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Prezidentas Rooseveltas sa-' 

kydavo, kad savo politiką jisi 
laiko truputį į kairę nuo cen-A5*0, 
tro. Tai buvo galima visiems 
matyti. Reakcija jo neapken
tė ir prieš jį visomis keturio
mis kovojo. O jis jos irgi nesi
gailėdavo.

Dabar plačiai spekuliuoja
ma, kurioje pusėje nuo centro 
laikysis naujasis prezidentas. 
Dešinieji mano, kad Truma
nas stovės truputį į dešinę 
nuo centro. O kairieji tiki, 
kad jis eis tais pačiais keliais, i _____________ ___ _____ 7
kuriais ėjo Rooseveltas. j kad 30 Amerikos laivų iš- i

Tik gyvenimas ir jojo dar-;laipįno savo kariumenę į.' 
bai parodys. Tiek jau galima |pjetinj gaJą Okinawos, Ja- 
džiaugtis, kad mūsų naujasis į ponijos salos < 
prezidentas savo didžiąsias60,000 amerikiečiu 
pareigas pradėjo labai gražia.. galos da]į. 
Visa demokratiškoji Amerika 
vėlina jam sveikatos ir pasi- Jankiai per įveržtus 
sekimo. ■ šius paėmė pozicijas

VOKIEČIAI SAKO, RUSAI TIK 7 MYLIOS NUO BERLYNO
S

Dar Tūkstančiai Jankių Amerikiečių Armija Paėmė'Nusižudė Leipzigo Val
dininkai su ŠeimomĮsiverže i Okinawą ; Nurembergą, Hallę; Anglai

Tokijo radijas skelbė,i Puola Hamburgo Pakrašcii is

mū- i 
už i

★ ★ ★ j trejeto mylių nuo Nahos,
Jau gatavos dvi didelės ir|Okinawos sostamiesčio., 

vertingos brošiūros. Lietuvai'_____________
Pagalbos Teikimo Komitetas! e

I i A ft — , * "T1 ! Patys Vokiečiai TuriMūsų Parama LietuviŲ I au- 
tai Antrojo Pasaulinio Karo; 
Metu.” Parsiduoda už 15 cen-i 
tų. Bus išsiuntinėta visiems! 
Komiteto skyriams. Tuojau 
reikia imtis išplatinimo. Kas 
už brošiūrą įplauks, eis Lietu-' 
vos žmonių paramai.

Paryžius, bal. 20 — Sep- 
Jie įgabenę i tintoji Amerikos armija 

į tąįfaktinai užėmė nacių par- 
' tijos šventmiestį Nurem- 
'bergą, apart vieno tvirto- 
'viško punkto mieste. Nu- 
! rembergas pirm karo turė- 
Ijo apie 400,000 gyventojų.

Hitlerininkai baisiu atka- 
| klumu gynė Nurembergą. 
: Amerikiečių artilerija su- 
j daužė fortus, kuriu cemen- 

Palaidot Hitlerininkjj
Sudegintus Belaisvius Am.eiįk°s a™ųa 

° į šturmu paėmė Halle, 200,-
Prie Elbos, Vokietijoj.— 

Amerikiečių komanda nu
sprendė, jog patys vokiečiai 

Lietuvių Literatūros Draugi- Gardelegeno gyventojai tu
jos Moterų Komitetas išleido 
taipgi 64 puslapių brošiūrą 
“Lietuvių Tautos Didvyrė Ma- darbo vergų, kuriuos naciai' 
ryte 
kaina 20 centų.
. šią brošiūrą parašė žymusis 
Lietuvos rašytojas Antanas

ri palaidot 1,100 talkinin- 
kišku belaisviu ir verstino '

V v

000 gyventojų miestą, ne
toli Leipzigo, į pietų vaka
rus nuo Berlyno. Šturmu 
paimdami didmiestį Leipzi
gą, jankiai suėmė 27,000 vo
kiečiu kariu.

Daugiau kaip 2,000 Ame-

rikos bombanešiu ir kovos 
lėktuvų bombardavo ir ap
šaudė vokiečiu naudojamus 
geležinkelius ir kitus kari
nius įrengimus Čechoslova
kijoje ir Vokietijoje į pie
tus nuo Berlyno.

Trečioji Amerikos armija 
puola vokiečius Asch mies
te, Čechoslovakijoje, ir pa
ėmė vietas už 60 mylių nuo 
svarbaus jos miesto Pilseno.

Amerikiečiai apgula na
cius Chemnitze. Vakar šioje 
srityje buvo suimta 35,000 
vokiečiu.

Šiauriniame fronto gale 
kanadiečiai įsiveržė į Em- 
deno uostamiestį. Anglai 
pasiekė punktus už 4 mylių 
nuo -Hamburgo priemiesčių 
ir šturmuoja Bremeną.

ėmę Leipzigą, amerikiečiai 
atrado nusinuodijusius mie^ 
sto valdybos rūme Leipzigo 
"majorą dr. Freybergą ir jo 
šeimos narius ir miesto iž
dininką dr. Lisso su šeima. 
Viso nusinuodijo 10 asme
nų, v

Sovietų kariuomenė jau 
arti Dresdeno.

Ką Maskva Oficialiai 
Praneša apie Mūšius 

Prieš Vokiečius

Melnikaitė.” Brošiūros gyvus sudegino murinėjęĮ 
daržinėje.

Į

“Jeigu reikės, tai durtu-
Venclova. Melnikaitės atvaiz- vais” bus priversti vokie- i 
<la brošiūrai piešė Lucy Rau-čiai iškast atskiras duobes' 
duvienė. ' ir gražiai palaidot kiekvie-!

Piknikai ir parengimai su-mą hitlerininkų sudegintai 
teikia puikią progą brošiūrų asmenį, 
platinimui.

TRUMANAS REIKALAUJA
IŠLEISI ROOSEVELTO 

SUMANYTUS ĮSTATYMUS

Sovietų Patrankos Daužo 
Berlyną, Sako Naciai; Jan
kiai Susisiekę su Rusais

Pasakojimai apie nacių žiau
rumus nebėra jokia naujiena. 
Tai žinoma visam svietui. Bet 
kai dabai- amerikiečiai patys 
savo akimis mato tų žiaurumų 
vaizdus, kalnus nužudytų žmo
nių lavonų, šimtus tūkstančių 
karo belaisvių, taip išbadėju
sių, jog paeiti nebegali, tai ka
žin kaip iš naujo žmogaus kū
ną supurto šaltieji šiurpuliai.

Tie mūsų, kariai, kurie tuos 
vaizdus mato, bijo, jog dauge
lis amerikiečių namie dar vis 
nenorėsią tikėti nacių žiauru
mui, dar vis tebesakysią, jog 
tai yra karinė propaganda 
prieš savo priešus.

Bet tai nėra jokia propa
ganda. Tai baisi, kruvina tie
sa !

Washington. —
■Trumanas turėjo pirmą pa
sitarimą " su demokratų ir 
republikonų kongresmanų 
ir senatorių vadais. Truma
nas leido jiems suprast, jog 
jisai dės energingų pastan
gų, kad kongresas išleistų 
įstatymus, kurių reikalavo -

sako amerikiečių i 
komanduotojai.

Beartėjant Amerikos ka- 
■ riuomenei prie Gardelege- 
ino, pirm kelių dienų naciai 
sudegino tuos žmones. Be- 
laidodami juos, vokiečiai 
gaus susipažint su gendan- t._... 

ičių lavonų dvoku, ir bent i velionis prez. Rooseveltas. 
i kai kurie Gardelegeno gy- 1 
ventojai gal nustos šneke- . 
ję, kad vokiečiai esą gera
širdžiai ir padoriai elgiasi 
su svetimtaučiais.

Tarp pageidaujamų įsta
tymų yra šie: užgynimas 
Bretton Woods konferenci
jos nutarimo dėlei tarptau-

Prezid. tinių finansų fondų, pratę
simas abipusiškai palankių 
sutarčių (numuštais mui
tais) tarp Amerikos ir ki
tų kraštų, palaikymas Kai
nų Administracijos Įstai
gos (OPA) ir šaukimas 18- 
metinių jaunuolių į karinę 
tarnybą be pataisymų, ku
rie siūlo per tam tikrą lai
ką kariniai lavint tokius 
jaunuolius Amerikoje, pirm 
siunčiant juos j mūšių fron
tus. p

■ Maskva. — Išsivystė mū
šiai, kurių tikslas yra pa
platinti Raudon. Armijos 
prietikes vakarinėje < 
ir Nesse upių pusėje.

Sovietų kariuomenė 
mūšius linkui Dresdeno i 
prasiveržė per Neisse upę : 
ir paėmė miestus Forst,i 
Muskau ir Weisswasser. i 
Antroji lenkų armija ūžė- 1 
mė Rothenburg miestą. 
Raudonarmiečiai paplatino 
savo prietiltę vakariniame 
Odro upės šone, linkui Ber
lyno.

Čechoslovakijos žemėje 
Raudonoji Armija į šiaurių 
rytus nuo Hodonin miesto 
atėmė iš vokiečių geležin
kelio stotis Ledrovice ir 
Svatoborice ir kelias kitas 
gyvenamąsias vietoves.

Į žiemius nuo Austrijos 
sostamiesčio Vienos sovie
tiniai kariai užėmė geležin
kelio stotis Altlichtenwarth 
ir Asparn ir keletą kitų gy
venamųjų vietų.

apygardoje. A s s o c i ated' 
Press rašo, jog sovietinė 
kariuomenė arti Bernau, 4 
mylios į šiaurės rytus nuo 
Berlyno ir įsiveržė į Han- 
gelsbergo sritį, 7 mylios 
nuo vokiečių sostinės.

Pasak nacių, sovietinė 
artilerija bombarduoja vi
dujinius Berlyno apsigyni
mus. Vokiečiai permetė į šį 
frontą visą galimą atsargi
nę savo kariuomenę. Siau
čia kruviniausias mūšis iš 
visų, kokie bet kada įvyko 
visoje istorijoje, kaip skel
bė Berlyno radijo komen
tatorius. Sovietų kariai 
prasiveržė per Spree upę, 
prie kurios Berlynas stovi.

Penktadienį naciai sakė, 
■priekiniais daliniais į pie- jog rusai jau prįe Berlyno

London, bal. 20. — Vo
kiečių radijas pranešė, kad 
rusai užėmę pozicijas už 7 
mylių į rytus nuo Berlyno. 
Vokiečių komanda tuo pa
čiu laiku sakė, jog Raudo
noji Armija paėmė vietas 
už 13 ir pusės mylių nuo 
Berlyno miesto ribų. Rau
donarmiečiai taip pat pa
siekę punktus už 16 mylių į 
pietų rytus nuo Berlyno.

Miesto gaisrai nušviečia 
naktį rusams kelią artyn 
Berlyno.

United Press
dentas paskelbė neoficiali 
pranešimą, kad 
jungę pirmieji 
amerikiečių armijos būriai: 

Odro i su Sovietų kariuomenės :
I J ’J -O - -

per tus nuo Berlyno, Dresdeno l vartų.

korespon-

jau susi- 
Trečiosios

PERGALES DIENA BUS 
BENDRAI TALKININKŲ 
PASKELBTA IR MINIMA

London.—Anglijos prem- skelbti, 
jerui Churchillui buvo pa
statytas klausimas seime, 
kada bus V-E diena, reiš
kia, pergalės diena? Chur- |mui platų pranešimą apie 
chillas atsakė, jog trys di-'karo eigą ir numatomą lai- 
dieji talkininkai kartu pa- imėjimo laiką, 
skelbs, kuomet karas prieš 
Vokietiją bus laimėtas; jie 
tuo pačiu sykiu iškilmingai 
minės pergalės laimėjimą.

Menama, kad premjeras 
iChurchillas po poros savai
čių ar kiek vėliau duos sei-

Talkininkų armijos vaka
riniame fronte iki šiol įvyk
dė, kas buvo iš anksto su
planuota, ir dažnai pralen-

Churchillas pastebėjo, jog kė planus. Armijų vadai ga- 
jis turi nuovoką, kada Vo
kietija bus sumušta, bet nyti jų planai dėlei galuti- 
dar būtų peranksti tatai i no Vokietijos sumušimo.

li iš to spręst, kad bus įkū-

Net lengviau ant širdies pa
sidarė, kai prezidentas Tru- 
manas savo pirmoje prakalbo
je pareiškė, kad naciškieji 
kriminalistai bus sumedžioti ir 
nubausti. Jie niekur nepabėgs 
ir nepasislėps. Jie bus surasti 
kad ir pačiame gale pasaulio!

Jei hitlerininkai manė, kad 
mūsų naujasis prezidentas ro
dys jiems kokio pasigailėjimo 
ir pakeis nusistatymų linkui 
karo kriminalistų, jų visos vil
tys pavirto sapnu.

Žymieji Belaisviai
London. — Tarp nacių 

suimtų amerikiečių yra 
John G. Winant, sūnus A- 
merikos ambasadoriaus An
glijai; anglų karaliaus gi
minaitis lordas Lascelles, 
anglų feldmaršalo Alexan- 
derio pusbrolis kapitonas 
Michael Alexander, ir prem
jero Churchillo sesers sūnus 
Giles Romilly.

Mūsų Kariai Žino, 
Ką Reikės Daryti,

Užklupus Hitlerį

Gener. Pattono Kariai 
Sučiupo Belaisvių 
Sąrašus Vokietijoj

a-

Nėra Skirtumo, kas Pirmiau 
Pasieks Berlyną

Pagaliau “suminkštėjo” šir
dis ir Brazilijos diktatoriaus 
prezidento Vargas’o. Jis pa
skelbė politiniams kaliniams 
amnestiją. Iš kalėjimo esąs 
paleistas Brazilijos Komunis
tų Partijos vadas Luis Carlo 
Prestes. Prestes buvo uždary
tas už geležinių grotų nuo 
1937 metų.

Vargas kalėjime laikė ir pū
dė taipgi drąsų vokietį komu
nistą Harry Berger. Tą išlai
kė Bastilijoje nuo 1935 metų. 
Tuo tarpu vokiški naciai Bra
zilijoje vaikštinėjo laisvi! '

Washington. — Jungtim 
Valstijų karo sekretorius 
H. L. Stimson sakė, jog nė
ra skirtumo, ar rusai ar a- 
merikiečiai pirmi įsiverš į 
Berlyną.

“Visi mes kovojame kai
po talkininkai prieš na
cius,” sakė Stimsonas: “Mes 
turime sveikinti vieni kitus 
už kiekvieną žingsnį daro
mą linkui visiško nacių su
mušimo. Šiaip ar taip, visų 
mūsų tikslas yra sutriuš
kint vokiečių armiją ir na
cių valdžią; tai svarbiau, 
negu užimti vieną ar kitą 
geografinę vietovę.”

Washington. — Laikraš
tininkai užklausė Amerikos 
karo sekretorių H. L. Stim- 
soną, ar amerikiečiams iš
aiškinta, ką daryt su Hit
leriu, jeigu jie suims jį. 
Stimsonas atsakė:

“Galite būti tikri, jog 
mūsų kariai žinos, ką stf 
juom daryti. Jeigu Hitleris 
nesipriešins suėmimui, jis 
bus suimtas ir atiduotas 
aukštesnei vyriausybei, ku
ri darys sprendimą, 
bus elgiamasi ir su 
aukštaisiais naciu 
ninkais.”

