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deda pamatus naujai taikos ir
saugumo organizacijai. Kita
me mieste herojiškoji Raudo
noji Armija triuškina hitleri
nės bestijos širdį!

★ ★ ★

ANGLAI UŽĖMĖ BREMENA; JANKIAI JAU AUSTRIJOJE
------ --- -- —--------------------------------------- B J_________ B------------------------------------ —----“-----------

Pasaulis ištroškęs ir išsiilgęs 
taikos. Nusibodo penkių metų 
kančios ir vaitojimai, ašaros ir 
kraujas, mirtis ir naikinimas.

Pasaulis žiūri į San Fran
cisco Jungtinių Tautų konfe
renciją ir tikisi, kad jinai pa
statys amžiną paminklą vi
siems, kurie šiame kare did
vyriškai žuvo kovoje už žmo
nijos laisvę.

Jie žuvo, kad karo paviet
rės nebeatsikartotų. Jie žuvo, 
kad visiems geros valios žmo
nAns būtų taika ir ramybė.

★ ★ ★
Bet nereikia tikėtis iš San- 

Francisco konferencijos tai, ko 
ji negalės duoti. Jei žinosime 
dabar, nereikės nusivilti vė
liau, kai ji savo darbus už
baigs. O ji, pasak senatoriaus 
Barkley:

“Nenustatys taikos sąlygų.
“Neišspręs rubežių klausi

mo.
“Nesvarstys reparacijų rei

kalo.
“Nespręs, kaip nubausti ka

ro kriminalistus.
“Neskirs militarinių valdžių 

Ašies šalims.”
“Konferencijos ypatingas ir 

vienintelis tikslas, tai paga-l 
minti čarterį pasaulinės taikos' 
ir saugumo organizacijai, pa-, 
siremiant Dumbarton Oaks 
pasiūlymais.”

Tiktai to tegalima laukti ir, 
tikėtis iš San Francisco kon
ferencijos.

★ ★ ★
Už dienos kitos jau ir Pir

moji Gegužės, tradicinė tarp-' 
tautinė darbininkų šventė. Bu
vo laukta ir tikėtasi, kad gal 
šiemet Gegužinę švęsime jau: 
su ramybe ir taika pasaulyje, 
kad bus galima palikti darbą, 
išeiti į gatves ir pasidžiaugti 
pavasario gamtos grožiu, ma
siniai pasidalinti mintimis apie 
didžiuosius darbo žmogaus rei
kalus.

Deja, karas dar nebus pasi
baigęs. Ir vėl darbininkui pri
sieis pasilikti prie varstoto, 
prie mašinos, prie kūjo, prie 
lopetos, prie deskos. Nebus 
masinių eisenų miestų gatvė
mis, neaidės revoliucinės dai
nos didmiesčių mūriniuose 
“miškuose.”

Darbininkas lies plieną, kas 
anglį, vairuos mašiną, statys 
tanką, dirbs šautuvą tam pa
čiam didžiajam tikslui: karui 
ir pergalei!

★ ★ ★
Mūši/ klerikalai pasigamino 

naujus poterius. Kalba juos 
dieną ir naktį, ir jie jiems ne
nusibosta. Jie pavaduoja visas 
maldas, visus kitus poterius.

Tie jų naujieji poteriai 
skamba maždaug taip:

Stalinas Jaltoje pažadėjo 
kooperuoti ,bet nekooperuoja!

Stalinas pažadėjo sudaryti 
Lenkijai “demokratinę val
džią,” bet nesudaro!

Jisai, pagaliau, “varo kylį į 
sąjungininkų daromas pastan
gas.” (Draugas, bal. 24 d.).

Ir taip kasdien ir perdėm: 
Jisai, Jisai, ir Jisai — vis ta
sai Stalinas! Pamąstai žmo
gus: Tasai klerikalų liežuvis 
nei pavargsta, nei nulūžta!

Kas dabar dedasi Berlyno 
(Tąsa 5-me pusi.)

Anglai Žygiuoja į Bremer- 
haveną; Jankiai Italijoj 

Paėmė Veroną ir Parmą

VOKIETIJA PERKIRSTA, 
JANKIAMS SUSIJUNGUS 
SU RAUDONARMIEČIAIS

London, bal. 27. — Ang
lai užėmė Bremeną, trečią 
didžiausią uostamiestį^siau- 
rinėje Vokietijoje. Pirm ka
ro Bremenas turėjo apie 
260,000 gyventojų. Anglijos 
ir Amerikos bombanešiai iš 
anksto buvo pavertę beveik 
visą Bremeną i griuvėsių ir 
degėsių krūvas.

Po Bremeno paėmimo 
anglai grumiasi artyn Bre-

TREČIOJI JANKIU AR
MIJA ĮSIVERŽĖ Į 

AUSTRIJA
Paryžius, bal. 27. —Tre

čioji amerikiečių armija, 
komanduojama g e n erolo 
Pattono, įsiveržė į Austriją 
arti į pietus nuo to kampo, 
kur sueina Vokietijos, Aus
trijos ir Čechoslovakijos ru- 
bežiai. Nuo jankių užimtų 
pozicijų Austrijoj tėra 85 
mylių iki susisiekimo su 
Sovietų kariuomene, mar- 
šuojančia į vakarus nuo 
Vienos, pirmiau užimto Au
strijos sostamiesčio.

Gen. Pattono tankai jau 
kalbasi per radiją su Rau
donosios Armijos tankais. 
Pattono kariai Čechoslova- 
kijoj paėmė Eiger miestą.

Goeringas Pasitraukęs 
Neva dėl Ligos; Gal 
Nacių Nužudytas

London. — Naciai per 
Hamburgo radiją pranešė, 
kad Vokietijos oro laivyno 
ministeris Hermann Goer
ing susirgęs širdies liga ir 
todėl įteikęs Hitleriui pra
šymą paliuosuot jį iš oro 
ministerijos. Hitleris priė
męs Goeringo atsistatydini
mą ir jo vieton paskyręs 
generolą Ritterį von Grei- 
ną, kurį pakėlęs į feldmar
šalus. *

Gal Nužudytas Goeringas
Elbos Frontas. — Vienas 

iš geriausiai žinomų Vokie
tijos generolų pasidavė De
vintosios amerikiečių armi
jos kareiviams. Jisai sakė, 
kad hitlerininkai gal nužu
dę Goeringą, apie kurį jau 
seniai nieko negirdėt. Cen
zūra išbraukė to generolo 
vardą iš pranešimo.

Buvęs Vichy Francijos 
valdovas,, nacių pastumdėlis 
Petain sugrįžo Francijon ir 
bus teisiamas kaip savo 
krašto išdavikas.

merhaveno, 25,000 gyvento
jų miesto ir uosto, arčiau 
Weserio upės žiočių į vadi
namąją Šiaurinę Jūrą. Kiti 
anglų kariuomenės jungi
niai puola pietiniai vakari
nius Hamburgo priemies
čius.

Dideli Amerikiečių Laimė
jimai Italijoje f

Roma, bal. 27. — Penkto
ji Amerikos armija prasi
veržė per Po upės klonį ir 
užėmė svarbius Veronos ir 
Parmos miestus, geležinke
lių centrus. Galima laikyti 
paimtu ir Mantuos miestą, 
pro kurį jankiai pramarša- 
vo. Amerikiečiai užėmė 
Piacenzą už 35 mylių į pie
tus nuo Milano, didžiausio 
pramonės miesto su 1,115,- 
000 gyventojų, šiaurinėje 
Italijoje. Amerikos kariuo
menė įsiveržė ir į uostamie
stį Genoa, vakariniame Ita
lijos pajūryje.

Anglai viduriniai-rytinia- 
me Italijos ruože plačiu 
frontu pasiekė Adige upę. 
Tuo pačiu laiku anglai ir 
amerikiečiai grumiasi ar
tyn Brenner tarpkalnės, 
gamtinio kelio iš šiaurinės 
Italij.cs į Austriją.

Vokiečiai jau nepajėgia 
rimčiau pasipriešinti ame
rikiečiams, ir daugiausiai 
bėga arba nelaisvėn pasi
duoda. Nuo dabartinio o- 
fensyvo pradžios jankiai ir 
anglai Italijoj suėmė dau
giau kaip 60,000 hitlerinin
ku. c

Amerikos Karių Nuosto
liai iki Balandžio 14
Washington. — Jungtinių 

Valstijų armija visuose 
frontuose nuo karo pradžios 
iki balandžio 14 d. nukentė
jo šitokius nuostolius: 166,- 
104 kariai užmušti; 507,- 
018 sužeista, 82,671 be ži
nios dingo ir 73,208 nelais
vėn paimta.

Amerikos jūreivių, mari- 
ninkų ir krantų sargų nuo
stoliai tuo tarpu buvo seka
mi: 38,694 užmušti, 46,276 
sužeisti, 10,455 be žinios 
dingę ir 4,529 suimti.

Stettiniaus ir Molotovo 
Kalbos

Molotovo kalba, pasakyta 
San Francisco konferenci
joj, bus ištisai išspausdinta 
sekančiame Laisvės nume
ryje. Amerikos valstybės 
sekretoriaus S t e ttiniaus 

kalba taip pat bus tuojau 
įtalpinta.

WASHINGTON; bal. 27. — Prezidentas Trumanas 
su didžiu džiaugsmu pranešė, kad Amerikos kariuome
nė susijungė su Raudonąja Armija į pietus nuo Ber
lyno. Jis sakėt

“Abidvi armijos susijungė, kur buvo planuota — pa
čioje nacių Vokietijos širdyje. Vokietija nusmerkta ir 
jau netolima galutinosios mūsų pergalės valanda prieš 
ją.” ! j ■

Jankių susijungimu su Sovietų kariuomene tapo vi
siškai atkirsta šiaurinė Vokietija nuo pietinės. Ameri
kiečiai suėjo su raudonarmiečiais ketvirtadienį, ties 
Torgau, miestu prie Elbos upės, už 75 mylių į pietus 
nuo Berlyno.

Prez. Trumanas pareiškė, kad Amerika, Anglija ir 
Sovietų Sąjunga pasiekė tą momentą, “dėl kurio taip 
ilgai ir sunkiai dirbo ir meldėsi.”!

Maskva ir Londonas sykiu pranešė apie Amerikos ir 
Sovietų armijų susijungimą.

RAUDON. ARMIJA ARTI 
PASKUTINES HITLERIO

LINDYNĖS BERLYNE
Rusų Užimtas: Stettinas Yra Didis Uostamiestis, o Paimtas 
Brno--Svarbus Karinių Fabrikų Centras Čechoslovakijoje

London, bal. 27. — Mar
šalo Rokossovskio Antroji 
Baltarusijos armija šturmu 
atėmė iš vokiečių Stettiną, 
269,560 gyventojų miestą ir 
didelį uostą, prie Odro u- 
pės žiočių į Baltijos Jūrą. 
Stettinas buvo Berlyno upi
nis uostas.

Maršalo Rodiono Mali
no vskio Antroji Ukrainos 
armija Čechoslovakijoj už
ėmė Brno (Bruenn), 263,- 
600 gyventojų miestą, svar
biausią po Pilseno karinių 
fabrikų centrą tame krašte. 
Brno yra Moravijos, Čecho
slovakijos provincijos, sos
tinė.

Sovietų kariuomenė nu
šlavė nacius jau trijose ket- 
virtyse didžiojo Berlyno- ir 
pasiekė punktus už piiės 
mylios ri'uo vokiečių koman
dos lindynės išmūrytame

Jankiai Paliuosavo 
50,000 Belaisvių

Mulde Frontas, Vokieti
ja. — Pirmosios amerikie
čių armijos žvalgai “džyp- 
sais” pervažiavo per iškriku
sias pačių linijas rytinėje 
Muldė upės pusėje ir palei
do ^talkimnkiskus karo be
laisvius iš vienuolikos kon
centracijos stovyklų ir ligo
ninių. Tuo būdu tik iš dvie
jų stovyklų jie išvadavo 
daugiau kaip 50,000 belais
vių, jų tarpe 8,600 ameri
kiečių. Belaisviai visur di
deliu džiaugsmu sveikino 
amerikiečius, t

požemyje. Kalbama, kad ir 
Hitleris buvęs ar esąs tame 
požemyje. Neoficialiai pra
nešimai teigia, kad rusai 
galėsią per 24 valandas už
imt visą Berlyną. Vakar 
mieste jie, tarp kitko, paė
mė Siemenstadt elektrinių 
įrengimų fabriką, didžiau
sią tos rūšies dirbyklą pa
saulyje. Jame dirbdavo 
200,000 žmonių. Dabar Sie
menstadt fabrikas, vakari
nėje Berlyno dalyje, žymiai 
suardytas talkininkų oro 
bombomis. Sovietų kariai 
taip pat užėmė buvusią ga
lingąją Berlyno radijo sto
tį, kuri jau prieš penkias 
dienas nutilo.

Raudonieji žvalgybos la
kūnai dieną ir naktį skrai
do virš Berlyno, kad šimtai 
naoių karinių kriminalistų 
negalėtų ištrūkt oru iš ap
supto miesto.

Amerikiečiai Artėja 
Prie Miunicbo

Paryžius, bal. 27. — Sep
tintoji Amerikos armija, 
gen. Patcho komandoj, už
ėmė pozicijas už 35 mylių 
nuo nacių partijos gimta- 
miesčio Miunicho; prasiver
žė per Dunojų ir paėmė 
Genderkingeną.

Prancūzų kariuomenė, 
pietiniame fronte, atėmė iš 
nacių Constance miestą, 
Šveicarijos pasienyje.

Jankių džypsai laisvai 
važinėjo skersai- išilgai per 
ginkluotų nacių linijas.

Molotovas Siūlo, kad 4-riy- 
Kraštų Atstovai Pirminin
kautų S. Francisco Sueigai

San Francisco. — Sovietų 
atstovybės galva Jungtinių 
Tautų konferencijoj, Via
česlavas Molotovas nesuti
ko su pasiūlymu, kad vie
nas Amerikos valstybės se
kretorius Ed. R. Stettinius 
būtų pirmininkas visai šiai 
konferencijai. Molotovas vi
sų atstovybių vadų susirin
kime sakė, kad pakaitomis 
turėtų pirmininkauti atsto
vai keturių didžiųjų talki
ninkų, sušaukusių šią kon
ferenciją, tai yra, Stetti
nius nuo Amerikos, Moloto
vas nuo Sovietų Sąjungos, 
Edenas nuo Anglijos ir T. 
V. Soong nuo Chinijos. Pir
mininkavimo klausimas ati
dėtas iš ketvirtadienio į 
penktadienį visų kraštų de
legatų vadovaujamam ko
mitetui spręsti.

Pasikalbėjime su laikraš
čių korespondentais Molo
tovas pareiškė, jog keblu
mai ryšium su Lenkija “be 
abejo, bus nugalėti.” Jis už
ginčijo gandus, būk rusai 
priešinsis- pataisymams se
niau įvykusios Dumbarton 
Oaks konferencijos siūly
mų dėlei Jungtinių Tautų 
organizacijos taikai ir sau
gumui palaikyti po šio ka
ro.
Reikalauja Atstovybės Uk

rainai ir Baltarusijai
Molotovas pareiškė, kad 

Sovietų Ukraina ir Sovieti
nė Baltarusija taip pat pri
valo būti priimtos kaipo 
balsuojantieji nariai į Jung. 
Tautų Visuotinį Susirinki
mą. Molotovas pridūrė, jog 
jis labai norėtų, kad Ukrai
nos ir Baltarusijos delega
tai būtų priimti į šią kon
ferenciją.

Neoficialiai pranešama, 
kad dauguma konferencijos 
delegatų sutiksią pripažinti 
Baltarusiją ir Ukrainą kai

buvo atskira Sovietų Res
publika, palaikė tiesioginius 
ryšius su užsieniais ir tik 
1922 m. laisvu noru prisi
dėjo prie Sovietų Sąjungos.

