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Liepos 4-tąją Maynarde.
Didžiulis Piknikas.
O’Konskiui Nepavyko.
Lėktuvu j Bostoną ir Atgal.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Po metų eilės Naujosios 
Anglijos progresyvė lietuvių 
visuomenė ir vėl buvo suruo
šus! Maynarde (Mass.) did
žiulę vasarišką šventę Laisvės 
naudai — pikniką.

Jis buvo didelis, gražus, 
svetingas. Iš žmonių veidų ga
lėjai išskaityti jų nuotaiką: ji 
buvo linksmesnė, negu karo 
metu panašiuose susibūrimuo
se.

Susitikau apie 30 jaunų vy
rų, tarnavusių kariuomenėje, 
bet šiandien jau gyvenančių 
civiliniu gyvenimu.

Stebėtina: aš jų visų nepa
žinau, bet jie mane — taip:

—Sveikas, drauge Mizara! 
Aš esu . . .

Spaudi jauno vyro ranką ir 
džiaugiesi, kad jis sveikas, 
gražiai atrodo, — sutvirtėjęs 
— ir kad jam, kaip ir įo tė
veliams, mūsų dienraščio rei
kalai prie širdies.

Tik worcesteriskis daktaras 
Vytautas Sukackas dar uni
formoje — jis tebelaikomas 
armijoje ir ten atlieka laba’ 
svarbias pareigas. Su juo te
ko ilgiau kalbėtis apie Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio Li
gos Institutą Vilniuje, kuriam 
dabar renkamos aukos.

—Mano vardas Baltru? 
Kuzmickas, — atkiša savo de
šinę viduramžis vyras; — aš 
esu iš Rockford, Ill. Atvykau 
Naujojon Anglijon pasisve
čiuoti ir pamatyti jūsiški pik
niką. Kodėl pas mus neat- 
vykstat prakalbai pasaky-
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—Jūs, rockfordiečiai, esate 
daugumoje vilniečiai, — tei
sinuosi aš, — gal ir ne visai 
etiškai.

—Atvykit jūs pas mus, tai 
gausit ir Laisvei prenumerato
rių, — jis man aiškina.

New Haveno lietuviai atpyš- 
kėjo dideliu autobusu; taip 
pat Haverhilliaus ir iš kitur.

Buvo nemažai žmonių iš ei
lės kitų, tolimesnių miestų, 
bet daugumą sudarė Bostono 
Worcesterio ir apylinkių lie
tuviai.

Blogumas tame, kad tokio
se pramogose niekaip negali 
visų 
tyti, 
apie 
Tam

gerų draugų nei pama- 
pasveikinti, neminint jau 

su jais pasikalbėjimą.
reikėtų keleto dienų!

Patys darbščiausieji Bosto
no, Worcesterio ir kitų arti
mesnių vietų draugai ir drau
gės per dieną sunkiai dirbo 
pačiame piknike, — prie par
davinėjimo gėrimų, maisto ir 
kitų darbų. Jiems priklauso 
didžiausias nuopelnas dėl pik
niko pasekmingumo!

Menu, jog patys rengėjai 
arba mūsų korespondentai su
rašys jų vardus, paskelbs juos 
spaudoje su šiltu padėkos žo
džiu.

asa- 
kongres- 
žadeikis. 
panašūs! 
pagimdė

dienraštis su-

Prof. B. F. Kubilius man 
sakė, jog tą pačią dieną South 
Bostone klerikalai, socialistai 
ir fašistai šaukė “masinį mi
tingą,” į kurį susirinko viso 
labo tik apie 150 žmonių!...

O ten kalbėjo toki 
bos,” kaip lenkas 
manas O’Konski, 
Michelsonas ir jiems

Pas juos kalnas 
pelę, o mūsų 
traukė tūkstančius žmo
nių! . . .

Pirmą kartą savo gyveni
me skridau (į Bostoną ir at
gal) lėktuvu. Sėdi žmogus it 
erdviame autobuse, ir, saulė
tąją dieną, stebi žemai, toli 
didžiuosius plotus miškelių, jų 
tarpe lygumėles — tai far- 
mos; kai kur kyšoja miestai 
ir miesčiukai. Kokia žavinga 
panorama!.. .

(Tąsa 5-me pusi.)

Bijoma, kad Galinti 
Iškrikti Keturių 
Didžiųjų Sueiga

Byrnes Atmeta Sovietų Planus 
Delei Taikos Konferencijos

rikos valstybės sekretorius 
James Byrnes ir užsieninis 
Anglijos ministeris Bevinas 
vis priešinasi Sovietų užsie
nio reikalų ministerio Mo
lotovo pasiūlymam dėl eu
ropinės taikos konferenci
jos.

Byrnes ir Bevinas perša, 
kad Chinija sykiu su ketu
riais kitais didžiaisiais tal-

Senato Komitetas Svarsto, 
Ar Tardyt Kongresmaną May 
Už Karinius Kontraktus

Washington. — Senato
rių komitetas kariniams ty
rinėjimams svarsto, ar tar
dyt demokratą kongresma
ną Andrew J. May iš Ken
tucky. Buvo liudijama, kad 
May, kaipo kongresmanų 
karinio komiteto pirminin
kas, įpiršo riebius karinius 
valdžios kontraktus pelna- 
grobiams. May, be to, iškei
tė $18,000 Cumberland me
džių kompanijos čekių 
nepristatytus medžius.
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Sumažintos Bausmės 
Kariniam Kaliniam

Washington. — Iki gegu
žės 1 d. šiemet viso buvo su
grąžinta namo 22,500 ame- 
rik. karin. kalinių. Karo de
partment specialė komisi
ja sumažino bausmes 85 
nuošimčiams tų kalinių. 
Trečdalis jų paleista. Kitas 
trečdalis bus paliuosuotas 
per 12 mėnesių; dauguma 
likusiųjų bus paleista iki 
1947 metų gruodžio. Dar 
bus laikoma kalėjimuose 
žagintojai, žmogžudžiai ir 
pabėgusieji iš pavojingų ka
ro pareigų.