Taip 
kitais 
valdi-

Paryžius. —Trečiosios 
merikiečių armijos kariai, 
generolo Pattono koman
doj, pagrobė pilnus sąrašus 
talkininkiškų belaisvių Vo
kietijoje. Sykiu amerikie
čiai suėmė 10 vokiečių ofi
cierių ir 40 kareivių, tvar
kiusių tuos sąrašus. Ant 
-atskirų kortelių surašyta 
kiekvieno belaisvio vardas, 
pavardė ir vieta, kur jis pa
skiausiu laiku buvo. Miru
sieji (bei nužudyti) belais
viai taip pat sužymėti.

Belaisvių sąrašus sučiu
po tas pats amerikiečių 
junginys, kuris pirmiau pa-

Jugoslavu Laimėjimai
Belgrad. — Jugoslavų 

liaudies armija Slavonijoje 
bal. 19 d. atėmė iš vokiečių 
Boksic, Lug, Rastovac ir 
kelis tuzinus kitų miestų 
bei miestelių.

REIKALAUS PRIIMT 
LIUBLINO ATSTOVUS

* Maskvos radijas sakė, jog 
Sovietai ir toliau reikalaus, 
kad Lenkijos (Liublino) 
valdžia būtų pakviesta į 
San Francisco konferenciją. 
Radijas pabrėžė, kad ta 
valdžia atstovauja Lenkijos 
žmonių dauguomenę.

grobe 100 milionų dolerių 
nacių aukso vienoje drus
kos kasykloje.

(Tąsa 5-me pusi.)

Mindanao saloj Filipi
nuose amerikiečiai po my
lia per valandą marguoja 
artyn Davao uosto.

----------------------------------------------------------------------------------j------------------------------------------------------------------- ■

Vakarę Fronte Suimta Suskaityta Jau Apie
Daugiau kaip Du | 317 000 Naci

Miliūnai Nacių . D L c -i • ty Ruhr Sotyje
Washington.— Nuo ame- i 

rikiečių ir anglų įsiverži- 
mo į Franciją iki balandžio tyta 316,930 vokiečių’karei- 
19 d. š. m. buvo suimta 2 
miiionai 100 tūkstančių vo
kiečių karių vakariniame apsuptoj Ruhr srityj, vaka- 
fronte, kaip pranešė Jungt.. ringje Vokietijoje. Bet dar

Vokietija. — Jau suskai-

vių ir oficierių, kuriuos a- 
merikiečiai ir anglai suėmė

Valstijų karo sekretorius 
Henry L. Stimson. Vien da
bartinį mėnesį vakariniai 
talkininkai paėmė nelaisvėn 
daugiau kai|V 900,000 na
cių.

Sunku net suprasti, kodėl 
vokiečiai taip žudo savo 
tautą, bergždžiai priešinda
miesi talkininkams, sako 
aukštieji Amerikos karinin
kai.

Amerika Nepriėmė Antro Sovietų Paraginimo Kviesti 
Lenkijos (Liublino) Atstovus į San Francisco

ne visi Ruhr belaisviai su
skaityti. Iš amerikinio šta
bo pranešama, kad būsią, 
dar desėtkai tūkstančių su
imtų tenai nacių.

Tai skaitlingiausias prie
šų suėmimas šiame kare po 
Stalingrado, kur suimta 
330,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių. Associated Press 
spėja, kad Ruhr krašte gal 
pasirodys suimta net dau
giau nacių, negu Stalingra
de, kada jie visi bus sus-

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė ne
priėmė ir antrojo Sovietų 
raginimo kviesti veikian
čiąją Lenkijos (Liublino) 
valdžią į Jungtinių Tautų 
konferenciją San F'rancis- 
coj. Amerikos valstybės de- 
partmentas pareiškė:

“Jungtinių Valstijų vy-

riausybė dar laikosi tos 
nuomonės, kad tiktai nauja 
(Lenkijos) tautinės vieny
bės laikinė valdžia turėtų 
būti pakviesta į šią konfe
renciją, pagal Krymo su
tartį” (tarp prez. Roose- 
velto, maršalo Stalino ir 
Anglijos premjero Chur
chillo).

Klausimas dėl Lenkijos 
atstovybės bus svarstomas 
ir pasitarimuose tarp at
vykstančio Sovietų užsienio 
reikalų komisaro Molotovo, 
Anglijos užsieninio ministe- 
rio Edeno ir Amerikos val
stybės sekretoriaus Stetti- 
niaus. Svarstymuose daly
vaus ir Amerikos ambasa-

dorius W. Averell Harri
man ir Anglijos ambasado
rius Sir Archibald Clark 
Kerr, atskridę iš Maskvos j 
Washingtona.

Veikiančiąją L en k i jos 
(Liublino) valdžią pripažįs
ta Sovietų Sąjunga, Jugo
slavija ir Čechoslovakija.

Maskva. — Sovietinės jė
gos bal 18 d. sunaikino bei 
apšlubino 96 vokiečių tan
kus ir motorines patrankas 
ir nušovė 115 nacių lėktu
vų.

Trečioji Amerikos armi
ja puola vokiečius Asch 
mieste, Čechoslovakijoje, ir 
Vokietijoj į pietus nuo Ber
lyno.
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valstybės, esančios išlaukyj Tarybų Są
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mis Tarybų Sąjunga turėtų pirmiausiai 
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Paskui galės pasekti ir kiti Balkanų 
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garija, — kai jie pilnai susitvarkys ir 
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sių juos į karą prieš Jungtines Tautas.
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Istorinės Dienos Vokietijoj
Hitlerinė Vokietija, kaip ta piktoji 

gyvatė, kapojama į šmotus. Ji buvo per
kirsta pusiau, kai generolo Pattono 3- 
čioji armija įžengė į Čechoslovakijos te
ritoriją. Tiesa, Berlynas dar gali susi
siekti su pietinėje Vokietijoje esančiomis 
vokiečių armijomis, bet tai tegalįs pada
ryti tik per Dresdeną, per Čechoslovaki- 
ją; neužilgo ir Dresdenas bus užimtas; 
neužilgo, beje, Vokietija gali būti suka
pota net į keletą šmotų.

Šitaip griūva hitlerinė tvirtuma. Pir
miau buvo sudaužyta “Europos tvirtu
ma”, kuria Hitleris didžiavosi. Dabar 
baigiama daužyti “Vokietijos tvirtuma.” 
Iš visų pusių Jungtinių Tautų armijos 
šiandien ją griauna, daužo.

Ruhr’o srity j mūsų armijos jau paėmė 
į nelaisvę, palyginti, labai trumpu laiku, 
virš 300,000 vokiečių belaisvių.

Leipzigas žlugo. Niurenbergas, nacių 
šventavietė, paimtas. Hąmburgui grū
moja britai. Hollandijoj kanadiečiai nai
kina vokiečius tūkstančiais. Iš rytų pu
sės Raudonoji Armija smogia paskuti
niuosius didžiulius smūgius. Karaliau
čiaus apylinkėje vokiečiai baigiami nai
kinti, — neužilgo turės žlugti Pillou 
tvirtuma ir tuomet viskas bus ten baig
ta. Breslau garnizonas dar kol kas lai
kosi, bet neužilgo ir jis arba turės būti 
sunaikintas arba pasiduos nelaisvėn ir 
miestas bus išvaduotas. Austrijoje ir Če- 
choslovakijoj Tolbuchino ir Malinovskio 
armijos kasdien sistematiškai žengia 
pirmyn, naikindamos fricus.

žodžiu, hitlerinė Vokietija gyvena pa
skutines savo dienas ir mes esame liu
dininkais (kaip smagu!) josios visiško 
žlugimo proceso!

Idijotas Hitleris šaukia savo “viernuo- 
sius” laikytis “prieš Aziją,” prieš “žy
diškus bolševikus”; vakarinį frontą jis 
net pamiršta. Dar jam vis, mat, rūpi su
skaldyti Jungtinių Tautų vienybę.

Podraug Jungtinių Tautų armijos iš
laisvina desėtkus tūkstančių karo belais
vių, subruktų į koncentracijos stovyklas.

Šimtai tūkstančių belaisvių jau yra 
palaidoti, — tik kaulai, tik pelenai pasi
likę krematorijose arba žemėje.

Naujos baisenybės, naujos žiaurybės 
kasdien ir kasdien atsistoja prieš mūsų 
karių akis!

Abejojama, ar atsiras kada nors toks 
žmogus, kuris sugebės raštu ar žodžiu 
ar kitokiomis priemonėmis duoti paveik
slą to visko, kas šiandien Vokietijoje da
rosi, kas ten surandama!

Mes ge tegalim kol kas tik tuo ramin
tis, kad hitlerinė Vokietija gyvena pa
skutines savo dienas. Ji naikinama, kaip 
baisiausias žvėris, ir ji bus sunaikinta, 
ko laisvoji žmonija jau seniai trokšta ir 
laukia! t

Lenkai Nori Sutarties Su 
Tarybų Sąjunga

Jau senokai Tarybų Sąjunga padarė 
su Čechoslovakija 20-čiai metų bendro 
apsigynimo sutartį.

Tik šiomis dienomis panašią sutartį ji 
padarė ir su kita tvirta Balkanų valsty
be — Jugoslavija.

Šiuo metu Lenkijoje liaudis kelia rei
kalavimus, kad tokios sutarties siektųsi 
ir laikinoji Lenkijos valdžia. Darbinin
kai renkasi į mitingus, priimdinėja rezo
liucijas, raginančias savo vyriausybę pa
sekti Čechoslovakijos ir Jugoslavijos pa
vyzdžiu.

Be abejojimo, Čechoslovakija, Jugo
slavija ir Lenkija — trys svarbiausios, 
—didžiausios ir tvirčiausios — slavų

Luis Carlos Prestes Laisvas
Brazilijos prezidentas Getūlio Vargas 

amnestavo visus politinius kalinius, lai
kytus kalėjimuose per pastarąjį desėtką 
metų. Tarp amenstuotųjų yra žymusis 
Brazilijos liaudies vadas, Luis Carlos 
Prestes, kurį Brazilijos fašistai ilgai 
kankino katorgoje. Šį vyrą Brazilijos 
liaudis vadino “Vilties Vyčiu”. O. fašis
tai jį įkalino 1936 metais, kad jis vado
vavo Tautiniam Laisvės Susivienijimui. 
Prestes yra komunistas.

Iš viso amnestuotųjų skaičius siekia 
148 žmones, iš kurių 130 yra komunis
tai.

Prestes yra buvęs Brazilijos kariuo
menėje karininku ir jis uoliai kovojib už 
liaudies laisvę,, prieš svetimų imperialis
tų pasimojimus pavergti Braziliją, — 
imperialistų, kuriems Vargas ištikimai 
tarnavo.

Prestes buvo plačiai' žinomas ypačiai 
Pietų Amerikos respublikose, bet jį pa
žino ir kiti kraštai, kaipo drąsų, ištver
mingą, išmintingą liaudies vadą.

Buvo skelbta, kad Prestes’o sveikata 
kalėjime tapo visiškai palaužta, — jis 
buvo kankintas ir badu marintas. Jeigu 
jis išeis be sveikatos, aišku, Prestes ne
galės nieko veikti ir tuo būdu fašistai 
bus pasiekę savo tikslą.

Tačiau, visvien Prestes’o išlaisvinimas 
yra didelės svarbos dalykas visų Ameri
kos kraštų žmonėms, o ypatingai Brazi
lijos liaudžiai.

Gal gi, pagaliau, ir Brazilijoje pradės 
sušvisti saulės spinduliai. Getulio Var
gas pareiškęs, jog jis būsimuose ’prezi
dentiniuose rinkimuose savo kandidatū
ros nestatysiąs, tad tikimasi, jog bus ga
lima išrinkti padorų žmogų krašto pre
zidentu, kuriam vadovaujant Brazilijoje 
atsisteigtų demokratinė santvarka, ku
rią Getulio Vargas taip sužalojo.

Mrs. Rooseveltienė Rašys
Prezidento Roosevelto našlė, Eleanora 

Rooseveltienė, mėgia ne tik sakyti kal
bas, veikti visuomeniniame gyvenime, 
bet ir rašyti. Iki prezidentas buvo gyvas 
ji rašinėdavo kasdien tam tikroje spau
doje, savo kolumną pavadindama “My 
Day”. Prezidentui mirus, pasirodo, Mrs. 
Rooseveltienė rašinėjimą tęs, nors jos 
kolumna pareis jau nebe iš Baltojo Na
mo.

“Dėl to, kad aš buvau prezidento žmo
na, tam tikri suvaržymai neleido man 
pilnai pasireikšti,” rašo ji. “Dabar aš esu 
pilnai savystovi ir noriu rašinėti kaip 
laikraštininke.”

Žinoma, kad jai dabar bus daug leng
viau pasireikšti negu buvo pirmiau. Se
niau, kai ji ką nors parašydavo, tai, žiū
rėk, tūli ir bumbėdavo: “Aria, kaip pre- 
zid. žmona rašo!...” Dabar ji galės pilnai 
atvirai, kaip laikraštininke, pasireikšti 
ir niekas jai neprimes, būk ji taip ra
šanti dėl to, kad esanti prezidentę žmo
na.

Kodėl Kriminalistas Nėra Krimr 
nalistų Sąraše?

Iš Londono pranešama, jog ten vei
kiančioji t. v. ‘“komisija karo krimina
listams surašyti” paskelbusi, kad jos są
raše nėra įdėtas kaipo karo kriminalis
tas von Papenas, šiomis dienomis pasi

ūdavęs amerikiečiams į nelaisvę. Ši žinia, 
be abejo, nustelbs ne vieną anti-fašistą, 
kiekvieną taikos mylėtoją.

Argi von Papenas nėra karo krimina
listas? Žinoma, jis tokiu yra! Jis padėjo 
Hitleriui įsigalėti. Jis suko prakeiktąją 
hitlerinę karo mašiną, iki ji nepradėjo 
įrti. O kai toji mašina pradėjo braškėti, 
tai von Papen pasidavė amerikiečiams į 
nelaisvę, pasakydamas: “Ką gi jūs su 
manim, senu žmogum darysite?”

Su juo padaryti reikia taip: atiduoti 
teismui, kuris teis karo kriminalistus. 
Von Papen tiek pat dėl šio karo yra kal
tas, kaip Hitleris, Goebbelsas, Goerin- 
gas ir visa pasiutusi nacių šaika!