London. — Italijos patri- Bet pagrindais savo 1937 
jotai sučiupo Mussolinį vie- m. sausio 30 d. konstituci- 
nuolyne Pallanzos mieste, jos ir pagal savo 1944 m. 
vakarinėje Maggiore ežero;kovo 4 d. įstatymą, Ukrai- 
pakrantėje, į žiemius nuo nos Sovietų Respublika at- 
Milano, šiaurinėje Italijoje įgavo visiškos savivaldybės 
ir arti Šveicarijos rūbe- teisę ir tiesioginių ryšių tei- 
žiaus, kaip sako nepatvir- sę su kitais kraštais.
tinti šveicarų pranešimai. Ukraina turi 40 milionų 
Mussolinis, 61 metų am-, gyventojų ir sudarė bent 
žiaus, esąs apšepęs ir misi- penktadalį visos Raudono- 
dėvėjęs. Gyventojai pažinę įsios Armijos.
Mussolinį ir įdavę partiza- Ukrainos pareiškimą 
niski^m I,ahjos patnjotam.;pasiraše jos komisarų tary- 

"— ---- -- bos pirmininkas N. Krušce-
Francūzai iš šiaurvaka- vaS ir užsienio reikalų ko

rių įsiveržė į Italiją. misaras D. Manuilski.

Mussolinis Esąs Suinr- 
tas Italy Patrijoty 

po balsuojančius naujosios 
Tautų Sąjungos narius. 
New Yorko Times kores
pondentas James B. Res
ton rašo, kad “turbūt, sa
vaitės galop bus priimti tų 
dviejų sovietiniu respublikų 
delegatai į šią konferenci
ja.”

Viena delegacija jau yra 
nuo Sovietų Rusijos Res
publikos.

BALTARUSIJA IR 
UKRAINA REIKA

LAUJA BALSO
San Francisco. — Balta

rusijos Sovietų Respublika 
ir Ukrainos Sovietų Res
publika kreipėsi į San 
Francisco konferenciją, kad 

I tos dvi respublikos būtų 
pripažintos steigiamaisiais 

'nariais Jungtinių Tautų or
ganizacijos taikai ir saugu
mui palaikyti po karo ir 
kad jųdviejų delegatai būtų 
priimti į šią konferenciją.

Baltarusijos Sovietų Res
publika, per savo komisarų 
tarybos pirmininką Pono
marenko ir užsienių reikalų 
komisarą Kiselevą, nurodo, 
kad Baltarusija, pagal savo 
konstituciją ir 1944 kovo 
24 d. įstatymą, yra visiškai 
savivaldiška valstybė ir tu
ri teisę sumegsti tiesiogi
nius ryšius su svetimomis 
valstybėmis, daryti sutartis 
su jomis ir dalyvauti viso
kiose tarptautinėse konfe
rencijose ir organizacijose. 
Baltarusijos, 10,000,000 gy* 
ventojų krašto, vyriausybė 
kartu priminė, kiek ji pri
sidėjo prie talkininkų per
galės prieš Vokietiją.

Ukrainos Sovietų Res
publika nurodo San Fran
cisco konferencijai, kad So
vietinė Ukraina nuo seniau
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Prezidento Trumario Žodis 
Konferencijai

“Mes privalome parūpinti mašineriją, 
kuri padarytų ateičiai taiką ne tik gali
mą, bet užtikrintą,” sakė prezidentas 
Harry Truman savo kalboje į San Fran
cisco konferenciją ir visą pasaulį.

Šitie keli žodžiai apibrėžia konferenci
jos tikslą, apibrėžia dabartinį žmonijos 
siekimąsi prie taikos.

Sikrtumų tarp tautų, nurodė preziden
tas, visuomet buvo ir bus. Riboti skirtu
mai, minčių pasidalinimas, faktinai, rei
kalingi progresui.

“Mes negalime ateityj leisti bet kuriai 
tautai bei tautų grupei bandyti spręsti 
skirtumus bombomis arba šautuvais...”

O kad tai neprileisti, taiką mylįs pa
saulis privalo turėti organizaciją, kurio
je visi nesusipratimai turi būti išspręsti 
ir užkirstas kelias ateities agresoriams.

Tam tikslui suvažiavo į San Francisco 
miestą Jungtinių Tautų atstovai. Jie su
važiavo padėti pagrindus taikai palai
kyti organizacijai. Jie suvažiavo konsti
tuciniu seiman, kurįo uždaviniu bus su
daryti planas tokiai mašinerijai , kuri 
galėtų pasekmingai veikti, užtikrindama 
busimosioms gentkartėms taiką.

“Jeigu mes nenorime išvien mirti ka
re, tai privalome išmokti gyventi išvieti 
taikoje”, pabrėžė Trumanas.

Prezidento kalba buvo entuziastiškai 
pasitikta ne tik San Francisco konferen
cijoje, bet visame mūsų krašte ir visose 
Jungtinėse Tautose.

Be abejo, jo kalbos dvasioje konferen
cijos dalyviai dirbs ir pasieks teigiamų 
rezultatų.

Jei Jis Ten — Bus Paimtas
Įdomu skaityti iš Maskvos atėjusią 

tokią žinią: JČi Hitleris yra Berlyne, tai 
rites jį suiritšime, gyvą ar riėgyvą.

Kitais žodžiais, iš Berlyno dabar nie-’ 
kas be Raudonosios Armijos vadovybės 
nepaspruks. Berlynas aklinai apsuptas. 
Aplink Berlyną Raudonoji Armija apve
dė geležinę sieną, pro kurią niekas ne
galės pabėgti.

Naciai skelbia, būk Hitleris esąs Ber
lyne ir ten vadovaująs savo gaujas, iš 
visų pusių raudonarmiečių pliekiamas.

Jeigu jis pasiliko Berlyne, tai reiškia 
jis pasiliko raudonarmiečių žinioje. Iš 
Berlyno pabėgti naciai jau nebegalės, 
nes, kaip sako žinios, mieste nebepasili- 
ko naciams nei vieno takelio pabėgimui.

Raudonoji Armija užėmė paskutinį 
aerodromą, kuriame rado keletą paruo
štų skridimui lėktuvų. Gal Hitleris (jei 
jis Berlyne), gal kuris kitas nacių lyde
ris buvo manęs lėktuvu pabėgti. Dabar 
jau pervėlu.

Taip, žmonijos viltys ir troškimai re
alizuojasi. Nacių lizdas, nacių tvirtuma, 
nacių pasididžiavimas — Berlynas — 
daužomas iš visų pusių. Apie 500,000 na
cių kareivių apsupti ir naikinami, —nai
kinami sistematiškai, naikinami tų žmo
nių, kurie nacius geriau pažįsta, negu 
kas kitas.

“Kada Berlynas bus paimtas?” klau
sia žmonės.

Pasakyti niekas negali. Gal už dienos- 
kitos, gal už savaitės - kitos. Bet kad jis 
bus paimtas — “gyvas ar negyvas” —tai 
jau nėra abejojimo. Turime atsiminti, 
kad nacių sostinėje šiandien vadovauja 
patys žymiausieji Tarybų vyrai — Žuko
vas ir Konevas!

Šitiedu maršalai gynė Maskvą, gynė 
Stalingradą. Šitiedu maršalai gerai žino 
savo vadovaujamas armijas ir nemažiau 
pažįsta savo priešo armijas, jei jas dar 
galima taip vadinti.

Gyvename vieną iš įdomiausių momen
tų žmonijos istorijoje.

Kas Ką Rašo ir Sako
laikyti iiž, koriferėncijos 
sienų ir palikt juos išspren- 
diiriili po krihfėrėnčijos. De
damos visos pastangos susi
koncentruoti vyriausiairi 
uždaviniui— sudarymui pa
saulinės organizacijos, pasi
remiant tais didžiausiais 
klausimais, kuriais jau. yrą 
susitarta. Jeigu konferen
cija laikysis šios procedū
ros, jos pasisekimas užtik
rintas.”

Bet į San Francisco yra 
sugužėjusių priešingų ele
mentų ir jie sušilę darbuo
jasi konferencijai pakenkti. 
Ne tik tarpe amerikiečių, 
bet tarpe kitų delegacijų tie 
elementai stengiasi susi
burti aplinkui senatoriaus

Herriot ir Pethin
Francūzų tautos išdaviką, maršalą 

Pilypą Petain, vokiečiai paleido “iš ne
laisvės” ir pasiuntė į Šveicariją. Ir ten 
'jis paimtas Francijon. Šis Francijos fa-' 
šistų vadas, kuris dar 1936 metais piršo 
Francijai fašizmą, dabar yra Francijoje 
ir, sakoma, jis būsiąs teisiamas kaipo 
pardavikas.

Tuo pačiu laiku (koks supuolimas!) 
Raudonoji Armija išlaisvino iš vokiečių 
nelaisvės kitą francūzą — Edvardą Her- 
riot’ą, tris sykius buvusį Francijos prem
jeru ir prieš pat karą ėjusį pareigas 
Francijos seimo pirmininko.

Herriotas — liberalas. Netenka aiš
kinti, kad ir Herriotas yra padaręs daug 
stambių klaidų, kurios padėjo Francijos 
priešams. Tačiau Herriotas buvo anti
fašistas. Kai vokiečiai okupavo Frarici- 
ją, jis pasiliko ten ir jiems nepritarė.

1942 metais Herriotas protestavo prieš 
Vičhy valdžios fašistinę politiką, pražū
tingą francūzų tautai. Tuomet Pętain 
su Lavalu jį atidavė vokiečiams ir Her
riotas buvo vokiečių nelaisvėje, iki Rau
donoji Armija jį išlaisvino tuo laikų, kai 
tie patys vokiečiai seną išdaviką Patai- 
ną paleido į Šveicariją.

Herriot ir Petain — du žymūs fran- 
cūzai. Pirmasis 72 metų amžiaus; antra
sis 89 metų amžiaus. Juodu skiria ta
čiau ne tik amžius, — juodu skiria gili 
praraja: vienas tarnavo vokiškiesiems 
okupantams, o kitas prieš juos, kad ir 
nedrąsiai, kovojo!

Vienas francūzų tautos draugas, pat
riotas, kitas — išdavikas, tarnavęs ne
labajam priešui, kovojęs prieš demokra
tiją, prieš progresą, iki jis vokiečiams 
buvo reikalingas.

Francūzų tauta mokės įvertinti abu
du!

Kiekviena tauta, buvusi vokiečių oku
puota, šiandien turi Herriotų ir Petai- 
nų. Pirmieji yra gerbiami ir mylimi; an
trieji — keikiami ir neapkenčiami.

Lietuvių tauta taipgi turi Herriotų ir

Italai Kovoja
Pranešimai skelbia, jog italai patrijo

tai (partizanai) išmušė iš Milano mies
to visus naciškuosius okupantus ir itali
škus fašistus. Milanas — stambiausias 
Italijos miestas; svarbesnis negu Ro
ma. Milane, mat, yra daug fabrikų ir, 
aišku, daug darbininkų. Bendrai, visoje 
šiaurinėje Italijoje darbo žmonės yra 
kur kas kovingesni, negu pietinės Itali
jos žmonės.

Tas pats reiškiasi ir Turine ir kituo
se miestuose. Italų partizanų-patrijotų 
žygiai labai daug padės mūsų kariuome
nei, žygiuojančiai link šiaurių.

Tolydžio išlaisvintame Bologna mieste 
patri jotai miesto majoru išrinko komu
nistą Čiiišefrpe (Juozapą) D'ozzU, p Mo
dena mieste — komunistą Alfeo Čoras- 
sori.

Tai reiškia, kad Italijos komunis
tai vaidina pačią stambiausią vaidmenį 
patrijotinėse kovose prieš nacius ir fa
šistus. Jais liaudis pasitiki, juos liaudis 
myli. .ii Mą*

Prieš tūlą laiką vienas Amerikos ra
dijo komentatorius (Johannes Steel), 
kalbėdamas iš Romos pasakė: Kai šiau
rės Italija bus išlaisvinta, Bonomi vy
riausybė turės pasitraukti; turės kuo- 
vėikiaūsiai įvykti rinkimai į steigiamąjį 
seimą, o jei jie neįvyks, — Italijoje kils 
revoliuciją.

Italijos liaudis yra labai nusivylusi 
monarchija, kurios ji taip labai ne
apkenčia. Be to, Italijoje (išlaisvintoje) 
valdžios organai, nesirįžta jtio greičiau 
valdiškąsias įstaigas apvalyti nuo fašis
tų. Tas erzina Italijos liaudį, tas viskas 
gero nelemia.

100 Metų Ntib Rašytojos Žemaitės 
Gimimo

Š. m. gegužės mėnesį sukaks lygiai 
šimtas metų, kai gimė žymioji Lietuvos 
rašytoja, žemaite (Žymontienė). Tai 
reikšmingas įvykis lietuvių tautai.

Žemaitė buvo pati žymiausia lietuvių 
rašytoja. Ji gimė iš liaudies, ji dirbo 
liaudžiai, aprašydama jos sielvartus ir 
džiaugsmus.

Tad gegužės mėnesį reikėtų bent di
desnėse lietuvių bendruomenėse (koloni
jose) sfiruošiį mitingai ir iuosė gyvu žo
džiu supažindinti Su rašytojos Žeinaitės 
neveiktaisiais darbais.

žemaitė gimė 1845 iri. gėgtižės 31 d.

Tik DABAR surado ir 
SUŽINOJO NACtŲ 

BARBARIŠKUMĄ
Pagaliau ir musų kai- < 

myhka Amerika prabilo a- 
pie nacių žiaurumus. Ji sa
ko': i

Amerikos kariai išlaisvino 
tūkstančių tūkstančius be
laisvių Vokietijoj<f — karių 
ir civilių. Nacių stovyklose 
atrasta didžiausių baiseny
bių. Rasta tūkstančiai lavo
nu nukankintu belaisvių ir 
daugybė gyvų lavonų — dar . 
gyvų žmonių, bet taip išvar
gintų, iškamuotų, kad jie jau 
negyvens .

Gen. Eisenhower pakvietė 
Kongreso ir spaudos atsto
vus atvykti vieton ir Savom 
akim pamatyti, kokius žiau
rumus belaisviams naciai yra 
padarę. Nukankintųjų lavo
nus dabar laidoja patys vo
kiečiai. Labai daug kalinių 
naciai nužudė prieš pat ame
rikiečiams ateinant.

Nacių atlikti ir vykdomi 
žiaurumai nustelbia net ir 
frontu žinias. Ir visa tai da
rosi dabar, 20-tame amžiu
je. Ir tokie “pasaulio gelbė
tojai“ norėjo paimti Europos 
likimą į savo rankas net 
tūkstančiui metų! (Amerika, 
bal. 27).
Geriau valiau, negu nie

kada. Iki šiol Amerika, kaip 
ir kiti klerikalų laikraščiai, 
nesurado nei noro, nei vie
tos savo skaitytojams pra-, 
nešti apie vokiečių barba
riškumą. Jie, pavyzdžiui, 
nematė reikalo perspaus

dinti Tarybų Vyriausybės 
Speciales komisijos praneši
mą apie nacių siautėjimą 
Lietuvoje. Lietuvoje naciai 
išskerdė 460,000 žmonių, jų 
tarpe daugiau kaip 300,000 
civilinių žmonių, bet Ame
rika nematė reikalo tuos 
baisius davinius savo špal- 
tose populiarizuoti.

