miesi už lietuviškos žemės.

.Lietuviai, kovotojai čia taip 
pat surandą didžiulį vokiečių 
kiaušinių sandėlį ir kitokio ka
rinio turto. Iš tvartų ir kluo
nų išvaromo keliolika pasislė
pusių belaisvių.
Hitlerininkai Žudo Vieni Kitus

Tamsioje naktyje blykstelė
ja trys raketos. Jos iškyla ir 
perpjauna tamsius debesis. Tai 
mūsų sutartas ‘ženklas kaimy
ninėms dalims iš dešinės ir 
kairės, kad miestelis mūsų.

Tuojau pat išeiname iš mies
telio pirmyn ir apsikasame. 
Akys nori perplėšti tamsą ir 
pamatyti Klaipėdą.

—Ar toli dar? —klausia 
vyrai, kasdami mažus apkasė- 
lius. — Ar greit joje būsimo?

Kai tik iš miestelio išėjome, 
hitlerininkai atidaro ugnį į jį. 
Užpakalyje mūsų liepsnoja ir 
tyška namai, rėkia prakeiki
mus ten palikę sužeistieji vo
kiečiai, maišosi žemė ir ugnis.

Raudonarmiečiai lietuviai 
atsisukę tik šypsosi.

—Tegul jie vieni kitus pri
baigia . . .

Auštant drg. Lūnė surikiuo
ja visą dalį. Mes įžengiame į 
Klaipėdos kraštą. Iš šalikėlio 
mus sveikina rudens nudažyti 
berželiai.

Kova Prie Jasingen Stoties
Vedu avangardinį patrulį. 

Priešais mus iškyla geležinke
lio stotis. Ji vokiečių pavadin
ta Jasingen vardu. Mūriniai 
pastatai, keli vagonai ir miš
kelis.

Kažkas skelbia:
—Jasingen jau mūsų užim

ta.
Einame prie jos. Ir dabar į 

mus atidaro gerklę hitlerinin
kai. Pasirodo, kad jie prasimu
šę skyles mūrinio pastato sie
noje ir pasistatę dvi greit šau
dančias mažo kalibro patran- 
kėles.

Danilevičius tuoj nukreipia 
į ten mūsų sunkųjį kulkosvai
dį. Išleidžiama dvi juostos. Na
mo tinkas šokinėja pilku de
besėliu. Hitlerininkų pabūklai 
nutyla.

Pereiname mišką, čia vokie
čiai įsirengę nuo seniai. Lau
kuose matyti jų tranšėjos, spy
gliuotų vielų užtvaros, rusvai 
žali kupsteliai, iš po kurių žiū
ri kulkosvaidžiai.

Iš miško pakraščio apžval
gai! apylinkę, žemėlapyje at
žymiu, kur stovi jų ugnies liz
dai, kur kokios kliūtys. Tuo 
pačiu metu hitlerininkai pra
deda šaudyti iš pabūklų. Svie

diniai kaukia žviegiančiu bal
su, lekia per galvas, arba 
sprogsta atsimušę į šakas. Vie
na granata trenkia prie pačios 
galvos. Pajuntu, kaip deginan
ti geležies skeveldra trenkia 
į mano dešiniąją ranką. Pa
žiūriu. Skeveldra įsmigus tarp 
pirštų. Bandau ištraukti. Nei
na.

Prieina bataliono vadas. Jis 
apriša man ranką.

—Tu sužeistas. Eik atgal... 
— sako vadas.

—Ne... Dar reikia apdova
nojimui pristatyti tuos mano 
vyrus, kurie pasižymėjo.

Nuvykstu pas dalies vadą. 
Atiduodu jam žemėlapį su 
mano žvalgybos daviniais. Pra
nešu, kurie iš manųjų kovos 
draugų pasižymėjo. Sanitarai 
bando sutvarkyti mano ranką, 
bet skeveldra, įsikirtus! į pirš
to kaulus, neina.

—Važiuok į sanitarinį punk
tą, — sako kažkas.

Bet kažkaip nesinori atsi
traukti nuo kovos draugų, nuo 
tų vyrų, su kuriais taip puikiai 
žygiavom pirmyn ir triūski- 
nom vokiečius.

Grįžtu atgal. Pro žiūronus 
nuo aukštumėlės matyti, kaip 
tolumoje šviečia ir tviska Ne
muno žiotys. Ten, greičiau 
prie jų! Tegul plevėsuoja mū
sų raudonoji vėliava, skelbian
ti, kad Lietuva laisva.

Nieks Nesulaiko Lietuvių 
Raudonarmiečiu

Grįžtu atgal į savo dalinį. 
Mane pamato bataliono vadas. 
Jis įpykęs:

—Įsakau tuojau grįžti į sa
nitarinį punktą!

Aš atiduodu draugams savo 
didelį trofėjinį mauzerį.

—Prakeiktas sužeidimas! 
Dėl jo aš turiu jus apleisti. 
Bet muškit, vyrai, vokietį! 
Muškite taip, kaip iki šiol su 
manimi...

Apleidžiu dalinį. Sėdu į sa
nitarinę mašiną. Rankos nebe
jaučiu. Ji pradeda tinti.

Temstant prasideda Jasin
gen stoties puolimas. Lietuviai 
pereina visas vokiečių gyny
bos linijas, įsiveržia į stotį ir 
vejasi hitlerininkus toliau. Per 
naktį raudonarmiečiai lietu
viai nuėjo dar 30 kilometrų ir 
pasiekė Nemuno žiotis.

Ten jie įsmeigė pergalingą 
raudonąją vėliavą!
Kovoti Iki Galutinės Pergalės!

Ir kai aš paklausiu leiten. 
šiupšinską, dabar jau pasvei- 
kusį ir išėjusį iš Vilniaus ka
rinės ligoninės, ką jis- norėtų 
veikti, karininkas paprastu, 
lėtu balsu pasako man :

—Aš norėčiau vėl grįžti į 
Raudonosios Armijos lietuviš
kąjį dalinį ii’ mušti vokietį iki 
galutinės pergalės.

Ir tai žodžiai ne tik fronto 
vyro, tris metus dalyvaujančio 
kare dėl tėvynės, bet tai žo
džiai ir lietuvio, kurio gyslose 
plaka neapykanta mūsų tau
tos priešams — grobikams 
vokiečiams.

J. Dovydaitis.

I.
1936 m. lapkričio men. 9 

d. Maskvoje mirė Vladimi
ras Grigorjevičius Certko- 
vas, eidamas 83 m. am
žiaus. Ta liūdna žinia per 
radiją ir laikraščius skriete 
apskriejo visą pasaulį ir i- 
tin daugelio mąstančiųjų ir 
tikrai kultūringų žmonių 
sugraudeno širdis. Kodėl? 
Kas jis toks buvo? Kuo 
buvo žymus? Žymus jis bu
vo vien jau tuo, kad buvo 
pirmasis ir pats artimiau
sias Levo Tolstojaus, to di
džio menininko, bičiulis- 
vienmintis. Certkovo gyve
nimas ir visa jo veikla glau
džiai buvo susijusi su pla
čia ir gilia Tolstojaus veik
la. Tolstojaus jis buvo deši
nioji ranka, ir užtat nenuo
stabu, kad liko toks žymus. 
>Bet žymus jis buvo ir pats 
savaime, ir jo asmenybė y- 
ra tikrai didi.

VI. Gr. Certkovas gimė 
1854 m. spalių mėn. 22 d. 
Petrograde. Jo tėvai buvo 
žymiausi rusų aristokratai 
ir buvo didžiai turtingi. 
Voronežo gubernijoje jie 
turėjo neaprėpiamus plotus 
žemių, miškų, daugybę dva
rų. Iš savo dvarų jie per 
'metus gaudavo iki 40,000 
rublių gryno pelno. Be to, 
jo tėvas, Grigorijus Ivano- 
vičius (1828-1884), buvo 
dar ir žymus karys, prie 
Mikalojaus I, Aleksandro II 
ir Aleksandro III buvo ge
neral - adjutantu, ir todėl, 
savaime suprantama, gau
davo dideles pinigų sumas 
dar ir kaip aukšto rango 
karys, juo labiau, kad A- 
leksandras II ir Aleksand
ras III lankydavo jo šeimą 
kaip intymūs bičiuliai-sve- 
čiai. Ir štai, iš šitokių tad 
žmonių tarpo, kur klestėjo 
verguvė ir priespauda, išė
jo didžiausias visokios ver
guvės ir priespaudos neken
tėjas, didžiaus. brolybės ir 
lygybės skleidėjas. Ir bū
dinga: toks jis patapo ne 
Tolstojaus dėka, bet pats, 
savarankiškai.