Amerikos ir Anglijos ar
mijos iš vakarų ir Raudo
noji Armija iš rytų baigia 
sutriuškinti paskutiniąsias 
hitlerinės Vokietijos jėgas. 
Kartuvės laukia tų karo 
kriminalistų, kurie išliks 
g y v ai s paskutiniuosiuose 
mūšiuose. Pasaulis pradeda 
apsivalyti nuo vyriausio 
šaltinio, kuriame veisėsi vi
soje istorijoje baisiausia 
pavietrė. Tolimųjų Rytų 
Hitlerio “Anti-Kominterno 
Ašies” dalis tik ką aplaikė 
skaudų diplomatinį smūgį 
po visos eilės militarinių 
pralaimėjimų ir laukia ne
išvengiamo s u n aikinimo. 
Tiesa, mus tebelaukia sun
kios kovos, bet mūsų prie
šas jau kovoja be jokios 
vilties laimėti:

Didžioji Koalicija, galin
goji Britanijos, Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų sąjunga parodė nepalau
žiamą. solidarumą kare ir 
greitu laiku ji turės save iš
bandyti sudėtinesniuose už
daviniuose įsteigti pastovią 
taiką.

Šis laikotarpis yra ypa
tingai tinkamas Jungtinėm 
Tautom susirinkti ir aps
varstyti klausimą, kokia 
tūrėtų būti įsteigta pasauli
nė organizacija, kuri galėtų 
pasilaikyti ir užtikrinti pa
stovią taiką. Dumbarton 
Oaks konferencijos planas, 
Krymo konferencijos pato
bulintas, patiekiamas susi
rinkusiems Jungtinių Tau
tų atstovams San Francis
co < apsvarstyįį,' kuomet . jie

Earl Browder

pradės balandžio 25 dieną 
posėdžiauti.

Bet reikia pabrėžti, kad 
daugumos Amerikos laikra
ščių užsilaikymas pasirodė 
labai netikęs. Jie sukūrė 
nuožiūros ir nepasitikėjimo 
atmosferą apie konferenci
ją — nuožiūros ir nepasiti
kėjimo mūsų vyriausiomis 
talkininkėmis, Britanija ir 
Tarybų Sąjunga. O tokiai 
atmosferai pateisinimo ne
siranda. Tai kenkia Ameri
kos reikalams ir prestižui. 
Mūsų šalis perstatoma taip, 
tartum jinai neimtų atsa
komybės už konferencijos 
rezultatus. Faktai gi pa
rodo ką kitą. Amerikos 
žmonės milžiniškoje daugu
moje pritaria Dumbarton 
Oaks planui ir pilnai pasi
tiki mūsų talkininkėmis.

Kasgi padarė galimu 
Dumbarton Oaks planą, 
kaipo realistišką pasiūly
mą? Jį padarė galimu Te
herano susitarimas, kuria
me trys didžiosios jėgos su
sitarė darbuotis išvien lai
mėjimui karo ir įsteigimui 
taikos. Kasgi padarė gali
mu pasirinkti balandžio 25 
dieną sušaukimui Jungtinių 
Tautų konferencijos? Ogi 
Krymo konferencija, kuri 
pakėlė Teherano susitari
mą į aukštesnį laipsnį dėl 
praktiškojo p ra vedimo gy
venimam

Be stiprios Anglijos-Ta- 
rybų Sąjungos - Jungtinių 
Valstijų vienybės bet kokia 
projektuojama pasaulinė

tautų organizacija būtų 
tiktai tuščias sapnas. Bile 
kokios diskusijos, kurios 
pamiršta šitą pamatinį fak
tą, gali tiktai pakenkti San 
Francisco konferencijos 

,darbui.
Pastovioji’ pasaulinė or

ganizacija negali būti su
per - valstybė (tai yra, val
stybė ant valstybių, arba 
pasaulinė valstybė). Negali 
todėl, kad sąlygos tebėra 
nepribrendusios sujungimui 
visų gyvuojančių valstybių 
pasaulin, mastu, net kad ir 
palaidžiausios federacijos j 
formoje. Šiuo klausimu ne
tenka nė argumentuoti, nes 
Amerika veikiausia bus ma
žiausia pasiruošus įstoti į 
tokią pasaulinę - valstybinę 
organizaciją. Viskas, kas 
šiuo tarpu galima įsteigti, 
tai tokia organizacija, ku
rioje gyvuojančios valsty
bės galėtų bendradarbiauti.

Tai tokie sumetimai nu
statė Dumbarton Oaks pla
no siūlomą organizacinę 
pasaulinės saugumo ir tai
kos organizacijos struktū
rą. Toje struktūroje centra
linė vieta pavedama Saugu
mo Tarybai iš vienuolikos 
narių. Planas reikalauja, 
kad visi tarimai, kurie susi
ję su veikimu, tai yra, su 
naudojimu spėkos prieš bi
le šalį, turi gauti pritarimą 
visų penkių nuolatiniųjų 
Saugumo Tarybos narių. O 
tai reiškia, kad už tai turi 
balsuoti Anglija, Jungtinės 
Valstijos, Tarybų Sąjunga, 
Francūzija ir Chinija.

Turi būti aišku, kad jo-

KAS KA RAŠO IR
SVEIKOJI TENDENCIJA

Labai smarkiai ir žymiai 
Amerikos žmonės keičia 
savo nuomonę apie Jungt. 
Valstijų santykius su Ta^ 
rybų Sąjunga. Tai esąs pa
tyręs ir paskelbė George 
Gallup, direktorius Ameri
can Institute of Public Opi
nion. Tasai institutas pra
vedęs apklausinėjimą tarpe 
piliečių ir suradęs nepapra
stų davinių. t

Jis sako, kad 1942 metais 
buvo klausiama amerikie
čių, ką jie mano, ar galima 
pasitikėti Rusija, kad jinai 
ir po karo kooperuos su A- 
merika? Tada, girdi, tik 39 
nuoš. paklaustųjų pasakė 
“taip, galima pasitikėti.” 
Betgi panašus klausimas 
buvo statomas prieš penke
tą savaičių ir jau net 55 
nuoš. teigiamai atsakė.

Gi vėliausiu laiku Ame
rican Institute of Public 
Opinion buvo suformulavęs 
tokį klausimą:

“Ką jūs manote, ar po šio 
karo Jungtines Valstijos ir 
Rusija turėtų pastoviai su
sivienyti — tai yra, susi
tarti, kad tuojau eis viena 
kitos apgynimui, jeigu kuri 
būtų ateityje užpulta?”

Panašus arba tolygus 
klausimas buvęs pastatytas 
ir 1943 metais. Ir štai tų 
dviejų apklausinėjimų re
zultatai :

1943 m. šiandien
Taip — 39 nuoš. 49 nuoš. 
Ne — 37 nuoš. 35 nuoš.
Nenusis-
prendę 24 nuoš. 15 nuoš.
Reiškia, nyksta iš Ameri

kos žmonių galvų nepasiti
kėjimas ir nuožiūra. O tai 
labai sveika tendencija. 
Nes tiktai pilname šalių pa
sitikėjime glūdi sklandus 
ir vaisingas bendradarbia
vimas.

Kad Amerikoje visuo-

met bus dalis žmonių, kurie 
bijos' raudonojo baubo, tai, 
aišku, netenka abejoti. Tik 
atminkime, kiek čia melo ir 
prasimanymų apie socialis
tinę šalį yra paskleidžiama 
fašistuojančios s p a ud o s. 
Tik pagalvokime, kiek tų 
nuodų išplaukia *lš mūsų 
klerikališkų, fašistiškų ir 
menševikiškų r e d a kcijų. 
Nereikia stebėtis, kad dau
gelis jų skaitytojų visai ne
begali atskirti baltą nuo 
juodo.

PASAKYTA NEGERAI 
IR NETEISINGAI

Chicagos kunigui Drau
gas džiaugiasi vyskupų pa
reiškimu. Jam ypatingai 
patinka ta pareiškimo vie
ta, kurioje vyskupai dar 
kartą prakeikia ir pasmer
kia marksizmą — šiame at
sitikime, Tarybų Sąjungą, 
nors jos vardo nepamini. 
Numetę porą žodžių, kad 
“fašizmo dienos ant visa
dos praėjo”, vyskupai šau
kia : •

“Tačiau mes susiduriame 
su veiklia, gudriai suorgani
zuota ir diriguojama mark- 
sinio totalitarizmo opozici
ja. Ši sistema pavergia ma
ses po diktatorine vadovy
be, įžeidžia jos inteligentiš
kumą savo propaganda ir 
kontroliuojama spauda ir 
tironiškai laužo įgimtas 
žmonių teises.”

Ir pagaliau: “Mes įstojo
me į šį karą ginti savo de
mokratiją. Tai mūsų iškil
minga atsakomybė, atsta
tant pasaulį, naudoti pil
niausią įtaką saugoti visų 
žmonių laisvę/’

“Pasakyta,” sako Drau
gas, “gerai ir teisingai”'. 
(D., bal. 17). f

Betąi pasakyta labai ^ne
gerai ir neteisingai. Nesą
monė ir netiesa kalbėti apie

SAKO
“marksinį totalitarizmą”, 
kuomet marksizmas reiškia 
aukščiausios rūšies demok
ratiją. Pirmu sykiu žmoni- 
jds istorijoje marksizmas 
žmonių mases padaro veik
liomis, įtraukia jas į gyve
nimą ir joj tvarkymą. Vys
kupų sapaliojimas, kad 
“marksizmas pavergia ma
ses” neturi nė krislelio tie
sos. Marksizmas arba so
cializmas pirmu sykiu išlai
svina mases, padaro jas sa
vo žemės ir jos gerybių sa
vininku.

Vyskupai kalba apie “į- 
gimtąsias žmonių teises”. 
Bet kokios tos teisės yra? 
Pirmiausia ir svarbiausia 
įgimta teisė yra gyventi. 
Žmogus turi teisę gyventi. 
O kad gyventi, tai jis turi 
maitintis. O kad maitintis, 
tai jis turi kontroliuoti 
maisto šaltinius. Bet kas 
šiandien prie kapitalizmo 
kontroliuoja maisto šalti
nius? Ogi saujalė išnaudo
tojų..

Reikia žinoti, ‘ kad šian
dien maisto šaltiniu nebe
galima skaityti tiktai že
mės. Įmonė arba fabrikas 
yra taip pat maisto šalti
nis. Toks jau moderniškasis 
mūsų gyvenimas.

Socializmas gi tuos mais
to bei pragyvenimo šalti
nius sugrąžina žmonėms. 
Reiškia, socializmas kaip 
tik atsteigia arba pirmu 
sykiu istorijoje apsaugo 
žmonių įgimtąsias teises.

Vyskupai d i d ž iuojasi, 
kad jie įstoję į karą už de
mokratiją. Irgi ne tiesa. 
Katalikų bažnyčios vysku
pai priklauso nuo Vatikano, 
nuo popiežiaus. ( Gi popie
žius dar ir šiandien nėra pa
skelbęs karo nei hitlerinei 
Vokietijai, nei militarinei 
Japonijai. Vadinasi, katali
kų bažnyčia nėra įstojusi į 
karą už demokratiją.

I kia pasaulinė organizacija 
'yra negalimas daiktas, jei
gu Amerika, Britanija ir 
Tarybų Sąjunga nesijaus, 
kad jųjų svarbieji reikalai 
toje organizacijoje yra ap
saugoti. Kadangi šios trys 
valstybės atstovauja tą ap- 
vienytą jėgą, kuri išgelbėjo 
pasaulį nuo fašistinės Ašies 
ir turi nusveriamąją mili- 
tarinę jėgą, pasaulinė orga
nizacija prasideda ten, kur 
jųjų interesai supuola. Pa
skui kitas šalis galima pri
taikyti prie tos organizaci
jos. Bet jeigu Trys Didžio
sios Valstybės nesusitaria, 
negali būti pasaulinės or
ganizacijos, į kurią silpnes- 
niosios šalys galėtų būti į- 
trauktos. Tasai alasas, kad 
Trys Didžiosios Valstybės 
norinčios valdyti mažąsias 
tautas, neturi jokio pagrin
do. Neturi todėl, kad tos 
didžiosios valstybės gali su
sitarti ir veikti išvien tik 
tokioj politikoje, kuri užtik
rina mažosioms tautoms 
nepriklausomybę ir pažan
gą. Iš antros pusės, mažo
sios tautos negali turėti jo
kios apsaugos, jeigu nebus 
vienybės tarpe Trijų Di
džiųjų.

Musų spauda paskutiniai
siais laikais kėlė šaukšte 
vandens audra dėl to, kad 
reikalaujama saugumo or
ganizacijos seime atskiros 
atstovybės Sovietinei Uk
rainai ir Sovietinei Balta
rusijai. Jie tai išaiškina 
Tarybų Sąjungos jieškoji- 
mu daugiau balsų. Bet tai 
yra perdėm klaidingas su
pratimas. Juk jeigu Tarybų 
Sąjunga klapatavotusi dėl 
kelių balsų daugiau ar ma
žiau, tai jinai visai nesidėtų 
prie planuojamos pasaulinės 
organizacijos, neigi Jungt. 
Valstijos dėtųsi. Todėl svar
ba siūlomos atskiros atsto
vybės • didžiosioms tarybi
nėms respublikoms glūdi 
kur nors kitur, o ne norėji
me turėti porą balsų dau
giau pasaulinės organizaci
jos seime. Svarba glūdi Ta
rybų Sąjungos pamatinėje 
politikoje duoti pilniausią 
išraišką įvairioms tautoms, 
iš kurių jinai susideda. Ta 
politika garantuoja toms 
tautoms apsisprendimo tei
sę net iki tos vietos, kad 
jos gali nusispręsti pasi
traukti iš Tarybų Sąjungos. 
Todėl reikalavimas atstovy
bės Ukrainai ir Baltarusi
jai išplaukia iš tos politi
kos. Jeigu balsai daugiau 
ar mažiau būtų taip svar
bu, tai nei viena didžioji 
šalis nesidėtų prie pasauli
nės saugumo organizacijos, 
nes nei viena iš jų nė va
landėlei nemano vertinti 
savo svorį toje organizaci
joje lygiomis su mažosio
mis tautomis. Lygus tautų 
balsas yra tiktai simbolis, 
kuris rodo, kad jos visos y- 
ra lygiai tautos, o ne todėl, 
kad jos turi tolygų svorį 
sprendime pasaulinių klau
simų. Štai kodėl pasaulinė
je organizacijoje sprendimo 
galia negali , būti pavesta 
jos generaliam seimui, kur 
mažiau kaip dešimtas pa
saulio gyventojų nuošimtis 
ir vienas pasaulio militari
nių jėgų nuošimtis galėtų 
lengvai balsavimu nugalėti 
suvienytas didžiąsias pa
saulio valstybes, jeigu bal
sai galėtų nuspręsti.

KLAIDOS PATAISYMAS
Vakar dienos (bal. 20 d.) 

mano straipsnyje “Labai 
Geri ir Gana Prasti Pavyz
džiai” pasakyta, kad mes 
turime Lietu v. Literatūros 
Draugijos 42 kuopas, pasi- 
mokėjusias duokles už vi
sus narius. Tai klaida. To
kių kuopų jau yra 54.