JAPONŲ ARMIJA PRIEŠ 
SOVIETUS 

Tokio. — Teisme prieš ja
ponus karinius kriminalis
tus, vienas jų generolas liu
dijo, kad Japonija laike 2,- 
000,000 savo armijos karui 
prieš Sovietus.

UNRRA Atstovas Apleido Vietą; Protes
tuoja prieš Sovietų Kandžioto jus

Washingtonas. — Mar- 
šallas MacDuffie, ameriko
nas UNRRA pasiuntinybės 
galva Sovietinėje Ukraino
je, pasitraukė iš pareigų. 
Kartu jis užprotestavo, kad 
Jungtinių Valstijų kongre
sas nutarė sulaikyti UN
RRA reikmenų siuntimą 
Sovietinei Ukrainai ir Bal-|kad jie naudoja UNRRA 
tarusi j ai todėl, kad ten, gir
di, “nesą laisvės” ameriko
nam korespondentam viską 
rašyti apie UNRRA siuti
mų paskirstymą.

kininkais taipgi kviestų vi
sus 21-ną europinius talki
ninkus į tą konferenciją. 
Molotovas su tuom nesutin
ka. Jis sako, Chinija neda
lyvavo Europos kare, taigi 
negali būti kvietėja į euro
pinę konferenciją.

Molotovas siūlo, kad Ke
turių Didžiųjų ministerių 
taryba išdirbtų taisykles, 
pagal kurias turėtų būti ve
dama taikos konferencija. 
Amerikos atstovas Byrnes 
ir Anglijos Bevinas tam 
griežtai priešinasi. Byrnes 
ir Bevin žino, kad Amerika 
ir Anglija turės daugumą 
delegatų toje konferencijoje 
prieš Sovietus. Jiedu todėl 
nenori jokiomis taisyklėmis 
suvaržyti tos daugumos, 
.kuri dabar jiem užtikrinta. 
Žymėtina, jog pačioj konfe
rencijoj dalyvaus ir Chini
ja, nors ji neprisidėjo prie 
europinio karo.

Molotovo pasiūlymas iš 
esmės siekia išlaikyti ketu
rių Didžiųjų vienybę toje 
konferencijoje, kur bus 
svarstomi planai dėlei tai
kos sutarčių su Italija, Ven
grija, Rumunija, Bulgarija 
ir Suomija.

Konferencija buvo skirta 
liepos 29 d., bet jeigu Ketu
ri Didieji dabar Paryžiuje 
nesusitaikys, tai jinai gal 
turės būti atidėta.

PRIEŠTARĄUJĄ TIMES 
RAŠTAI APIE SOVIETUS

New Yorko Times kores
pondentas Brooks Atkin
son, sugrįžęs iš Maskvos, 
rašo, kad “negalį būti drau
giškumo tarp Amerikos ir 
Sovietų.” Jis net karą pra
našauja po kelių metų. Vie
name paragrafe jis sako, 
kad Sovietuose esanti “try
likos” komunistų diktatū
ra, o kitame paragrafe ra
šo: “Sovietų valdžia nėra 
žmonėms užkarta prieš jų 
valią; jinai ne savanaudiš
ka.” Kitas Times korespon
dentas, Drew Middleton iš 
Maskvos giria Sovietų žmo
nių pokarines pastangas.

MacDuffie nurodo, kad 
UNRRA pareigūnai ir ame
rikiniai korespondentai vi
sur laisvai keliavo ir -matė 
viską, ką tik norėjo, Sovie
tinėse Ukrainos ir Baltaru
sijos respublikose. MacDu
ffie smerkia politikierius, 

pašalpas kaip politinį savo 
įrankį. Jis sako, UNRRA 
parama pirmiau tarnavo 
santykiams gerinti tarp A- 
merikos ir Sovietų.

SOVIETAI IŠKRAUSTO IŠ 
AUSTRIJOS 54,000 
VOKIEČIŲ ATEIVIŲ

Viena, Austrija. — Kari-jnius atlyginimus Sovietam, 
nė Sovietų vyriausybė įsa- s pagal Potsdamo konferen-' 
kė 54 tūkstančiams vokie- | cijos nutarimą.
čių ateivių išsikraustyt lie-j Raud. Armijos laikraštis i 
pos 8 d. iš Austrijos į Vo- i Austrijoj rašo, kad Sovie- i 
kieti ją. tai nekliudys kompanijų,

Sovietų valdžia liep. 6 d.! kurios priklausė austram Į 
išleido įsakymą pervesti į; pirma, negu naciai užgrobė | 
Sovietu rankas tas fabriki
nes įmones rytinėje Austri
joje, kurios priklausė Vo
kietijos piliečiams. Tos įmo
nės, kainuojamos apie $22,- 
000,000 yra įmamos į kari-

Trumanas ir Byrnes Lenkų Fašistai Bus 
Ragina Tuoj Užgirt 
Paskolą Anglijai

Washington, liep. 8. — 
Trumanas ragino kongreso 
atstovų rūmą greit užgirt 3 
bilionus 750 milionų dolerių 
paskolos Anglijai. Ameri
kos valstybės sekretorius J. 
Byrnes kablegrama iš Pa
ryžiaus šaukė užgirti tą pa
skolą. Jiedu teigė, kad pa
skola tarnausianti Ameri
kos prekybai. Vienas sena
torius sakė, paskola stiprins 
Ameriką-Angliją prieš 
vietus.