Mokslus Vladimiras Cer
tkovas išėjo namuose, mo
komas geriausių mokytojų. 
Iš pat mažų dienų jį auk
lėjo auklės anglės ir pas
kum vėl auklėtojai anglai, 
ir todėl anglų kalbą jis taip 
pat gerai mokėjo, kaip ru
sų ir prancūzų. Turėdamas 
ritorikos dovaną, buvo be
manąs baigti universiteto 
juridinį fakultetą, kad pas
kum galėtų būti davokatu, 
kad galėtų ginti nuskriaus
tuosius ar skriaudžiamus. 
Bet vasaros metu Voronežo 
gub. giriose bemedžioda
mas skaudžiai perkalto, su
sirgo, ir gydytojai jam pa
tarė pailsėti, staigiai įtemp
to proto darbo nebedirbti. 
Tada jis, būdamas 19 metų 
jaunuolis, stojo savanoriu į 
leibgvardijos raitininkų pul
ką ir netrukus buvo pakel
tas į karininkus. Patapęs 
karininku jis nė nepajuto, 
kaip smukte nusmuko doro
viškai. Septynerius metus 
jis tik ūžė, lėbavo, gyveno 
tokį karininko-aristokrato 
gyvenimą, kokį gyveno ir 
visi jo draugai, tokie pat 
karininkai - a r i s tokratai, 
kaip ir jis. Svarbiausias jam 
tada buvo dalykas, kaip jis 
ir pats savo atsiminimuose 
rašo, vynas, kortos ir mote
rys. O kad buvo didžturtis 
ir dar nepaprastai gražus 
(aukštas, lieknas, smarkiai 
gražių akių, gražaus vei
do), tai, savaime supranta

Kas Buvo Vladimiras
Certkovas

Rašo E. L—as.
ma, moterų tarpe turėjo la
bai didelę sėkmę (pasiseki
mą). Tačiau, kad ir tokiam 
klaikiam sūkury gyvenda
mas, vis dėlto protarpiais 
jis atsigodydavo, — vis dėl
to jam būdavo ir sielos pro- 
giedrių. Tie progiedriai tai
gi ir išgelbėjo jį. Jų metu 
jis daug skaitydavo, skaity
davo, be kitko, ir Dostojev
skį, ir Dostojevskio kūri
niai ėmė jį veikti: jam ėmė 
švisti sąmonė ir rastis noro 
būti demokratiškam santy
kiuose su žmonėmis. Bet 
ypatingai sušvito jam są
monė, kai karo ligoninėje 
jis pradėjo eiti budėtojo pa
reigas. (Anais laikais jauni 
karininkai tokias pareigas 
tam tikrą laiką eiti turėda
vo būtinai). Čia jis išvydo 
tą baisią netvarką, dėl ku
rios taip skaudžiai turėjo 
kentėti ligonys-kareiviai ir 
ypačiai politiniai kaliniai, 
kurie čia patekdavo: tuos 
tiesiog čia žiauriausiai 
kankindavo. Jis protestavo, 
aštriai susikirto su sayo 
vyresnybe, ir už tai jam bū
tų buvus itin skaudi baus
mė, jei būtų buvęs žemes
nio kilimo.

Dvasiškai atbudęs, Vladi
miras Certkovas ima skau
džiai graužtis, sielotis. Jis 
aiškiai pajunta savo ir kitų 
į jį panašių žmonių gyveni
mą esant pagrįstą žmonių 
ašaromis ir krauju, ir jis 
visai rimtai ima jieškoti iš
eities.

Tėvus palikęs Petrogra
de, pats važiuoja į kaimą, 
apsigyvena centriniame tė
vų dvare ir čia visa savo 
karšta jautria širdžia atsi- 
deda liaudies švietimo ir 
plačios labdarybės darbui. 
Bet būdamas akylas ir jau
trus jis greitai susivokia, 
kad šitokia jo veikla nėra 
dar tikrai krikščioniška, ti
krai kilni, kad jis, šitaip 
veikdamas, būdamas dvari
ninku - švietėju ir tikrai 
demokratišku dosniu filan
tropu, vis tiek dar nėra ga
lutinai pasitraukęs iš liau
dies engėjų tarpo. (Tėvai, 
didžiai jį mylėdami (jis 
jiems buvo belikęs vieninte
lis sūnus), leidžia jam da
ryti daug ką, bet dalinti 
veltui valstiečiams savo že
mių — neleidžia). Ir vėl jis 
ima graužtis, ir vėl pats 
vienas ima ieškoti išeities. 
Bet dabar jis išgirsta, kad 
didysis rašytojas Tolstojus 
irgi yra patapęs tokios pat 
pasaulėžiūros ž m o g ūmi, 
kaip ir jis, Certkovas. Jis 
nudžiunga ir nieko nelauk
damas vyksta pas Tolstojų. 
Tai įvyksta 1883 m.; Cert
kovas tada buvo sukakęs 
29 metus amžiaus. Apie 
pirmąjį savo su Tolstojumi 
pasimatymą bei susipažini- 

!mą Certkovas taip rašo:
“Ne tik mano dvasinis 

gimimas, bet ir svarbusis 
mano išorinio gyvenimo 
persilaužimas įvyko prieš 
susipažįstant su Levu Tol
stojumi bei jo religiniais 
kūriniais... Mudu susitikom 
kaip seni . pažįstami, nes, 
kaip pasirodė, apie mane 
jis buvo girdėjęs iš kelintų 
lūpų jau irgi. Tuo metu jis 
baigė rašyti savo knygą 
“Mano tikyba” (“V čem 
moja vera?”). Atsimenu, 
kad klausimą dėl tikrojo 
Kristaus mokslo derinimo 
su karo tarnyba aš tvirtai 
buvau jau išsigvalbęs nei
giamai, ir kadangi šiuo at
žvilgiu aš tada buvau vieni-

(Tąsa 5-me pusi.)
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Baltuoja Burės Tolumoj
Paraše Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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Montello, Mass.

(Tąsa)
Pavlikas atmerkia visai juodas nuo 

miego akis ir abejinai nustebęs sako:
— O? Teta!
Ir vėl užmiega.
Na, žinoma, žinoma, tai teta! Puikiai 

pažįstama, brangioji, mieloji, bet tik 
truputį apmirštoji teta. Kaip nepažinti?

— Petia? Berniuk! Koks milžinas!
— Teta, jūs žinote, kas mums bu-uvo?

— iš karto pradėjo Petia. — Teta, jūs 
nieko nežinote! Teta gi! Klausykite, kas 
mums tiktai buvo. Teta, bet jūs neklau
sote gi! Teta, klausykite gi!

— Gerai, gerai, tik ne viskas iš karto. 
Eik į kambarius. O kame Vasilijus Pet
ro vičius?

— Čia, čia...
Laiptais kilo tėvas.
— Na, štai ir mes. Sveika, .Tatjana 

Ivanovna.
— Sveiki parvažiavę, sveiki parvažia

vę! Prašau. Ar jūsų neužsupo?
— Nė kiek. Puikiai parvažiavome. Ar 

neturite smulkių, vežikas iš trijų rublių 
neturi grąžos.

— Tuojau, tuojau. Tik nesirūpinkite. 
Petia, bet nesipainiok gi po kojų... Pas
kui papasakosi. Dunia, balandėle, nubė
kite žemyn — nuneškite vežikui.. Pasi
imkite nuo mano tualetinio...

Petia įėjo į priešinę, kuri pasirodė jam 
erdvi, niauri ir tokia svetima, jog net tą 
tamsiaveidį didelį berniuką su šiaudine 
skrybėle, kuris staiga atsirado iš kažin 
kur riešutiniuose rėmuose užmiršto, bet 
to pažino.
pažįstamo vidrodžio, apšviesto užmirš
tos, bet pažįstamos lempos, jis ne iš kar-

0 jį,- rodos, Petia galėjo pažinti leng
vai, nes tai buvo kaip tik jis pats!

— Nesipainiok po kojų. Papasakok 
Duniai.

Petia nusiminęs vilkosi į virtuvę, kur 
ant lango medinėje dėžėje augo žalias 
svogūnas. Dunia ant lentos, apsiūtos ka
reiviška gelumbe, skubiai laidė impilą. Iš 
po laidynės ėjo skalsūs garai.

— Dunia, paklausykite, kas mums bu
vo, — gailiu balsu pradėjo Petia, žiūrė
damas į nuogą gyslotą Dunios alkūnę su 
ištempta, žibančia oda.

— Ponaiti, eikit šalin, o tai, neduok 
Dieve, laidyne apsvilinsiu.

— Bet jūs tik paklausykite.
— Eikit, papasakokit tetai.
— Teta nenori. Aš geriau jums papa

sakosiu. Dunia gi!
— Eikite, papasakokit ponui.
— O, Dieve mano, kokia jūs kvaila! 

Juk tėtė žino.
— Rytoj, ponaiti, rytoj.
— O aš noriu šiandien...
— Eikite iš po alkūnės. Ar maža jums 

kambarių, kad dar virtuvėj landžiojate?

DEŠIMTAS SKYRIUS
Ten, ekonomijoje, buvo mažutis šva

riai išbaltintas kambarėlis, su trimis 
storos drobės lovomis, uždengtomis va
sarinėmis marselino (Marselinas — 
pranc. — plonos šilkinės medžiagos rū
šis) antklodėmis.

Geležinė praustuvė. Eglinis staliukas. 
Kėdė. Žvakė su stikliniu gaubtu. Žalios 
grotinės langinės-žaliuzės (Žaliuzės — 
pranc. — medinių lentučių langų užuo
laidos šviesai reguliuoti ir orui įleisti.). 
Dažytos grindys, nusišėrusios nuo nuo
latinio plovimo.

Kaip saldu ir vėsu būdavo užmigti, 
prisivalgius rūgusio pieno su pilka kvie
tine duona, šviežiame jūros ūžesy, ta
me tuščiam, liūdnam kambaryje!

Čia buvo visai kas kita.