Dar ir dabar Amerika 
tebenuodija savo skaitytojų 
protą hitlerine propaganda. 
Štai tam pačiam numeryje, 
tik antrajam puslapyje, ji 
talpina Pakšto straipsnį, 
kuriame pakartojamas se
nasis hitlerininkų melas, 
kad būk 1941 metais Lietu
vos žmonės patys sukilę ir 
nuvertę Lietuvos tarybinę 
vyriausybę. Pakštas garbi
na tuos niekšus, kurie Kau
ne ir kitur padėjo hitleri
ninkams pavergti Lietuvą. 
Jis sako: “hėpaprastai he
rd] iškošė kovose lietuviai 
parodė pasauliui savo bega
linę mėilę rifepriklausoriiai 
tėvynei ir neapykantą ru
sų nacionalistihiam bolše- 
vizhnii...”

Vadinas, tie, kurie susi
dėjo su naciais, parodė be
galinę meilę Lietuvai! Ši
taip gali dar ir šiandien 
Hitlerio agentus ir pastum
dėlius garbinti ir tituluoti 
tiktai paskutinis išsigimė
lis, paskutinis Lietuvos 
priešas, paskutinis parsida
vėlis hitleriniams krimina
listams, kurie savo žiauru- 
hiu šiRndiėn purto visą pa
dorųjį pasaulį.

ĮSPŪDŽIAI SA& FRAN
CISCO KONFERENCIJOS 

IŠVAKARĖSE
“Daily Workerio” kores

pondentas rašo tam dienra
ščiui apie įspūdžius, kurie 
gaunami San Francisco is
torinės konferencijos išva
karėse. Frederick V. Field 
sako, kad viršų ima siekia
masis saugumo idealas ant 
visų ginčų ir nesusiprati
mų.
. “Nepaisant neišspręstąjį 
problemų debesų, kabančių 
dHt kb'hferėričijbs,” Ėlėld 
S&kb; “vridįyybS deda di
džiausias pastangas giričus

Dotnuvos Akademija 
Jau Veikia

Rašo Prof. Kriščiūnas, 
Akaderiiijos Rektorius

VILNIUS, bal. 21.— Mes 
pradėjome akademinį metą 
spalių mėnesį. Mūsų Agro
nomijos Departmentas duo
da keturių metų kursus, 
Namų Meno skyrius — tri
jų metų kursas. Studentų 
yra 339, palyginus su 250 
studentų prieš karą.

Vokiečiai susprogdino A- 
kademijos trobas ir studen
tų gyvenimo namus. Teko1 
paimti gyvenimui kitus na-j 
mus. Neturint laboratorijų 
ir mokslo rūmų, studentai 
turės kai kuriuos dalykus

Vandenbergo vadovybę.. Jie Į baigti Kauno Universitete, 
nori savo pusėn patraukti Akademija turėjo ūkį, bet 
nors vieną didžiąją valsty- vokiečiai išsigabeno visas 
bę. • karves, išmušė vištas ir ki-

Taipgi Meksikos užsienio tus paukščius ir išgabeno 
Padilla įtaisus. Ir to neveizint, mes 
konfe-’ suvalėm javus ir dar atidė-

reikalų ministro
reikalavirhas, kad

kino. daugelį dalykų tik 
tam, kad sunaikinti, nors 
jieins iš to jokios naudos 
negalėjo būti.

Mūsų pedagoginis štabas 
irgi skaudžiai nukentėjo. 
Nedaugiau kaip 50 nuošim
čių mūsų profesorių ir kitų 
mokslininkų ir pedagoginių 
darbininkų pasiliko. Jų vie- 

i tos atpildyta buvusiais pa- 
gelbininkais, dėlto seni pro
fesoriai dabar yra per daug 
apkrauti darbu.

Šį metą išmokinsime apie 
35 agronomus ir 30 kitų že
mės ūkio ekspertų. Mergi
nų pirmo meto, studentuose 
yra 10 agronjomijos sky
riuje, namų bkslo skyriu
je yra viso merginos. Jos 
mokinasi nė vien namų e- 
konomijos, bet žemdirbys
tės, virimo, siuvimo, audi
mo ir gyvulių auginimo.

Mūsų studentai dirba di-
rencijon butų priimta Ar- jome 1,100 centnerių sėk- i džiausiu susidomėjimu ir 
gentina, yrav toks žygis, ku- ■ loms valstiečiams. Mūsų ū- • entuziastingai. Galiu tą pa- i'i a o rci n Iznnf nvnnm i ne Ii a >•_ 1 UI c 41» zilzan/ii'i wi nnfa i , . . • *entaiiai įau . sakyt! lr apie i 

470 hektaru I r;ną
ris ardo konferencijos har
moniją ir kenkia jos dar
bui. Field teigia, kad esą 
dedamos pastangos sujung
ti su reikalavimu įsileidimo 
Argentinos kvietimą Lon
dono lenkų valdžios į kon
ferenciją. Jis mano, kad ne
reikia mažinti svarbos to 
fakto, kad Amerika ir Ang
lija^ atsisakė pakviesti Var- 
šavos valdžią į konferenci
ją.

Taipgi, jo supratimu, ne
reikia mažinti tos žalos, ku
rios gali pridaryti įvairūs 
Jugoslavijos Michailovi- 
čiaus pasekėjai, Londono 
lenkų pasekėjai, Ispanijos 
menševiko Prieto pasekėjai 
ir kiti, kurie pribuvo į San 
Francisco gerai organizuoti 
ir pasiruošę ardyti konfe
rencijos darbus.

kis ir eksperimentaliai lau 
kai apima virš -
žemės, kurios 315 hektarų 
yra dirbama.

Raudonosios Armijos ko
manda davė mums laikinai 
naudoti traktorių, o dabar 
valdžia mums davė kitą

profeso-

Tarp jaunų mokytojų ge
riausiai pasižymėjo savo 
darbe profesorių pagelbi- 
ninkai: Natsevičius, (horti- 
kultūros skyriuj), Lapins
kas ir Jasunavičius (zoo-

traktorių. Mums teko įsigy- technikai), ir Merkevičaitė, 
ti arklių ir gyvulių, vieton namų ekonomijos skyriuje,.
vokiečių išgabentų. Kaip ir pirmiaus, aš pats

Iš 505 gyvulių vokiečiai i mokinu Agrikultūros ir 
paliko tik 17. Vokiečiai nai-Į pievų tobulinimo skyriuje.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J, KASKlAUeiUS, M. D. ,

530 Summer Ave. Newark, N. .
Tel. Humboldt 2-7964

KO NORI VARŠAVOS 
VALDŽIA?

Maskvoje Lenkijos amba
sadoje susirinko būrys ko
respondentų ir turėjo pasi
kalbėjimą su Varšavos val
džios prezidentu Boleslaw 
Bierut. Jam buvo pastatyta 
visa eilė klausimų. Jo buvo 
klausta, kodėl tarpe Lenki
jos ir Tarybų Sąjungos ta
po pasirašyta bendrojo ap
sigynimo sutartis. Bierut 
patarė jiems pažiūrėti į že
mėlapį. Jie pamatys, kad 
Lenkija randasi svarbiame 
Europos centre. Kiekviena 
Vokietijos agresija visada 
pataiko į Lenkiją. “Taika 
Lenkijoje”, pareiškė Bie
rut, “yra surišta su taika 
kitose šalyse. Todėl Ši su
tartis yra didžiausios svar
bas abelnajam taikos reika
lui visoje Europoje.” Bie
rut sake, kąd toje sutartyje 
nesiranda jokių slaptų pasi
žadėjimų.

Buvo Bierut ^paklaustas, 
ar apie tos sutarties pada
rymą ir pasirašymą buvo iš 
anksto pranešta Jungti
nėms Valstijoms ir Angli
jai? Jis atsakė: Nebuvo, 
nes tos dvi šalys tebėra ne
pripažinusios dabartinės 
Lenkijos valdžios. Varšavos 
valdžia mananti neužilgo 
panaš. sutartis pasirašyti ir 
su kitomis šalimis.

Kas liečia Jaltos nutari
mą praplėsti Lenkijos val
džią, Bierut pasakė, kad jie 
nori priimti valdžion visus, 
kurie pilnai ir nuoširdžiai 
stoja už Jaltos nutarimus. 
Dėl Mikolaičiko, tai neten
ką daug kalbėti. Mikolaiči
kas pasirodė labai riepa- 
Stbvtiš elementas. Antra, 
jis nebe fa Valstiečių Parti
jos vadu, neigi jis įeiiią į

------------------- --------------
ŠLAPIMO PŪSLĖJ KAS 

NEGERAI.
Drauge gydytojau, aš skai

tau Laisvės dienraštį ir randu L 
daug naudingų pamokymų ir 1 
patarimų. Taigi prašau dakta- j ?! 
ro — patarkit ir man apie ma-'71 
no ligą.

Aš esu 72 metų seniokas. I 
Būnu prieglaudoj, senelių na
me. Esu pusšeštos pėdos ūgio, 
sveriu 140 svarų.

Jau 4 metai, kaip man pra-1 
dėjo skaudėt dešinėj papilvės 
pusėj paliai kirkšnį. Tai aš 
pasiskundžiau daktarui. Tai 
man ėmė X spindulių nuotrau
ką ir potam kišo guminę dūde
lę ir leido gyduolių. Tai ko
kiuos du metus buvo gerai. 
Bet toliau ir vėl pradėjo skau
dėt. Ir, kuo toliau, tuo labiau.

Dabar kartais tai 
tas .kraujas, beveik 
savaičių. O kai kada 
kraujo gabaliukai, o 
tas vanduo bėga. Tiktai labai 
skauda ir reikia tankiai eiti 
šlapintis, bet daug nebėga. O 
kai ko užvalgau arba kavos iš
geriu, tai vidurius skauda. O 
dabar daktarui nieko nesakau. 
Dabar tiktai vienas daktarėlis 
yra čia ir tas da jaunas, tai 
taip ir kenčiu.

Tai prašau, gerb. daktare, 
ką aš galiu daryti? Už ką ta
riu širdingai dėkui. Aš Laisvę 
skaitau kas diena.

ATSAKYMAS:
Tai gerai, Drauge, kad skai

tai Laisvę. Bet visai be reikalo

bėga čys- 
kas pora 
tai išeina 
taip čys-

lenkų londoniškį kabinetą. 
Vadinasi,' Mikolaičikas pa
silikęs kapitonu be jokios 
armijos.

Kaip jau žinoma, po karo 
gana daug žemės, kurią 
prieš karą valdė Vokietija, 
bus atiduota Lenkijai. Kaip 
bus su vokiečių mažuma? 
Prezidentas Bierut mano, 
kad didelės bėdos nebus. 
Patys vokiečiai padėjo tą 
prbblėhią išspręsti, kuomet 
jų didėlė dauguma, išsigan
dę karo liepsnos, bėgo į Vo
kietijos gilumą.

į taip sau, dantelius sukandęs, 
i kenti patamsy, daktarui nieko I '
(nesakai, nepasiklausi. Tai kas, 
.kad \daktaras jaunas? Juk jis 
išėjęs visus moderninius medi- 
cinos\kursus ir savo pašaukimą

| žino. J
Ką gi aš Jums, mielas Drau- 

I ge, nesimatęs, nieko nepatyręs, 
galiu tarti? Juk iš Jūsų apra
šymo, tegul ir rūpestingo, ne
daug tegalima išvadžioti tikrai.

Jums kas nors negerai pūs
lėj. Gali būt, kad ten, pūslės 
viduj, auga kokios 
karpos (papillomata), 
gos, krauj ingos, greit 
sižeidžia, pakraujuoja 
piais, paskauda.

Gal anuomet gydytojas įleido 
į pūslę, cistoskopo pagalba, ko
kių vaistų, kurie sutraukė ir 
suvaldė tos karpos šakas. Bet 
ilgainiui jos ir vėl ataugo. Jei 
taip, tai kito jums išėjimo nė
ra, kaip tik pasiteirauti su vie
tos gydytoju. Juk jis ant to 
ten ir stovi. Jis patars, kas ir 
kaip daryt.

Jei ne būtinai karpa, tai gali 
būt ir pūslės akmuo arba žvy
ras (stone or gravel of the 
bladder). Čia irgi nelengvi po
pieriai. Be daktaro neapsieisi.

O gal ten atsivėrusi kokia 
opa (ulcer)? Gal ir prostatinė 
liauka kokių ryšių turi? Ir ki
tokių dar galėtų būti galimy
bių. Bet kam čia be reikalo 
spėlioti? Sveikutis tuojau 
kreipkis į vietos gydytoją, o jis 
dalyką pasuks, kur ir kaip rei
kia.

m inkštos 
Sultin- 

jos pa
puola r-

Pajėgumo čiukuras susi
deda iš pilno žinojimo tik
rosios vertės dalykų ir ge
nijų tame amžiuje, kuriame 
mes gyvename.

— Rochefoucauld.
Žmonės dažnai turi pajė

gumo atlikti didesnius dar
bus, negu kad jie atlieka.— 
Jie ateina į pasaulį su di
deliais kreditais, kuriuos, 
tačiau, retai išsemia iki vi
siškos pilnumos.

—W alpole.
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Draugams
Praeis audra, nutils patranku griausmas, 
Už stalo susirinks visi seni draugai.
Ir tik tada kankinamai pajausim, 
Kad stalas toks platus, o mūsų tiek mažai.

Nutruks staiga juokai, nustos šlamėję rūbai, 
Ir žvilgsniai susitiks ties kėdėmis tuščiom. 
Tik laikrodis ant sienos eis ir skubins, 
Lyg laukdamas vėluojančių svečiu.

Ir nepajusim mes, kaip mūšiai prie Oriolo 
Vėl aitriu paraku ir krauju m i pakvips, 
Ir naktys Nevelio, apgaubti dūmais toliai 
šešėliais plaks, siūbuos mums prieš akis.

Jie krito ten, rankas plačiai išmetę, 
Apšlakstę krauju akmenis lauku.
Ir laikrodis veltui sunkiuosius dūžius retins, 
ši vakarą jau nesulaukt mums jų.

Kėdės sustumsim mes arčiau prie stalo, 
Mažesnis ratas bus ir rūstesni veidai.
Ir aš žinau, kad pirmąjį bokalą
Tą vakarą už juos pakels seni draugai.

Už juos, kurie šiandien taip toli atsiskyrė
Ir neatėjo čia laimėjimo atšvęst.
Bet ten kovų laukuos jie buvo narsūs vyrai.
Ir žuvo gal už tai, kad švęstumėme mes. I 

t Vladas Mozūrranas.

Dainuok, Širdie, 
Gyvenimą...

Dainuok, širdie, gyvenimą.
Padangę saulėtą ir gryną,
Ir debesėlį vėjo genamą, 
Ir smėlio taką per pušyną.

Apie galingą karo sriautą
Dainuok, širdie, neraginta, 
Apie gyvenimą sugriautą, 
Gyvenimą sudegintą.

Dainuok, dainuok — ir nenutilki, 
Pralenki vėją, stepėm gaudžiantį. 
Tegu garsų kolonos pilkos
Prarėkę kulkosvaidžius ir gaubicas

Tegu plieniniai keršto žodžiai
Strėlėm ^užnuodytom sušvilpia.
Tegu skeveldrom priešą skrodžia, 
Tesmaugia jį mirtingom kulkom.

Ką atmeni ir ko neatmeni,
Dainuok, širdie, dainuoki nesustojus!
Jeigu nutilsi — tapsi akmeniu, 
Tave sumindys priešo kojos.

Salomėja Nėris.

Fleitistas
Žvalus, žydraakis fleitiste, 
Kurs grojai lėlių teatre, 
Ar teks man tave dar išvysti 
Estrados šviesoj vakare?

Menu: slinko gatvėm patrankos 
Ir raiteliai lėkė risčia, 
Ir gelsvos prožektorių rankos 
Kryžiavos padangėj nakčia.

Ir, kaip visados, praėjai tu 
Pro žiburį žingsniais plačiais, 
Tik rankoj ne skambiąją fleitą, 
O šautuvą taiklų nešeis.

Gal tu jau dabar kapitonas, 
Gal pirmas atakon eini— 
Tau vėliavos šviečia raudonos 
Ir miestai, paskendę ugny.