A. Bimba.

L t
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Aleksandras 
Gribojedovas 

(1795—1829)
Aleksandras Gribojedovas rusų lite

ratūroje yra politinės komedijos kūrė
jas. Dar daugiau, jis yra politinės kome
dijos klasikas. Jo komedijos “Vargas 
dėl proto” (Gore ot urna) pakako, kad 
autorius įeitų į literatūros klasikų tar
pą. Susigyvenęs su teatrų, veikusių to 
meto Rusijoje, užkulisiais, Gribojedo
vas verčia ar perdirbinėja dramas: 
“Jaunavedžiai”’ (perdirbta iš francūzų 
Le secret du mėnage), drauge su Kate- 
ninu parašo komediją “Studentas,” vė
liau drauge su Šadrovskiu ir Chmielnic- 
kiu parašo komediją “Savoji šeima.” Be 
to, jis vienas pats perdirba komediją 
“Les fausses infidelitės,” vardu “Dirb
tinoji neištikimybė,” artisto Brianskio 
benefisui rašo divertismentą “Interme
dijos bandymas.” Gribojedovas mėgino 
rašyti ir tragedijas, palikdamas keletą 
nebaigtų škicų, kurių žinomi tik vardai 
ir planai, būtent, “Rodamist ir Zenobi- 
ja,” “1812 metai.” Svarbiausios jo tra
gedijos “Gruzinų naktys” išliko pora 
monologų ir pora scenų.

Ttribojedovas svyravo tarpe dramatur
go ir mokslininko karjeros, nes jis, bai
gęs Maskvos universitetą, buvo numato
mas palikti prie katedros ruoštis profe
sūrai. Be teisės mokslų, kuriuos Gribo
jedovas baigė, jis domėjosi dar filosofi
ja, literatūra ir, be to, kalbomis. Savo 
metu jis buvo tarpe rusų inteligentų di
džiausias poliglotas.

Jis mokėjo vokiečių, francūzų, anglų, 
italų, lotynų, graikų, persų ir arabų kal
bas. Patsai Gribojedovas, susigyvenęs 
su teatru, norėjo savo gabumus paskirs
tyti tarp mokslo ir scenos, tačiau gyve
nimas nubloškė jį tuo keliu, kurio jis 
mažiausiai tikėjosi.

1812 metais francūzams užpuolus Ru
siją, jis savo noru stoja į kariuomenę 
kovoti dėl savo tėvynės laisvės.

Karo žygiuose jis susipažįsta arčiau 
su Europa ir užsikrečia ten Francūzų 
revoliucijos judėjimais.

Grįžęs kuriam laikui apsigyvena Pe
trapily ir užmezga ryšius su Petrapilio, 
literatūriniais rateliais ir politinėmis 
dekabristų organizacijomis, ypatingai 
jis susiartina su Bestuževu, Pesteliu, Ni
kita Muravjovu, Rylejevu ir Odolevskiu. 
Šis jo suartėjimas su dekabristais neli
ko nepastebėtas ano meto caristinės 
žvalgybos. Gribojedovas buvo išsiųstas 
į tolimąją Persiją prie rusų diplomati
nės misijos Teherane. Tai buvo savotiš
kas Gribojedovo ištrėmimas, tikslu ati
tolinti jį nuo politinių ir kultūrinių cen
trų, kurių, gyvendamas tolimoje Persi
joje, jis labai ilgėjosi. Iš Persijos į Pe
trapilį Gribojedovui pavyko atvykti tik 
du kartu: 1824 ir 1826 metais ir tiktai 
ribotam laiku.

Pirmą sykį atvykęs Petrapilin jis at
sivežė komediją “Vargas dėl proto,” ku
rios ano meto cenzūros sąlygomis dar 
nebuvo galima išspausdinti. Šioji kome
dija buvo skaitoma literatūros salonuo
se, ir dekabristų labai pamėgta, nuraši- 
nėjama ir platinama. Po Gribojedovo 
arešto, originalas žuvo ir komedija išliko 
kai kuriuose nuorašuose. Pilnas jos tek
stas buvo pirmą kartą paskelbtas tik 
1862 metais.

Dekabristų sukilimas užklupo Gribo- 
jedovą nuošalyje nuo«įvykių, bet vis dėl
to jis buvo suimtas ir tardomas: Tiktai 
todėl, kad jis neprisipažino dalyvavęs 
dekabristų slaptose organizacijose, ir 
todėl, kad* artimieji jo draugai dekabris
tai paneigė jo dalyvavimą jų politinėje 
veikloje, Gribojedovas buvo po kelių mė
nesių paleistas, tuo tarpu, kai jo drau
gai buvo kariami arba tremiami į Sibi
rą. Žuvo jis nuo sufanatizuotos Persų 
minios, sukurstytos Persų ir kitų kraštų 
agentų prieš rusų politinę misiją, ku
rios buveinė- buvo užpulta ir dalis misL 
jos narių išžudyta. Nužudytųjų tarpe 
buvo ir Gribojedovas.

Gribojedovo asmenyje rusų tauta ne-

Dark Vigil
Light the candles o j vigil and let zis pray. 
Chant the requiems of the great.
Bow your heads, O ye people, 
For your leader is gone— 
Cut down by the unsparing scythe of

Death.
Let future generations carve his name in 

granite;
For us, it is carved on our hearts ...
It is carved, on the hearts of all in the 

world
Who have suffered.
To us he was hope and. inspiration.
In him we trusted.
The sun shines but the sun is not.

Christina Staneslow. 
April 12, 1945.

LAISVĖS RED. PASTABA. Kaip 
skaitytojas mato, šis eilėraštis yra para
šytas Kristinos Stanislovaitienės (Sta
neslow), Waterbtirio lietuvės veikėjos, 
kurios vyras, dr. Staneslow tarnauja 
Jungt. Valstijų laivyne leitenantu-ko- 
mandierium. Eilėraštį Kristina Stani- 
slovaitienė parašė tuojau po prez. Roo- 
sevelto mirties ir pasiuntė, drauge su 
laišku, prezidento Roosevelto našlei, 
Mrs. Rooseveltienei. Be to, šis eilėraštis 
buvo transliuotas iš Waterburio radijo 
stoties WBRY ir bus išspausdintas laik- 
raštukyj “Benrus Volunteer,” leidžia
mame fabriko, kuriame Kr. Stanislovai- 
tienė šiuo metu dirba karini darba. v v

Lithuania
By Christina. Stanesloiv.

Furnish a back-drop of purest air, 
Crystal ’ clear strata of liquid light— 
Round the moraines down to gentle knolls 
Laid in mosaics of yellow and green 
Composed of the fields of ripe barley and rye; 
Serrate their tops with soldier-like rows 
Of shocks of gold grain in the sun to dry— 
Stand a deep forest to balance the knolls— 
Of hundred-year pines and down-dripping 
Hemlocks that swirl their fringed limbs into 
Figures of fable. Let a brook flow
Cutting the meadow with gurgling meanders— 
Its pools to reflect the forget-me-not sky. 
Then set a cottage, straw-thatched and low, 
Hugging the earth as if out of it growing, 
Moss^and gray lichen marking its venerable 

age.
Now, give the scene life—let children play, 
Blue-eyed and blonde; let ducklings waddle and 
Lambs leap in the blossom filled fields. 
Let birds sing and earth give up fragrance 
To bring age-old memories to the hearts of 

the youth.
LAISVĖS REDAKCIJOS PASTABA. 

Šį eilėraštį Kristina Stanislovaitienė pa
rašė 1934 metais, po to, kai ji buvo ap
lankiusi Lietuvą.

teko vieno gabiausiųjų ir labiausiai savo 
laiku išsilavinusio pažangaus inteligen
to.

Komedija “Vargas dėl proto” rašyta 
pseudoklašiųiu stiliumi, puikia lengva 
kalba. Komedija labai nesudėtinga, pri
klausanti vadinamajai šeimyninės dra
mos grupei. Čia turtingas tėvas nenori 
savo dukros leisti už gabaus, apsišvietu- 
sio, bet nelabai turtingo ir neįtakingo 
žmogaus. Šis šeimyninis konfliktas ir 
sudaro visą komedijos turinį. Komedijos 
veikėjų Famusovo, Molčalino, Skalozubo, 
Repetilovo ir kitų asmenyje Gribojedo
vas pliekė dvarininkišką baudžiaunin- 
kišką Rusiją, biurokratizmą, valdininkų 
šunuodegavimą, protinę dvarininkiškos 
aplinkumos menkybę, Komedijos didvy
ris čačkis gina progresą ir tautinį savi
tumą. Tragišką’ čačkio konfliktą su Fa- 
musovų ir Skalozubų bendruomene Gri
bojedovas išreiškė savo trumpu keturei
liu:

“Sudba—prokaznica šalunja
Opredelila ta.k sama:
Vsem glupym—ščastje ot bezumja,
Vsem umnym—gore ot urna.”
Iš čia ir kilo jojo komedijos “Gore ot 

urna” pavadinimas.
Prof . dr. J. Baldžius.

►

Donelaitis Panevėžio Dramos
Miestai ir miškai, upelio krantas, 
Tilžė, Lazdynėliai, Širvinta.
Prūsų Lietuva! Kur miega Mantas, 
Kur palaidota narsi tauta.

Amžiais trypė vokietis tą kraštą 
Ir į grendimą sumindė jį tvirtai. 
Mums gyvi teliko Donelaičio raštai, 
Skambūs dar lietuviški vardai.

Karžygiu mes Donelaitį šiandien minim, 
Kurs laimėjo didžią kovą mums. 
Priešas kirto kumštim geležinėm, 
O jisai—kalbos gimtosios gražumu.

Jo saulelė, kai laukus ji budina,— 
Geraširdė būriška mama.
Žvanga žiemos broliai--vėjai rudenio... 
Mielo kakalio jaukioji šiluma.

Paskui arklą kūprina per pūdymus 
Ten lietuviai baudžiavos naguos. 
Būrų būryje pats būras būdamas 
Tegalėjo taip ^širdingai juos paguost.

Jis rinktiniais žodžiais priešus plūdo, 
Sąmojaus juos čaižė botagu.
Mūsų gi tauta—kitokio būdo:
Lietuvą iš kraugerio nagų

Išvaduoti gali ginklas plieno
Ir netrukus išvaduos,
Suskambės pavasarėlio dienos, 
Laisvės gėlės sužydės veiduos.

Salomėja Nėris.

L.M.S. REIKALAI
Į LMS Centrą vėl atėjo pluoštas laiš

kų ir visi pilni—su čekiais, money orde
riais. Štai laiškutis nuo Seno Vinco: 
“Čia rasite Čekį ant $5.00, tai nlano duo
klės už šiuos metus į Meno Sąjungą. Vi-

Teatras
Tarybinės vyriausybės 1940 metais 

įsteigtas Panevėžio Dramos Teatras iš
augino pajėgų ir darnų meno kolektyvą. 
Darni ansamblinė vaidyba, nuosaikus, 
sklandžiai su teatrališkumu susietas re
alizmas, perdėto patoso ir scenoje poza
vimo vengimas teikia teatrui naujas 
formas, išryškinančias skirtingą jo veidą.

Šiomis ypatybėmis Panevėžio Dramos 
Teatras gražiai užsirekomendavo jau 
pačioje savo gyvavimo pradžioje 1941 
metais, statydamas pirmuosius veika
lus: Pogodino “Sidabrinį slėnį” ir Ben 
Jonsono “Sukčiaus testamentą,” atkreip
damas į save žiūrovų dėmesį.

Įvertindamas sėkmingą teatro darbą 
ir jo kolektyvo meninį pajėgumą, Švieti
mo Liaudies Komisariatas ir Meno Rei
kalų Valdyba rūpinasi suteikti jam ge
resnes teatrinės kūrybos sąlygas. 1941 
metų vasarą užsimoti platūs remonto 
darbai: scenos praplėtimas, erdvesnių 
užkulisių ir patogių artistų kambarių 
įrengimas, apšvietimo patobulinimas ir kt.

Okupantų vokiečių įsiveržimas į Lie
tuvą sutrukdė jau pradėtus remonto 
darbus. Kartu prasideda ir teatro kolek
tyvo persekiojimas. Jau pačiomis pirmo
mis okupacijos dienomis žinomas vokie
čių pakalikas Kurdzikauskas, paskyręs 
save teatro direktorium, o savo žmoną 
savo patarėju, pradeda valymą, šalinda
mas iš teatro aktorius ir tarnautojus 
“už prasižengimus bolševikų laikais ...” 
To negana. Jis pats rašo platų praneši
mą į vietinę spaudą, kur begėdiškai 
skundžia okupantams Panevėžio Dra
mos Teatro darbuotojus. *

Prasidėjo sunkumai. Statybos darbai 
veikiai nutraukiami. Netrukus Panevė
žio miesto 'burmistras išgrobia ir Švieti-

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO

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

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj. siųskit prašymo dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

so labo jums ir Meno Sąjungai.”
Senas Vincas savo duokles į LMS pa

kėlė iki $5.00. Mes norėtume, kad ir kiti 
pavieniai nariai pakeltų savo duokles ir 
be raginimų prisiųstų į LMS Centrą. 
Kol kas pavieniai nariai lėtai mokasi 
duokles už šiuos metus.

Nuo organizacijų turtingiausias laiš
kas yra Roselando Aido Choro. Connie 
Misevičiūtė gražiai lietuviškai rašo: 
“Prisiunčiam $20 už knygas operetės 
‘Kada Kaimas Nemiega’.”

Kaip mes žinome rostelandiečiai, po va
dovybe Daratėlės Yuden, turėjo sėkmin
gą vaidinimą operetės “Kada Kaimas 
Nemiega” net keliose vietose. Taip pat 
ši operetė vaidinama Detroite ir Wor- 
cesteryj.

Adelė Tvarijonienė, per Laisvės įstai
gą, prisiuntė nuo savęs $5.00 kaipo auką 
Lietuvių Meno Sąjungai. Draugė Tvari- 
jonienė yra1 garbės nariu Meno Sąjungo
je. M. ir P. Jatulis, per LDS Centrą, 
prisiuntė aukų $3.42. Iš Great Neck, 
LDS 24 kp. iždininkė, Julia Lauzades, 
prisiuntė $5.00 — duoklės už šiuos me
tus. Draugas J. Stripeika prisiuntė $5, 
tai duoklės LLD 22 kp., Cleveland, Ohio. 
Stasys Kuzmickas, gerai žinomas LDS 
vajininkas, prisiuntė trumpą laiškutį ir 
$5 duoklių nuo LDS 34 kp. Nuo Wor- 
cesterio LDS 57 kp. duokles ($5.00) 
prisiuntė A. Chaponis. Iš Baltimorės, 
LLD 25 kp., duokles gavome per ižd. S. 
Mack — $5.00. Laišką turime ir iš toli
mosios Kalifornijos, iš miesto, kur grei
tu laiku įvyks pasaulio tautų konferen
cija — San Francisco. Šį laišką prisiun
tė gerai žinoma darbuotoja — Ks. B. 
Karošienė. Ji prisiuntė LLD 198 kp. 
duokles į LMS, $5.00. Taip pat draugas 
J. Kazlauskas, kuris yra LDS 79 kp. ir 
Laisvės choro fin. sekretorium, prisiun
tė minėtos kuopos duokles už du metu 
— $6.00. LDS 79 kuopa priklauso Me
no Sąjungoje kaipo broliška organizaci
ja ir duoklių moka po $3.00 į metus.

Visom kuopom ir jų veikėjoms-jams 
didelis ačiū. Mes prašome ir tų mūsų or
ganizacijų pasiskubinti su duoklėmis, 
kurios dar neprisiuntė.