— Aš, Dųnečka, papasakosiu ir bema
tant išeisiu, tikras garbės žodis, šventas 
tikrasis kryžius! (Tokia “dievažijimosi” 
formulė).

— Tikra nelaimė su šituo berniuku! 
Parvažiavo ant mano galvos!

Dunia įširdusi laidynę pastatė ant pul
to. Pagriebė išlaidytą impilą ir šoko į 
kambarius taip smarkiai, jog per virtu
vę nulėkė vėjas.

Petia sielvartingai patrynė kumščio- 
mis akis, ir staiga jį apėmė toks baisus 
žiovulys, jog jis vargais negalais nusi
vilko ligi savo lovelės. Jis nebeturėjo jė
gų atlipdyti akių ir pradėjo kaip aklas 
temptis nuo savęs matrosišką bliuzelę.

Vos berniukas įkaitusiu skruostu pri
sitraukė ligi priegalvio, bematant už
migo tokiu kietu miegu, jog net nepaju
to barzdos tėvo, atėjusio, pagal paprati
mą, pabučiuoti jo prieš miegą.

O su Pavliku taip pat reikėjo pakny- 
buriuoti. Jis taip įmigo važiuodamas ve
žiku, jog tėtė ir teta drauge jį nurengė 

įsu dideliu vargu.
Tačiau, vos jį paguldė į lovą, berniu

kas atidarė visai šviesias akis, nustebęs 
apsižvalgė ir tarė:

Pas mus daug įvyko nelai
mių iš priežasties sunkios žie
mos, kuri padare daug blėdies 
ir iškaščių. Sniegas sugriovė 
Tautiško Namo parke svetai
nę, kur įvykdavo šokiai laike 
piknikų.

Sušauktame narių susirinki
me nutarta atstatyti svetainę 
ir taip padaryti, kad būtų 
bent du kartus drūtesnė. Dar
bas jau varomas pirmyn. Visi 
geri mūsų draugai pasiryžę 
gelbėti, kaip kas gali, kad sa
vo tarimą pravedus gyveni
ni an.

Išardymas sugriautos sve
tainės daug kaštuotų, tai drau
gai sumanė patys tą darbą at
likti, kad tuomi sutaupius lė
šų. Ir tuojau ėmėsi už to dar
bo. Bet ir čia atsitiko nelaimė, 
mūsų geriausias draugas, Ge
orge Šimaitis, ■ prie ardymo 
darbo liko sužeistas, kada puo
lė stulpas. Reikalinga buvo 
daktaro pagalba. Kalbėjausi 
su draugu, jis sako, kad grei
tai pasitaisys ir vėl stos dar
ban.

Mirė P. Luola, ilgai gyvenęs 
Montelloj. Paliko nuliūdime 
moterį, 2 sūnus ir 3 dukras.

Mirė Damininkas Walentu- 
kevičius, 64 metų amžiaus. 
Seniau ilgai dirbo Lietuvių 
Kooperatyvo čeverykų dirbtu
vėj. Buvo ramus žmogus ir vi
sų gerbiamas. Priklausė prie 
Šv. Roko Draugystės ir Pilie

čių Kliubo. Paliko nuliūdime 
2 sūnus ir vieną dukrą. Lai 
jiems būna lengva ilsėtis Ame
rikos žemelėj.

Susirgo Jurgis Alusevičius, 
Laisvės skaitytojas. Vėliname 
jam greitai pasveikti.

W. Yurkevičius.

Sušaudyta 5,000 Ber
lyno Sukilėliu

Kolleda, Vokietija.— Vie
na jauna vokietė aktorė 
pranešė Amerikos oficie- 
riams, kad Berlyne 5,000 
vokiečių su ginklais marša- 
vo prieš nacių valdžią. Tuos 
ginklus hitlerininkai buvo 
jiem davę kaip milicinin
kams ginti Berlyną.

Nacių policija ir smogi
kai apsupo sukilėlius ir su
šaudė.

Sovietų laikraščiai pa
šventė pirmuosius pusla
pius prez. Rooseveltui pa
minėti. šiaip užsieninius 
dalykus jie deda į viduri
nius puslapius.

Amerikiečiai užėmė Dort- 
mundą, 201,000 gyventojų 
miestą, vakarinėje Vokieti
joje.

Jankiai užėmė Rapu ir 
Batan saliukes, Filipinuose.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
oH ©r

y?

Apdraudos Organizacija
Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
Visiems įstojimas veltui.

• ' Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
' blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

CHICAGOS ŽINIOS
Trys Lietuviai Užmušta Karo 

Veiksmuose

•Karo Department© žiniomis, 
trys lietuviai užmušti karo 
veiksmuose pastaruoju laiku:

Karys Joseph Čeponis. Jo 
motina gyvena 7259 South Ma
plewood St.

Karys Ernest B. Kaminskas, 
kurio motina gyvena 1619 S. 
49th Avė., Cicero.

Karys A. žeraitis, kurio tė
vas gyveną 721 W. 61 St.

Majoras Kelly Kandidatuosiąs 
1947 Metais

Jau dvylika metų kai eina 
majoro pareigas Edward J. 
Kelly. Užklaustas laikraštinin
kų, ką jis mano apie ateinan
čius Chicagos majorinius rin
kimus Kelly pasakęs, jog ma
no kandidatuoti 1947 metais, 
jei tik sveikata bus geram sto
vyje.

žinoma, majoras nepasakė 
tiesiog, kad jis bus kandidatu, 
bet nusijuokęs pareiškė:

“Aš neginčiju, jog nebūsiu 
kandidatu.”

Kelly pradėjo majoro pa
reigas 1933 metais, kai tuolai
kinį majorą Cermaką nušovė 
Miami, Floridoj.

Du Lietuviai Sužeisti, Vienas
9 Nelaisvėje

Thomas S vai is yra sužeistas 
karo fronte. Jo tėvas gyvena 
3122 S. Union Avė.

2-ras leitenantas E. Benia- 
ris, kurio motina gyvena 723 
So. Kedzie Ave., yra nacių be
laisvėje.

Karys Povilas Musteikas, 
kurio motina gyvena 8430 
Kerfoot Avė., yra sužeistas 
Pacifiko fronte.

Daug Mokinių Palieka Aukš
tesnes Mokyklas

1944 metais, kaip aprokuo- 
ja Apšvietos Tarybos prezi
dentas McCahey, 2,469 stu
dentai apleido mokyklas. Iš 
jų 1,630 stojo į karinę tarny
bą, o kiti išėjo dirbti.

Karo metu gerai, kad stu
dentai eina dirbti. Bet jie tu
rėtų užbaigti mokslą, o dirbti 
dalį laiko.

GELIA NUGARĄ?
VARTOK KARŠTĮ

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidaujamą, 
nuolatinj palengvinimą karščiu ištisas dienas, 
pačioj skaudamoj vietoj, uždėk vieną didelį 
Johnson’s RAUDONOJO KRYŽIAUS PLAS
TER! — arba storesnjjj, šiltesnį Johnson’s 
Plaster) Nugarai . . . Lengvi, veiklūs jo vais
tai švelniai kaitina nugarą, išjudina kraujo 
apytaka, veikia prieš jo suslkuopimą, atliuo- 
suoja skausmą . . . Šiltas audeklinis apdangas 
palaiko kūno karštį, saugo nugarą nuo atšali
mo, teiki nuolatinę paramą . . . Išbandyk šį 
švarų, lengvą, patikrintą būdą "karščiu gydy
ti” paprastą nugaros gėlimą ir kitus raumenų 
skausmus — ŠIANDIEN. (Jei turi chronišką 
nugaros gėlimą, eik pas gydytoją.) . . . Vi
suomet reikalauk TIKROJO, Johnson and 
Johnson pagaminto.

CROSS PLASTER
ir

Hoback plaster

Tai buvo didelis butas, išklijuotas se
nais popieriniais špaleriais ir apstaty
tas baldais su antvalkčiais.

Kiekviename kambaryje buvo kitoki 
špaleriai ir kitoki baldai.

Puokštės ir rombai špaleriuose kam
barius darė mažesnius. Baldai, kurie čia 
vadinosi “apstatymu”, slopino žingsnius 
ir balsus.

— Mes dar važiuojame?
Teta švelniai pabučiavo jį į karštą 

tamsiai raudoną skruosčiuką.
— Ne, jau parvažiavome. Miegok, vai

kuti.
Tačiau pasirodė, ka'd Pavlikas jau iš

simiegojo ir buvo linkęs pasikalbėti.
— Teta, tai jūs?
— Aš, Vištyti. Miegok.
Pavlikas ilgai gulėjo su plačiai atver

tom, atidžiom, tamsiom kaip alyvmedžio 
uogos akim, klausydamasis nepažįstamų 
miestiškų buto garsų.

Antrašas

fr

Telef. HUmboldt 2-7964

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

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Liepos-July 1,1945

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

—— ---------------- t  ----------------------------------

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER ;!

Laidotuvių Direktorius j1

VELTUI ŠERMENINE:
(KOPLYČIA'

/ Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselljom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Thomas J. Klimaitis 
Graborius—Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės;

THOMAS I KLIMAITIS
1640 North Main Ave..

SCRANTON, PA
Tel. 8-6728

1 LIETUVIŠKAS 1

TRAKTYRIUSj 
| (VALGYKLA IR ALINĖ) | 

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

Juozas Zeidat I
J Savininkas

j 411 Grand St. Brooklyn |

Iš kambario į kambarį pernešinėjo 
lempas.