Bet jeigu per sniegą ir audrą, 
Lauke ar šaltam pagiry 
Užklupo akloji skeveldra 
Tave, žydraakis kary,—

Lai vėjas tau pergalės žinią 
Atneš nuo pakrantės gimtos 
Ir, sodams pražydus, lopšinę 
Lakštingalų fleitos pagros.

A. Churginas.

GRUODĮ IR ROMERĮ PRISIMINUS
Kurio čia šeštadienio “Literatūros ir 

Meno” skyriuj, Laisvėj, mano akys per
bėgo per antraštę: “Kompozitoriui Pro
fesoriui J. Gruodžiui 60 M. Amžiaus.” 
Kaip tai mašinaliai akys tuoj suieškojo 
straipsnio pabaigoj jo autoriaus vardą: 
Juoz. Gaudrimas — ir, skliautelėse, iš 
Kauno “'tiesos.”

Tada ėmiau skaityt straipsnį. Ir kaip 
aš jaukiai ir maloniai nustebau, kada 
tuoj, pirmutinėse eilėse, perskaičiau: 
“Kauno Konservatorijos profesorius 
kompozitorius Juozas Gruodis gimė 1884 
m. gruodžio mėn. Zarasų apskr., Anta
zavės valsč.y Rakėnų k.”

Akys susilaikė ir nuslydo kur tai toli, 
į dausas.. . Lyg kad būtų kas staiga at
skleidęs daugmeningai skaidrų vaikys
tės vaizdą. Širdis kniktelėjo ir smarkiau 
ėmė plakti, o vaidentuvėj, tartum magi- 
ko mostu, pasivaideno ir sumirgo jau 
kiek apsimiršę ir laiko miglomis apsiklo
ję jaunučiutės vaikystės vaizdai...

“Juozos Gruodis, kompozitorius, Kau
no Konservatorijos profesorius ... Ra
kėnų kaimo ... iš po Antazavės . . .” Ir 
momentaliai, gyvai ir aiškiai, lyg kad 
tai būtų buvę tik vakar, atsistojo akyse 
Juzokas Gruodžiokas, Juza Gruodžiukas, 
iš Rakėnų “ūlyčios”... iš po “Untaza- 
vės”. .. ištisa jaunatvės panorama ...

Gal koks penkiasdešimts ar šešiasde
šimts mokiniu, iš visu Antazavės vals- 
čiaus kampų, susigrūdę, susėdę senuose 
girgždančiuose pradinės mokyklos suo
luose —* “skameikose,” panašiose į baž
nyčios klaupkas . . . Tos “skameikos” di
džiulės: bent po šešis, po aštuonis ber
niukus ir mergiotes būdavo susėdę. Su
rikiuotos jos eilėmis į tris skyrius, nes 
visi trys mokyklos (“iškalos” arba sta
čiai “Skalos”) skyriai tilpo viename 
kambary, antrame mokyklos patalpos 
gale.

Mokyklos senas medinis namas niū
riai žiūri langais įstrižai į šventoriaus 
pamūrę,', į seną žemutę rudą medinę 
bažnytėlę paskersai kelią, o iš kito šono 
— į platų lygų kelią, gal kokjo pusvers- 
čio ilgumo — stačiai į puošnų didžiulį 
Antazavės dvarą, kurio trijų gyvenimų 
balti mūrai stūksojo priešais pat bažny
čią .. .

Ir tų mokykloj susitelkusių mokinių 
. tarpe kaip tai savingai išsiduoda gyva, 

judri, žvitri Gruodžiuko figūrėlė. Smul
kaus gražaus veido, baltaodis, baltaplau
kis, o tos jo akys — didelės, greitos ir 
tokios skaisčiai mėlynos, kaip parugėj 
vosilkos ...

Pamenu, balselis jo, tartum koks sku
dutis, sidabriniu varpeliu skamba, kada 
mokytojas, gal kokių 25 metų simpatin
gas gudas Grigorij Koliago,, iššaukia 
Gruodį dekliamuot Puškino eiles arba 
atsakinėt taip kokią pamokų dalį.

O Juzokas buvo labai gabus, “pamet- 
lyvas berniokas.” Mokytojas (“učite- 
lius”) vis jį pagirdavo ir kitiems pavyz
džiu statydavo. Regis, tūlą laiką buvau 
su juo net viename skyriuj, “toj pačioj 
dalenėj” (suprask “otdelenijoj”). Ar ei
lės, ar istorija, ar geografija, ar skai
čiuotė (“rikmetika”), ar tikyba (“zakon 
Božij”) — Gruodžiuko skardus sidabri
nis balselis taip skambėte ir skamba .. . 
“Kaip žirnius beria” žodžius “iš galvos,” 
“iš pometės”...

O jau dainuot! Pirmutinis iš jo būda
vo “kantorius,” “giesmininkas.” Skam
biu ir drąsiu diskantu (sopranu) kad 
jau jis, būdavo, traukia, kaip lakštinga- 
liukas, tai iš viso mokyklos choro taip ir 
išsiduoda vaiskiai, kaip koks skudutis. 
Ne dyvai, kad, su tokiuo balsu ir su to
kia galva, ketino jis mokytis vargoninin
ku (“vargamistra”) ... “Tai bus var- 
gamistra iš Gruodžiuko!” sakydavo 
mokiniai, “tai ne tas mūsų Antazavės 
Bilaiša (tuometinis vargonininkas, že
mučiu balsu, tykus žmogelis liurlindavo 
vargonėlius “ant viškų.”).

Aš sakydavau — būsiu kunigas, o 
Gruodžiukas bus man “vargamistra”... 

. Ir jis mielai su tuo sutikdavo.
Lankstus, miklus būdavo ir mankštoj, 

“ant gimnastikų.” Ar bėgt, ar aukštyn 

šokt, ar per tvorą vėkstelt, Gruodžiokas 
visų dėmesį atkreipdavo savęspi.. .

Rakėnų “ūlyčia” tuoj anapus Antaza
vės ežero, važiuojant į Dusetas. Netoli. 
Tai Juzukas pėsčias namo parmėždavo. 
O man reikėjo būt “ant kvaterijos” pas 
zakrastijoną Deksnį, urgzlų, mikčiojantį 
pakniubanosį* senį ,. .

Man vis tada labai gražu būdavo žiū
rėt, kaip bent ketūri berniukai mokiniai, 
apsivilkę baltom komžom, mišiose žilu- 
čiam kunigui Jankauskui “slūžija.” 
Gruodžiukas, atamenu, atmintinai mo
kėjo lotyniškai visą “mistrantūrą” ir vis 
klapčiuku tarnaudavo, “slūžydavo” per 
mišias, per mišparus, “su procesija” ap
link bažnyčią eidavo, su kunigu, kartais 
net po baldakinu . . .

Man net pavydu būdavo žiūrėt, — 
taip gražu atrodydavo. “Mistrantūrą” ir 
aš paskui išmokau, bet mišion “slūžyt” 
tai tik kartą man teko — ir tai labai 
nepasisekė ... “Po visam,” kiti klapčiu
kai kartu su žiliuku (tai klebonu) nuė
jo zakrastijon. Regis, ir Gruodžiukas ta
da tarnavo. Na, o aš, kaip balvonėlis 
kažkodėl ir pasilikau vienas klūpodamas 
ant pirmųjų pakopų prie didžiojo alto
riaus. Man pasiregėjo, kad gal dar ne
pasibaigė, kad gal dar grįš.. . Ant galo 
išgirdau žiliuką žemaatiškaa sakoont: 
“Aak, ož ausun atvesk atgal tą asilio- 
ką,” tai tuoj susipratau ir, visas net vyš- 
niavai paraudęs iš sarmatos, galvą nu
leidęs nubindzinau zakrastijon . .. Pas
kui mokiniai turėdavo iš manęs juoko: 
“. .. Ot tau, e da un kunigą mokias, a 
mišių slūžyt nepatropija . ..”

Bet Gruodžiokas paguosdavo: “Tai 
nieką: kai būsi kunigas, tai aš tau var- 
gamistru būsiu . . .”

Paskiau, iš Mintaujos (dabartinės 
Jelgavos) gimnazijos atostogų parvažia
vęs, girdėjau, kad Rakėnų staliaus bal
tagalvis, skambabalsis lakštingaliukas 
Obeliuose mokosi vargonininku. Obelių 
miestelis — tai gretimoj su Antazave 
parapijoj. Kad jo mokytoju tuomet bu
vo mūsų garsiojo operos , dainininko ir 
artisto Kipro Petrausko garsusis brolis 
Mikas, tą tik dabar dasižinojau iš Gau
drimo straipsnio.

Nestebėtina, kad iš Juzuko išėjo žmo
gus: geron vadovybėn iš karto pataikė. 
Mikas Petrauskas, be abejo, gerą jam 
padarė pradžią ir, tur būt, patarė būti
nai ir toliau mokytis.

Išbuvęs, kartu su Gruodžiuku vieną 
žiemą Antazavės pradinėj mokykloj, 
daugiau aš jau jo nebesusitikau ir nieko 
nežinojau, kur ir kaip jam einasi. Ir iš 
atminties išėjo. Kam gi ir galvon galė
jo ateiti, kad iš mūsų “tumsaus” krašto, 
iš tolimo “Untazavės” užkampio, iš Ra
kėnų “ūlyčias” išeis ant visos Lietuvos, 
ant viso muzikinio pasaulio garsingas 
kompozitorius J. Gruodis, konservatori
jos profesorius!

Ag daug kartų ir dažnai matydavau 
J. Gruodžio vardą, girdėjau jo kompozi
cijos dainas, bet niekad man nė galvon 
nedinktelėjo, kad tai yra Rakėnų kaimo, 
mano parapijietis ir pradinis bendra
mokslis Juzukas-Gruodžiukas...

Ir tik dabar šitas Gaudrimo rašinėlis 
pranešė tą brangią, brangią man žinią 
— ir paskandino mano vaikystės atmi
nimų sūkury...

Kaip džiaugiuos, kaip neapsakomai 
didžiuojuos, kad iš mūsų anuomet tam- 
sutėlio kampelio, iš po “Untazavias” iš
ėjo toks garbingas, įžymus veikėjas, mu
zikos kūrėjas, maestro, profesorius Kau
no Konservatorijos! Širdingiausiai veliju 
savo kaimynui, savo mielam jaunų die
nų draugui kuo ilgiausių ir kuo našiau
sių metų! Nuo dabar su dideliu akylu
mu tėmysiu’ J. Gruodžio kompozicijas, 
jo talentingus muzikinius kūriniusN ku
riuos jis bėgiu ilgų skaitlingų metų'v su
kūrė ir kuriuos dar ateity sukurs. V-

Plurimos annos!! I

Trumpai paminėjęs vieną mūsų kraš
to ir mano gimtojo kampelio atsiradu
sių korifėjų, noriu tuo patim atveju kai 

ką suminėti ir apie kitą labai įžymų 
mokslininką ir visuomenės veikėją, ne
seniai mirusį Mykolą Romerį.

Mykolas Romeris—tai jau “kito lauko 
uoga,” kito luomo išdavas. Apie profe
sorių juristą M. Romerį tilpo mūsų pa
žangiuose Amerikos laikraščiuose trum
pų pranešimų. Pamenu, jo biografijos 
bruožuose trūko jo paėjimo nurodymų, 
jo gimtavietės vardo, — tai aš čia šį tą 
imsiu ir dadėsiu.

Mykolas Romeris tai jau nebekoks 
prasčiokėlis; ne staliaus sūnus. Romeriai 
buvo didžponiai, grafai. Mano vaikystės 
laikais, grafas Romeris turėjo bent ke
lis dvarus. Pats didžiausias tai ir buvo 
Mykolo Remerio gimtoji vieta — Anta- 
našės dvaras, gal kokie du kilometrai 
nuo Obelių miestelio, Zarasų apskrities. 
Dabar toji vieta priskirta Rokiškio aps
kričiai, kaipo artimesnei užu Zarasus.

Grafas Romeris (vietomis jį vadin
davo “grapas Reimorius”t), kaip ir kiti 
anų laikų dvarponiai didžiūnai, važinė
davo pas vienas kitą į svečius arba kur 
bažnyčion, ant atlaidų. Važinėdavo ket
vertu ristų žirgų, šauniai pakinkytų į 
kokią blizgančią karapošką.

Atsimenu bent vieną tokį “grapų Rei- 
morių” pro šalį pravažiavimą. Buvom 
išėję pievų rinktų su keliais Dvirėžių 
kaimo (Jūžintų valsčiaus) berniokais. 
Dvirėžių laukai vienu šonu sueidavo su 
Gačionių dvaro laukais.

Lankstomės, renkam iš pievų ir pa
pievių akmenis ir grumstus ir nešiojam 
krūvom ant kapčiaus. Išgirdom savin- 
gą poniškų ratų bildėjimą, ir štai keliu 
į Gačionių dvarą, pas “poną Ražoną” 
(Roseną), važiuoja ketvertu blizgančių 
arklių didinga karapoška ar kalamaška, 
pilna prisėdusi puošnių ponų ir pany
čių ...

■ Pribėgom artyn į kelią, ir bent keli 
berniokai žiniuonys išdidžiai pareiškė, 
kad čia, girdi, Antanašės dvaro “grapai 
Reimoriai” važiuoja Gačionių dvaran 
“un Ražonų” (pas Roseną), veikiausia 
“un Petrusio imenynų” (suprask — į 
ponaičio Petro vardines). Ar tame puoš
niam važiuolių grafų būry buvo tuomet 
ir jaunasai “grapiokas” Mykolas, nete
ko dažinoti, bet galėjo būti, nes tai buvo 
vidurvasaris, atostogų laikas, kada jau
nas gimnazistas viešėjo pas savo tėvus...

Ir nuo tų seniai praėjusių, tolimų lai
kų niekur nieko nežinojau, kad iš tų di
džiūnų grafų vienas išėjo tokiuo įžymiu 
visuomenininku ir mokslo vyru, kurs 
neišbėgo kur Varšuvon ar Krakuvon, 
bet pasiliko savo gimtojoj Lietuvoj gy
vent ir darbuotis, profesoriaut Kauno 
universiteto katedroj. Didelė garbė ir 
amžina atmintis Mykolui Romeriui, kad 
jis paliko ištikimas savo gimtajai šalelei 
ir jos žmonėms, kad panaudojo savo 
aukštą erudiciją ir daugmeningus moks
linius gabumus Lietuvos jaunuomenei 
šviesti, lavinti ir kultūrinti.

Man asmeniškai dar ir tuo smagu, 
kad vis gi tai iš “mūsų krošto,” iš arti
mų mano gimtines vietų paėjo, toks gar
sus mokslo vyras Mykolas Romeris. Ir 
man labai rūpi ką nors daugiau dasiži- 
not apie jo gyvenimą ir darbus.

Requiem aeternam!

Negaliu Miegot--
Negaliu Valgyt!

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo 
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
lengvinti jūsų 
skilvį, jsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

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

DDirnn 60c vertės
1 H1 DU V Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų it 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO. — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 

: skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšlies 
nevirškinimas ir rėmuo.

gazua,

I Siųskit šį “Special Pasiū- I, 
| lymo” Kuponą — Dabar |«
i O įdėtas $1.00. Atsiųskit mali apmo- I ' 
1 kėtt} 11 uncijų Gomozo ir — 60<! 1
Į vertės — bandymui bonkutes Olejo I ’ 

ir Magolo. * •
I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos) | 
' Vardas_______ __ ____ ____________ I
| Adresas.... ................. ............. .... ........... ....