V. Bovinas, LMS Sekr. darbui.

mo Liaudies Komisariato lėšomis teatro 
remon(ui įgytas statybines medžiagas: 
apie 4(\000 plytų, 19 kubinių metrų ak
mens, keletą tonų kalkių, cemento, kelio
lika kubinių metrų žvyro, lentų ir kit. 
Iš jų pastato savo vokiškam viešpačiui 
gebitskomisarui Neumui garažą, arkli
des ir . .. šunidės.

Ne geriau buvo ir meninio darbo sri
tyje. Negaunant naujiems pastatams 
medžiagų, nuolatinėms mobilizacijoms 
ir žmonių gaudymams gresiant, neįma
nomi buvo platesni užsimojimai. Teko 
vegetuoti. Vokiečiams bėgant, teatras 
taip pat nemažai nukentėjo. Padaryta 
.išgriovimų, ‘ be to išgrobta daug brangių 
kostiumų bėi inventoriaus. Išvijus vokie
čius, tuojau visas teatro kolektyvas pri
sistatė ir pradėjo ruoštis naujo sežono 
atidarymui. Todėl ir sezonas atidarytas 
normaliu laiku, beveik be pavėlavimo.

Iki šiol Panevėžio Dramos Teatras pa
statė ar atnaujino šiuos veikalus: S. 
Čiurlionienės “Pinigėlius,” Ben Jonsono 
“Sukčiaus testamentas” ir Kazio Binkio 
“Atžalyną.” Šiuo metu skubiai ruošia
masi naujai premjerai. Statoma žinomo 
mūsų klasiko A. Vienuolio buities drama 
“Prieblanda.”

Be “Prieblandos,” Panevėžio Dramos 
Teatras numatęs šį sezoną dar pastatyti 
vieną verstinę tarybinę pjesę, o iš kla
sikinių veikalų Gogolio “Revizorių.” 
Taip pat į repertuarą yra įtraukta J. 
Grušo drama “Tėvas.”

Nežiūrint karo meto sukeltų sunku
mų, Panevėžio Dramos Teatras, nugalė
damas visas kliūtis, dirba visai sėkmin
gai ir patenkinamai. Jo atsiekta jau la
bai daug. Tačiau linkėtina nesitenkinti 
atsiektu, o veržtis pirmyn, pilnai išnau
dojant tas dideles kūrybines galimybes, 
kurias tarybinė valdžia teikia meninin
kui.

Tarybinės Panevėžio visuomenės tar
pe Panevėžio Dramos Teatras turi dide
lį pasisekimą. Didelį pritarimą ir realią 
paramą gauna iš LKP (b) Panevėžio 
miesto ir apskrities komitetų^ Nemaža 
prisidėjo ir miesto bei apskrities vykdo-, 
mieji komitetai, sudarydami palankias 
sąlygas, sėkmingam kūrybiniam teatro

DDirnn 60c vert®s1 RIDI/v Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimo nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

I Siųskit šį “Special Pasiū- I. 
| lymo” Kuponą — Dabar |
I □ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo- I 
1 ketą 11 uncijų Gomozo ir — 60<! 1
I vertės — bandymui bonkutes Olejo I
1 ir Magolo.
I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos) I
' Vardas_______ —....................   I .
| Adresas....——___ —........................... —.

I Pašto Ofisas.—------- -----------------------
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

| Dept. 674-V2WA
| 2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. i 1
I 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. |

PAJĖGUMAS
(Filosofiškos Mintys)

Pajėgume įeina atsako
mybė; pajėgumas, iki ma
žiausios savo dalelės, yra 
atsakomybė ir pareiga.

— A. Maclaren.

Kai mes bręstame gyve
nime, mes sužinome savo 
pajėgumo ribas.

— Froude.

Žmonės, kaip kulipkos, 
eina toliausia, kuomet jie 
esti švelniausiai nušlipuoti.

—J. P. Richter.

Pajėgumas yra vargšo 
žmogaus turtas.

—M. Wren.

Aš taipgi pridedu/tai, 
kad įgimtas pajėgumas be 
išsimokslinimo dažnai iš
aukštino žmones į garbę ir 
dorybes labiau, ne kaip iš
simokslinimas be įgimto 
pajėgumo.

— Cicero.

Vėjai ir bangos visuomet 
yra pajėgaus laivo vairuo
tojo pusėje..

— Gibbon.

A. Luokė.

Geriausias visokio pajė
gumo išbandymas yra apsi- 
vedimas. — Krienas.
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.

3-29-45

Rochester, N. Y

(Tąsa)
Nors Gavrikui vos tesukako devyne- 

ri metai, senolis lengvai jam patikėjo to
kį svarbų dalyką kaip žuvies pardavi
mas. Jis visiškai pasitikėjo sūnaitėliu. 
Pats supranta. Ne mažytis.

0 kuo gi dar senolis galėjo pasitikėti, 
jeigu ne savo sūnaitėliu?

Visiškai suprasdamas visą uždavinio 
svarbą ir atsakingumą, Gavrikas stro- 

rpiai-Jr net kiek niauriai šlepsėjo karštu 
I takeliu, tarp kvapių piktžolių, dulkėse 

palikdamas ryškius mažų kojyčių ant
spaudus su visais penkiais pirštais.

Visa jo sukaupta, solidi išvaizda tar
tum kalbėjo: “Kaip jūs sau norite — 
maudykitės jūroje, voliokitės smėlyje, 
važinėkite dviračiais, prie būdelės gerki
te selterį, — o mano darbas žvejiškas— 
žvejoti sprundagalvius ūdomis ir par
davinėti juos prekyvietėje, visa kita ma
nęs neliečia.”

Praeidamas pro maudyklę, kur viršum 
kasos langelio kabojo ištėpliota juoda 
lenta su parašu kreida: “18 ”, Gavrikas 
netgi su ^panieka nusijuokė: taip bjau
ru jam Buvo žiūrėti į baltakūnį dručkį 
su skarele ant plikės. Dručkis, užsikišęs 
pirštais nosį ir ausis, pasinėrė molina
me pakrantės vandenyje, nepasitraukda
mas nuo gelbstimojo lyno, apaugusio ža
lia maurų barzda.

Užkopti ant skardžio buvo galima 
dviem būdais: ilgu nuotakiu nuolydžiu 
trimis ėjimais arba stačiais, beveik stat- 
meniškais laiptais su supuvusiomis pa
kopomis.

Nėra ko nė kalbėti, kad Gavrikas pa
sirinko laiptus.

Paspaudęs lūpas, berniukas greitai 
ėmė darbuotis kojom. Lig pat viršaus jis 
nubėgo, nė karto nesustojęs atsikvėpti.

Dulkinas, bet ūksningas skersgatvis 
išvedė jį pro “Šiltųjų jūros vonių įstai
gą” prie junkerių mokyklos.

Čia jau beveik visai buvo miestas.
Prancūzų bulvaru, dėmėtų platanų pa- 

unksmėje, į “Arkadiją” vilkosi atviras 
arklinis tramvajus. Iš saulės pusės jis 
buvo uždengtas marška. Iš užpakalinės 
aikštelės kėksojo į viršų ryšuliukas bam
bukinių meškerių su plūdėmis, pusiau 
raudonomis, pusiau mėlynomis. Trys gu
vūs kulneliai kaukšėjo pasagomis į smul
kią skaldą. Žvengė ir mykė ties posūkiu 
stabdis.

Kvaso pardavėjo būdelė ypačiai trau
kė berniuko dėmesį.

Tai buvo lentinė atidaroma dėžė po 
dvišoniu stogu, su dviem šuleliais. Iš oro 
ji buvo nudažyta žaliais aliejiniais da
žais, o iš vidaus — tokiais pat tirštais ir 
blizgančiais — baltais.

Pats kvasininkas atrodė toks nepra
lenkiamai, šventadieniškai gražus, jog 
Gavrikas kas kartą, kai jį matydavo, ne
galėdavo nesustoti ties kampu, pasigė
rėjimo ir pavydo apimtas.

Gavrikas niekados negalvodavo, ką 
veiks, kai užaugs ir bus suaugęs. Ypa
tingai nėra ko pasirinkti. Tačiau, jeigu 
jau rinktis, tai, suprantama, kvasininko 
karjerą.

Visi Odesos kvasininkai buvo puošnus 
ir gražūs kaip paveikslėlyje. O šis — y- 
pačiai. Nei pridėti, nei atimti — Vanj-i 
ka Raktininkas.

Ir tikrai. Aukšta pirkliška kepurė iš 
plonos mėlynos gelumbės, rusvi garbi
niai, batai kaip buteliai. O marškiniai! 
Viešpatie, bet tokiais marškiniais tik 
ir vilktis pirmąją Velykų dieną: blizgą, 
iš raudonos medvilnės, rankovės papūs
tos, ilgos — ligi kelių, su daugybe mėly- 
nučių stiklinių sagelių!

O viršum marškinių mėlyna gelumbi
nė liemenė su sidabrine laikrodžio gran
dinėle, į kilpą įkabinta sidabrine lazde
le.

Vienas jo liepsningų marškinių vaiz
das žmogui sukelia norą atsigerti šalto 
kvaso.

O kaip jis dirba! Vikriai, tarpiai, šva
riai...

Štai prieina pirkėjas.
— Duok, mielasis, stiklinėlę.
— Kokio įsakysite? Rūkstaus, sal

daus? Saldus — kapeika puodukas, rūk- 
štus — už kapeiką du.

— Duok rūkščiojo.
— Malonėkite!
Ir čia pat, akimirksniu, viena ranka 

vikriai timptelia už žiedo apvalų dėžės 
stogelį ir lenda į gilią ledinę prieblandą

butelio tuo metu, kai antroji šluosto 
skarmalu ir be to sausą baltą stalą, ska
lauja viedre didžiulį lietą puoduką su 
apgaulingai storu dugnu, dabitiškai ap
verčia tą puoduką ir trenksmingai stato 
prieš pirkėją

Mažutis traukiklis įlenda į kamštį. Bu
telis, suspaustas tarp batų, šauna. Rudos 
putos lenda iš kakliuko ilgais garbiniais.

Šaunusis vyras apverčia butelį viršum 
puoduko, pripildydamas jo ketvirtadalį 
gelsvai citrininio kvaso ir tris ketvirta
dalius putų.

Pirkėjas godžiai nupučia putas ir ge
ria, geria, geria... o Vanjka Raktininkas 
jau narsiai šluosto stalelį ir nubloškia 
drėgną kapeiką su ereliu į skardinę “Br. 
Krachmalnikovų” fabrikos monpansje 
dėžutę.

Štai kur žmogus! Štai kur gyvenimas!
Žinoma, Gavrikui baisiai norėjos išger

ti kvaso, tačiau, nebuvo pinigų. Gal būt, 
grįžtant, bet ir tai vargu. Mat, nors 
sprundagalvių ir buvo skiaurėje apie du 
šimtai, tačiau turgaus bobai, kuriai vi
sada parduodavo valksnį, senolis daug 
įsiskolino. Praeitą savaitę jis iš jos pa
ėmė tris rublius kamščiams ir meške
rėms prie ūdų, o atidavė iš viso rublį 
keturiasdešimt penkias kapeikas. Taigi 
liko daugiau kaip pusantro rublio sko
los, — pinigai didžiuliai!

Gerai, jeigu turgaus boba sutiks ne 
viską sulaikyti. O jeigu viską? Tada, 
duok Dieve, kad liktų strikto mėsai ir 
duonai, o jau apie kvasą nėra ko nė gal
voti !

Gavrikas nusispjovė taip, kaip tai da
rydavo suaugę žvejai, kai juos apimdavo 
rūpestis.

Jis perdėjo skiaurę nuo vieno ant ant
ro peties ir ėjo toliau, vaizduotėje neš
damasis puošnų Vanjkos Raktininko 
vaizdą ir kvapią vėsą rūkščiojo kvaso, 
kurio taip ir neparagavo.

Toliau jau ėjo tikrasis miestas su 
aukštais namais, pardavyklomis, sandė

liais, vartais.
Viskas buvo išmarginta vaiskaus še

šėlio akacijų, švitinčių žaliomis lapų vy
nuogėmis.

Grindiniu trinksėjo furgonas (Furgo
nas — sunkumų vežimas). Margas še
šėlis lėkė iš viršaus žemyn per arklius 
su aukštais vokiškais pavalkais, per ve
žėją, baltomis sienelėmis su užrašu: 
“Dirbtinio ledo dirbtuvė.”

Ėjo virėjos su kraitelėmis. Jomis taip 
pat šliaužiojo šešėlis.

Šunes su iškištais liežuviais bėgo prie 
specialių skardinių, prikaltų prie medžių 
liemenų. Riestainiu užsukę uodegą, jie 
lakė šiltą vandenį, nepaprastai patenkin
ti Odesos miesto valdyba, pasirūpinusia 
tuo, kad jie nesiustų nuo troškulio.

Visai tai buvo gerai pažįstama ir ne
labai įdomu.

Bet štai kas kėlė nusistebėjimą — ve
žimėlis, užkinkytas poniu. Tokio mažo 
arkliuko Gavrikas dar niekad gyvenime 
nebuvo matęs. Ne didesnis už veršiuką 
— ir tuo pat metu visai kaip didelis.

Smėlio spalvos, pilvotas, su šokoladi
niais karčiukais ir mažute, tačiau pasi
pūtusia uodega, šiaudine skrybėlaite su 
skylėmis ausim, jis stovėjo, pakėlęs gau
ruotas blakstienas, ramiai ir kukliai, 
kaip gerai išauklėta mergaitė, ties pri
važiavimu akacijų paunksmėje.

Arkliuką siautė vaikai.
Gavrikas priėjo ir ilgai stovėjo tylėda

mas, nežinodamas, kaip žiūrėti į feno
meną. Nėra žodžių, arkliukas jam pati
ko. Tačiau tuo pat metu jis kėlė ir su
sierzinimo jausmą.

Jis apėjo arkliuką iš visų pusių. Ark
lys — kaip arklys: kanopikės, kaktos 
karčiukai, dantukai. Tačiau koks mažy
tis! Net bjauru.

— Pamanykite, arklys! — tarė jis su 
panieka ir suraukė nosį.

— Tai ne arklys, tai ne arklys, — pa
skubomis ėmė tarškėti mergaitė su 
dviem kasytėm, pritūpdama iš entuziaz
mo ir plodama katučių. — Tai visai ne 
arklys, o iš viso tik ponė.

— Ogi arklys, — niauriai tarė Gavri
kas ir tuojau pasipūtė iš gėdos dėl to, 
kad nesusilaikė ir nusižemino ligi pokal
bio su tokiu knypkiu su kaspinukais.

— Ogi ponė, ogi ponė!
— Iš cirko, — kimiu bosu pratarė 

Gavrikas, tartum į nieką nesikreipda
mas. — Paprastas iš cirko.

(Bus daugiau)

$8. J. II. Stanley užsimokėjo 
už Vilnį ir $1.50 auka, viso 
$6.50.

Po $5: J. Markevičius, A. 
Balzarienė, R. Barauskas, W. 
R. černauskai, J. L. Totoriai, 
F. J. Konteniai ir J. Bekis.