Svetainėje stovėjo fikusai su stan
džiais, vaškuotais lapais. Jų naujos atža
los kėksojo aštriomis ankštimis, tartum 
suvyniotomis į tymo antvalktėlius.

Perstatinėjamų lempų šviesa ėjo iš 
veidrodžio į veidrodį. Ant pianino dang
telio virpėjo vazelė: tai gatve važiavo 
pro šalį drožkos. Ratų tratėjimas miestą 
jungė su namais.

Petia baisiai norėjo, kuo greičiau at
sigėręs arbatos, nors valandėlę išbėgti į 
kiemą — sužinoti, kas ten ir kaip, pasi
matyti su berniukais.

Tačiau jau buvo labai vėlu: dešimta 
valanda. Visi berniukai, tur būt, seniai 
miega.

Norėjos kuo greičiau papasakoti tetai 
arba berit jau Duniai apie pabėgėlį mat
rosą. Tačiau visi buvo užimti: klojo lo
vas, daužė priegalvius, iš komodos ėmė 

Įsunkiąs slidžias paklodes, iš kambario į 
kambarį nešiojo lempas.

Petia vaikščiojo paskui tetą, mindžio
damas šleifą, ir svygnojo:

— Teta, kodėl jūs manęs neklausote? 
Paklausykite!....

— Matai, aš užimta.
— Teta, na, ką jums reiškia?
— Rytoj papasakosi.
— Oi, kokia jūs, iš tikrųjų! Neleidžia

te papasakoti. Na, teta gi!

— Teta, kas ten ūžia? — pagaliau pa
klausė jis išsigandęs pašnabždomis.

— Kur ūžia?
—, Ten. Knarkia.
— Tai, vaikeli, vanduo krane.
— Jis šnypščia?
— Šnypščia, šnypščia. Miegok.

. — O kas ten švilpia?
— Garvežys švilpia.
— O kame?
— Argi tu užmiršai? Stotyje. Čia 

prieš mus stotis. Miegok.
— O kodėl muzika?
— Tai viršuje skambina rojaliu. Argi 

tu jau užmiršai, kaip skambina rojaliu?
Pavlikas ilgai tylėjo.
Buvo galima pagalvoti, kad jisai mie

ga. Tačiau jo akys —- žalsvoje šviesoje 
naktinės lemputės, stovėjusios ant ko
modos, — ryškiai blizgėjo. Jis baisėda- 
masis sekė ilgus spindulius, priekin ir 
atgal slankiojančius per lubas.

— Teta, kas tai?
— Vežikai važinėja su žibintuvais. Už

merk akytes.
— O kas tai?
— Plaštakė. Miegok.
— O ji kanda?
— Ne, nekanda. Miegok.
— Aš nenoriu miego. Man baisu.
— Ko gi tau baisu? Neprasimanyk. 
Toks didelis berniukas! Ai-ai-ai!
Pavlikas, giliai ir saldžiai virpėdamas, 

įtraukė oro. Abiem degančiom rankutėm 
sučiupo teto ranką ir sukuždėjo:

(Bus daugiau)

i ■ ii *

VALANDOS: g__g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-S04b

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kūro 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. Kūro reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

1113 Mt Vernon SL
PHILADELPHIA, PA 

, Telefonas Poplar 4110

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI 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 —
MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

3

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS



Antradienis, Baland. 17, 1945

KAS BUVO VLADIMIRAS ČERTKOVAS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

šas (apie kvakerius ir kitus 
antimilitaristus aš tada dar 
nebuvau girdėjęs), todėl 
kiekvieną kartą naujai ką 
susitikęs ir pradėjęs kalbą 
apie religiją, aš tuoj pat 
keldavau aikštėn tą kertinį 
akmenį. Tolstojus man bu
vo pirmas žmogus, kurs ka
ro tarnybos reikalu laikėsi 
visiškai ii’ įsitikinusiai to
kios pat nuomonės, kaip ir 
aš. Kai aš jį įprastu būdu 
to paklausiau ir jis užuot 
atsakęs ėmė man skaityt sa
vo rašom, knygos rankraštį, 
kuriame karo tarnyba iš 
krikščioniškojo požiūrio bu
vo neigiama kategoriškai, 
aš taip nudžiugau (nudžiu
gau, kad mano dvasinės 
vienatvės periodas yra pa
galiau pasibaigęs), jog nė 
nepajutau, kaip skęste pa
skendau savo mintyse ir 
sekti tai, ką jis man skaitė, 
nebevaliojau, ir atsikvošė
jau tik tada, kada jis, pa
baigęs skaityti savo rašo
mos knygos paskutines ei
lutes, ypatingai ryškiai iš
tarė parašo žodžius: “Le
vas Talstojus.”

“Kiek man žinoma, jis 
mane aptiko pirmą ir savo 
vienintelį. Suprantama, kad 
šitokioms sąlygoms esant 
iš sykio užsimezgė tarp 
mudviejų tvirti ryšiai ir 
buvo jie visiškai ypatingi ir 
abiem reikšmingi: jam ta 
prasme, kad rados kas įver
tina ir palaiko tai, kas jo 
sąmonėje buvo geriausia ir 
kilniausia, o man — kad 
jame aš aptikau nepakei
čiamą padėjėją savo toli
mesnei išvidinei plėtrai.”

II.
Susipažinęs su Tolstoju

mi, Čertkovas pradeda nau
ją didelį barą, kuriam jis 
atiduoda viską: ir savo iš
mintį, ir savo jėgas ir savo 
paveldėtą turtą: jis be at
vangos ima leisti ir platinti 
etinę literatūrą. Jis tuoj 
pat verčia į anglų kalbą 
Tolstojaus “Išpažintį” ir 
“Mano tikyba” ir 1885 m. 
išleidžia savo lėšomis Ang
lijoje bendra antrašte: 
“Christ’s Christi anity” 
(“Kristaus krikščionystė”). 
To negana, Tolstojaus pri
tariamas ir padedamas jis 
steigia didelę knygų leidyk
lą “Posrednik” (“Tarpinin
kas”), kad galėtų leisti Tol
stojaus ir kitų žymių rašy
tojų religinius - filosofi
nius, beletristinius ir gry
nai mokslinius raštus, raš
tus šviesuomenei ir ypačiai 
tamsiai ir užguitai liau
džiai. Tokią leidyklą įkurti 
jam pavyksta, ir ta leidyk
la (“Posrednik”) gyvuoja 
iki pat bolševikų įsigalėji
mo ir per ištisus dešimtme
čius padirba milžinišką 
žmonių švietimo bei prusi- 
nimo darbą.

1886 m. čertkovas veda 
sau artimos dvasios Anną 
Konstantin. Diterichs’aitę 
(1859 - 1927), savo gabia 
plunksna uoliai dirbusią 
“Posrednikui”, ir dabar sy
kiu su ja dar smarkiau va
ro pradėtąjį darbą. Be to, 
jis domisi ir rūpestingai se
ka Rusijos sektantų sąjū
džius. 1895 m. prasideda 
Kaukaze dįdelis sąjūdis sek
tantų duchoborų: jie dide
liais būriais ima atsisakyti 
ėję kareiviais ir iškilmin
gai ima deginti savo gink
lus, kuriuos jie iki tol tu
rėjo. Už tai juos caro vy
riausybė ima barbariškai 
bausti: šimtais grūda į ka
lėjimus, plaka erškėčių 
rykštėmis, tūkstančiais tre
mia į Kaukazo užkampių 
dykumas, kame jie žūte žū
va nuo vidurių šiltinės ir 

drugio. Čertkovas, taip pat 
kaip ir Tolstojus, smarkiai 
juos užtaria, gėdina vyriau
sybę ir šaukia visuomenę į 
pagalbą. Už tai jį tremia į 
Sibirą. Bet carienė, Mikalo
jaus II motina, atsiminus 
savo ir Aleksandro III la
bai gerus santykius su 
Čertkovo tėvais, prašo Mi
kalojų II bausmę sušvelnin
ti, ir jos dėka Čertkovui 
leidžiama pasirinkti: gy
venti policijos priežiūroje 
Pabaltijy, arba neribotam 
laikui išvykti į užsienius. 
Čertkovas pasirenka užsie
nius, ir 1897 m. išvyksta į 
Angliją, kame ir prabūva 
apie 11 metų, dar labiau iš
plėsdamas idėjos darbą. Čia 
jis tuoj pat rašo ir spausdi
na rusų ir anglų kalbomis 
brošiūras apie Rusijoj kan
kinamus duchoborus ir ki
tus sektantus ir jieško bū
dų duchoborams padėti 
praktiškai. Tolstojui Rusi
joj, o Čertkovui Anglijoj, 
Tlmerikoj ir kitose šalyse 
pavyksta (su žymia, žino
ma, Tolstojaus pagalba) pa
traukti jautresnės visuome
nės dėmesį, surasti lėšų ir 
septynetą tūkstančių ducho
borų išveždinti ir apgyven
dinti Kanadoje. (Duchobo
rams į Kanadą išveždinti ir 
išveždinus įkurdinti labai 
prisidėjo lėšomis ir pats 
Tolstojus. Mat, jis padarė 
išimtį: paėmė už savo ro
maną “Voskresenije” hono
rarą ir visą paaukojo du
choborams. O honoraro jis 
gavo 22,000 rublių vien iš 
Rusijos (iš buvusios Mark
so leidyklos), neskaitant to, 
kiek gavo honoraro iš Ang
lijos). Tam darbui jis pra
verčia dvejetą metų.