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

| Dept. 674-V3QA
i 2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. i i 
| 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. I

Montreal, Canada

Mūsų Kelias
(Fragmentas)

Mes neskaitėm, kiek dienų be miego, 
Kai net žemė stingdavo visa 
Mes tėvynę nešėme per sniegą, 
Ašarų ledeliuos akyse.
Naktimis raketų žvaigždės krenta 
Ant griuvėsių rioksančių blyškių, 
Ilsis, kaip kareivis ant rementų, 
Nugenėtas beržas be šakų.
Tolumoj pabūklų žiotys riauksi. 
Stingsta kraujas gilumoj širdies. 
Kai tu žemę tylinčią pašauksi— 
Žemė, rodos, niekad negirdės.

Mes neskaitėm, šimtą ir daugiau gal 
Mes kilometrų nuėjome stepe, 
Nešdami tėvynės žemę jauną 
Ašarų krisleliuos akyse.

Edvardas Mieželaitis.

Serga Drg. Minotienė
Balandžio 1 d., anksti ryto, 

ūmai susirgo ir tą patį rytą 
sunkių skausmų suimta, be ža
do išvežta ligoninėn draugė 
Ona Minotienė, 1427 Foch 
Ave., Verdun.

šiuos žodžius rašant, liga 
kiek palengvėjus, bet dar sun
kiai tebeserga. Kaip atrodo, li
ga užsitęs ilgesniam laikui.

Drg. Minotienė randasi Ro
yal Victoria Hospital. Įėjimas 
3801 University St., ant 3rd 
floor (Mrs. Minatt), kasdien 
nuo 7 iki 8 vai. vak. ir trečia
dienį, penktadienį ir sekma
dienį 3—4 vai. po p.

Draugų Minotų šeimai, vy
rui Bolesiui ir dukrelėms Onai 
ir Stellai, reiškiu gilią užuo
jautą nuliūdime dėl jos sun
kios ligos, o draugei Minotie- 

; nei linkiu laimingai ir kuo 
i greičiausiai pasveikti.

J. Lesevičius.

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Liepos-July 1,1945

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

(Tąsa)
Senolis užgesino rūkstančią lempukę 

ir pravėrė duris, norėdamas įleisi gry
no oro.

Matrosas pamatė žvaigždėtą dangų ir 
nesuprato, kas tai. Nakties vėjelis įskri
do į trobelę ir atgaivino jam galvą.

Gavrikas atsigulė piktžolėje greta du
rų, klausydamasis kiekvieno krebštelėji- 
mo. Ligi ryto berniukas nesudėjo bluos
to. Nugulėjo alkūnę. Senolis įsitaisė tro
belės asloje ir taip pat nemiegojo, klau
sydamasis svirplių, bangų ir dejavimų 
ligonio, kuris kartkartėmis staiga susi
jaudinęs pašokdavo, šaukdamas silpnu, 
perregimu balsu:

— Bokštini, ugnį! Košuba! Mušk, 
bokštini! ... Dievo motina! . ..

Tada senolis stipriai ėmė jį už pečių, 
atsargiai kratė ir šnibždėjo į pat jo bur
ną, alsuojančią karščiu:

— Gulk, nešauk. Vardan paties Vieš
paties Dievo, nekelk triukšmo. Gulk ir 
tylėk. Nelaimė!

Ir matrosas pamažėle nurimdavo, len
gvai grieždamas dantimis.

Kas gi toks buvo šis keistasis ligonis?
Tarp septynių šimtų matrosų, iš šar

vuočio “Potemkino” išlipusių į Rumuni
jos krantą, buvo ir Rodionas Žukovas.

Niekuo ypatingu jis nesiskyrė nuo ki
tų maištingojo laivo matrosų.

Nuo pirmosios sukilimo valandėlės, 
nuo tos pat valandėlės, kada šarvuočio 
vadas, apimtas siaubo ir nusiminimo, 
puolė ant kelių prieš komandą, kai suai
dėjo pirmosios šautuvų salvės ir kai ku
rių karininkų lavonai išlėkė už bordo, 
kai matrosas Matiušenko su trenksmu 
atidarė duris admirolo kajutės, tos pa
čios kajutės, pro kurią ligi šiol baisu 
buvo net praeiti, — nuo tos pat valandė
lės Rodionas Žukovas gyveno, galvojo ir 
veikė taip pat, kaip ir daugumas likusių 
matrosų, — lengvame rūke, entuziazme, 
karštyje, — ligi tol, kol teko pasiduoti 
rumunams ir išlipti Konstancoje.

Niekados ligi šiol Rodiono koja nebu
vo žengusi ant svetimos žemės. O sveti
ma žemė, kaip nenaudinga laisvė, plati 
ir karti.

“Potemkinas” stovėjo visai arti prie
plaukos.

Tarp feliugų ir krovinių garlaivių, 
su trimis kaminais ir pilkas, apsuptas 
laivelių, jachtų ir kuterių, greta lieso 
Rumunijos kreiserio — jis buvo bepras
miškai didelis. (Feliuga — it. — nedi
delis burinis laivas Juodojoj ir Vidurže
mio jūroj.)

Aukštai viršum patrankinių bokštų, 
šliupkų, pratiesinių vis dar tebekabojo 
balta Andriejaus vėliava, įžambiai pa
žymėtą žydru kryžiumi, kaip perbrauk
tas paketas.

Bet štai vėliava suvirpėjo, suglebo ir 
trumpais dygsniais ėmė leistis.

Tada abiem rankom Rodionas nusiė
mė kepurę be snapo ir taip žemai nusi
lenkė, jog naujų Georgijaus kaspinų ga
leliai lengvai nukrito į dulkes, kaip 
oranžiškai juodi kaimiški kronio žiedai. 
(Kronis — toks augalas — Tagetes.)

— Tiesiog nešlovė .. . Tikra nešlovė! 
Dvylikos colių patrankos, kovos šovinių 
nors galą gauk, taikytojai vienas kaip 
kitas. Veltui Košubos nepaklausėme. Do- 
rotejus Košuba teisingai kalbėjo: kon
duktorius, nususėlius, — už, bordo! “Ge
orgijų - Nugalėtoją” — nuskandinti. 
Plaukti į Odesą išsodinti desanto. (De
santas — pranc. — kariuomenė, pervež
ta laivais ir iškelta priešininko teritori
joje karo veiksmams.) Būtų visą Odesos 
garnizoną sukėlę, visus darbininkus, vi
są Juodąją jūrą! E, Košuba, Košuba, 
reikėjo tavęs paklausyti... O šiaip — 
koki niekai išėjo!

Paskutinį kartą nusilenkė Rodionas 
savo mielajam laivui.

— Gerai, — tarė jis pro dantis, — 
gerai. Mūsų reikalas nepražus. Vis tiek 
visą Rusiją sukelsime.

Po kelių dienų, už paskutinius pinigus 
nusipirkęs laisvo žmogaus apdarą, naktį 
jis persikėlė per Dunojaus žiotis, šalia 
Vilkovo, į Rusijos pusę.

Jis turėjo tokį planą: Stepais pasiekti 
Akermaną, iš ten barža arba .garlaiviu 
į Odesą.

Nuo Odesos ligi gimtinio Nerubaisko 
bažnytkaimio — ranka pasiekti. O ten 
— kaip išeis ...

Tiktai vieną dalyką Rodionas tikrai 
žinojo, kad į praeitį jam visi keliai už
daryti, kad ankstybesnis jo gyvenimas, 
priverstinis matroso gyvenimas caro 
mas namie, žydroje drėbtinėje pirkelėje 
šarvuotyje ir sunkus jo paties gyveni- 
su mėlynais langučiais tarp geltonų ir 
rausvų piliarožių, — jam atkirstas am
žinai.

Dabar —arba į kartuves, arba — 
slapstytis, sukelti sukilimą, deginti dva
rininkus, eiti į miestą ieškoti komiteto.

Jis pasijuto blogai dar kelyje. Tačiau 
sustoti jau nebebuvo galima. Jis ėjo 
sirgdamas. i

Ir štai dabar.. \Kas gi jam darosi? 
Kame jis guli? Kodėl duryse siūbuoja 
žvaigždės? Ir ar tai žvaigždės?

Kaip Juodoji jūra, Rodioną apsiautė 
naktis.

žvaigždės sutankėjo, įsidegė ir sugu
lė prieš akis žemais karantino žiburiais. 
Suūžė miestas, uoste užsidegė estakada, 
ėmė bėgti žmonės, painiodamies maiš
taujančioje ugnyje. Ilgais bėgiais nu
krito išilgai grindinį geležinės šautuvų 
salvės.

Pasverdėjo naktis kaip laivo denis. 
Veidrodinis prožektoriaus ratas nubėgo 
banguotu krantu, ligi baltumo įkaitinda
mas namų kampus, žybsėdamas stikluo
se, ištraukdamas iš tamsos bėgančius 
kareivius, raudonus vėliavų skliūrus, šo
vinių dėžes, patrankų pastolus, skersai 
gatvę parverstus arklinius tramvajus.

Ir štai jis mato save patrankiniame 
bokšte.

Taikintojas akį pridėjo prie tolimačio. 
Bokštas sukasi savaime, atkreipdamas į 
miestą tuščią vamzdį, viduje žėrintį 
veidrodinėmis įpjovomis. Stok! Kaip tik 
taškas į tašką prieš mėlynąjį teatro ku
polą, kur gražaus stogo generolas kari
nėje taryboje tariasi prieš maištininkus.

Bokšte gijomis driekiasi skystas tele
fono skambutis.

O gal tai svirpliai burkuoja Stepuose?
Ne, tai telefonas. Elektrinis keltuvas 

pamažu žvangėdamas išneša iš pogrin
džio šovinį — jis supasi ant grandinių 
— tiesiog Rodionui į rankas.

O gal tai ne šovinys, o vėsus aguro
tis? Ak, kaip gera būtų atsigerti! Bet 
ne, ne, tai šovinys.

— Bokštini, ugnį!
Ir tą pat akimirksnį suskambėjo au

syje, tartum iš oro sudavė į bokšto šar
vus, kaip į būgną. Žybtelėjo ugnis, ir ap- 
šutino degintų šukų kvapu,

Per visą plotį sudrebėjo reidas. (Rei
das — oi. — tinkama vieta uoste stovėti 
laivams.) Reide ėmė siūbuoti šliupkos. 
Geležinis ruožas nukrito tarp šarvuočio 
ir miesto.

Perlėkė.
Įsidegė Rodiono rankos. Bet štai ir 

vėl svirpliai krikštoliniu upeliu veržiasi 
tarp tankių žvaigždžių ir piktžolių.

O gal tai burkuoja telefonas?
Ir antras šovinys savaime lenda iš 

keltuvo į matroso rankas. Pribaigsime 
generolą, palauk!

— Bokštini, ugnį! Bokštini, ugnį!
— Gulk, nerėk ... Gal tau duoti at

sigerti? Gulk tyliai...
... Ir antras ruožas nukrito skersai 

lauką. Vėl perlėkė. Nieko. Gal trečią 
kartą neprašausime. Šovinių, nebijok, 
užteks. Pilni pogrindžiai.

Lengvesnis už pūkelį ir drauge sun
kesnis už namus atsigulė į nusilpusius 
delnus trečias šovinys.

Tik greičiau jį paleisti. Kad tik kuo 
greičiau imtų ristis dūmai iš mėlynojo 
kupolo. O paskui eis, eis!. ..

Bet kažkodėl nebeburkuoja telefonas, 
nebeskamba svirpliai... Ar ten išmirė 
visi viršuje, ar ką?

Ar tai ateina rytas, toks tylus ir toks 
rausvas?

Bokštas tartum savaime pasisuka at
gal. uAtgal!” — ir šovinys, išslydęs iš 
nukritusių rankų, leidžiasi atgal j po
grindį, žvangėdamas keltuvo grandinė
mis.

Ne, ne, tai iš pirštų nusirito puodukas 
ir švelniai šnera vandenėlis — nuo narų 
į aslą.

Ir tyla, tyla...
“Bet kas gi tai? E, pardavė, pardavė 

laisvę, velnio kailiai! Sudreifavo! Jau 
jeigu mušti, tai mušti ligi galo! Kad ak
mens ant akmens neliktų!”

(Daugiau bus)

Patriotine Diena ir Mūsų 
Kvota

Balandžio 19 diena kas me
tais prisimena mums, kaipo is
torine diena: — “Patriots
Day.” Ypatingai čia, Naujo
joj Anglijoj, kur randasi gar
sūs Concord ir Lexington, ta 
diena yra stipriai apvaikščio
jama: visos mokyklos uždary
tos; krautuves uždarytos ir 
kuomet ne karo laikų pasku
bos, tai ir dirbtuvės esti užda
rytos. Tą dieną čia daugybe 
visokių susirinkimų atlaikoma 
ir tam panašiai.

170 metų atgal, balandžio 
19 dieną, 1775 metais, kuo
met britai buvo jau užpuolę 
Amerikos kolonijas ir bandė 
pavergti čionykščius gyvento
jus savo interesams, tai paju
tę ‘užpuolikų įsiveržimą Con
corde ir Lexingtono, kaip ir 
kitų .kolonijų, garbingieji pa
triotai, sukilo prie ginklų ir 
stojo į žūtbūtingą kovą už sa
vo naują šalį ir apgynimui 
žmoniškų teisių, čia Britani
jos įsiveržėliai ir buvo sumuš
ti 1775 metais.

Kaip istorija paduoda, Paul 
Revere tada, atliko istorinį pra- 
jojimą naktį iš 18 į 19 d. ba
landžio. Jis sėdo ant arklio ir 
leidosi iš Charlestown į Lex- 
ingtoną ir kitas kolonijas, pra
nešdamas sargams ir visiems 
žmonėms, jog britai ateina: 
“British are coming, British 
are coming!,”, ijs rėkė visiems, 
šaukdamas prie ginklo.

Sol id ariniai apjungta visa 
tauta laimėjo tą garsųjį mūšį, 
po kuriam — pasekmėj laimė
jimo to revoliucinio karo su 
Anglija, šiandien turime Jung
tines Amerikos Valstijas.
. Bet ve, šiemet, kuomet jau 
169 metai, kaip plevėsuoja 
žvaigždėta Jungtinių Valstijų 
vėliava, o 30 metų, kaip po tą 
vėliava gyvuoja mūsų garbin
goji Lietuvių Literatūros Drau
gija ir todėl turime šiemet 30 
metų jubiliejinį apvaikščioji
mą tos Draugijos, tad tą ap- 
vaikščiojimą norime atžymėti 
su ne mažiau 1,000 naujų na
rių. Čia tai ir susidaro mums 
nemaža problema, čia būtinai 
reikalingos visų pažangiųjų 
lietuvių didelės pastangos.

Apart visokių didelių ir

svarbių labdaringų darbų, tu
rime rūpintis ir organizacijos 
auklėjimu. Turime skubotai 
krutėti, kad savo kvotą naujų 
narių išpildyti. Mums reikia 
gauti į vietinę kuopą 10 naujų 
narių. Ir šiandieną su džiaugs
mu prisimenam, jog kvotą ne 
tik išpildėme, bet ir pervirši- 
nom. Nes jau turime 11 naujų 
narių. Bet tikimės gauti ir 
daugiau iki liepos mėnesio. 
Bet reikia darbuotis. Reikia 
nesibijoti pasikalbėti su žmo- 
mis. Reikia nepatingėti pa
siekti ir tolesnes vietas, — to
liau mūsų namų, toliau mums 
pastovių vietų ir ten surasi
me gerą žmogų — pažįstamą 
ir demokratinį lietuvį.

Man norisi čia priminti mū
sų draugą J. Blažonį. Jis yra 
LLD 44-tos kuopos’fin. sekre
torius. Jis pasistengė į anks
tyvą laiką išrinkti iš visų na
rių šių metų duokles. Paskiau 
pradėjome rūpintis naujais na
riais. Gauti 10 mažoj koloni
joj, tai nėra taip jau lengva. 
Aš bandžiau artimesnėse vie-! 
tose, mat, su medinėm kojom,1 
tai kad ir su geriausiu noru, l 
negali toliau pasiekti ir tiek. 
O draugas Juozas Blažonis 
sekmadienių paryčiais sėda 
ant busų ir traukia į priemies
čius, kur apsigyvenę lietuviai.