So

FRANCI JA TAIPGI 
PRIEŠ AMERIKOS 
ATOMINI PLANĄ

irNew York. — Sovietų 
Lenkijos atstovai atominė
je Jungt. Tautų komisijoje 
priešinasi Amerikos planui 
dėlei atominės jėgos ir ato
minių medžiagų kontrolia
vimo pasaulyj. Pranešama, 
kad Franci j a šiuo klausimu 
eisianti išvien su Sovietais 
ir Lenkija. Amerikinis pla
nas perša visus atominius 
dalykus kontroliuoti per 
tam tikrą laiką tiktai ki
tuose kraštuose.. Tuo tarpu 
Amerika pasilaiko sau tei
sę atomines bombas dirbti, 
iki ten bus pašalintas bet 
koks atominis pavojus A- 
merikai. Tik paskui Ameri
ka spręstų, kada galima 
būtų kitiem kraštam ati
dengti atominius jos sekre
tus.

New York.—Jei nebus kai
nų kontrole, tai nukentės 
ir smulkieji biznieriai, pa
reiškė Geo. H .Rooney, Pi
lietinio Komiteto kandida
tas į kongresą.

GYVENIMO BRANGIMAS 
BE KAINU KONTROLĖS

Washington. — Pertrū- 
kus kainų kontrolei, per 
vieną savaitę gyvenimas 
pabrango 8 iki 13 nuošim
čių, mažių mažiausiai skai
čiuojant. Daugelyje vietų 
kelis kartus aukščiau paki
lo įvairių valgių kainos ir 
kambarių nuomos.

Už dolerį duoda jau 26 
sekstilionus Vengrijos pini
gų pengų.

Austriją.
Karinė amerikonų vy- j 

riausybė vakarinėje Aust- demokratai senatoriai sten- metus- Be to, valdžia sako
rijoje užprotestavo dėl to, giasi kaip galint ilgiau su- 
kad Sovietai ima vokiečių trukdyti valdžios sumany-
turtus rytinėje Austrijoje.

Aštriai Teisiami
Už Žydų Žudymą

Varšava.—Lenkijos prem7 
jeras Ed. Boleslavas Osub- 
ka-Morawski reikalavo mir- 
čia baust fašistinius lenkų 
teroristus, kurie praeitą sa
vaitę Kielce nužudė apie 60 
žydų, kelis valdžios parei
gūnus, karininkus bei šiaip 
demokratinius pilie čius. 
žmogžudžiams vadovavo 
lenkų generolo Anderso fa
šistai kariai, atsiųsti iš An
glijos.

PALESTINOS ARABAI 
SIŪLO AMERIKAI 
EUROPOS ŽYDUS

Jeruzalė. — Aukštasis 
Arabų Komitetas nupeikė 
prez. Trumaną už jo siūly
mus įleisti benamius Euro
pos žydus į Palestiną. Ara
bai sako, tuos žydus turėtų 
priimti pati Amerika.

DINGUSI ATOMINĖ FIL
MĄ BE SEKRETŲ

New York. — Vienas ofi- 
cierius pargabeno atominės 
bombos susprogdinimo judį 
iš Bikini. Geležinkelio sto
tyje kažin kas pavogė dėžę 
su ta filmą, kuomet oficie- 
rius nuėjo telefonuoti.

Dabar iš Bikini pranešta, 
kad toje filmo j e nebuvo ka
rinių sekretų.

Religinėse Riaušėse Už
mušta dar 10 Indėnų

Decca, Indija. — Įvyko 
kruvini religiniai susikirti
mai tarp indėnų “pagonių” 
ir mahometonų. Užmušta 
10 asmenų iš abiejų 
siu.

pu-

KONGR. CELLER SAKO, 
NESKOLINT TURKIJAI

New York. — Demokra
tas kongresmanas Emanuel 
Celler pasižadėjo smarkiai 
kovoti prieš sumanymą Wa
shingtone skolinti Turkijai 
$100,000,000. Jisai priminė, 
kad turkų valdžia nepasi
taiso ir vis persekioja ar
mėnus ir kitas krikščionių 
mažumas.

Vengrijos premjero alga 
— $45 mėnesiui.

Reakcininkai Bando 
Nustumt ir Suardyt

Kainų Tvarkymą
Republikonai ir Pietiniai Demo

kratai Dirba Brangininkam
Washington, liep. 8. —i pridedant padidėjusias jų 

Republikonai ir pietiniai , išlaidas per 6 paskutinius

mą delei kainų kontrolės.
Pirmadienį pranešta, kada iLiuciuiviu jjicuivuuaj I\U1 Ivn IVllvo IA1I1%

Ijiem gal pavyks nustumt dieną streikuoti 
1 tą sumanymą iki šio mėne
sio galo. Republikonų Taf- 
to, Wherry ir demokrato 

j W. Lee O’Daniel’io vado
vaujama, senatorių grupė 
stengiasi kuo ilgiausiai duo
ti brangininkams valią pir
ma, negu būtų išleista bet 
koks įstatymas kainoms 
tvarkyti. Valdžios siūlomas 
įstatymas silpnas, bet ir to 
jie nenori.

Republikonų ir atžaga
reiviu demokratu blokas 
senate reikalauja visai pa
naikinti kainų nustatymą 
mėsai, kiaušiniams, pieni
niams valgiams, medvilnės 
sėmenų aliejui, gazolinui ir 
tūliem kitiem produktam. 
Senatoriai Taftas ir Wher
ry išsijuosę dirba, kad už- 
tikrint fabrikantams ir ver
slininkam didžiuosius 1941 
metų pelnus ir s dar pakelti 
jiem kainas tiek, kiek pasi
darė jiem naujų- lėšų per 
paskutinius 5 metus. Val
džia siūlo nustatyt fabri
kantam ir prekėjam pama
tinius 1940 metų pelnus,

PAUKŠTINIAI FARMERIAI 
NEGAUNA LESALU

Washington. — Farme- 
riai naminių paukščių au
gintojai kreipėsi į žemdir
bystės departmentą, prašy
dami nupigint lesalus. De- 
partmento valdininkai nie
ko farmeriams nežadėjo. 
Tie farmeriai skundėsi, 
kad dabar lesalai neįperka
mi. Nes valdžia supirkinėja 
kviečius ir “kornus”, mokė
dama 30 centų bušeliui dau
giau, negu Kainų Adminis
tracija buvo nustačius. Grū
dų savininkai todėl laiko 
juos valdžiai, jei paprasti 
pirkikai nesutinka permo
kėti.