Bet svarbiausis Čertkovo 
Anglijoje darbas buvo pla
tinimas Tolstojaus ir kitų 
panašios dvasios rašytojų 
raštų, tokių, kuriuos platin
ti Rusijoje buvo griežtai 
draudžiama. Tolstojaus raš
tus, ypač draudžiamus Ru
sijoj, čia jis spausdina ir 
platina ne vien rusų kalba, 
bet taip pat ir anglų, pran
cūzų, vokiečių ir kitomis 
kalbomis. Be to, čia jis įsi
gyja savą spaustuvę ir ima 
leisti didoką rusų kalba 
žurnalą “Svobodone Slovo” 
(“Laisvasis žodis”). Įvai
riais opiais klausimais jis 
rašo ir spausdina daug 
straipsnių bei brošiūrų, tuo 
būdu patapdamas pats, 
stambiu rašytoju — publi
cistu. Anglijoje jie lieka 
populiarus dar ir kaip žy
mus oratorius, nes Londo
ne ir kituose Anglijos mies
tuose sako įvair. žmonių 
sambūriuose ir universite
tų auditorijose kalbas bei 
skaito paskaitas (angliš
kai), kuriose, be kitko, su
pažindina Anglų visuomenę 
ir su Tolstojumi bei jo 
mokslu. Rusijoje gyvenda
mas jis niekados nebūtų 
galėjęs tiek plačiai pasklei
sti užsieniuose ir pačioj Ru
sijoj Tolstojaus idėjų, kiek 
tat jis galėjo padaryti gy
vendamas Anglijoj. Caro 
vyriausybė, i š t r e mdama 
Čertkovą į užsienius, žy
miai prisidėjo (visai to, ži
noma, nenorėdama) prie di
delio dvasinės kultūros dar
bo. Rusijoje ji neleisdavo 
sau nepatinkamų Tolstojaus 
raštų spausdinti, išspaus
dintus kontroliuodavo ir 
degindavo, o tuo tarpu tie 
jos taip nekenčiami raštai 
nesulaikomai plisdavo po 
visą Rusiją iš Anglijos, ly
giai kaip ir spaudos drau
dimo metu po visą Lietuvą 
lietuviškieji — iš Tilžės.

III.
Į Rusiją Čertkovas su

grįžta tik 1908 m. (anks
čiau sugrįžti jam neleido), 
ir dabar sykiu su žmona ir 
vieninteliu sūnumi Vladimi
ru apsigyvena visai arti Ja- 
snos Polianos Teliatinkų 
kaime, kad galėtų padėti 
brangiajam savo bičiuliui 
Tolstojui. (Jasnaja Poliana 
—Tolstojaus nuolatinė gy
venamoji vieta). Čertkovo 
namuose, kaip Anglijoj taip 
ir Teliatinkuose, visados 
būdavo atviros durys caro 
ž a n d a rų skriaudžiamie
siems: čia priglausdavo sa
vo galvą ir Tolstojaus sekė
jai, ir įvairūs sektantai, ir 
tremtiniai socialistai-revo- 
liucionieriai ir šiaip jau 
vargšai žmoneliai paprasti 
darbininkai, — visi, kas tik 
būdavo skriaudžiami, per
sekiojami ar šiaipjau reika
lingi dvasinės ar medžiagi
nės pagalbos. Čertkovo jau
kioj pastogėj gavo pagyven
ti ir tremtinys lietuvis Vla
das Gailiūnas, joniškietis 
(Šiaulių a.), prieš didįjį ka
rą buvęs ištremtas iš savo 
tėviškės į Rusiją už socia
listinę veiklą. Visa tat ir 
daug kas kita (Čertkovo 
namuose įkūrus Tolstojaus 
vienminčių žemdirbių nedi
delę komuną ir kt.) vietinei 
valdžiai ir dvasininkams 
smarkiai nepatiko, ir todėl 
nepraslinkus nė pusmečiui 
jis iš Teliatinkų ištremia
mas. Ištremtas jis apsigy
vena Pamaskvy (visai arti 
Maskvos). Surgįžti į Telia- 
tinkus Čertkovui leidžiama 
tik 1910 m. vasarą, bet tų 
pačių metų rudenį (lapkri
čio mėn. 20 d.) numiršta 
Tolstojus, ir Čertkovas lie
ka ten dideliu Tolstojaus 
sukeltojo sąjūdžio centru, 
į kurį dabar kreipiasi dau
gybė žmonių, kreipiasi įvai
riausiais dvasios ir kūno 
reikalais, ir dabar jam sa- 
vimaršiško idėjinio darbo 
dar daugiau. Bet pats di
džiausias dabar jam dar
bas, tai paruošti spaudai 
visus Tolstojaus raštus. 
Mat, prieš mirdamas Tols
tojus padarė ne taip, kaip 
paprastai rašytojai kad da
ro: savo raštams leisti teisę 
jis paliko ne žmonai, ne šei
mai (jie tokią teisę turėda
mi būtų galėję įsigyti mili
jonus rublių), bet bendrai 
visiems — viso pasaulio 
žmonėms. Savo raštams 
tvarkyti, juos redaguoti ir 
iš originalų visus kaip rei
kiant išleisti Tolstojus įga
liojo Čertkovą. Bet Čertko
vui Tolstojaus valią įvykdy
ti buvo nelengva. Neminint 
to, kad Tolstojaus valią į- 
vykdyti jam kiek galėdama 
kliudė Tolstojaus žmona, 
buvo dar ir kitų sunkumų. 
Pirmiausia jis ne metus ir 
dvejus savo žmonos ir 
šiaipjau gerų talkininkų 
padedamas, įsirėžęs turėjo 
dirbti, ligi bent jau pačius 
svarbiuosius Tolstojaus ra
štus tinkamai paruošė 
spaudai. Bet jų spausdinti 
vis tiek negalėjo, nes Tary
bų vyriausybė pasisakė to
kį svarbų darbą norinti pa
daryti pati, t. y. visus Tol
stojaus raštus norinti išlei
sti savo lėšomis, ir tai pa
darysianti negaišdama. Tol
stojaus raštams išleisti sky
rė milijoną rublių, su Čert- 
kovu sudarė tam tikrą su
darė tam tikrą sutartį ir ė- 
mė -dirbti spausdinimo dar
bą. Čertkovui paliko teisę 
tik redaguoti, t. y. būti vi
sų Tolstojaus raštų vyriau
siu redaktorium, o patį 
spausdinimo darbą, t. y. tei
sę kada ką spausdint ir per 
kiek laiko išspausdinti —- 
pasiliko sau.

Tolstojus savo visiems 
raštams tvarkyti ir juos su
tvarkius išleisti įgaliojo, 
Čertkovą ne be reikalo.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Viena, kad jis jam buvo 
pats artimiausias bičiulis — 
vienmintis, o antra —Čert
kovas iš pat pirmųjų savo 
susidraugavimo su Tolsto
jumi metų ėmė rinkti visus 
Tolstojaus raštų rankraš
čius (originalus, nuorašus, 
dienoraščius, laiškus, juod
raščius) ir juos laikyti sau
giausioje vietoje Anglijoj. 
Iš Tolstojaus dienoraščių, 
laiškų ir visų kitų jo raštų 
jis rinko įvairiausiomis te
momis Tolstojaus mintis, 
jas grupavo, tvarkė ir tuo 
būdu sudarė labai didelį 
Tolstojaus minčių rinkinį, 
kurį prieš pat 'didįjį karą 
jau buvo besirįžtąs ir pra
dėti leisti. Tai būtų buvusi 
tam tikra‘Tolstojaus pasau
lėžiūros enciklopedija, susi
dedanti iš 15-20 didelių to
mų. Bet to padaryti jam 
nebeleido karas. Tas Tols
tojaus minčių rinkinys ir 
dabar tebėra neišspausdin
tas ir ne visiškai dar ir pa
baigtas tvarkyti. Tas Tols
tojaus minčių rinkinys la
bai buvo naudingas ir pa
čiam Tolstojui, ypačiai kai 
jis rašė paskutiniuosius sa
vo religinius — filosofinius 
kūrinius: “Krug čtenija” 
(“Skaitymų ratas”), ”Na 
kąždyj denj” (“Kiekvienai 
dienai”) ir “Putj žizni” 
(“Gyvenimo kelias.”).