Vienas miestukas, North 
Chelmsford, Lowellio pačiam 
pakraštyj. Ten gyvena kelios 
gražios lietuvių šeimynos: Mi- 
kuliai, Narusevičiai, Januliai 
ir daugiau, štai mūsų darbštu
sis Juozas nuvažiuoja ten ir 
prirašo du naujus narius, (ten 
turime ir senų narių) ir $2 
Literatūros Centraliniam Ar
chyvui. Juos paaukojo drau
gas Ignas Janulis ir draugė 
Janulienė. Ačiū jiems labai už 
gražų susipratimą ir už mokė
jimą įvertinti kultūrinio dar
bo. Mes sveikiname visus nau
jus narius, įstojusius į Draugi
ją ir visus, kurie kuomi nors 
pagelbsti progreso judėjimui.

Kaip pirmiau minėjau, man 
teko kiek skirtingose sąlygose 
veikti, kol gavau 5 naujus na
rius į mūsų bendrą kvotą, 
kuomet Juozas gavo 6.

Draugui Blažoniui sekėsi ge
rai, o aš rūpinausi, kad laikas 
bėga, o čiamegaliu žmonių pa
siekti. Prezidento F. D. Roo- 
sevelto mirtis mane skaudžiai 
palietė. Bet karo frontų bri-

lijantiški mūsų jėgų pasiseki
mai vėl mane tvirtino ir gai
vinančiai ragino darbuotis de
mokratiniam frontui. Prisiar
tino Patriotų Diena—baland. 
19; pasiryžau tą dieną už
baigti naujų narių kvotą. Jau 
turėjome 8 narius. Tik dviejų 
tetrūksta. Na, manau sau, ap
vaikščiosiu tą patriotinę šven
tę tuomi, kad gausiu vieną - 
kitą naują narį į LLD. Kaip 
pamėginau, tai ir pats nuste
bau, kad gaudamas tą dieną 
3 narius perpildžiau mūsų 
kvotą.

Taip tai apvaikščiojau Pa
triots Day. Ir tokiu tai būdu 
mudu su Juozu siekiamės prie 
sudvigubinimo mūsų vietinės 
kvotos. Be£ čia reikia būtinai 
ir kitų draugų pagalbos. Ką 
sakote, draugai? Suteikime 
savo mylimai organizacijai šir
dingiausią paramą ir savo kuo
pai didžiausią pagarbą! Dar 
yra laiko iki liepos pirmai. 
Vietoj 10, lai būna 20 nauj 
narių į LLD 44-tą kuopą.

J. M. Karsonas.
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Telef. HUmboldt 2-7964

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

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 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.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TELEPHONE 
8TAGG 2-504S

Great Neck, N. Y.
Visos vietinės lietuviškos 

draugystės ii’ kuopos (devy
nios) bendrai buvo surengę 
vakarienę, naudai šios šalies 
Raudonojo Kryžiaus. Vakario-j 
nė įvyko balandžio 8 d. ir bu-Į 
vo pasekminga, nes turėjome 
daug žmonių i]’ dūlei Raudo
nojo Kryžiaus liko nuo pa
rengimo ir suaukota $466.71. 
Tai pasidėkavojant visų great- 
neckiečių vienybei ir bendram 
darbui, mes galėjome turėti] 
tokį puikų parengimą ir su
teikti tokią gražią paramą R.I 
Kryžiui.

Programos išpildyme daly
vavo vietinis Pirmyn Choras, 
po vadovyste Almos Kasmo-I 
čiutės. Programą atidarė su' 
šios šalies himnu, taip pat gra- ’ 
žiai sudainavo keletą Lietu-1 
vos liaudies dainų.- Maloniai ir 
gražiai padainavo Dolores Pe- 
troniutė iš Maspetho. Ji jau 
daug sykių mums yra patar
navus. Duetas Almos Kasmo- 
čiutės ir D. Petroniutės pagir
tinai gražiai išėjo, už tai joms 
reikia paačiuoti, kad jos taip 
gražiai darbuojasi meno sri
tyje.

Turėjome net dvi atstoves- 
kalbėtojas nuo Raudonojo 
Kryžiaus: iš Nassau County ir 
nuo vietinio R. K., pirmininkę 
Mrs. F. Meyer. Kalbėtojos aiš
kino, kaip yra svarbu aukoti 
dėlei R. Kryžiaus, ypatingai -------------------- 1_____________

šiame karo momente. Taipgi 
padėkavojo visiems Great 
Necko ir apylinkės lietuviams 
už tokią gražią paramą.

Kadangi parengime buvo 
renkamos aukos dėl R. K., tai 
čia telpa vardai, kurie auka
vo.

Po $5: J. U. Baranauskai, 
J. Jankus, J. Norkus, F. Li
deikis, P. A. BeČiai, D. C. 
Kasmauskai, A. Kasmočius, 
W. Boža, A. O. Vinickai, Sa- 
vinskai, Sauseriai, S. Šulms- 
kai, S. Bistras ir P. B. Kutkai.

M. Bukantienė $3.
Po $2: Mr. Meyer, E. Gru- 

zinskienė, F. J. Klastotų Mrs. 
J. Petrauskienė, Mr. and Mrs. 
Rusai, J. M. Kupčinskai, F. 
W. Shalinskas, J. Marks, Mrs. 
Lazaunikienė, Mr. Zack.

Po $1: A. šmagorius, M. 
šmagorienė, Mr. Thruk, Mrs. 
Wagno, Mrs. Venckienė, J. 
Vinickienė, Mr. Vornov, Mr. 
Truda, J. Blažonis, Mrs. Pe
tronienė, Mr. Blackie, Mr.

jYuška, Mrs. F. Meyer, Mrs. 
i Maryet, P. Bukantienė, Mr. 
■ Gutauskas, Mrs. Gutauskienė, 
I Mrs. Tetrėnienė, A. Zabulio- 
! n is, M. Urban, Mr. Navikas, 
I M]’. Bukšnaitis, M. Adomonis, 
Ruth Adomonis, V. Adomonie
nė, O. Klimaitienė, N. Lyps- 
kienė, Joe Venckus, J. Stirbis, 
R. Bernotavičienė, A. Kup
činskienė, P. Važnys, Ch. Bal
čiūnas, V. Vaigynis, J. Pau
liukas, J. Norbotaitis, Pr. Al
len, F. M arson, Mrs. čebato- 
rienė, Šidlauskienė, Dauzec- 
kas, O. Skridulienė, Kazaitic- 
nė, J. Šimaitis, Mr. Peckelis, 
Mrs. Williamson, Daknienė, 
Kasperienė, Karazejus, Lau- 
galis, Kriaučiūnas, Goodwill, 
Turla, Groy, Vitkunas, Purlie
nė, Ražinskas, J. Bartkus, 
Alekna, Yatkevičius, Clif. Pa- 
zara, M. Smaidžiunienė, Uma- 
netz, Mr. Mike, Vasilius, J. 
Pundzevičia, P. Pronskunas, 
E. Kupčiūnas, Daukšys, Ig. 
Urbonas, Slančiauskienė, Zak- 
sevičius, Zorskienė, P. Kurti
naitis, A d. Ringys, J. Vana
gas, Treinauskienė, Al. Pec
kelis (I.R.), A. šeškus, J. 
Smaidžiunas, Ch. Laužaitis,

Po 50c: Povilauskas, Nor
kus, V. A lyta, Mr. Brokow.

Jeigu kieno pavardė yra 
praleista - nepažymėta, pra
šau man pranešti.

P. Beeis.

Maskva.— Sovietinės jė
gos bal. 24 d. sunaikino bei 
apšlubino 76 vokiečių tan
kus ir motorines patran
kas; nušovė 99 nacių lėktu
vus.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERIS 

gydomi naujoviškais' būdais su greitu palengvinimu. X-spinduliu 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrins 
tinkamą gydymą.

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

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

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A M - 2 P M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Perdirbtas į “Hitlerį” 
Groserninkas Krisiąs 

Mūšyj Vietoj Hitlerio
Stockholm. — Vokietys 

buvęs groserninkas Wil
helm Bartholdy yra taip 
nutaisytas ii' aprengtas, 
kad atrodo labai panašus į 
Hitlerį. Jis sutinka kristi 
mūšyj už Berlyno barikadų 
vietoj Hitlerio. Tuomet na
ciai paskelbs, kad, girdi, 
Hitleris didvyriškai žuvęs 
paskutinėje kovoje. Hitlerio 
mylėtojas fotografas Hoff- 
mannas pagamins judamą
jį paveikslą, vaizduojantį 
neva Hitlerio karžygišką 
mirtį. Hitleris tuo tarpu, 
perdirbęs savo išvaizdą, 
slapstysis nuo talkininkų. 
Taip rašo Laisvųjų Vokie
čių žinių agentūra.

Tas groserninkas bičiu
liavo su Hitleriu Berchtes-1 
gadene ir buvo specialiai iš
mokytas kalbėt visai pana
šiai kaip Hitleris.

Ryty Fronte Pagrobta Daug 
Naciu Ginklą ir {rengimu
Maskva. — Sovietų ka- j 

riuomenė bal. 25 d. pagro-j 
bė 70 vokiečių lėktuvų, 268 
tankus ir motorines patran
kas 584 lauko patrankas, 53 i 
garvežius ir 3,404 vagonus 
vien tik šiose fronto srity-; 
se: pietiniai vakarinėje! 
Berlyno dalyje, vakarinia
me Elbos upės šone, į vaka-: 
rus nuo Frankforto prie 
Odro ir apsuptame Breslau1 
didmiestyje vokiškoje Šile-i 
zijoje. i

Breslau mieste raudonai’-1 
miečiai užėmė kelis fabrikų 
apskričius ir 26 blokus na
mu.

----------------------------------- i

Pasidavęs Nacią Generolas 
Numato Greity Karo Galą
Devintosios amerikiečių 

armijos fronte, Vokietijoje, 
vienas žinomas vokiečių ge
nerolas perplaukė valtim 
per Elbos upę ir pasidavė 
jankiams. Jis pranašavo, : 
kad Vokietija per keletą 
dienų būsianti išmušta iš 
karo.

Vadinami Anarchistai Įka
linti Anglijoj.

London. — Teismas davė 
po i9 mėnesius kalėjimo 
trims vadinamiems anar
chistams, kurie leido laik
raštį galintį paklibint ka
riuomenės ištikimybę. Nu
teistieji yra V. Richards, 
dr. John Chr. Hewetson ii* 
artistas Ph. R. Sansom.*

Maskva. — Sovietų kovū- 
nai bal. 25 d. sunaikiho bei 
išmtiše iš veikiftio 125 vo
kiečių tartkus ir motorines 
patrankas ir nttšdve 82 na
cių lektiivite.

PietvakatittSje Berlyno 
dalyje sovietiniai kariai 
bai. 25 d. suėmė 1,500 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

_____ BOSTON, MASS.

Soviety Sąjungos Dainos ir Šokiai
Sekmad. Bal.-April 29—2:30 vai. dieną

JORDAN HALL Huntington Ave., 
( LYDIA UiiALIAWN, Kontralto.

adtIuta. ) ALEXANDER ŽArOFF, Bass-Baritonas.
AKiraiAb / KADISChEV FOLK DANCtftS, 

k ’ Alex Karoczun, Direktorius.
I MAURICE J. TOBIN, Gubernatorius.

GARBES SVEČIAI, j j KER^jGAN( Mayoras, ir kiti.
Proga 25 Metų Sukakties Rusų Fraternąllnės Draugijos— 

International Workers Order.
įžanga: $1.20 ir $1.80. Bilietai gaunami Draugijos kuopose ar 

Jordan Hall Box Ofise.
dengėjai: ARFS—IWO, Apskričio Komisija, Boston.

Detroit, Mich.
Fordas Paleidžia Darbininkus

Kada karas artinasi prie už
baigos, tai žinoma, kad visi 
laisvę mylinti žmonės džiau
giasi, bet pas mus tuo pat kar
tu jau jaučiamas ir nusimini
mas, kad darbo nebus. Paaiš
kėjo, kad Henry Fordas jau 
pradėjo paleisti darbininkus 
iš darbo. Willow Run fabri
kuos, kur yra iki 140,000 dar
bininkų, jau paleido 2,000 dar
biu. ir ant greito paleidimo lis- 
to yra 22,000, o iki rugpjūčio 
1 dienos pasibaigia visi kari
niai kontraktai.

Čia gamino milžiniškus bom- 
banešius. Vien karo tarnystėj 
yra 10,547 šio fabriko darbi
ninkai. Nerasime nei vieno 
darbininko, kuris neturėtų ką 
nors artimo karinėje tarny
boj. Aišku, kad visi nori, kad 
jų vaikai, mylimi pareitų svei
ki, kad karas baigtųsi. Gegu
žės 4 dieną fabriko darbinin
kai gaus garbės ženklelius 
“E,” bet daugelis nebus la
bai smagūs, nes prieš juos sto
vi klausimas: kur bus darbas?

Šių fabrikų įrengimui vy
riausybė įdėjo $96,450,000, 
kaip tai, namų pastatymui ir 
mašinerijos įrengimui. Gyven- 
namių, čia dirbantiems darbi
ninkams, pastatymui išleista 
$26,000,000. Kelio pravedimui 
nuo Detroito dar valdžia iš
leido $20,000,000. Buvo įreng
tas orlaukis ir kiti dalykai, kas 
pareikalavo pinigų.

Pirmiau Mr. Henry Fordas 
sakė, kad kada bombininkai 
bus nereikalingi, kada karas 
pasibaigs, tai šie fabrikai bu- 
davos milžiniškus tavorų per
vežimui lėktuvus, kurie skrai
dys į visas pasaulio dalis. Gal 
jis to ir norėtų, bet kapitalisti
nė privatinė nuosavybė, jos 
gamybos būdai ką kitą sako. 
Baigiasi karo užsakymai, pa
saulyje gal reikia tavorų, bet 
dar juos niekas neperka arba 
negali pirkti, Fordas negauna 
naujų užsakymų ir jam lieka 
viena — uždaryti fabriką.

Tai taip yra su darbais. Bu
vo pažadėta visiems karei
viams darbai, kada jie pareis 
iš karinės tarnybos, bet kur jie 
juos gaus, kada jau ir dabar 
dirbantiems greitai darbo ne
bus?

Darbininkas.

Chicago, Ill.
Roselandietis Zajauskas 

Pateko Nelaisvėn
Office of War Information 

skelbia, jog Vincent L. .Za
jauskas, karys pirmos klasės, 
patekęs nelaisvėn Vokietijoj. 
Jo žmona Mary A. Zajauskas 
gyvena ant 10104 Lafayette 
Ave.

3,000 Būsią Atleista iŠ 
Buiėk įmonės

Buick aircraft įmonėj Mel
rose Parke ęina pertvarkymai 
ir būsią atleista apie -3,000 
darbininkų; Pirmiaus buvo 
skelbta, kad darbas būk su
mažėjęs, bet dabar skelbia, 
kad daromi pertvarkymai, dėl
to dalis darbininkų bent laiki
nai atleidžiama.

Talkininkai suėmė vokie
čių generolą, radijo komen
tatorių Kurtą Dittmarą>

Gardner, Mass:
Laike Vinco Andrulio, Vil

nies redaktoriaus, prakalbų, 
buvo renkamos aukos pagal
bai Lietuvos žmonių. Aukavo 
sekamai:

K. Balcevičius $5.
F. Mažuolis $3.
Po $2 aukavo: K. šlegeris, 

A. Zazas ir V. Bartukis.
Po $1 aukavo: Z. šlegerie- 

nė, J. Bernadis, A. Gelbavi- 
čius, J. Pranokus ,P. Pisariuk, 
F. Jonaitis ir M. šleiva.