Jaunieji Vokiečiai Garbina Hitlerį; Užgina 
Lenkų, Žydų ir Rusų Žudymą

Munich, Vokietija.—Dau- lenkų ir francūzų, nes tai 
guma vokiečių jaunuolių, girdi, 
ypač buvusieji kareiviai, nes. 
šneka, kad Vokietija buvus 
“neįveikiama,” bet genero
lai, girdi, išdavę Hitlerį; tik 
todėl vokiečiai prakišę ka
rą. Taip kalba jaunieji vo
kiečiai Berlyne, Frankfur
te, Aachene ir kituose mies
tuose. Visur jie skelbia, kad 
vokiečiai esą aukščiausia žvalgų oficierius Vokietijo- 
tauta pasaulyje, ir tikisi at
sigriebti. Jie pateisina žu
dymą suimtų rusų, žydų,
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tam tikra komisija galėtų 
dar kainas pakelti, kur ma
tys reikalą.

CIO mezgėjų unija ir kai 
kurios kitos unijos žada po 

i protestui 
prieš brangenybę. Jos rei
kalauja tinkamo kainom 
tvarkyti įstatymo.

Čechoslovakija Siūlo Vengri
jai Vengrus Mainais už 
Čechoslovakus iš Vengrijos

Paryžius. — Čechoslova
kija kreipsis į Keturių Di
džiųjų užsieninių ministe- 
rių tarybą, kad nuspręstų 
perkraustyt 100,000 vengrų 
iš Čechoslovakijos į Vengri
ją mainais už čechoslovakų 
persiuntimą iš Vengrijos į 
Čechoslovakiją. Buvo dėl to 
pradėta derybos tarp Ven
grijos ir Čechoslovakijos, 
bet neprieita susitarimo.

Advokatų Gildija Neigia 
Gener. Prokurorą

Cleveland, Ohio.— Nacio- 
nalė Advokatų Gildija pa
smerkė generalio Jungt. 
Valstijų prokuroro Tomo 
Clarko kurstymus prieš 
raudonuosius. Člarkas sakė 
praeitą mėnesį, kad jo va
dovaujamas teisingumo de- 
partmentas ypač darbuosis 
prieš komunistus ir jų ša
lininkus. Jis pasakojo, būk 
raudonieji esą padarę “są
mokslą prieš Ameriką”, 
Advokatų Gildija ragina 
prez. Trumaną sudraust 
Clarką ir pataisyt teisingu
mo department politiką.

INDĖNAI PRIIMA ANG
LIJOS PLANĄ

Bombay, Indija. — Visos 
Indijos Kongreso Partija 
užgyrė Anglijos pasiūlymą 
dėlei tautinės savivaldos in
dėnams ateityje.

žemos rūšies žmo-

(O karinė amerikonų val
dyba pietiniai - vakarinėje 
Vokietijoje samdė nacius ir 
vokiečių militaristus į savo 
padėjėjus, iki Washingtono 
valdžia griežtai uždraudė, 
kaip rašo prof. Saul K. Pa- 
dover, buvęs amerikinių

ORAS. — Būsią lietaus.

i,
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Del Būsimos Konferencijos Paryžiuj
Užsienio ministerial Paryžiuj priėjo prie eilės susita

rimų svarbiais klausimais. Jie susitarė šaukti ir taikos 
pasirašymo konferenciją su buvusiomis hitleriškos Vo
kietijos talkininkėmis — Italija, Bulgarija, Rumunija, 
Suomija ir Vengrija.

Pagal Maskvos Konferencijos nutarimą, kuri įvyko 
gruodyj, 1945 m., tai užsienio ministerial — Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Francijos — turi 
susitart visais pamatin. klausimais, išdirbt taikos sąlygas 
buvusioms Hitlerio talkininkėms, pasiremiant pertaikos 
sutarčių turiniu, tada sušaukti 21-nos valstybės konfe
renciją, būtent: Sovietų Sąjungos, Anglijos, Jungtinių 
Valstijų, Chinijos, Francijos, Australijos, Belgijos, So
vietų Baltrusijos, Brazilijos, Čechoslovakijos, Ethiopi- 
jos, Graikijos, Indijos, Holandijos, Kanados, Naujosios 
Zelandijos, Norvegijos, Lenkijos, Suvienytos Pietų Afri
kos, Jugoslavijos ir Sovietų Ukrainos, tai yra, tų vals
tybių, kurios daugiau ar mažiau aktyviai dalyvavo kare 
prieš hilerišką Vokietiją ir jos talkininkes.

Ši taikos konferencija turės būti daugiau tik kaip 
patariamoji. Aišku, kad Australija, Naujoji Zelandija, 
Indija, Suvienyta Pietų Afrika ir Kanada jokio aktyviš- 
kumo kare neturėjo nei prieš Vengriją, nei Suomiją, bet 
jos dalyvauja tik todėl, kad Anglijos “dominijos” yra 
faktiškai kolonijos. Tai galima pasakyti ir apie tokias 
valstybes, kaip Brazilija, Norvegija, Holandija, Belgija, 
kurios jokios rolės kare nevaidino nei prieš Italiją, nei 
Vengriją, nei Suomiją.