Z. Davolius $3.
Po $2: P. K. Andrašiūnai ir 

P. Vaivadienė.
J. A. Jonaičiai $1.50.
P. Bugailiškis $1.25.
Po $1: A. Kazlauskas, V. 

Skauronas, J. Vaitas, P. J. 
Malinauskas ,Ch. Simaitis, A. 
Duobienė, Butkus, J. Suopis, 
J. Vaivada, A. Bertašius, J. A. 
Griciai, G. švedas, M. Vaidy- 
la, J. žemaitis, P. Rulis, F. 
Baltakis, A. Milčius, G: Dau
bas, Ch. Stefen.

Po 50 centų: E. Usevičienė, 
J. Baronas, J. Andriuškevi
čius, J. Mockus, F. Manelis, J. 
Salamas, K. Žukauskas, ir J. 
Vilimaitis, Palepienė 25c.

Smulkių 13 centų.
Viso $78.63.

Balandžio 1 d., Gedemino 
D-rės patalpose įvyko pra
kalbos. Kalbėjo V. Andrulis. 
Prakalbas rengė ALDLD 50 
kp. Pirmininkavo kuopos pir
mininkas černauskas. Publi
kos buvo vidutiniai. Pateisi
nimas gali būti — Velykos.

Kalbėtojas aiškino, ko gali
ma laukti po karo ir kaip da
bartiniu laikotarpiu viskas 
greitai keičiasi politiniai, taip
gi eina didelės reformos eko
nominiai, ypač išlaisvintose ša
lyse iš nacių vergijos.

Kalbėjo ir apie Lietuvą. Kal
bėtojas teigė, jog /Lietuvos 
žmonių valia pasirinkti val
džią ir ekonominę tvarką.

Tačiau, kalbėtojo nuomonė, 
jog Lietuva pasiliks tarybinė. 
Kalba buvo nuosekli, neužsi- 
puldinėjanti nei ant vienos 
Jungtinių Tautų šalies. Kalbė-j 
tojas aiškino reikalingumai
Jungtinėms Tautoms veikti' Keletas žodžių Apie Smeto- 
bendrai, kad išvengus kito d ai’ nininkų Prakalbas, 
aršesnio karo. Vasario 18 d. Šv. Jurgio pa-

Dienraštis Vilnis šiemet mi-jrapijos svetainėje irgi buvo 
ni 25 metų sukaktį ir, pasek-i prakalbos. Rengė smetoninin- 
me to, rochesteriečiai pasvei-j kų “taryba” paminėjimui 27 
kino sekamai: Įmetu Lietuvos atsiskyrimo nuo

Gedemino Draugystė davė i Rusijos, vasario 16 d., 1918 m. 
nemokamai svetainę prakal- Kalbėtojom buvo “dakta- 
boms. M. Duseika atsinaujino ras” Smetonukas. Pirmininka- 
Vilnį ir du doleriu aukų. Viso vo kum Jonas M. Bakšys.
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Gt RI A U SI A DUONA/
M^iSCHOLES BAKING W

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, į krautuves 

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

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAG G 2-5045

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas inus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Reikia pasakyti pirminin
kui kun. Bakšiui ir “daktarui” 
Smetonukui, kad vasario 16 d., 
1918 m., Lietuva buvo okupuo
ta vokiečių kaizerio armijos. 
Okupacijos metu lietuviai, kai- 
zerininkams leidžiant, gen. 
Hoffmanui ir pačiam kaize
riui užginant, sutvėrė tarybą 
ir paskelbė Lietuvos nepri
klausomybę po kaizerio spar
nu.

Kun. Bakšys Smetonuką va
dino buvusio “prezidento” sū
numi. O kada Lietuvos žmo
nės rinko Smetoną preziden
tu ? Ar neatmeni, kad tauti
ninkai, su Smetona priešakyje, 
nuvertė teisėtai rinktą d r. K. 
Griniaus valdžią gruodžio 16- 
17 dd. naktį, 1926 m.? Oku
pavo Lietuvą ir laikė okupaci
joj iki išdūmė į Berlyną birže
lio mėnesį, 1940 m. Nerinktas 
žmonių negali būti prezidentu, 
tik gali būti smurtininku.

Senis.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
R.L 3391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 689 Franklin Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
(Triangle Bar & Grill)

589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
Į RW 219 has been issued to the undersigned 

to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 North 8th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

CONCETTA SANG1OVANNI
197 No. Sth St., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2241 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1093 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Im? consumed on the 
premises.

BLANCHE'S RESTAURANT & GRILL 
1093 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridgo 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlioinis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Bkv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10474 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO MANNO
20 Wilson Ave.. Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
RW 820 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
619 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE DAMBOLA
Victory Spaghetti House & Pizzeria 

619 Manhattan Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is heieby given that License No. 
RW 910 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lav at 
8618 - 18th Avenue, Borough of Brooklyn.

I County of Kings, to be consumed on the 
: premises.

ANTONIO DISCIULLO & 
CONCETTINA STALTARI 

<Zi Francisco Rest.)
i ^613 18th Ave., Brooklyn, N, Y,

i

BUY1
UNITED 
ITATBI 

WAR 
BONDS 

AND
STAMPS

Thomas J. Klimaitis 
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių, 
šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA 
Tel. 3-6728.

* LIETUVIŠKAS 1

TRAKTYRIUS
| (VALGYKLA IR ALINE;) | 
I Didelis pasirinkimas visokių I 
| Vynų ir Degtinės. j
| Kasdien Turime Karštų j
I Užkandžių I

Juozas Zeidat |
! Savininkas (

j 411 Grand St Brooklyn j

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 —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 Easl 16lh Si., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. - 2 P, M.

v

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

1113 Mt. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

ra
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Jungi. Valstijų Kariuomenė 
Užėmė Salą ties Borneo

Manila, bal. 20. — Ame
rikos laivai išlaipino savo 
karius į Balabac salą, 45 
mylios į šiaurę nuo didžios 
Borneo salos, turtingos ži
balo versmėmis, Rytinėje 
Holandų Indijoje. Ameri
kiečiai tuojau atėmė iš ja
ponų Balabac’ą, 10 mylių 
ilgio ir keleto mylių pločio 
sala, v

Filipinuose Amerikiečiai 
Paėmė Cotabato Miestą

Manila, bal. 20. — Jungt. 
Valstijų kariuomenė išmu
šė japonus iš Cotabato 
miesto, to paties vardo pro
vincijos sostinės, Mindanao 
saloj, Filipinų salyne. Da
bar amerikiečiai grumiasi 
artyn Davao uostamiesčio 
ir japonų tvirtovės toje sa
loje.

LEND-LEASE PASKOLA 
BELGIJAI

Washington. — Jungtinės 
Valstijos davė Belgijai 
$325,200,000 vertės paskolos 
iš Lend-Lease fondo. Pasko
la yra maistu, drabužiais, 
vaistais, avalais, žaliosio
mis medžiagomis ir įvai
riais kitais reikmenimis. 
Amerikos valstybės sekre
torius Stettinįtas sakė, jog 
belgai padėjo-.kovoti prieš 
vokiečius ir suteikė ameri
kiečiams įvairių svarbių i 
patarnavimų; už tai dabar' 
Amerika duoda jiems to-: 
kios paramos.

įvairtoT ŽINIOS
Anglų bombanešiai naktį 

du kartu bombardavo ir de
gino Berlyną.

Jankiai jau naudoja atim
tas iš japonų lėktuvų aikš
tes EI saliukėje į vakarus 
nuo Okinawos.

Amerikiečiai supleškino 
dar 14 japonų laivų.

Atvyko į Maskvą Lenki
jos Liublino valdžios vadai.

60,000 japonų traukia lin
kui amerikiečių lėktuvų 

stovyklos Chikiange, Chini- 
joje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

šiandien nebemada komu
nistus laikyti kalėjimuose ir 
kankinti, žmonija piktinasi 
tais, kurie hitleriniai nusiteikę 
linkui komunistų. Nebegali 
gerai jaustis ir ponas Vargas. 
Jis jau net busimaisiais rinki
mais Įeisiąs visai Brazilijos 
Komunistų Partijai viešai pa
sirodyti ir statyti savo kandi
datus.

Kaip keičiasi laikai, kaip 
keičia savo kailį nykštukiški 
diktatoriai!

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę I

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Liepos-July 1,1945

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

Toronto, Canada
Kaip Bangiečiai Bangavo
Laikraščiuose buvo plačiai 

rašyta ir skelbta, kad Toron
to Bangos Choras rengiasi 
banguoti naujausiomis bango
mis, kurios prabangavo 14 d. 
bal. ir užliejo visų širdis, pa
liekant didelę antspaudą at
mintyje.

Tai iš tikrųjų, torontiečiams 
buvo nauja banga, kurią galė
jo Bangos Choras taip gražiai 
atlikti.

Iš anksto skelbimai gyrė vi
siems Toronto ir apylinkės lie
tuviams, kad niekas nesigailės 
atsilankęs, bet čia turiu nuo 
savęs pridėti, kad jie girdami 
dar neįkvėpė to jausmo, kokį 
iš tikrųjų įgavo žiūrovai se
kant operetės veiksmus.

Perdėm visą veikalą tęsėsi 
kerštas, suokalbis ir pilnas in- 
trygų taip, kad kiekvieną žiū
rėtoją laikė pakinkytu sekti 
kiekvieną judesį, kad nepra- 
leidus mažiausios dalies, kuri 
galėtų nutraukti įtemptų jaus
mų stygas, ir nepaprastai už
pildytoj svetainėj visą laiką 
jautėsi tylu.

Tai didelis kreditas Bangos 
Chorui ir jo pirmininkui P. 
Laurusevičiui už tas pastangas, 
kurios paliko gilų įspūdį to- 
rontieČių atmintyje. Ir tuo pa
čiu sykiu garbė pačiam cho
rui ir vedėjui, kurie galėjo sa
vo gabumais taip puikiai per
statyti tokį svarbų meninį vei
kalą.

“Kuprelio Kerštas”
Tai penkių veiksmų operetė. 

Pats vardas nėra originalus, 
jis pritaikintas lietuvių no
rams. Veikalas verstas .iš Uk
rainą kalbos ir kas jį vertė, ne
teko sužinoti. Kiek teko girdė
ti, šioji operetė tarpe ukrai
niečių labai populiari.

Nemažas skaičius lietuviu!
*■ I 

yra matę veikalą filmose. i

Programos Atidarymas
Ta operetė buvo perstatyta1 

erdvioje salėje — 404 Bat
hurst St., - kuri buvo tampriai 
pripakuota.

To vakaro pirmininkas Z. 
Janauskas, atidarydamas to 
vakaro programą, išreiškė, kad, 
kada jis turįs progą atidaryti j 
šio vakaro programą, tuo lai-' 
ku, pasaulio žmogus — Roo- 
seveltas jau ilsis amžinai. Ka
da mirties žinia it jietis per
vėrė visų demokratiją ir taiką 
mylinčių žmonių širdis. Ir gilus 
širdies skausmas neduoda 
mums taip lengvai atsikvėpti, 
netenkant mylimiausio mūsų 
sąjungininkų vado, kuris buvo 
pasirengęs sutriuškinti juodą
jį fašizmą, įkurti tvirtą poka
rinę taiką pasaulyje. Pirmi
ninkas pakvietė visus dalyvius 
pagerbti jį atsistojimu. Visa 
publika atsistojo vienai minu
tei..

Prieš atidarant sceną, pirmi
ninkas pastebėjo publikai, kad 
atydžiai sektų veikalą, nes ta 
operetė yra viena iš gražiau
sių, kokia kada yra perstatyta 
Toronte.

Uždangai prasiskleidus tuoj 
į akis puola lietuviško kaimo 
sodelis, kuriame būrelis mer
gaičių tautiškuose kostiumuo
se žaidė ir dainavo. Didelė pa
žiba to būrelio, matėsi dvi to- 
rontietės solistės: E. Degutie
nė ir II. Strazevičiutė, kurių 
malonūs balsai žavėjo visus.

Svarbiausia veikale, Onutės 
rolę, lošė E. Degutienė, kuri 
mylėjo Petrą (K. Degutį). 
Strazevičiutė lošė Onelės ro
lę, kuri vėliau įsimyli irgi į 
Petrą ir kliudė jį sueiti su 
Onyte. Ignas (J. Račys) visa 
širdimi myli Onytę, o ji bijo 
jį net susitikti (jis turėjo ne
mažą kuprelę) ir jis deda vi
sas pastangas sugriauti Petro 
ir Onytės santykius. Jis pra
deda vesti suokalbį ir su kitų 
pagelba jam pasiseka juodvie- 
jų santykius gerokai pažeisti.

Onytė, norėdama Petrą į pa
vydą įvaryti, pradeda drau
gauti su Antanu (J. Valūnas). 
Petras, atsimokėdamas Ony
tei, pasigauna Onelę, pabu
čiuoja ir pradeda su ja drau-

PASIRAŠYKITE IR DUOKITE TIEK, KAD JIE 
GALĖTŲ GYVENTI!

MILIONAMS JUGOSLAVŲ GRĘSIA EPIDEMIJOS! 
TYFAS IR MALERIA NEŠASI BAISIAS AUKAS! 
GREITAI REIKALINGI PINIGAI MEDIKAMENTAMS!
DUOKITE... $1.00 nupirkimui Chirurginių žirklukių
DUOKITE .. . $5.00 nupirkimui Sulfathiazole tabletų
DUOKITE ... $10.00 nupirkimui 1,000 Atropine tabletų.
DUOKITE . . . $25.00 nupirkimui vieno First-aid kit
DUOKITE. .. $50.00 nupirkimui pilno kraujo perleidimui įrengimo
DUOKITE ... $100.00 nupirkimui greitosios pagelbos medikalio 

field set.
Jūsų vardas ir auka bus įrašyti j special; surašą, kuris bus 
pasiųstas maršalui Tito kaipo išraiška pagarbos ir meilės 

kovingiems žmonėms.
~"išpildykite šį kuponą ir pasiųskite kartu su auka į:

The American Committee for Yugoslav Relief
(of the War Relief Fund ?>f Americans of South Slavic Descent) 

58 PARK AVENUE, New York 16, N. Y.
I am enclosing $........................to help save the children of

Yugoslavia for a better world.
Name..........................................................................................................................
Address.......................................................................................................................

Atsišaukusių viršaus 450, tame skaičiuje U. S. Senatorius Joseph 
F. Guffey, William Green, Sidney Hilman, Louis Adamic, Zlatko 
Balakovic.

(President’s War Relief Control Hoard—License No. 583)

gauti. Tie visi apsireiškimai, 
tai buvo Igno ir padėjėjų dar
bo vaisiai. Ir taip per suokal
bius pasekmingai ardė juo- 
dviejų santykius ir pagimdė 
kerštą. To pasekmėj Petras ir 
Antanas papuola į kalėjimą už 
Onytės tėvų trobų sudegini
mą. Petras sugrįžta teisus, o 
Antaną išveža į katorgą. Suo
kalbio pasėkoj, Petro ir Ony
tės santykiai ne tik įra, bet 
juodu pradėjo vienas kitam! 
keršyti. Nors juodu kalbėjo i rnas jvyks antradienį, 
apie kerštą, bet širdyje degė U30 v^ v. Brown Leaf Cafe,, 987 E. 
juodviejų meilė ir neturėjo J 
progos išsiaiškinti, nes Igno tinų Dienos” parengimą, 
suokalbio mašina jiems neda- ' (94-95)
ve niekur ramybės. į

Ignas, matydamas, kad taip j 
greitai negalima Onytės išplėš-1 
ti iš Petro globos, nutarė žing
snį pasmarkinti.