Po 50 centų: P. Kuliauckas, 
A. Grubinskas, J. Vėjalis, B. 
Yuškienė, A. Rukienė, A. Rai
nis, A. Ytiška, V. Kalantienė, 
A. Zabelienė, B. Nacelienė, S. 
Akruglevičius, L. Prūsaitis, K. 
Aukštikalnienė, F. Yuodaitis 
ir J. Aukštikalnis.

Po 25 centus aukavo: A. 
šlekis, J. Sargaitis, O. Juodai- 
tienė, A. Simanavičienė, J. 
Tamson, A. Puida, V. Nalivai- 
ka, J. Balčikonis, J. Stružas, 
J. Rainienė, F. Audickienė, O. 
Balčikonienė, P. Misevičienė, 
P. Stružas ir J. Bagdonas.

Ačiū visiems aukavusiems, 
kurie prisidėjote prie pagal
bos Lietuvos žmonių. Aukų sur 
rinkta $33.08. Prakalbų išlai
dų pasidarė $8.10, tai likę $25 
pasiųsta Lietuvai . Pagalbos 
Teikimo Komitetui.

M. Šleiva.

Partizanai Paėmė Eilę 
Miestą Italijoje

Roma. — Pranešama, 
kad Italijos pabijotai - par
tizanai išvijo vokiečius iš 
Milano ir Turino ir užėmė 
Legnano, Novarą ir eilę ki
tų miestų.

Ferraros srityj Italijoje 
anglai pagrobė 1,000 nacių 
automobilių.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

gatvėse, pasaulis nebuvo ma
tęs ir nesitikėjo. Klydo tie, 
kurie manė, kad uždavus vie
ną kitą smūgį Hitlerio karinei 
mašinai, jinai pasiduos. Kaip 
dabar matome, ją reikės su
triuškinti iki galo, sumalti į 
dulkes .

Berlynas bus sunaikintas — 
jisai turi būti sunaikintas, kai
po simbolis fašistines pikty
bės. Naciai bus palaidoti Ber
lyno griuvėsiuose.

Bet kokios desperatiškos 
kovos, koki kruvini mūšiai, ko
kios milžiniškos aukos!

Raudonoji Armija baigs sa
vo didįjį istorinį darbą. Pasau
lis amžinai minės josios did vy
ry bę, josios ryžtą ir pasiauko
jimą.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

I * II LIETUVIŠKAS !

TRAKTYRIUS
| (VALGYKLA IR ALINfi) | 
i Didelis pasirinkimas visokių I 
j Vynų ir Degtinės. j 
į Kasdien Turime Karstų j
j Užkandžių j

Juozas Zeidat
j Savininkas i
I 411 Grand St. Brooklyn j

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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.
(104)

VYRAI—$1.00 I VALANDĄ 
Laikas) ir pusė už viršlaikius. 

Apdirbimas maisto.
CONSUMERS CANNING CORP., 
Atlas Terminal, Cooper Ave. & 

Dry Harbor Road, Glendale, L. I.
(101)

BERNIUKAI
Viršaus 16 metų. Išnešiojimai. Dry Clean

ers. $30 j savaitę. Gera Ateitis.
NEI) KING, 1374 Madison Ave., 

kamp. 96th Street, SAcramento 2-8120.
(100)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ATYDOS!!!
PRIŽIŪRĖTOJAI - 

ŠAUDYKLIUOTOJAI
AR JIEŠKOTE DALIES LAIKO 

DARBO SAVO ATLIEKAMU 
LAIKU, AR NUOLATINIO DARBO 

PASITIKIMOJE FIRMOJE? ,
ŠAUDYKLIUOTOJAI

IR JAUNOS MERGINOS MOKYTIS PRIE 
SAURER MAŠINOS, DIENINIAI)! DARBUI.

PRIŽIŪRĖTOJAI
PATYRĘ PRIE 15-YD. SAURElt MACHINE, 

DALIAI LAIKO PO 6 VAKARAIS.

MODERN ART CO.
801 76th ST., NO. BERGEN, N. J.

__________________________________ ' <103>

RADIO DARBININKAI
Patyrę ir Nepatyię

Gera Alga. Pokarinė Proga.

MINERVA CORP.
238 William Street 

Arti Brooklyn Bridge.
(102)

J. GARŠVA
J GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

: Parsarndo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom i 

ir kitkam.
; 231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Sandėlis Knygą ir Žolią
Gydykla nuo Baimės Mirtie.  —« 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos —..—» 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždei) ........ 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ......____ — 30c
Mikaldos Papasakojimai ... ............... - 25c
Duktė Marių, graži apysaka _ ___ ..... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje —.......—25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Smitas, papjovę Savo Meilužę 

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

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

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

Sapnas Marijos Alyvų Kalne   — 15c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai ,. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............  $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais .................    25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jj ga

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

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
GREGORIUS buvo prirūkytas ant' Ba

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

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

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

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

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

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

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

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

Virėja, knyga apie su 450 visokių
gaspadinystės pamokinimų............. 31.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
vietoj ji randasi ir kaip kankina 80c

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c

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

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyrlškutno 85c; Nuo Užsisenėjusio 
Kataro (hoy-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Pražilimo ir Pleis
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatlškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan- 
kės (stambios) 60c; nuo surftgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; Pallių arbata ir mostis 
po 85c;

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 pakeliai 
už 31.

M. ŽUfcAITIS 
834 Dean'Street, 

spenUebpobt, N. y.m:

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LATHE DARBININKAI 
MAŠINISTAI 

PAGELBININKAI
OPERUOTI ENGINE LATHES 

PRIE VIDUTINIO IR SUNKAUS DARBO

NE PRODUKCIJOS DIRBTUVĖ. 
AUKŠTOS ALGOS.

VIRŠLAIKIAI, DIENŲ DARBAS.

KREIPKITĖS 
ROY ENGINEERING & 

IRON WORKS, INC.
51 OTSEGO ST., BROOKLYN. N. Y. 

(Kamp. Bay St., Eric Basin)
(102)

APVALYTO JAI—DIENOM
Nuolatinis darbas 

Reikalaujama paliudijimo 
KREIPKITĖS PO 1 P.M.

BAY RIDGE 
ROLLER SKATING RINK

611 62NI) ST., BROOKLYN.
' (102)

VYRAI
FABRIKO DARBAS

Nuolatinis Darbas
VIRŠLAIKIAI--POKARINĖ ATEITIS

CONTI PRODUCTS
45 Clinton Ave., Brooklyn.

(106)

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Darbas sandėlio rūme 
ir vamzdžių kraustymas.

GAR SUPPLY CORP.
12-10 30TH AVE.

LONG ISLAND CITY, N. Y.
ASTORIA 8-0910

(102)

LATHE DARBININKAI
IR 

MAŠINISTAI 
Patyrę.

Apsigynimo Darbas. 
Pokarinė Ateitis. Gera Alga. 

ROCK V ARIETIES, INC. 
72-36 BURCHELL AVE. 

ARVERNE, L. I.
BELLE HARBOR 5-3180. 

 (106)

| V /V. I JvU u
ATYDAI RŪKOMŲJŲ 
PYPKIŲ DARYTOJŲ

Šis yra mūsų pirmas pasiskelbimas.
Mes dabar esame pasirengę tartis ir priim

ti i darbų žmones patyrusius pypkių biznyje, 
Formalius. Išsiuntimų Departmentc, Ofiso 
Darbininkus ar Darbininkus prie Stalų.

Moderniška, garu šildoma. 3-jų aukščių 
mūrinis pypkių dirbtuvės būdinkas, 320 East 
95th St., tarp First ir Second Avės., Man- 
hattan’e dabar yra įruoštas gamybai.

Tiktai vienos geros rūšies pypkės bus da
romos.

Vien tik moderninė mašinerija. Geriausi 
įrankiai ir materialai tebus naudojami. Vien* 
tik geriausi pypkių gamintojai tame biznyje 
teyra reikalaujama išdirbimui šios rūšies 
pypkių. Kariaujančioms Pajėgoms šiemet duos 
iooęj, produkcijos.

Ar jūs esate Turner, Fraser, Mechanic- 
Sandpaperer. Mounter, Finisher, Carver, 
Patchcr, Polisher or Selector?

Parašykite pilnas informacijas apie save, 
duokite antrašų ir telefono numerį. Visi su
sirašinėjimai bus palaikomi pilnoje slaptybėje 
ir bus paskirtas laikas susiėjimui pasitarti.

LEE H. SINGER
10 WEST 77TH ST.
NEW YORK CITY

Jei Reikalinga. Šaukite Namuose Vakarais 
ENdicott 2-1370

Fabrike dienos laike: ATwater 9-3073 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

AUTO MECHANIKAI 
VIRŠŲ VYRAI— 
MALIAVOTOJAI 
PAGELBININKAI 
Nuolatiniai Darbai 

Būtinoje Pramonėje 
BROGAN 

CADILLAC-OLDSMOBILE 
1065 MARKET STREET, 

PATERSON, N. J.
MATYKITE MR. TOERPE

Prisilaikoma WMC Taisyklių. .
(102)

DIE MAKERS
MAŠINISTAI 

SUSTATYMUI VYRAI 
PATIKRINTOJAI

Puikiausia pokarinė proga 
patyrusioms vyrams.

Kreipkitės

Instrument Specialties 
Company, Inc.
244 Bergen Blvd. 

West Paterson, N. J. 
Reikalaujama Paliuosavimo Pareiškimo.

(100)

STIKLAM APDIRBTI 
VYRAI PRIE STALŲ 

PATYRĘ
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITE 
LOUIS FRIEDLANDER, INC.

2 JOHN ST., N. Y. CITY.
(104)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystčje

JOHN T. STANLEY CO., Ine. 
042 WEST 80TH ST., NEW YORK 
_________________________________________ (105)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(10211

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRU
Nelavintų Darbininkų

DIENINIAMS AR NAKTINIAMS ŠIFTAMS 
NUOLATINIS DARBAS DABAR IR PO KARO.

Kreipkitės:

JOSEPH DAVIS PLASTICS CO.
SCHUYLER & QUINCY AVES., 

KEARNY, N. J.
Važiuokite autobusu No. 40 nuo Newarko iki Quincy Ave., Kearny.

(101)

VYRAI
PRIE 

KARINIO DARBO
Pramonėje, kuri operuoja pilną 

laiką taikos ir karo metu.
Išsilavinimo Nereikalaujama

PROGOS VIRŠLAIKIAM 
. UŽ LAIKA IR PUSĘ 

IR DVIGUBAI.
APMOKAMOS ŠVENTES IR 

V AKACIJOS.
GREITI PAKILIMAI

Linksmos darbo sąlygos.
Prisilaikoma WMC Taisyklių

Kreipkitės j
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.
(100) --- ------ -------------------

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.
(104)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.
■(105)

MAŠINISTAI
PATYRĘ

KREIPKITĖS

John J. Nesbitt, Inc.
STATE ROAD & RHAWN ST., 

HOLMESBURG, PA.
(103)

PEČKURIAI
Reikalingi pečkuriai. Turės kūrenti šildymui 

pečius (boilers), išnešti pelenus ir 
apvalyti skiepus.

Grandview Court Homes 
Company

7 Savoie Street at Route 6
Lodi, N. J. Phono PASSAIC 3-4327

(104)

REIKALINGAS VYRAS 
DABAR 

CHEMIKALŲ 
PRAMONĖJE

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

pašalpos darbininkams nemokamai.

KREIPKITĖS
CHARLES LENNIG & CO.,

5000 RICHMOND STREET, 
PHILADELPHIA (BRIDESBURG)

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
ABELNAM FABRIKO DARBUI 

Viršlaikiai.
BOTINAS DARBAS.

Long Island City area.
TELEFONUOKITE MR. YATES 

ASTORIA 8-3000
RUG RENOVATING CO.

14-38 3 3 RD AVENUE, 
ASTORIA, L. I.

(101)

PAKUOTOJAI
PAPRASTI DARBININKAI
Sandėliui, kuris randasi South Kearny 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

' DIENOM.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.
ŠAUKITE BIGELOW 3-3550

(101)

VYRAI. lengvas fabriko darbas. Patyrimas 
nereikalingas. Gera alga. Nuolat.

PARGAMENT-EGERT, 305 FIRST ST..
BROOKLYN.

(101)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Patyrusios ar be patyrimo 

ATLIKIMUI KNYGŲ APDARYMO
DARBO.
Gera Alga.

Nuolatinis Darbas 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

BROWN & McEWAN CO.
71 CLINTON ST.,
NEWARK, N. J.

(102)

OPERATORĖS
Patyrusios

PINKERS IR 
LACE-RUNNERS
Gera Alga. Nuolatinis Darbas, Muzika.

PATERSON MILLS
94 Fulton St., Paterson. N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(102)

OPERATORĖS 
PATYRUSIOS 

VIENA ADATA
NUOLATINIS DARBAS 

VAKACIJOS SU ALGA 

32 WEST 18th ST.
12-TOS LUBOS

(106)

MERGINOS—MERGINOS
Labai lengvas fabriko darbas. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
Nuolatinis darbas dabar 
ir gera ateitis po karo.

$26 už 45 Valandų Savaitę.
PAKILIMAI

Apmokamos Šventės ir vakacijos. 
Kreipkitės

521 WEST 23RD ST. (3-čios Luh^)
(102)

MERGINOS 
Su Geru Matymu 

Prie Linksmaus, Lengvo 
Sustatymo Darbo.

44 VALANDŲ SAVAITE 
Po Dviejų Savaičių, Gaunate Bonų 

Dviejų Dienų Algą.
Patogu Visom Subvėm 

Nuolatinis Darbas 
Herzog Miniature

Lamp Works 
12-23 JACKSON AVE., 

I,ONG ISLAND CITY, N. Y.
(101)

MERGINOS-MOTERYS
GERA ALGA— VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystčje 
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

642 WEST 30TH ST., NEW YORK.
(105)

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

AMŽIAUS 18 IKI 50 
LENGVAS DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
LABAI GEROS ALGOS 

, . KARINIS DARBAS 
EKSTRA MOKESTIS UŽ VIDURNAKČIO 

filFTUS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

Approved Equipment Mfg. Co. 
27 Eighth Street, PASSAIC, N. J.

PASSAIC 2-1769 — PASSAIC 2-2569
101

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.

tr* (loo)
I
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NewWto^^fellnios
FILMOS TEATRAI

New Yorko Teatrai Da 
lyvaus 7-tos Karo 

Paskolos Vajuje
New Yorko Teatrų Karinių 

Veiksmų Komitetas atsišaukė 
į visus teatrus savo garsini
muose spaudoje įterpti atsi
šaukimą pirkti 7-tos Karo Pa
skolos bonus. Pirkti juos para
mai ir greitesniam užbaigimui 
karo, taipgi pagarbai Jungti
nių Tautų konferencijos, vyks
tančios San Francisco mieste.

Mieste taipgi susimobiliza- 
vęs iš žymių teatrininkų Skra
jojantis Karavanas, kuris bė
giu 7-tos Karo 
jaus atlankys 
svarbesniuosius
duoti bonus. Jie taip pat pa
skirs savo narius lankyti mo
kyklas, unijų ir kitų organi
zacijų susirinkimus ir pramo
gas, kur bus pakviesti.

Kita naujove bus Jungtinių 
Tautų programos prie Laisvės 
Statulos, Times Square. Toms 
programoms panaudos pari 
tinius artistus iš tų tautų 
atrininkų grupių.

va-
asmeniškai 75 

teatrus par-

te-

Miesto Viršininkai Sveikino 
San Francisco Konferenciją

New Yorko City Hali įvyku
siose iškilmėse atžymėjimui 
Civilinių Apsigynimo dalyvu- 
mo Jungtinėm Tautom drabu
žių rinkliavoj, balandžio 25- 
tą, buvo pasveikinta San Fran
cisco konferencija.