Todėl buvusioms Hitlerio talkininkėms taikos sąly
gas, pagal Maskvos Konferencijos susitarimą, turėjo iš
dirbti Keturiu Didžiųjų užsienio ministerial, sušaukti tą 
21-nos valstybes konferenciją, pateikti tiems atstovams

—Atrodo, kad pati gam
ta nori pažymėti ir švęsti 
Gegužės Pirmąją, — sako 
studentas Petras Viliūnas, 

I stovįs šalia manęs plačiame 
Gedimino gatvės šaligatvy
je. _

Žiūrime į puošnias, gau
sias eisenas, žygiuojančias 

i paradan į Tarybų aikštę...
Eina šaunūs raudonarmie
čiai, iškovoję laisvę ir gy- 

Ivenimą' taiką mylintiems 
i žmonėms, žingsniuoja koja 
i kojon energingai sportinin- 
| kai, mokyklos, meno kolek
tyvai... Nuostabiai dar
niai plaukia bendroje eise- 

i nos srovėje Liaudies an- 
! samblis šokdamas “Rugu- 
’ čius,” palydimas ilgų trimi
tų ir ragų garsui, eina šim
tai organizacijų, fabrikų, 
įmonių... O būriai vilnie
čių su pasigėrėjimu sekai 
juos iš raudonom laisvės! 
vėliavom papuoštų balkonų, 

; iš gėlėmis apipintų langų, 
j iš sužaliavusiais medžiais 
I nusagstytų šaligatvių...

P e r g a 1 i ngai, išdidžiai 
i plaukia pirmyn didžiųjų ta- 
I rybinių vadų portretai, ne
šami darbo žmonių ranku, 
transparentai, šūkiai, gėlių 

! puokštės ir vainikai...
|< —Taip, — užsimąstęs sa
iko drg. P. Viliūnas, sekda
mas eiseną,—dabar! O prieš 
daug metų, atsimenu, kai 
aš dar mažas buvau, dirbo 

i mano tėvas Kaune “Litek
so” fabrike, dažymo skyriu
je, darbininku buvo..; Ir 
štai išėjo Gegužės Pirmąja 
iš fabriko darbininkų būre
lis į Laisvės alėją, norėda
mas savo šventę pažymė
ti... Išėjo į Laisvės alėją, 
bet i laisve maža kas grižo.

Smetoniška policija į kalė
jimus susodino... Mano tė
vas tada trejus metus sė
dėjo. Galite įsivaizduoti, 
kaip mes tada skardome, 
netekę savo vienintelio mai
tintojo! Apie bet kokį 
mokslą aš tada ir svajoti 
nedrįsau, o ką bekalbėti 
apie universitetą! Dabar 
gi!...

Dabar gi šviesiai ir lais
vai skamba tarp senųjų 
sostinės mūrų tūkstančių ir 
tūkstančių dainuojama dai
na, kuri veržiasi, rodos, iš 
pat širdies gelmių:

Tegu žydi, tegyvuoja,
Mus Tarybų Lietuva!
Šalia drg. P. Viliūno sto

vi jauna mergina rausvais 
veideliais ir rausva, gėlėta 
suknele. Taip pat studen
tė. Onutė Kruolytė tik ru
denį pirmą kartą atvažiavo 
j Vilnių, pirmą kartą šven
čia Gegužės .-Pirmąją sosti-| 
nėję. Jos blizgančios akys! 
viską seka, viskas joms įdo-1 
mu, viskas nuostabu. Ran-i 
koše pas merginą—tulpių 
puokštė.

—Argi jau žydi? — nus
tebau. —Juk dar per anks
ti ?

—Ne, — nusišypsojo ji,— 
aš kambaryje, vazone, spe
cialiai ■ Gegužės Pirmajai i 
išauginau... Kasdien lais
čiau, į saulę išstatydavau... 
Išauginau, o dabar žiūriu— 
kam jas atiduot? Ar rau-i 
;donarmiečiams, ar gal ar
tistams, menininkams?...

—Gal fabriku darbinin
kams? — sako Viliūnas. — 
Juk jie šventėš garbei daug 
pasidarbavo!

—Nežinau, — šypsojosi
apdiskusuoti, o kada 21-nos valstybės konferencija pada
rys pasiūlymų, tai tada vėl Keturių Didžiųjų užsienio 
ministerial apsvarstys tuos pasiūlymus, susitars ir tai
kos sutartis pasirašys. Taikos sutartis turės pasirašyti 
ir visos (21-na) valstybės, kurios sudarys tą konferenci
ją, vėliau bus pasiūlyta ir kitoms valstybėms, kurios bu
vo formaliai nutraukę su priešo valstybėmis diplomati
nius santykius ar paskelbę karą, bet aktyviai kare nedaly
vavo, o jau tada turės sutartį pasirašyti Bulgarija, Ita
lija, Rumunija, Suomija ir Vengrija.

Jei šios tvarkos būtų laikęsis p. Byrnes ir Bevinas, tai 
jau seniai toji taikos konferencija būtų įvykus. Bet angliš
kai kalbančio bloko diplomatai darė viską, kad sulaužyti 
Maskvos Konferencijos susitarimą, jie norėjo atkeisti šį 
susitarimą, pavesti tai taikos konferencijai daugiau ga
lios, kitais žodžiais, kad, pavyzdžiui, Bulgarijai diktuotų 
taikos sąlygas ir tokia valstybė, kaip Brazilija, kuri nei 
karo padėtyj nebuvo, arba Suvienyta Pietų Afrikos val
stybė (Anglijos kolonija), kuri faktiškai jokio karo neve
dė nei su viena Hitlerio talkininke.

/

Sušaukimą konferencijos trukdė ir tai, kad Mr. Byr
nes ir Bevinas nenorėjo sutikti, idant Italija nors kiek 
atlygintų. Sovietų Sąjungai už Musolinio armijos pada
rytus nuostolius.