Paskutiniuosius savo gy
venimo metus Čertkovas 
gyveno sykiu su savo sūnu
mi ir paprasta valstiete 
marčia kukliuose nameliuo
se Maskvos priemiestyje. 
(Čertkovo žmona mirė 1927 
m. birželio mėn. 11 d.) Po 
ilgo, idėjai skirto savimar- 
šiško gyvenimo jam dabar 
buvo belikęs tik kuklus ma
žas kambarėlis ir ta nuošir
di švelni meilė, kuri dabar 
jam ėjo iš mylimo vienmin
čio sūnaus, marčios ir visų 
kitų artimų žmonių, bran
gių dvasios bičiulių, jį taip 
karštai mylėjusių. Čia jis ir 
leido savo paskutiniąsias 
gyvenimo dienas. Per visą 
savo atbudusį ilgą gyveni
mą jis buvo tiesus, atviras, 
nemėgstąs kam pataikauti, 
meilintis,—nemėgstąs kryp
ti nei į dešinę, nei į kairę, 
— nemėgstąs eiti (ir neė
jęs) su savo sąžine į kom
promisus. Draug su tuo jis 
buvo nepaprastai darbštus 
ir energingas. Jo energijos 
nevaliojo palaužti nei žila 
senatvė, nei pasenusio kūno 
visokie negalavimai: sun
kias .ir labai atsakingas 
Tolstojaus visų raštų aka
deminės jubiliejinės laidos 
vyriausiojo r e d a ktoriaus 
pareigas jis ėjo iki pat mir
ties. 1935 m. birželio 19 d. 
jis staigiai suserga: bema
tant nebegali valdyti sąna
rių ir, svarbiausia, nebegali 
kalbėti. Begali ištarti tik 
“da, dr” ir dar “niet, niet.” 
Bet ir dabar, vežiojamame 
krėsle sėdėdamas, nepaliau
ja domėjęsis ir sekęs redak
cinį darbą,—nepaliauja tei
kęs brangių patarimų bei 
pataisų. Dėl šitokios savo 
ligos jis . nenusimena, at
virkščiai, pasilieka ramus 
ir kantrus iki pat galo. Jį 
lankančius žmones jis pasi
tinka švytinčiu romiu veidu 
ir pats nebegalėdamas nei 
judėti, nei kalbėti, sugeba 
paguosti bei suraminti tvir
tus ir žaliūkus iš kūno, bet 
silpnus ir nusilpusius iš 
dvasios. O jį lankančių 
žmonių jam netrūko nieka
dos, jam jų netrūko ir da
bar. Jį lankė bičiuliai —vie- 
naminčiai, lankė žymūs pro
fesoriai — mokslininkai, 
lankė ir paprasti vargo 
žmoneliai — darbininkai,— 
visi, kam tikrai rūpėjo ar 
buvo nesvetimas dvasios 
gyvenimas. Jis daugeliui ir 
daugeliui buvo" brangus ir

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGAS VYRAS 
DABAR 

CHEMIKALŲ 
PRAMONĖJE

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

pašalpos darbininkams nemokamai.

KREIPKITĖS
chari.es lennig & co.,

5000 RICHMOND STREET, 
PHILADELPHIA (BRIDESBURG)

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

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

MOBILIS BŪTINAI REIKALINGAS; 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. 

KREIPKITĖS ROOM 502,
FEDERAL HOME IMPROVEMENT CO., 

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BŪTINAS DARBAS FABRIKE
3 Šiltai. 6 Dienų Darbas.

Laikas ir Pusė Už Viršaus 40 Valandų.
Nuolatinis Darbas Ištisu Metų.

PRADEKITE SAVO POKARINE PROGĄ 
ŠIANDIEN! 
Kreipkitės

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

(94)

APVALYTOJAI—BELL HOPS

Pilnam ar daliai laiko.
TAIPGI KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

Pilnam laikui. Kreipkitės
HOTEL SANFORD

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės. Gali būt ir senyvas žmogus, 
bet kad mylėtų ūkės darbą, karvių 
melžt nereikės, antksti kelti ir ne
reikės, ne ilgos valandos. Valgis ir 
guolis geri. Gera vieta geram žmo
gui. Atsišaukdami, praneškite kiek 
norėtumėt algos j mėnesj. — W. G. 
Lasky, R. D. 1, Brooktondale, N. Y. 
_____________ (90-91)_____________

PRANEŠIMAS
CLIFFSIDE, N. J.

AŲDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 18 d., 8 v. v. pas Stasiu- 
kaitį, 420 Morningside Ave. Kvie
čiame visus narius dalyvauti tame 
susirinkime, turim labai svarbių 
dalykų aptarti. — G. S., fin. sekr.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties   —M 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes   10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai .......  — 30c
Mikaldos Papasakojimai   ..............„ 25c
Duktė Marių, graži apysaka _ ___ __ 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje... ........    25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj— 
su meilužes paveikslu............ 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ........ 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas .   75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .....   15c
Karves, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25 
Kapitonas Velnias, 400 pust............. * $1.25
Istorija Seno ir Naujo {statymo, su

paveikslais ....... ......... ...'..........   25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi .... 20c

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
GREGORIUS buvo prirakytas ant sa

los per 17 metų už tėvų nusidė
jimus ir tapo POPIEŽIUM . 25c

Sebūklingas Zerkilas .......................... 25c
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

no Jaunikio ....................................  35c
PINIGAI galvažudžiai ir kaip Rąžan

čius išgelbsti nuo smerties ....... 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c
Trys uėkeiktos karaliaus dukterės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ........... 30c
KELIAUTOJAI į šventą žemę JERU-

ZOLIMĄ ...........  25c
Kabalas, Zobdvos Knygutė .................. 10c
Praloto Olšausko Darbai ................. 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos

be kito ' pagelbės ' ................. .'......  35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti ......... 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis ..............   30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių
gaspadįnystės pamokinimų........... ... $1.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
vietoj ji randasi ir kaip kankina 30c

GROMATOS į Lietuvą su pasveikinimais ir 
gražiomis kvietkelėmėms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 3 tu
zinai už $1, arba 10 tuzinų už $3.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožės įsikirtimų, apdegimų ir vėžio $2.25.

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c; Vandeninės ir širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užsisenėjusio 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Pražilimo ir Pleiš
kam} 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan- 
kės (stambios) 60c; ‘ nuo surūgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; Pailių arbata ir mostis 
po 85c; • “

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 pakeliai 
už $1. -

M. ŽUKAITĖS
334 Dean Street, 

SPENOERPORT. N. V.

reikalingas. Užtat ir aplink 
jo karstą spietėsi daugybe 
ir visokio amžiaus ir viso
kios padėties žmonių.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI
BŪTINAS KARINIS DARBAS

Patyrimas Nereikalingas 
40 VALANDŲ, 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
Mokesti} 60c iki 65c Pradžiai
HILO VARNISH CORP.

42 STEWART AVENUE
(ARTI FLUSHING AVE.) 

BROOKLYN.
(96)

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)

STILL OPERATORIUS 
PAGEIDAUJAMA KARO 

‘ VETERANO
Pastoviam pokariniam darbui prie puikaus 

organiškų chemikalo išdirbėjo.
NUOLATINIS DARBAS

VAN DYK & CO.
MAIN & WILLIAM STS. 

BELLEVILLE. N. J. 
BELLEVILLE 2-3225

(94)

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

Linksmos darbo sąlygos.
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Kreipkitės į
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.
(100)

PAPRASTI DARBININKAI
... darbui prie lokomotyvų 
budavojamų karo pastan
gom. Gera alga, viršlaikiai 
ir pakilimai esantiems tin
kamais.

Pasiklauskite sau arti
miausiame USES ofise 

dėlei susisiekimo su

BALDWIN LOCOMOTIVE 
WORKS

Chester Pike, Eddystone, Pa.
(91)

—------——---------------------------------------1

PAPRASTI DARBININKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS! 

70c { VALANDĄ PRADŽIAI 
5c I VALANDĄ BONŲ VĖLESNIAIS 

ŠIFTAIS
10c I VALANDĄ BONŲ Už NAKTIMS

' ŠIFTUS
Nemokamai Apdrauda; Apmokėtos 

Vakacijos ;
Daug Kitų Darbininkų Pašalpų

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

_ _____________________________________ (91)

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas.

Patogios Valandos. N 
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMĄ WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
 (90)

PAPRASTI DARBININKAI
1OO

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.
• • ’ • ' (90)

Penktas puslapis
■ ■■■■—■ ,.i , , i n i i. r i

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

EXPERIENCED SELECTORS, 
MEASURER AND SALTER FOR 
SHEEP CASINGS. ALSO BEGIN
NERS. GOOD PAY. FELLERMAN 
& NEWMAN, 324 AVENUE A. 
(CORNER 20TH ST.)

(91)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
DALIAI LAIKO AR PILNAM LAIKUI 

Rytais ar po pietų ; 
Nuolatinis darbas;

Linksmos aplinkybės 
Kreipkitės j Housekeeper,

HOTEL BOSSERT
98 MONTAGUE ST., BROOKLYN, N. Y. 

____________________ __________________ (91)

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.

.___________________________________

Darbininkė, Namų Ruošas. 3 Ar 4 Rytu! 
Į Savaitę. 9 A.M. Iki 1 P. M. 75c I Valandą. 

Prie busų linijos, nuo Steamboat Road.
GREAT NECK 2537.

(92)

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)

MOTERYS
OFISŲ VALYMUI

GERA ALGA!
Prisideda bonai už naktinį darbą.