Be CDVO viršininkų ir kitų 
darbuotojų, taipgi daugelio 
miesto viršininkų, dalyvavo 
grupės iš Jungtinių Tautų kon
sulatų, organizacijų atstovy
bės. Dalyvavo ir šiaip publi
kos. kas norėjo, turėjo laiko. 
Didelę didžiumą publikos su
darė vaikai iš Jungtinių Tau
tų nacionalių grūpių.

Newbold Morris\ 
rybos prezidentai

Štampas ir Punktai
Šiandien, 28-tą 

baigiasi 
stampoms 
mėlynoms 
giant G2. 

Mėsoms
Apie tai plačiau matysime pir
madienio Laisvėj.

balandžio, 
raudonoms

T5, baigiant ’ 
stampoms C2,

pakeliama punktai.

Balandžio 27-tą buvo grj 
diena drabužių rinkliavoje.

JUDŽIŲ NO. 1 JAUDINTOMS 

ALAN LADD 
GAIL RUSSELL 

sujaudinančioje istorijoje arklių lenktynių, 
dramos ir romanso. Žavintis judis!

“SALTY O’ROURKE”
su WILLIAM DEMAREST. 

BRUCE CABOT. 
SPRING BYINGTON. 

STANLEY CLEMENTS
* IR DIDIS ASMENŲ VAIDINIMAS 

SCENOJE *
CHARLIE SPIVAK ir Jo Orkestras.

JOE STAFFORD 1 TIP TAP IR 
ir Extra Patrauklus Priedas:

DEAN MURPHY

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

TO E

čius blokus. Franklin D. Roo
sevelt darbavosi už taiką ir 
saugumą visam pasauliui. Ir 
mes privalome paremti atsto
vus jo parinktus mus atstovau
ti San Pranciškoj.”

Grover A. Whalen, mitingo 
pirmininkas, perstatė trijų ti
kybų dvasiškius atkalbėti mal
das.

Dainų ir trumpų aktų ir kal
bų programoje teatro ir muzi
kos sritį atstovavo Tallulah 
Bankhead, Jimmy Savo, Har
ry Stockwell, Irra Petina, Lu
cy Monro’b.

Lenkų “prošepanai” bandė 
Miesto Ta-i įnešti suirutę. Dešimties asme- 
f kalbėda- nų grupė turėjo savo iškabą, 

mas varde miesto administra- kurioje išlaisvinimas Lenki,jos 
cijos, kritikavo laikraštį Daily | per Raudonąją Armiją vadina- 
News, jo kohfmnistą John Imas Lenkijos “padalinimu.” 
O’Donnell, kuris atakavo kon-ĮKada reporteris paklausė 
ferenciją, skaitydamas ją
“blogai atstovaujama” ir
įvykstančią “blogu laiku.”

Morris savo kalboje pabrė
žė, kad “niekad istorijoj mū
sų krašto žmonės nėra buvę 
vieningesni. Pasaulis turi arba 
susivienyti dabar ar susiskal- 
dyti į atskirus lenktyniuojan-

ar 
jie yra lenkų fašistais, jų va
das atsakė, kad jie ‘stoja prieš 
rusus” ir “prieš komunistus.” 
Atstovaują Polish National 
Council, 25 St. Mark's PI. Hit
leris, kaip žinia, savo teorijo
se irgi turėjo savo programoje 
svarbiausiais tuos du punk
tus. R-

Armija Perspėja Nuo 
Pavojingo Šposavimo
Pastebėta, kad daugelis jau

nų vyrukų- vaikinėlių laiko 
šposavimu užsirašinėjimą ant 
pečių raidžių PW, Jos reiškia 
“prisoner of war” — karo ka- 

I buys.
Tokie užsirašinėjimai, per- 

įspėja armija, nėra joks špo- 
įsas Tai labai pavojinga prak
tika. Tam tikrose padėtyse tie 

Į šposautojai galėtų būti nu- 
! šauti, jeigu jie nepaklausytų 
perspėjimų sustoti, jeigu būtų 
palaikyti už jieškomus, pabė
gusius tikruosius karo kalinius. 
Taipgi tas 

j pagavimai 
nių.

Armija 
nuo tokio

kliudo susekimui ii 
tikrųjų karo kali-

įspėjo susilaikyti 
šposavimo,” nes iš 

to gali turėti labai rimtas pa
sekmes.

NACIŲ MIRTIES FABRIKAS
l-mą judj Maidaneko, Vokiškosios 

|kj| Stovyklos Liublino srityj, Lenkijoje,
IV I Kl I g 1^ nužudyta 1,300,000 žmonių. Cla yra 
I w IA 1 ■ I I » Nacių žiaurumų judamieji paveikslai. Jūs tu

rite juos pamatyt

ETVI R A Q Q V NEWSREEL THEATRE
i*-! D A U 0 1 BROADWAY IR 46 ST.

Marinimų 
kur buvo 

tikroviniai

RADIO CIT V 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.

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

ARTKINO
Kūrinys

Originale Muzika 
Drnitrio Shostakovicho 

An^Hikas Tekstai* 
HOWARDO FASTO

EKSTRA! MARŠALO STALINO RAPORTAS. '

STANLEY THEATRE
7th Avenue bet 42 and 4) Streets 

k Durys Atsidaro 8:45 A.M. Kasdien

TAUTA
Pasidaro Galinga k 

... Mergaitė • i
Gyvena Jos Garbe!

Telefonu Užtiko 
Namuose Vagį

Max Abrams, viršininkas 
Yorkleigh Clothing Co., 150 
Fifth Ave., New Yorke, perei
to trečiadienio popietį sumisli- 
no telefonuoti savo žmonai na- 
muosna, 2523 Avenue S, 
Brooklyne. Jo nuostabai, atsi
liepė vyriškas balsas.

—Kas jūs?, — paklausė vy
ras nustebęs.

—Tai John, — atsiliepė ne- 
pažįstamasis balsas.

—O kur Mrs. Abrams?, — 
vėl klausė užtikto namuose ne
žinomo svečio.

—Palaukite, tuoj ją pašauk
siu, — atsakė nežinomasis už
tikrinančiu tonų.

Abrams pagalvojo ir atsi
minė, kad jo žmona žadėjo po 
piet kur nors eiti. Padėjęs tą 
telefoną, jis nubėgo prie kito 
ir pašaukė artimiausią polici
jos stotį. Policija nuvažiavo, 
bet jau atrado gaisragesius ten 
buvusius pirmiau. Gaisrage- 
siai nustatė, kad apartmentas 
buvęs padegtas tikslu paslėp
ti apiplėšimą.

Darbai praplatinti Riviera, 
žymiausį automobiliams kelią 
prie Mastic Beach, ne už ilgo 
būsią užbaigti. Viskas ko rei
kia, tai greičiau laimėti karą. 
O tada ir vėl bus galima sma
giai važiuoti į pavandenius.

John Francis Gannon, 36 
m., rastas pasikoręs savo bu
te, 522 Second Ave., Brookly
ne.

REAL ESTATE
Richmond Hill, L. I.—Vienos šei

mynos mūrinis namas, 6 kambariai. 
Garu šildomas, garadžius. $4950.

Dviem šeimynom mūrinis namas, 
11 kambarių. Garu šildomas, gara
džius, 40x100 žemės, $8500.

Trijų šeimynų mūrinis namas, 
atskirai statytas. 20 kambarių, 2 
garadžiai. 40x100 žemės. $11,950,

Ridgewood, L. I. Aštuonių šeimy
nų mūrinis namas, po 5 kambarius 
ant lubų. Kiekviename kambaryje 
langas. Renda $1800, Prekė $6,500. 
Pinigais $2000.

ZINIS
REPUBLIC 9-1506. ,

(98-100)

FARMOS
Farma, 137 akrai, didelė stuba. 

Elektra. Barnės dėl 80 karvių. Viš- 
tinyčia dėl 2000 vištų. Prekė $3900. 
Pinigais $2000. 20 akr didelės girios.

Fanna 172 akrų, 12 kambarių 
stuba. Elektra. Bungalow (vasarna
mis). Barnė dėl 100 karvių. Višti- 
nyčia. 50 akrų didelės girios. $4500.

Prie miestukų.
ZINIS

REPUBLIC 9-1506.
(98-100)

Vaikai Lenktyniuoja už 
Cirko Bilietą Drabu

žiu Rinkliavoje

ir

vai-

Žmonėms Dabar Lenviau 
Suprasti “Zoyą”

Stanley Teatre, 7th Avė. 
42nd St., New Yorke, nauja
Sovietų filmą “Zoya” dabar 
lengviau suprantama, negu ki
tos panašios anksčiau buvu
sios tos rūšies filmos.

štai, kaip apie tą nepapras
tą posūkį išsireiškia Sergėjus 
Kournakoff, paskilbęs milita- 
riškų žinių analistas. Jisai sa-

I trumpas, bet skaistus gyveni- 
| mas atidengia to stebuklo pa
slaptį, kurią privalo suprasti 
kiekvienas, kas nori suprasti 
žinoti paslaptį Sovietų Sąjun
gos galybės.

100,000 svarų
Tautų nu- 

Tūkstančiai 
O mainais, 
gaus bilie-

Tūkstantis New Yorko 
kų pradėjo- kampaniją per 10 
dienų surinkti 
drabužių Jungtinių
kentėjusiems kare, 
kitų 'dar prisidės, 
vaikai darbuotojai 
tus į cirką specialia? cirko pro
gramai vaikams. Ji įvyks ge
gužės 5-tą, 10 vai. ryto.

Per £ios mobilizacijos pirmą 
valandą vaikai sunešė 7,000 sv. 
drabužių.
38th St.',

Įė.įim ui 
kų dieną 
įleidžiamas be vaiko, 
kita 
kaip 
žiau

Mitingas įvyko ant 
prie Fifth Ave.’
į cirką specialę vai- 
joks suaugęs nebus 

Ir jokia
įžanga nebus priimama, 
tik drabužiai — ne 

7 svarų nuo asmens.
ma-

Nusižudė Jauna Ligonė
Betty West, apie 28 metų, 

nusižudė iššokdama pro langą 
nuo 6 aukšto iš savo apartmen- 
to, 430 Clinton Ave., Brookly-
ne.

Name moteriškė'- gyvenus: 
apie 4 metus. Kaimynams ji! 
atrodė keista, bet priežasties; 
to keistumo niekas tikrai neži-i 
nojo, nes jinai su nieku nesi-: 
kalbėjo, niekur neišeidavo. Kai j 
kada ji daeidavusi iki saulės: 
kambario, bet 
nors ateinant 
atgal.

Josios motina, 
W ėst“ 
mokėdavusi 
diena ji 
maisto ir 
kartas 
terš 
nai. Bet jinai niekad 
neidavusi. Prie durų palikda
vusi atneštus pundelius, o iš 
po durų pasiimdavusi sąrašą.

Tik 
licijai 
mynai 
buvus 
sportininkė 
apie 10 metų pakriko jai ner
vai, pradėjo bijoti žmonių. Jos 
motina dėjo pastangas sugrą
žinti ją į sveikatą palikimu jos 
ramybėje, tačiau jai vargšei 
nepavyko.

—Buvo laikas, kada Ameri
kos ir Britanijos armijos tebe
buvo už tūkstančių mylių nuo 
kankinimo urvų, kuriuose na
ciai žvėrys atlikinėjo pasibai
sėtinas kriminalybes. Tuo lai
ku Sovietų filmos, kaip kad, 
pavyzdin, “The Rainbow,” dė
jo geriausias pastangas paro
dyti pasauliui Vakaruose, su 
kokiu priešu jie turi reikalo, 
žmonės žiūrėjo. Kai kurie su
drebėjo ir verkė, o kiti tik 
traukė pečiais abejodami.

Tačiau dabar anglų-ameri
kiečių pulkai savomis akimis 
pamatė Vokietijos mirties fa
brikų baisenybes. Kaip visuo
met, viskas, ką Sovietų vyriau
sybė sakė, pilniausia pasitvir
tino. Amerikos kariai keikia. 
Pasišlykštėjimas suima labiau
sia užsigrudinusius mūšiuose 
ioficierius ir karius. Net Claire 
1 Boothe Luce tartum supratusi.

Filmą “Zoya” ne tiktai pa- 
visą tai, ji parodo 
Ji parodo Sovietų

Hepburn romantiškoje kome
dijoje “Without Love,” rodo-, 
moj Radio City Music Hall, 
6th Ave. ir 50th St., New Yor-| 
ke. Didžiojoj scenoj perstato 
aktą “Spring is Here.”

orkestrą, taipgi Jo Stafford, 
Dean Murphy ir kiti.

Roxy Teatre
Paskutinę savaitę rodoma 

filmą “A Royal Scandal” apie 
karalienės meilės prietikius.

Capitol Teatre
Tebcrodo “I’ll Be Seeing 

You,” su Ginger Rogers, Jo
seph Cotten ir Shirley Tem
ple vadovaujančiose rolėse.

PASKUTINĖS OPEROS 
MIESTO TEATRE.

Miestavame City Center, 131 
W. 55th St., New Yorkę, bai
giasi operų sezonas. Balandžio 
28-tos popietį vaidins “La Bo- 
heme,” vakare — “Gypsy Ba
ron.” Sekmadienį po piet “Ca- 
valleria Rusticana” ir “Pag- 
liacci,” o vakare “Faust.”

Čechovo Komedijos Dabar 
Irving Teatre

“Marriage” ir “Jubilee,” 
Čechovo komedijos iš senų lai
kų gyvenimo ir vedybų seno
joj Rusijoj dabar rodomos Ir
ving Teatre, prie Union Squa
re.

tvirtina
i daugiau.
■ žmonių ankstybo pažinimo ir 
i didvyriško prieš nacius kovo- 
įjimo pamatus. Ir tas neatsiek- 

n : ta stebuklais. Tas atsiekta So- pamacius kai . , . . ,.. , i I vietų jaunimo auklėjimu nuopasitraukdavoj . ... ...' lopšio iki didvyriškų to .jauni
mo žygių tūkstančių mylių

'fronte ir užfrontyje. Zoyos

“Salty O’Rourke”
i

Nauja filmą apie arklių Į 
lenktynes ir tų lenktynių ruo-j 
šėjų prietikius rodoma Para
mount Teatre, prie Times 
Square, žvaigždėse Alan Ladd 
su Gail Russell.
• Asmeniškai scenoje daly
vauja Charlie Spivak su savo

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičiua su naujausiais (taisymais.
KETURIOS B0LH.T ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Mrs. Martha 
registruota slaugė, už

remia. Kas antrai 
ateidavusi atnešti 

kitų reikmenų. Kas j
jinai paimdavusi dūk-i 

sąrašą pirkinių kitai die-Į 
vidun i I

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

♦
Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ BROOKLYN
po merginos mirties, po- 
pradėjus tyrinėti, kai- 
sužinojo, kad mergina 
gabi studentė ir gera 

plaukikė. Prieš

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS: Tel. EVergreen 4-9612

Gegužės 1-mą Brooklyne 
pradedama Neregiams Para
mos Savaitė. Bus išparduoda
mi neregių pagaminti daiktai. 
Bazaras įvyks 1, 2 ir 3 gegu
žės, St. George viešbutyje.

New Yorko miestavais tre
kais per kovo mėnesį surinkta 
ir dirbtuvėms pristatyta 75,- 
564 tonai atliekamos popie- 
ros.

Balandžio 29-tą — francūzų 
diena drabužių rinkliavoje.

CHARLES’
UP-TO-DATE *

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas t 

’ PRIEINAMOS KAINOS 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y. 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

JONAS

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

F. W. Shalins
(8HALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

•$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjiriiui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y
Bloką* nuo Ilewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

. Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
M DM

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Md’IRI

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, Gruen, Longine*,

Jules, Jurgensen.

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

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