Net ir dabar nors susitarė šaukti konferenciją, bet 
Mr. Byrnes pasiūlė, o Mr. Bevinas, kaip nedalinamas sia- 
miškas dvynukas, parėmė, kad taikos konferenciją turi 
šaukti ir Chiniją, kuri jokio faktiško karo neturėjo Euro-

a\Įstbvu susirinkime maisto klausi
mui svarstyti sučitinkaf f-iš kairės) J. V. žemdirbystės 
sekretorius Clinioh T5/ Anwerson, UN maisto komisijos 
narys Sir John Boyd Orr ir Anglijos mitybos ministras 
John Strachey.

po j, kuri ir Paryžiaus konferencijoj nedalyvauja. Tas 
vėl iššaukė naujų ginčų. Todėl tenka manyti, kad ir 
busimoj taikos konferencijoj, bus nemažai nesutikimų, 
•nes kapitalistinių valstybių atstovai norėdami pravaryti 
.anti-tarybinius nutarimus dažnai nesiskaito net su pir
mesnėmis sutartimis .

Dėl Žydų Pogromų Lenkijoj
Kelco mieste, Lenkijoj, hitleriškos govėdos surengė 

pogromus prieš žydus ir kelis desėtkus žmonių nužudė! 
Šiuos pogromus paruošė niekas kitas, kaip pono Mikolai- 
čiko govėdos, kurios pralaimėjo referendumą.

Mikolaičikas bando teisintis, kad jo partija nieko tuo 
nekalta, bet faktas yra, kad 0-nių metų berniukas II. 
Blaszcyk buvo “dingęs”, paskui atsirado ir pasakojo, 

■kad būk žydai jį buvo pavogę, išlaikė tris dienas, vėliau 
jis pabėgo, bet matė ten 15 vaiku, kuriuos žydai nužu
dė.

Ta tamsunų pasaka pasitarnavo priežastimi pogro
mams. Vėliau paaiškėjo, kad tas berniukas visą laiką iš
buvo pas tūlą “valstietį”, kuris sugalvojo šią provokacinę

Nacių nuniokotoje Varšavoje lenkės moterys užsodi
na daržą per UNRRA gautomis sėklomis. Po visą Len
kiją esą užsodinta 300,000 datžų, tad tikimasi rude
niop turėti daugiau maisto.

mergina, sekdama eiseną.— 
Auginau, o dabar nežinau: 
kam?

Pasibaigus paradui ir 
džiaugsmo demonstracijai, 
išsilieja vilniečių minios 
aikštėse, bulvaruose, teat
ruose, kinuose... Iki pat 
vėlyvos tamsos skamba ne
nutrūkstamai dainos ir mu
zika, šoka ir linksminasi 
aikštėse darbo žmonės, 
š v ę s d ami savo didžiąją 
šventę. O kai vakaras mė
lynai nudažo dangų ir Vili
jos pakrantes, ir baltuosius 
Vilniaus mūrus — pabyra 
iš dangaus tūkstančiai auk
sinių, raudonų, žalsvų ir si
dabrinių žvaigždžių, iškyla 
iš tamsos Gedimino bokš
tas, prožektorių nušviestas/ 
sutviska jame raudona vė
liava. ...

Šventė nutyla, užsnūsta 
keliom nakties poilsio va
landom. Vos tik prašvin
ta kitos dienos rytas — jau 
vėl aidi dainos ir muzika.

LTSR Valstybinės Fil
harmonijos, Vilniaus dra
mos teatro, Vilniaus rusų 
dramos teatro artistai, uni
versiteto, mokyklų, profsą
jungų ir karinių dalinių 
meno saviveiklos kolekty
vai didžiosiose Vilniaus 
aikštėse rodo žiūrovų mi
ni o m s na u j ą, s p ecialiai 
šventei paruoštą, progra
mą. Kutuzovo aikštėje, 
prieš išpuoštus karininkų 
namus, prožektorių ir elek
tros lempučių girliandomis 
apsupti vyksta koncertai, 
masiniai šokiai, žaidimai. 
Prie radijo garsintuvų bū
riuojasi praeiviai, klausy
dami iškilmių transliacijos 
iš Maskvos, o kilnojamieji 
kinai demonstruoja naujus 
tarybinius filmus ir kino 
žurnalus.

Antrosios dienos vakarą 
prie tokio kino Pilies aikš
tėje sutinku vėl aną vakar
dienos merginą. . Onutės 
Kruolytės akys taip pat 
spindi/ taip pat viskuo 
džiaugiasi, bet gėlių jos 
rankose nebėra.

—Kur gi tos tulpės? — 
Juokiuos.

—Matote,—šypsosi ji, — 
nebėra, atidaviau. Vakar 
visą dieną tas išaugintas 
gėles nešiojausi, vis galvo
jau: kam atiduoti? Ir, pa
galiau, atidaviau. Ar ne- 
įspėjate kam?... Padėjau 
gėles prie Stalino portreto. 
Aš taip pagalvojau: visi jie 
yra verti gėlių, visi nusi
pelnė mūsų padėkos, — ir 
tie raudonarmiečiai, ir tan
kai, ir fabrikų darbininkai, 
ir menininkai... Taip. Bet 
—jei nebūtų didžiojo vado, 
tai nebūtų nei laisvai žy
giuojančių raudonarmiečių, 
nei tų mūsų tarybinių tan
kų, nei mums dirbančių 
fabrikų, nei meno... Būtų 
ištrypę, išniokoję viską, 

I kaip ir mus pačius, fašisti
niai ponai ar vokiškieji 
okupantai! Ir padėjau aš 
jas—prie jo portreto.

L. Oginskaitė.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

IT WOULD HAVE TO BE a 
* very naive person, or a liar, 
to believe that “Franco turned 
the tide in our favor” during 
the last war. But strange as it 
might seem this theme is be
ing advanced by certain in
dividuals in America, and 
over the radio.