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

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

 (91)

MERGINOS
Lengvas Sustatymo Darbas

50 VALANDŲ — $80.25
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Patogu Visom Subvėm
PUBLIX METAL PRODUCTS 

100—6tli Avenue
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

LATHE DARBININKAI IR 
MOKINIAI

Apsigynimo Fabrikas 
Daug Viršlaikių

BONNERT MFG. COMPANY
104-13 MERRICK ROAD 

JAMAICA, L. L 
----------------------------- -------------------- <221

VULKANIZUOTOJAI
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.
(90)

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ ♦

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
r_________________________ <2Ž2

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

Ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

____________  <9D-

VAGONŲ 
DĄRBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ 

GERA ALGA 
IR VAKACIJOS 

KREIPKITĖS 
E. SANDT,

N. Y. DOCK 
RAILWAY

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

 (93)

DAILYDĖS, GONTORIAI. STOGDENGIAI. 
AUKŠTOS ALGOS. EASTERN STATES

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

GĄRDĘ$f CITY 6560.

chari.es
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FILMOS - TEATRAI
“ZOYA”--PUIKI FILMĄ APIE DIDVYRĘ MERGAITĘ

Drabužių Jungtinėm 
Tautom Rinkliava Ve

dama per Visą Men
New Yorko mieste liaudies 

ir vidurinėse mokyklose, taip
gi daugelyje kitų įstaigų 
įsteigta drabužių Jungtinėms 
tautoms sunešimo stotys. Paš
to skyriai taipgi tam patarnau
ja.

Mokyklos buvo manyta pa
laikyti drabužių priėmimo 
centrais tik per vieną pereitą 
savaitę. Bet drabužių vis dar 
labai daug gaunama, tad jie 
bus priimami mokyklose ir 
per visą šią savaitę.

Paakstinimui rinkliavos, pa
skirstyta ir dienos, šis trečia
dienis, 18-ta, mieste bus Sovie
tų Sąjungos diena. O 27-ta 
skiriama filipinams.

Do-Re-Mi

specialių repeticijų- 
Šią savaitę vienų tik 

(taipgi ir moterų) 
įvyks antradienį, ba-

Rengiantis prie Aido Choro 
koncerto, įvyksiančio gegužės 
5 d., Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo salėj, choras turi ir 
daugiau 
pamokų, 
merginų 
pamokos
landžio 17, o vyrų trečiadie
nį, bal. 18; vyrai, kooperuoda
mi su Liet. Liaudies Teatro 
grupe, kuri rengiasi prie per
statymo komedijos “Moterims 
Neišsimeluosi,” sekmadienį, 22 
balandžio, Ukrainian National 
Home, 216-18 Grand St., už
leidžia teatro grupei svetainę, 
patys nueidami su savo repeti
cijomis į Am. Liet. 
Kliubą. Visų, moterį) 
pamokos, įvyks, kaip 
tai, penktadienį.

* * #

Invitations: Mr. Frank Buck 
has invited the Chorus to a 
party, given by Laisve to all 
those who had worked at some 
of Laisves’ affairs. However 
the party didn’t take place on 
the day it was scheduled. It is 
postponed to Saturday, April 
21. This was on account of 
the mourning for our Presid
ent. F. D. Roosevelt.

Other invitation is to sing 
at the May 1st affair which is 
to take place on April 27, at 
the Lithuanian American Ci
tizens’ Club, 280 Union 
The Chorus had 
invitations, •x

New officer:
nis has been unanimously ele
vated to the exalted position 
of the Vice-President of the 
Chorus. The departed Vice- 
President (he “departed” into 
business) Jonas Lazauskas 
finds that his occupation is 
keeping him busy evenings, at 
least for the present, and can
not attend the Chorus’ rehear
sals. We are with you, Vice- 
Pres.

Piliečių 
ir vyrų 
papras-

Miestąvo Radijo Programa 
Roosevelto Pagarbai

Betaupydamos “Atei
čiai,” Seserys Nusi - 

taupė Iki Mirties
Pereitą sekmadienį miesta- 

vos radijo programos valandą, 
pradedant 1 per pietus, majo
ras LaGuardia pašventė kal
bai apie prezidentą Roosevel- 
tą, jo pagarbai.

O geriausia pagarba, sakė 
majoras, bus ta, kada ameri
kiečiai parodys vieningumą 
paramai prezidento Roosevel
to programos už gerovę ii- tai
ką pasauliui, visiems pasaulio 
žmonėms.

“Mes turime teikti savo vi
są paramą tiems, kurie pildys 
jo programą. Tai mūsų atsa
komybė — dirbti už geresnį 
pasaulį, koki jis planavo.”

Majoras išreiškė visų ame
rikiečių liūdnas nuotaikas, sa
kydamas: “Mano namai nebe 
tie — juose atmosfera liūdna. 
Mano raštinė nebe ta. Mūsų 
gatvės nebe tokios... Retai 
pasaulis tebūna tokiame liū
desyje, koks užėjo pereitą 
ketvirtadienį.”

La Guardia sakė, jog Ame
rika yra dėkinga, kad Roose
veltas gyveno, kadangi jis bū
tų buvęs taip jau didžiu už tai, 
ką jis atliko pirm karo, kaip 
kad ir už atsiekimus karo lai
ku.

“Šis nėra vienintelis karas, 
kuriame jis kariavo,” sakė ma
joras. “Jis kariavo prieš skur
dą, sunkumus, kęsmus, ligas 
ir neteisėtumą nuo pat pir
mos dienos pareigose.”

LaGuardia sakė, kad jis su
sipažino su Rooseveltu Italijoj, 
laike pirmojo pasaulinio karo. 
Rooseveltas tuomet buvo lai
vyno sekretoriaus padėjėju. 
Paskui jis jį susitiko jau esant 
prezidentu, rudenį 1933 metų, 
kada “kraštas buvo baisioje 
padėtyje, su nedarbu, sąmy
šyje, nusiminime ir alkyje.” 
Tuomet prezidentas kalbėjo 
jam apie planą. 1 
kad jis prašalins 
skurdą, 
tas.”

“Nei 
kentėjo
nuostolių sąrašus, kaip sužino
jus apie prezidento mirtį. Ji
sai nemirė. Jisai turi paskirtį 
su Pergalę.”

Majoro kalba buvo viena iš 
tūkstančių programų, kurios 
savo vyriausia tema pasirinko 
prezidentui pagarbos pareiški
mą vieton reguliarių pasilinks
minimo ir žinių analizo pro
gramų.

tačiau, atrasta, 
organiškai joms 

tik išbadėjusios, 
išreiškė ne vienas

Planas buvo
krašto 

įvykin-

vienas namas 
daugiau skaitant karo

nenu-

. Pereitą savaitę, kaimynų pa
šaukta, policija rado pavojin
gai sergančias, pusgyves, dvi 
seseris Catherine ir Mary Do
novan, jų namuose, 791 Green
wich St., New Yorke. Jas nu
vežė į Columbia Hospital. Iš- 
egzaminavus, 
kad niekas 
nekenkia, 
“Vargšės, 
apgailą.

Tačiau po jų išvežimo ligo
ninė, policija apžiūrėjus jų 
butą rado $82. pinigais ir $24,- 
354 bankų knygelėse. Tai vis 
“ateičiai” krauta. Tačiau Ma
ry, 82 m., pereitą sekmadie
nį iškeliavo pas mirusius — 
be pinigų. Catherine, 67 metų, 
irgi vargiai bepasveiksianti.

Kas Dar Turite Dovanų 
Lietuvos Vaikams?

Jam Skirta Būti Paneles 
Kontrolierių

“Parė” Šį Šeštadienį
Šį šeštadienį, bal. 21 d. (Ap

ril 21st), 7 vai., Laisvės salėje, 
pasimatykime visi, kurie esa
me dirbę dienraščio Laisvės 
parengimuose. Būkime svetai
nėje, 427 Lorimer St., Brook
lyne. Užkąsime, išgersimo ii’ 
draugiškai pasikalbėsime.

Taipgi yra užkviestas visas 
Aido Choras. Prašome chorie- 
čių įsitėmyti pakeitimą dienos 
ir dalyvauti.

Laisvės Adm.

accepted
Ave. 
both

* #

Charles Yuk-

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Moterų Komiteto su Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tu bendrai vestasis Lietuvos 
vaikams dovanų vajus eina 
prie pabaigos. Norima baigti 
dėl to, kad ne už ilgo bus bai
giamas ir 9-sis Siuntinys.

Vajus buvo specialiai skir
tas Moterų Tarptautinės Die- 

Inos ir Motinų Dienos minėji
mų proga pasveikinti Lietuvos 
motinas su dovanomis kare nu
kentėjusioms, nacių okupaci
jos nuvargintiems Lietuvos 
vaikams. Dovanomis, pirmoj 
vietoj, bus aprūpinti našlai
čiai, o paskiau ir visi kiti 
reikalingieji pagalbos vaikai.

O kiek ten beliko nereika
lingų pagalbos, nesunku su
prasti, žinant, kokį sunaikini
mą barbarai naciai paliko vi
sur, kur tik jie praėjo. Tas su
naikinimas ypatingai didelis 
miestuose ir prie didžiųjų ke
lių. Jie apiplėšė žmones iki 
paskutiniam visur, kur tik ne
sibijojo kišti savo kiaulišką 
snukį.

Moterų Apšvietos Kliubo su 
mezgėjomis ir siuvėjomis susi
rinkime .šio ketvirtadienio va
karo 8 vai., Laisvės salėj, vėl 
bus sunešimas dovanų. Kas 
dar turite, atneškite.

Kliubietč.

Iš pažiūros atrodo, kad jam 
turėtų neblogai sektis su pa
nelėmis sugyventi. Tačiau tu
rėti reikalą su panelėmis nėra 
baikos. . ., kaip parodys “pats

Popiera karui bus dar labai 
reikalinga ilgą laiką ir po ka
ro užbaigos Europoje.