Jis įkalba Onytei, kad Pet
ras jau visai jos nemylįs, nes 
jis mylįs Onelę ir patarė jai 
nueiti pas 
duosianti jai 
pritraukimo.

Ji nueina 
kuri irgi buvo Igno įtakoje. Ji 
davė jai dviejų rūšių vaistus. 
Vienus, kad Petras sugrįžtų 
pas ją, o kitus, kad Petras 
jau niekados negrįžtų nei pas 
vieną.

Onytė įduoda Petrui pirmus 
vaistus, bet atmainos iš jo ne
matė. Ji iš meilės pradeda 
nykti ir jai protas pradeda 
maišytis. Ji jau apie meilės su
grįžimą nemano, tik nori įvyk
dyti kerštą, kurį Ignas supla
navo.

Ateina Petras, nori su ja su
sitaikinti. įpila degtinės su 
nuodais į stiklelį ir ctyioda jam 
juokdamosi: “Dabar ant vi
sados susitaikysime.” Išgeria 
nuodus tuoj griūva ant grin
dų. Ji atsisėda prie jo ir liūd
nai dainuoja.

įbėga Ignas, randa ją apsi
dirbusią, jis bando Onytę ves
ti šalin nuo Petro, bet ji kla
jodama atsakė, kad jos vieta 
būti su Petru ir nuo jo nesi
skirs. Ignas, matydamas, kad 
Onytė jo vis vien nemyli ir jis 
iš to neramumo, kad tiek daug 
aukų per jį įvyko, pasiima 
peilį ir perveria sau per širdį.

burtininkę, kuri 
vaistų dėl Petro

pas burtininkę,

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

CLEVELAND^ OHIO
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki-

, bal. 24 d.,

79th St. Visos narės 
atsilankyti, yra svarbu aptarti

malonėkite
Mo

li.
(94-95)

LINDEN, N. J.
Lithuanian Liberty Park, 

I Mitchell Ave., svarbus 
susirinkimas jvyks geg. 4 d., 7:30 
v. v. Kviečiame nuosavybės namo 
šėrininkus-kes dalyvauti susirinki
me, bus daug svarbių dalykų atlik
ti mūsų gerovei. — N. Prakop.

Pirkimas karo Bono reiš«* 
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuolikų.

340 
šėrininkų

Išlaisvinimas Vilniaus”
Nauja Filmą iš Sovietų 

Sąjungos

George Klimas tik dabar 
gavo iš Sovietų Sąjungos nau
ją filmą, kur rodoma išlaisvi
nimas Vilniaus.

Tačiau nepamanykite, kad 
ta pati, kuri buvo rodoma Em
bassy Teatre. Tai ne. Ji yra 
visai nauja filmą. Plačiai ro
doma mūšiai, pilnas Raudono
sios Armijos užėmimas Vil
niaus, perleidimas iš militarės 
valdžios į rankas civilių lietu
vių Vilniaus gyventojų.

Matysite daug naujų daly
kų, kurių čia negalima nė su
rašyti.

Kuriose kolonijose norėtu
mėte matyti šią ir kiths Sovie
tines filmas, prašau kreiptis 
žemiau nurodytu antrašu. Aš 
turiu visas, Sovietines filmas, 
kokios tik yra rodomos Ameri
koje.

GEO. KLIMAS 
128 — 19th Str., 

Brooklyn 32, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
HDM

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

■ ................... į.................. - -

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠVEITĖJAI
Patyrę 
taipgi

ELEKTROS PAJĖGA PRESŲ
OPERATORIAI

Patyrę
CROMWELL SILVER

40-05 21ST ST., 
L. I. CITY.

(96)

REIKIA VYRŲ
Dirbti

ŽUVŲ ŠALDYMO
DIRBTUVĖJE

40 Valandų Savaite
Nuo Pirmadienio iki Penktadienio

ALGA $42.50
Šeštadieniais ir už Viršlaikį

$1.60 Į VALANDĄ
SEKMADIENIAIS
$18.00 J DIENĄ

Brooklyn Bridge Freezing
& Cold Storage Co.

109 CLIFF STREET,
N. Y. C. <961

REIKALINGAS VYRAS 
DABAR 

CHEMIKALŲ 
PRAMONĖJE

Didelė chemikalų įstaiga reikalauja ne
patyrusio yyro 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
CHARLES LENNIG & CO.,

5000 RICHMOND STREET.
PHILADELPHIA (BRIDESBURG)

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

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(95)

TOOL MAKERS (2) 
LATHE OPERATORIAI

Linksmos Darbo Sąlygos 
58 Va Valandos Į Savaitę 

Pokarine Proga
WILLIAM KARL & SONS 

62-22 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE, L. I.

(98)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI
BŪTINAS KARINIS DARBAS

Patyrimas Nereikalingas
40 VALANDŲ, 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
Mokestis 60c iki 65c Pradžiai
HILO VARNISH CORP.

42 STEWART AVENUE
(ARTI FLUSHING AVE.) 

BROOKLYN.
(96)

POPIERINĖS DĖŽĖS
PATYRĖ 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)

VAGONŲ KROVIKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

BŪTINA PRAMONĖ 
KRAMER BROS. 

FREIGHT LINES, INC.
303 PATERSON PLANKROAD, 

CARLSTADT, N. J.
PHONE RUTHERFORD 2-8404 

Prisilaikoma WMC Taisyklių
(98)

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

LATHE DARBININKAI IR 
MOKINIAI

Apsigynimo Fabrikas 
Daug Viršlaikių 

BONNERT MFG. COMPANY 
104-18 MERRICK ROAD 

JAMAICA, L. I.
___________________________ (221

FORMANAS 
DIRBIMUI APSIGYNIMO FABRIKE; NU
STATYMUI MILLERS. TEKIEJUS, TUR

RETS. GERA ALGA. ŠAUKITE 
GRAMERCY 7-5880.

(94)

VYRAI - MOTERYS
19 Metų ir Viršaus 

Patyrimas Nereikalingas 
Geros Darbo Sąlygos

48 VALANDŲ SAVAITĖ
ŠIFTŲ DARBAS 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
Prisilaikoma WMC Taisyklių
Kreipkitės Tarp 8 A.M. ir 4:30 P.M.

BABCOCK & WILCOX CO.
Hobart Ave. ir 4th St.
BAYONNE, N. J.

(96)

MILLING MAŠINOS 
OPERATORĖS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Būtinas darbas prie operacijinių instrumentų.

Pokarinės galimybės.
Puikiausios darbo sąlygos.

J. SKLAR MFG. CO.
38-04 WOODSIDE AVE. 
LONG ISLAND CITY 

HAVEMEYER 9-1900.
_______________________________________ (95)

VIRTUVĖS DARBININKŲ 
REIKIA

Stalų Patarnautojų
Indų Mazgotojų

Vyrų Prie Daržovių
Patraukiančios algos 

Linksmos darbo sąlygos 
ŠAUKITE MR. GENE 

Nuo 10 A. M. — 2 P. M.
FLOYD BENNETT FIELD 
NAVAL OFFICERS CLUB

NAVARRE 8-2400, EXT. 290.
(94)

BUTINAS DARBAS FABRIKE 
3 Šiftai. 6 Dienų Darbas.

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

PRADĖKITE SAVO POKARINĘ 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)

Buy More Bonds

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 

V AKACIJOS.
GREITI PAKILIMAI

Linksmos darbo sąlygos.
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Kreipkitės į 
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.
(100)

VYRAI
KRAUTI Į DĖŽES ARMIJOS 

ĮRENGIMUS
53 Valandų Darbo Savaitė 

Nuolatinis Darbas 
(Piliečiai)

Reikalingi USES Nurodymai
VEENEMA & WIEGERS, Ine.

WAREHOUSE No. 11, 
BELLE MEAD A.S.F. DEPOT

BELLE MEAD, N. J.
> (94)

VULKANIZUOTOJAI
Reikalingi į vulkanizavimo kambarį

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas 

Patogios Valandos.

BŪTINA PRAMONĖ
Prisilaikoma WMC Taisyklių

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
(97)

PEČKURIAI
Reikalingi pečkuriai. Turės kūrenti šildymui 

pečius (boilers), išnešti |>elenu8 ir 
apvalyti skiepus.

Grandview Court Homes 
Company

7 Savoie Street at Route 6
Lodi, N. J. Phone PASSAIC 3-4327
_______________________ <2211

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co. 
i

4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

(98)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI - VYRAI 
PRIE

BŪTINOS MAISTO IŠDIRBYSTES
DAUG VIRŠLAIKIŲ

KREIPKITĖS. JACK GOLDENHORN, SUPT.

JOE LOWE CORPORATION
601 W. 26TH ST.. (9-TOS LUBOS) N.Y.C.

(97)

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS

DARBAS
Moderniškas fabrikas.

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
(97)

PAPRASTI DARBININKAI
too

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. L

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

traukinius.
Ar Šaukite:

PE. 6-2863 dėl sutarties.
(97)

AUTO MECHANIKAI
PAGELBININKAI 

LUBRICATION VYRAS
Naujam Auto Verslininkui 

Būtinas Darbas. Pokarinė Proga
QUEENS AVE. GARAGE, Inc.

* 168-15 46TH AVE.,
FLUSIHNG, L. I.

(96)

RAŠTININKĖ
Mokanti kiek typing. Biskį Stenografijos. 

Mylinti skaičiavimus. Vikri mokinė priimtina.
5 DIENU SAVAITE

SMITH KIRKPATRICK & CO.
65 BROADWAY, N. Y. C.

MERGINOS-MOTERYS
Dirbti Prie Singer Sewing Mašinų
TAIPGI MERGINA ABELNAM 

DARBUI
Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

PERFECT WEAR NOVELTY
26 Waverly Place, N. Y. C.

(100)

PRADINĖS
Su Šiek-Tiek High School 

Mokytis Knygvedystės, 
Ofiso Mašinų, Filing.

Gera Alga. Proga.
BOX 302, 20 W. 43RD ST., 

N. Y. C.
(96)

MERGINOS—KELETOS
Raštinės Darbininkės New Yorko Grandininei 

Krautuvei. (Chain Store).
5 DIENŲ SAVAITE

Linksmos Darbo Sąlygos
Nugent’s National Stores

370 W. 35TH STREET, N. Y. C.
(96)

MERGINOS (6)
Gera Alga.

40 Valandų Savaitė, laikas ir pusė už 
viršlaikius.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lengvas Fabriko Darbas.

UTILITY SUPPLY CO.
188 WATER ST., N. Y. C.

WHITEHALL 3-6950
(99)

MERGINOS - MOTERYS. OPERATORES — 
MERROW. Mokinės ar patyrusios prie vai

kam eveterukų. Būtinas darbas. Nuolat.
25-40 49th St. (Arti 30TH AVĖ.) 

ASTORIA. L. I.
.......... •____ __________ (95) 

S
MOTERYS ruošiavimui naujų sveterių at

karpų. Geros darbo sąlygos. Gera alga.
HELLERMAN WASTE CO..

65 GEORGE STREET. BROOKLYN. 
(Tarpe Central & Wilson Avės.).

 (98)

NAMŲ RUOŽO DARBININKE. Virti. Paty
rusi. Guolis ant vietos. Nuosavas kambarys 
ir vanas. J125. Šaukite ENDICOTT 2-0953. 

Trečiad., Ketvirtad. ir Penktad.
------------------------------------------<212

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.

(90
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NewYorko^MsfeyZiiiios Nikis Pakalniškis
Vėl Paaugėjo

Pereitą ketvirtadieni mus

FILMOS - TEATRAI

Visiems Laisvės Pramo
gą Darbininkams

Kurie bent kada esate dir
bę Laisvės parengimuose — 
bazaruose, bankietuose ar pik
nikuose — esate kviečiami į 
“parę” šį šeštadienį, bal. 21 
d., Laisvės 
mer St.

Originaliai “parė” buvo su
planuota ant pereito šeštadie
nio, bal. 14 d., bet dėl prezi
dento Roosevelto mirties tapo 
perkelta į šį šeštadienį.

Prašome visų įsitėmyti pa
keitimo dieną ir kviečiame da
lyvauti “parėję.” Pradžia 7 
vai. vakaro.

Laisvės Administracija.

Visi Būkite su Liaudies 
Teatru šį Sekmadienį!

Paskutiniu kartu 
me, jog toji puiki 3 
komedija 
luoši” bus statoma scenon šį [ g 

salėje, 4 19 Lori-; sekmadienį, balandžio (April) i tę) 
22-rą, Ukrainian National 
Home, 216 Grand St., Brook-

Gaisragesys Žuvo 
Troko Nelaimėj

primena- marčių šnipiška uoslė, užvy- 
veiksmų i das. Net tarnas (Jonas Rušins- 

Moterims Neišsime-i kas) ir tas norėtų, kad pas 
gražuolę jo panelę (šertviety- 

) nereikalingi nelandytų.
Jau geriau bevelytų jis pats 
kur pro plyšį į jos gražiai šo- 

(įskaitant j kančias kojytes prisižiūrėti, 
negu, kad tarnaitei Nastei 
(Rainienei) padėtų visokiems 
panelės svečiams perėjūnams 
vaišes padavinėti. Bet visko 
negi čia apsakysi. Reikia pa
tiems pamatyti. Taigi, būkite 
visi, būkite laiku Ukrainian 
National Home pamatyti per
statant šią linksmą komediją.

Po programos bus šokiai iki 
vėlumos. Turėsime ir gerų vai
šiu.

Rengia ir kviečia visus

taksus). Sėdynės nenumeriuo-i 
tos—anksčiau atėję pasirink
site geriausią. - j

Prašome visus įsitėmyti: vai
dinimas prasidės lygiai skeli)-; 
tu laiku, 4 :30 po piėt.\

Proga Linksmam Popiečiui
Jau visi žinome, kad links

mu būti yra sveika. O sma
giam juokui mūsų dienose re-! 
tai tepasitaiko progų. Dėka' 
grupės Liaudies Teatro akto-j 
rių pašvęstam talentui ir va-! 
karams praleisto jtĮ laiko su-}Vienas gaisragesys tapo 

muštas ir 12 kitų sužeisti 
pečių ir inžino sunkvežimiams tam turėsime dar vieną pro- 
susidūrus prie W. 11 th ir gą 
Greenwich 
Abu skubėjo prie gaisro, 
sidegus šiukšlėms prie W. 11 th patsai vardas pasako, kad čia 
ir Washington Place.

Užmuštas 
Butch, dirbęs 
tyje. Jis buvo troko prislėgtas, vaidylų, lietuvių mėgėjų teat- 
turėjo pirma 
kad gaisragesį ištraukti.