—o—
Preceeding the war and 

during it there were indivi
duals who idolized Hitler and 
his ambitions. Since the de
funct Adolph has passed on 
his heritage to Franco, there 
are today individuals who 
would place the wings of an 
angel on a living Satan. Fran
co the glorifier and admirer 
of Hitler is today pictured as 
a hero and not as the scound
rel he really is.

—o—
Either certain individuals 

have a short memory or they 
believe the American public 
to be suffering from amnesia 
but they are trying to pass off 
a monstrous lie. They would 
like the average person to be
lieve that Franco was actually 
our ally during the war, and 
not a Naziophile who sent

troops to bolster Hitler’s tot
tering divisions on the East- 

lorn front.
—o—

This was the idea widely 
aired over the American Fo
rum over station WOR. Fran
co and Spanish fascism arc 
no longer a menace, accord
ing to the reasoning of a cer
tain Dr. Joseph Thorning and 
John Vincent Hinkel. It is the 
“Soviet commissars (who) 
hold the whip hand in Italy 
and France that we should 
worry about.

That this may sound much 
like the old Hitler canard, 
doesn’t seem to make much 
difference to Thorning and 
Hinkel. They are obviously 
trying pass off the old 
Hitler line — the bigger the 
lie the more apt it is to be 
believed.

—o—
Suffice it to say that Thor

ning and Hinkel are just apo
logists for Franco. They arc 
doing the same service for 
Franco as Lindbergh and 
Hearst performed for Hitler. 
The surprising thing about it 
all is that they are getting 
away with it.

Neužilgo Laisvės Skai
tytojai Skaitys 
“Vaivorykštę”

Neužilgo Laisvėje pradė
sime spausdinti žymiosios 
lenkų rašytojos, Vandos 
Vasilevskos puikią apysaką 
“VAIVORYKŠTĘ.”

“Vaivorykštė”—pati įdo
miausia ir gražiausia šitos 
talentingosios rašytojos vi
sų apysakų.

—o---
But maybe it isn’t altoge

ther a surprise. Perhaps the 
apologists for Franco are tak
ing heart from the policy of 
our State Dcp’t.

—o—
According to Allan Chase, 

writing for the magazine See, 
America together with Great 
Britain because of their eco
nomic interests in Spain are 

; responsible for their do-no
thing policy toward Franco.

—o—
“It was an open secret in 

diplomatic circles that the U. 
S. and Great Britain were

“Vaivorykštė” — išversta 
į daugybę kalbų.

“Vaivorykštę” d a b a r 
skaitys laisviečiai, nes ją 
neužilgo pradėsime spaus- i 
dinti mūsų dienraščio špal- 
tose.

I

Beje, šis veikalas yra nu
filmuotas ir šiuo metu tū
luose Jungt. Valstijų mies
tuose rodomas, — “Rain
bow” vadinasi.

Kurie turite progos pa
matyti filmą, — matykite, 
tai padės geriau įvertinti 
apysaką, ją skaitant.

Prašome mūsų skaityto
jus pasakyti ir kitiems savo 
draugams ir pažįstamiems, 
kad mes neužilgo spausdin
sime Vandos
puikią apysaką; tegu ją 
skaito juo didesnis žmonių 
skaičius.

Laisvės Redakcija.

holding off France’s precipi
tated downfall until Britain 
could place Don Juan on the 
Spanish throne or set up a 
government headed by Fran
co’s generals,” writes Chase.

—o—
Observing that the Britons 

are large shareholders in ma
ny Spanish enterprises, Chase 
points out that the British 
fear they would lose their 
many interests in Spain if 
they kicked out the Franco 
regime. He also points out 
that the British hesitate to 
take any action against Fran
co because they would have 
to pay more for products from 
Spain than they are paying 
under Franco.

—o—
In conclusion the author

Vasilevskos contends that Franco is just
a front man for German car
tels, and that there are 100,- 
000 known Nazis operating in 
Spain.

pasaką. Gi Mikolaičikas yra tos “Valstiečių Partijos” va
das, — partijos, kuri eina prieš demokratinę Lenkiją, 
prieš pačius Lenkijos valstiečius, apie kurią jungiasi visi 
reakciniai ir fašistiniai elementai.

VETERANAI RAGINA 
KAINAS SUVALDYT 
Chicago. — Trys Ameri

kos karo veteranų organi
zacijos reikalauja suvaldy
ti vis kylančią reikmenų 
brangėgybę Chicagoj ir Illi
nois valstijoj. Veteranai 
kartu daro spaudimą Wash- 
ingtono valdžiai ir kongre
sui, t kad išlaikytų kainų 
kontrolę visoje šalyje.

Nanking. — Chinijos val
džia pranašauja, kad pą- 
platės karas su chinų ko
munistais, jeigu jie nenu
sileis.

P h i 1 a d elphijoj tuzinas 
orindžių pabrango iki do
lerio, o mėsos svaras 23 iki 
60 nuošimčių.

Policija areštuoja buvusio karaliaus Humberto rėmė
ją po monarchist!! riaušių Italijoje. Žmonėms nubalsa
vus karalių prašalinti, karalius, žinoma, nenorėjo šalin
tis, o buvusieji su juo prie vieno bliūdo nenorėjo jo iš
leisti. Tačiau žmonės privertė išsinešdinti.
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Kovos ir Pergalės Poetė
Rašo Kostas Korsakas

(Tąsa)
Kitame savo eilėraštyje, parašytame 

jau vėliau, po to, kai poetei teko Mas
kvoje praleisti ne vieną ir rūsčią, ir džiu
gią karo metų dieną, ji žada prisiminti 
Maskvą su meile ir tada —

Kai būsiu toli nuo tavęs aš 
Prie židinio savo tautos.