Woodward Avenue 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.
UNION SQ. 

147 FOURTH AVE. 
Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapoj 
Tclcf.: GR. 7-7553 

( 2539

Petras Grabauskas

Stanley Teatre, 7th Ave. ir 
42nd St., New Yorke, balan
džio 14-tą pradėta rodyti nau
ja Sovietų filmą “Zoya.”

Filmą paremta tikruoju gy
venimu ir mirtimi komunistės 
jaunuolės, kuri, būdama vos 
18 metų, išlaikė nacių kanki
nimus ir nugalėjo pačią mirtį. 
Jinai prie jos kartuvių nacių 
suvarytiems jos žmonėms šau
kė neraudoti, bet kovoti prieš 
pavergėjus, užtikrindama per
galę. Ta didvyre mergaite bu
vo Zoya Kosmodemyanskaya, 
st u dentė.

Pergalė tuomet buvo dar to
lima. Vokiečių naciškų bandi
tų gaujos briovėsi vis gilyn į 
Sovietų Sąjungos žemę, link 
jos gimtosios ir numylėtosios 
Maskvos. Zoya girdėjo, kad 
Stalinas ir visa Sovietų Sąjun
gos vadovybė šaukė sunaikinti 
priešą pirmiau, negu jisai pa
sieks Maskvą. Minios jaunimo, 
k om u n i st i n i s—j a,u n i m as pirmo
se eilėse, traukė į mobilizacijos 
punktus prašytis liuosnoriais į 
frontą ir partizanais pavojin
goms užfrontės kovoms.

Pastarosioms pareigoms bu
vo parinkti už vis geriausieji 
iš geriausių. Tose parinktiniau- 
sių eilėse buvo Zoya. Ir mes ją 
matome ištvermingai žygiuo
jančią, narsiai kovojančią ir, 
pagaliau, nacių pagaunamą 
partizaninėje užduotyje iš
sprogdinti kokį svarbų na
ciams punktą .

Prasideda baisus kankini
mas, kad jaunuolė išduotų sa
vo draugus. Bet iš jaunos ko
votojos neišgauna nei žodžio. 
Jinai tyli. O kada prabyla, pa
smerkiantieji nacius pražūčiai 
žodžiai svilina jos kankinto
jus ir jie tik skubina kaip nors 
jai užčiaupti burną.

Kankinimų protarpiais, ku
rie yra aršesni už mirtį pri
kankintam ir laukiančiam nau
jų kankinimų žmogui, jinai 
pergyvenimui naujų kančių se
miasi sau stiprybės atsimini
mu laimingos vaikystės, viltin
gos ir džiaugsmais svaiginan
čios jaunystės, kurią vokiečių

kraštui i]’ kerštu 
Zoya miršta ant

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Tai dabar jau visa Lietuva 
laisva ir suvienyta. Bet turime 
nepamiršti, kad jos karo žaiz
dos sunkios ir baisios.

Padėkime jai tas žaizdas 
užsigydyti! Suteikime Lietu
vos žmonėms medžiaginės pa
ramos — drapanų, čeverykų, 
gyduolių, maisto produktų!

Aukokite patys, prašykite 
kitus aukoti!

* * MIRE
And now, let’s all attend re

hearsals and prepare ourselves 
for the Chorus’ Annual Spring 
Concert, to be held on May 
5th, at the Lithuanian Amer
ican Citizens’ Club.

Special rehearsal for women 
only will be on Tuesday, April
17. Rehearsal for men only 
will be on Wednesday, April
18. This rehearsal will be held 
at the Lith. American Cjtiz. 
Club in order to cooperate 
with a theatrical group who 
are rehearsing Wednesdays at 
Laisve Hall a comedy “Mote
rims Neišsimeluosi.”

On Friday, April 20, re
hearsal will be as usual, where 
entire Chorus will assemble 
at Laisve Hall, 419 Lorimer 
St., Brooklyn.

I’ll be seein’ you.
Corresp.

PIRKITE KARO BONUS!

m.Albinas Tarasevičius, 29 
amžiaus, gyveno 1088 Flush
ing Ave., Brooklyne, mirė ba
landžio 13 d., Kings County 
Ligoninėje. Kūnas pašarvotas 
J. Garšvos' koplyčioje, 23,1 
Bedford Ave., Brooklyne, ku
ris -rūpinasi šių laidotuvių pa
reigomis. Laidotuvės įvyks ba
landžio 18 d., Long Island Na
tional Cemetery, Pinelawn, L.

Velionis paliko nuliūdime 
pusbrolį Peter Kalibat.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 910 has been issued to the undersigned 
to sei) beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage *Control Law 
6818 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO DISCULLO & 
CONOETTINA STALTARI 

(Zi Francisco Beet.)
0818 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

T

gyvenimas” visiems tiems, ku
rie matys Petrą ateinančio sek
madienio popietį, balandžio 
22-rą, Ukrainian National 
Home, 216 Grand St., Brook
lyne.

Petras Grabauskas, kaip ži
nia, turi rolę teatro direkto
riaus komedijoj “Moterims 
Neišsimeluosi,” kurią Lietuvių 
Liaudies Teatras perstatys šį 
sekmadienį. Tenai jam teks 
valdyti panelę Zosę (šertvie- 
tytę), su kuria jis net kontrak
tą turi, bet. . . Bet tą viską 
bus kur kas smagiau matyti, 
negu apie tai skaityti.

Vaidinimas prasidės lygiai 
4:30. Bilietų kaina $1. Ir ne
padarysite klaidos juos įsigiję 
iš. anksto, tuomi išvengdami 
laukimo prie durų eilėje ir pa
vėlavimo. N. T.

McCarren Parkas, Green- 
pointėj, vartojamas Brooklyn 
Technical High School moki
nių bėgimo sportui. Kas dieną 
po pamokų į parką pribūna po 
200 studentų bėgimo prakti
koms.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ĖVergreen 7-6868

9—12 ryte '
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer 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

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS 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 Hewea St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9608

užneštas jos kraštui karas iš 
jos pagrobė. Semiasi stiprybę 
iš savo didžiojo krašto, iš jo 
vado Stalino. Ji mato sunai
kintas branginamas knygas, 
jos žmonių didžiu pasiaukoji
mu išbudavotus pastatus. Ma
to pavergtus, kankinamus sa
vo žmones. Jos krūtinė dega 
meile savo 
budeliams.
kartuvių su šauksmu savo žmo
nių į pergalę.

Filmą apie Zoya gyvai pri
mena lietuviu tautos ir visos 
Sov. Sąjung. kitą didvyrę Mar. 
Melnikaitę, apie kurią bile die
ną gausime knygelę, artistiš
kai parašytą Antano Venclo
vos. Skirtumą tarp tų dviejų 
mergaičių trumpo, bet skais
taus gyvenimo bus tik ta, kad 
Zoya augo ateities laime ir 
šviesa alsuojančioj Maskvoj. O 
Melnikaitė augo vargelyje Za
rasuose, Smetonos ir jo paka
likų tamsa ir išnaudojimu sle
giamoje Lietuvoje. Laisvė ir 
laimė jai tenusišypsojo tik ma
žiau vienų metų. Tačiau abi 
mergaitės didvyriškai mirė už 
savo garbingą kraštą, už savo 
ir viso pasaulio žmonių laisvę 
ir laimę.

Filmą “Zoya” pamatytina 
kiekvienam. Greta filmos apie 
Zoya, teatre perduodama Sta
lino prakalba, pasakyta So
vietų Sąjungos 27 metų sukak
tyje, Maskvoje.

Didysis Detroitas labai gra
žiai įsisiūbavo remti Lietuvos 
žmones. Jie jau kelintu kartu 
surenka, gražiai paruošia ir at
siunčia daug drapanų ir če- 
verykų. Garbe detroitiškiam 
L. P. Teikimo Komiteto sky
riui, jojo vadams ir visiems 
patriotingiems lietuviams!

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-BROOKLYN,

17 d., šapolo-Vaiginio 
ALDLD 55 kp. susirin- 
nariai bandykite 
turimo prisirengt 
kuris jvyks geg.

daly- 
prie 

19 d. 
narių

Balandžio 
salėje jvyks 
kimas. Visi 
vauti, nes 
parengimo,
Taipgi atsiveskite ir naujų 
jrašyti j kuopą, nes dabar eina va
jus gavimui naujų narių.- M. Sta- 
kovas.

Buzelio 
ir At- 
kp. su-

E. NEW YORK-RICHMOND 
HILL, N. Y.

Balandžio 18 d., 8 v. v. 
patalpoj, kampas Crescent 
lantic Ave. jvyks LLD 185
sirinkimas. Nariai, kurie tik galite, 
malonėkite dalyvauti. Kurie dar ne- 

i užsimokėję už šiuos metus, malo- 
; nėkite užsimokėti šiame susirinki- 
i me. — V. Paukštys. (90-91)

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYNGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’U' nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-869?

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Mes turime i vairių rūšių laikrodėlių:

Jules, Jurgensen.

Persodlnam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

<r Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

rai-THIN RYTHil... Pr.c^
movement Smartly »tyi«J yellow

ROBERT
701 Grand St
Tel, ST. 2-2173

S317i

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