Sužeisti: John McGuire, Jo-. sąstatas: 
seph Schreiber, George Pow-I 
ell, James Kelly, William F. j 
Inkamp, Adelbert, Arthur}

u z 
ko- simokinimui šios komedijos,

prie W. 11 th ir gą — paskutinę šį s.ęzoną — 
St., New Yorke, i linksmai pasijuokti, į

M o te r i m s N e i šs i m e 1 u os i ”

bus kas nors linksmo. O kad 
tapo Stephen taip bus, matosi pagal vaidylų 

Truck No. 5 sto-į sąstatą. Tai grupė parinktinių

pakelti troką, r0 veteranų. Režisuoja Aldona 
visas vaidylųšertvietytė. štai,

Uošvis, Albertas
1 Motina, uošvė

Kemp, Tom Fitzgibbons, Hen- Julia
vv Vilion William II k' olnHo I Milė, dllktė

Anelė Juškaitė-Venta
Alpis, žentas Jonas Lazauskas
Jonas, Alpio draugas

Juozas Byronas
Teatro direktorius

i Petras Grabauskas
Zosė, artistė

Aldona šertvietytė
... i n • i ■ Liudvikas, dvarininkasradusių jau po paskelbimo lu- I 

binių kainų.

ry Kilian, William H. Kaletta, . 
Louis Ross ir Richard Waltz. 
Trys iš sužeistųjų yra viršinin
kai.

Kainų Administracija 
dedanti vajų numažinti 
nas nuo 21 iki -17 centų 
vadinamų karo cigaretų,

pra- 
kai- 
taip 
atsi-

Flatbush teismabutyje per
eitą ketvirtadienį 62 vyrai ir 
moterys nuteisti pasimokėti po ! 
$1 už rūkymą subway ir ele 
vated stotyse

PUIKIAUSI VELYKŲ VAIDINIMAI 
BROADWAY

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

kurios jis nepaliko! PARAMOUNT 
per.stato

Claudette Colbert ■ : Fred MacMurray

Practically Yours
MITCHELL LEISEN Veikalas su

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

GOODMAN. Jo Klernatas ir Orkestras su 
RED NORVO, TEDDY WILSON. MOREY 

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

BOB EVANS
PARAMOUNT

BROADWAY ir 43rd ST.

Jonas Juška

Stankaitienė

Naujos Plaukiojančios 
Ligoninės

atlankė Nikodemas Pakalniš
kis, jūrininkas, parvykęs sve-

■ čiuosna pas žmoną Frances su

Velionio prezidento pasku
tinė kelionė rodoma žinių fil
iuose visuose Embassy News
reel Teatruose šią savaitę. Te
atrai randasi 42nd, 46th, 50th 
ii- 72nd St., New Yorke.

Yard e,New York o Navy 
Brooklyne, perdirbami šeši bu
vę prekiniai laivai į ligoninės 
laivus.

Laivai turi po 15,000 tonų 
įtalpos. Perdaromi moderniš
kai, “air-conditioned.” 1-masis 
iš jų Tranquillity, bus užbaig
tas ir išleistas tarnybon atei
nančią savaitę. Neužilgo po to 
išeis dar vienas, Haven. Gegu
žės mėnesį išleis tris, o birže
lio mėnesį — paskutinį iš še
šių.

Laivuose bus po 802 lovas, 
taipgi priemonės reikale pa
imti kelis šimtus ekstra ligo
nių. Laivo kompanijoj bus 58 
oficieriai, 24 paoficieriai, 30 
slaugių, dvi Raudonojo Kry
žiaus darbuotojos, 230 įgulos, 
valdymui laivo.

Nikodemas Pakalniškis
Franklin Delano Roosevelt

i

i

’randasi 131 W. 55th St., New 
Yorke.

“Royal Scandal”
šioje filmoje dalykas suka

lsi apie buvusios karalienės 
meilės prietikius ir rinkimas! 
ministerių pagal įtikimą mei- 

j lūžės užgaidoms. Filmą rodo
ma antra savaitė, Roxy Teat
re, 7th Ave. ir 50th St. Sceno-

jje Hazel Scott ir kiti.
•.............    I I ■■ ...........

I   ........................................... .  • ' - •" ' " "• — ——-——— -—

HELP WANTED

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PASTOVŪS DARBAI 
Su Pokarine Ateičia

Daliai laikui, ar pilnam laikui darbai vy
rams >)■ moterims prie gerai mokamo 
darbo, pavyzdingoj skalbykloj Brooklyne.

Rašykite, telefonuokite ar ateikite 
asmeniškai pasitarimui.

Juokauja, Kad nuo Ak- Demokr. Viršytos Dar 
tores ir Teatro Vardo Nepasisako dėl Kandi-

Kilo Bildinge Gaisras

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Smagi komedija ... naujoviška kaip rytojus ... linksma ir romantiška 
SPENCER TRACY ★ KATHARINE HEPBURN

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

paremtas Philip’o Barry veikalu
SCENOJE: “SPRING IS HERE’’—Naujas grožiškai šaunus vaidini
mas, paruoštas Leonidoff’o, scenerijos Bruno Maine ... su Rockettes, 
Dainų Ansambliais, Baleto Grupe, Simfonijos Orkestru, vadovaujamu 
Erno Rapee.

Pilgrim Laundry, Inc.
1102 Prospect Avenue 

Brooklyn 18, New York 
Tel. SOUTH 8-4567.

Velionis prezidentas per pa
staruosius 12 su virš metų bu
vo vyriausiu žvaigžde aktorių

sūneliu. Nikis atrodo gerai, 
i kaip ir visuomet. Tik šį sykį 
rjau pasidabinęs oficieriaus po- 
I žymiu, 3rd Class.

Kadangi Nikis pas mus bu
vo spaustuvininku, o dabar yra 
virėju, paklausėme:

—Gal manote tapti konku-
I rentų mūsų geram draugui Ve
ličkai ir geram restauranči-

i kui Rutkūnui po sugrįžimo iš 
trečiadienį įvyko | tarnybos ?
tarp lyderių dvie-Į —Ne< Geriau grįšiu į spaus-
apskričių, Bronxį tuvininkus.
vado Edward J. • Pirm išėjimo tarnybon, Ni- 

Flynn ir brooklyniečio Frank į f]įrbo Laisvės spaustuvėj.
! Išsikalbėjus toliau, sužino- 

, kad jie paskelbsią jau> jOg Nikis daugiausia pa- 
išstatyti demokratų j sjrjnk() virėjystę tarnyboje, 

į miesto majorus | my]jmu> —Virėją, —
prokurorą ODwy-jsa],() Nikis, — visi myli...

jeigu geras, — pridėjo 
O būnant namie 
jį myli ir be ku-

dalo j Majorus
Nors kartą gaisragesybos} Pereitą 

darbas nebuvo taip jau visiš-' pasitarimas 
kai rūstus, kaip priprasta. At- jų svarbiu 
važiavę gesinti gaisro 
6 9 th 
Yorke, 
linksmus, 
tai,

St. ir Broadway, 
gaisragesiai
O kai kas užtikrin- 

visai nelaukęs gaisro in
spektoriaus nuomonės, pasakė 
— būdingas užsidegė nuo karš
čio iš vidaus.

Pr*e į demokratų 
New 

atrodė

Pasirodė, kad tame 
ge randasi teatras ir 
teatro 
“Mae 
Oon.”

angos buvo
West in The

žinių filmose. ši paskiausia jo 
kelionė taipgi užrekorduota; 
paveiksluose istorijai ir pama
tymui visame krašte tiems, j 
kurie asmeniškai negalėjo pre- j 
zidentą palydėti. Parodomai 
prezidento išlydėjimas iš! 
Warm Springs, Georgia. Atve
žimas į Union Stotį, Washing
tone, iš ten išlydėjimas; pali-1 
kimas jo galutino pasilsio vie
tovėj — Hyde Parke.

Taipgi rodo naująjį prezi
dentą Harry S. Truman jo} 
pirmoje prakalboje Kongresui.

Paramount Teatre
Prie Times Square ir toliau 

pasilieka filmą “Practically i 
Yours,” su Benny Goodman ir! 
jo orkestrą scenoje.

City Center Opera
Miestavame N. Y. City Cen-j 

ter tebevaidinama operos, Į 
! Laszlo Halasz direkcijoj. Ba
landžio 21-mos popietį vaidinsi 
“Gypsy Baron,” o vakare —} 
“Flying Dutchman.” Bilietai 
labai prieinamomis kainomis ■ 
— nuo 90 centų iki $2.401

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės metinės 
mišios įvyks balandžio 22 d., 11 vai. 
ryto. Karalienės Angelų Bažnyčioje, 
South 4th St. Nariai prašomi daly
vauti. — Komitetas.

REAL ESTATE
PARDAVIMAI

Cypress Hills, N. Y. Dviem šeimy
nom, atskiras mūrinis namas. 11 
kambarių, naujausios mados įtaisy
mai, garadžius. $10,500.

.Jamaica, N. Y. Dviem šeimynom, 
atskiras. Naujausios mados įtaisy
mai. Garu šildomas. Garadžius. 
$11,500.

ZINIS
REpublic 9-1506.

(93-94)

V. Kelly. Iš to pasitarimo bu-1 
1 vo tikėtasi, 
i sutikimą 
kandidatu 
Brooklyno 
cr. Bet jiedu išsiskyrė tylėda-jM • - 
mi- i mirktelėjęs.

pasitarimo Į jis turi, kas 
reiškianti, kad j korystės.

Jų kempė 
jisai, yra paskilbus, kaipo vie
na iš geriausių maisto atžvil
giu. Turėdami toje kempėje 
reikalų, svečiai lakūnai ar 
šiaip kariškiai visuomet kaž
kaip netyčiomis pataiko pietų 
ar vakarienės laiku. Tačiau už 
tą gerą kempės magnetizmą 
mūsų Nikodemas nesiima kre
dito sau. —Mes gauname ge
rus produktus, yra iš ko gerai 
pagaminti, — sako jis.

Nikis abelnai tarnyba pa
tenkintas. Ir dėkingas įvedė- 
jams mokesties karių šeimoms. 
Tarnyboje gali ramiai dirbti, 
sako jis, kada žinai, jog žmo- 

ina ir sūnus, laikui atėjus, gau
na sąyo.čekį. Nors tais mokes
čiais šumniai nepagyvensi, bet 
ir alkti šeimai nereikia, gali 
išsiversti.

bildin- j 
virš to 
iškaba:! .

Heat’s i.iie turį mintyje kitą kokį kan-| 
didata.

Flynn ir Kelly 
tyla, menama,

Woodbine, sakė

i

Atrado Negyvą Kūdikį Į
Kazys J u knis i 

Marčius, artistės tarnas
Jonas Rušinskasj 

Nastė, artistės tarnaitė Į 
A 1 1- r> • • -I šals Adele Rainiene ■ „|E. 13th St., New Yorke. Ber- 

Veikalas yra pilnas meilėsj niukas įgrūstas į jūrininko ke
leivinį maišelį. Policija krei
pėsi į laivyną sujieškoti, kam 
priklausė tas maišelis, o tas, 
menama, padės surasti ir kū
dikio mirties kaltininkus.

Skudurų rankiotojas rado iš
matų bačkoje vienos dienos 
amžiaus kūdikio kūnelį prie- 

apartmentinį namą, 635

intrigų ir visko, kas lydi įsimy- 
• Įėjusius — uošvių, pačių ii

Užtylėtina istorija trijų dienu ir naktų 
gyvenime Karalienės, kuri jautėsi vieniša 
ant sosto ir kuriai reikėjo vyrų draugijos! 

“A Royal Scandal” 
TALLULAH BANKHEAD * CHARLES 

COBURN * ANNE BAXTER >!: 
WILLIAM EYTHE 

ERNST LUBITSCH’O 
SMAGUS, LINKSMAS IR JUOKINGAS 
JUDIS! Ir dar scenoj—Asmeniškai! Hazel 
Scott >:= Jackie Miles >!< Dick Brown ir 
SPECIALUS PATRAUKLUS PRIEDAS: 

THE HARMANS 
7th Avenue ir

1 50th St., New York.

Kuriam Nors Kariui 
Gręsia Mirtis

Fotografas
Traukiu paveikslus familijtj, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant

l padidinu tokio 
'/ dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
/vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

pavieniui
paaan 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

DANTŲ GYDYTOJAS

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

%
Tel. EVergreen 7-6868

VAI ANDOS- ryteVABAINLKJfe. vakare

Penktadieniais uždaryta.

»= LITUANICA SQUARE

RESTAURANTU

N.Y.C.

i?

STANLEY THEATRE
t

Originale Muzika 
Dmitrio Shostakovicho 

Angliškas Tekstas 
HOW ARDO FASTO

7th Avenue bet. 42 and 41 Streets

Durys Atsidaro 8:45 A.M. Kasdien

ARTK1N0
Kūrinys

TAUTA
Pasidaro Galinga /

...Mergaitė 
Gyvena Jos Garbe!

Kuriam nors nežinomam ka
riui gręsia mirtis nuo šuns 
įkandimo, kaip paskelbė šios 
apylinkės karinė komanda, ti
kėdamosi, kad karys bus per 
spaudą ar kaip kitaip infor- 

! muotas ir suspės pasigydyti. 
Karį įkandęs šuo balandžio 

i 11-tą, Birmingham, Alabamoj. 
} Šuo sergąs pasiutimo liga (ra- 
I bies).

Šaunus TECHNISPALVIS judis, kuris ap
sako istorijų vieno jauno. Būrų Kure da
lyvavusio oficieriaus, kuri mažu-pamažu 
išsivysto i nemirštamųjį ‘'PULKININKĄ 
BLIMP." Jj sukūrė satiriška plunksna 
žymiojo Anglų artisto, Davido Low. Jis 
mylėjo ir gyveno . . . {valias! Dvikovos — 
žvėrių medžioklė--ir gražios merginos— 

didinga gyvenimo avantiūra su 

“Colonel Blimp” 
žvaigždžiuoja

ROGER LIVESEY * DEBORAH KERR 
Ą ANTON WALLBROOK

BRANDT’S
“GOTHAM”

Broadway ir 47th St., New York

TU Be Seeing You’ 
“Aš Pasimatysiu su Jumis’’ 

ŽAVINTIS IR PUIKUS 
NAUJAS JUDIS su 

GINGER ROGERS 
JOSEPH COTTEN 
SHIRLEY TEMPLE 

: DAR 
janti ir 

SAMMY 
Extra
PAUL WINCHELL su 
JERRY MAHONEY 

p A niTm THEATRElArllUL ir 51st St.

IR ASMENIŠKAI—Siubuo- 
Siaučianti muzika su 
KAYE ir Jo Orkestru.
Patrauklus Priedas

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

SALRS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimij ir 1.1. Puikus 

Bteičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

CHARLES’
UI’-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Manjer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
j galvą fašizmui užduotas!

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 Ilewes St. elevelterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508

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 AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

Persodinam Deimantus jums belaukiant.

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

Turime ekspertus taisymui laikrodžių
ir laikrodėlių.

Jules, Jurgensen.

VERI-THIN RHHM...n4.w^Prw*.
movement Smartly rtylad yellow

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.