Taigi Salomėjos Nėries karo meto po
ezijos patriotizmas nebuvo siauras, vie
našališkas, šovinistinis. Ir pati poetė, 
sukūrusi po plačiosios tarybinės tėvynės 
padange stipriausius savo lyrikos kūri
nius, gal perdėjo, kai sakė, kad “suža
liuos širdies šakelė tik savo padangėj”. 
Toji poetės “širdies šakelė” žaliavo visą 
karo metą ir žydėjo nuostabiais poezijos 
žiedais. Lietuva gi jai buvo lyg tas to
limas žiburėlis, mirgėjęs “Oriolo pusny
nų snieguos”, kur 1943 metų žiemą did
vyriškai kovėsi Lietuviškoji divizija, ir 
nepaliaunamai traukęs į priekį tiek ka
rius, tiek pačią poetę —

Įsmigusios akys į tolį, — 
Tarytum, šviesus žiburys 
Mirksėdamas šaukia namolio... 
Ir šautuvą spaudžia karys.

Arba kitame ta pačia tema eilėraštyje 
(“Tarp dviejų debesų”) —

Kur žiba tolima žvaigždelė — 
Jo Lietuva mažutė...
Pirmyn—už mylimąją šalį— 
Laimėti ir nežūti!

Iš to ilgesio, ir troškimo greičiau grįž
ti į išvaduotąją Lietuvą, matyti ją vėl 
laisvą ir laimingą nuolat, minėti jos 
brangų vardą, kuris “ir vandenį ir duo
ną, ir saldų frontininko miegą pavaduo
ja” — ir kilo Salomėjos Nėries poezijos 
kovingumas, patriotizmas, neapykanta 
priešui. Tai buvo lyg šaltinis, gaivinąs 
visus kitus poetės jausmus. Jau pirmo
mis karo dienomis rašytame eilėraštyje 
“Kietas mūsų plienas” Salomėja Nėris 
sakė:

žygiais, o ne žodžiais 
Mes tėvynę mylim 
Ir širdies ugnim tik 
Prakalbam į ją.
Kanonadai griaudžiant, 
švino lietui lyjant 
Mes petys į petį 
Stojam mūšyje.

Taip pat viename iš pirmųjų karo me
to eilėraščių “Žemė dega” poetė, su
griaudinta skaudaus Lietuvos likimo vo
kiečių okupacijos junge, prisiekė:

Mes kovosim, neliausim kovoję, 
Kad tėvynei tas jungas nukristų!

Ir ji ištikrųjų kovojo visa savo didžio
jo talento galia, visomis savo kūrybinė
mis jėgomis. Salomėja Nėris paskyrė vi
są eilę didelio meninio poveikio eilėraš
čių Tėvynės karo kovotojams - kariam ir 
partizanams. Iš tų jos eilėraščių iškyla 
prieš mus kaip gyvi karių veidai, kovos 
situacijos, neužmirštami karo dienų vaiz
dai ir išgyvenimai. Čia ir drąsiųjų prieš- 
tankininkų būrys, įsikasęs į žemę ir lau
kiąs atšliaužiančių priešo tankų—vaiz
das šiurpių, didvyriškų imtynių žmogaus 
su plieniniu slibinu, nugalimu tarybinių 
karių drąsos:

Buteliai, granatos rankoj.
Smėlio kvapas—toks svaigus.
Nepraeis čia priešo tankai!
Čia jiems tikras kapas bus!

Čia ir daina apie šauniuosius padangių 
sakalus — tarybinius lakūnus, griaunan
čius “fašistų tvirtoves” ir keršijančius 
už draugų mirtį. Čia ir eilėraštis apie 
lepūnėlę Marytę, išėjusią paskui brolius 
į frontą tėvynės ginti, išmokusią “ba
dauti, šalti, ilgėtis vienumoje, ašarą pra
ryti”, apsivilkusią karine miline ir per- 
sijuosusią diržu, kiek sužeistų surinku
sią ir kiek priešų nukovusią — įsigijusią 
“snaiperio rankelę.” Tai Salomėjos Nė
ries šiltas poetinis žodis apie tuos tūks
tančius tarybinių mergaičių ir moterų, 
kovojusių Tėvynės kare, pakėlusių visus 
jo sunkumus ir kančias, ėjusių į priekį 
ir Lietuviškosios divizijos eilėse. Čia ir 
lyg slenką pavasariniai debesys “lingu 
linguoja lauku lygiuoju pilkos milinės”— 
į frontą traukiančių pėstininkų būriai, 
nuo kurių dulka vieškelis ir kurie neuž
ilgo suguls į apkasus “ties juodais ari
mais, ties apleistom dirvom, kur mirtis 
parimus”. Eilėraštyje “Kada žemė bun
da” išreikštas gilus tragizmas toje auš
tančio pavasario nuotaikoje, kai ant ap

kaso pakrantės prasikalusi ima šypsotis 
kariui “melsva gėlelė”, o padangėje vir
pa vyturėlis, tačiau karys nesiekia nu
siskinti tos pirmosios pavasario žibutės, 
nes “juk ranka paleisti šautuvo negali”, 
o vyturio giesmė, išspaudusi iš akių aša
rą, primena jam “tylų tylų skundą, kad 
sunku numirti, kada žemė bunda”. Ta
čiau, kaip sako kitame eilėraštyje poetė, 
tarybinis karys nesiskundžia tuo savo 
likimu —

šiandien mes nemokam skųstis, — 
Kasgi tėviškę vaduos.
Mes kareiviai, šaltas rūstis 
Suledėjo mums veiduos.

O tai yra todėl, kad rūsčiomis Tėvynės 
karo valandomis, reikalavusiomis didvy
riškumo ir milžiniško pasiaukojimo, ta
rybiniai žmonės žinojo tą amžinąją tie
są, kurios mintimi Salomėja Nėris pui
kiai baigia savo pavasariškąjį eilėraštį:

Kas garbingai kaujas, V 
To mirtis neliečia, — 
Jam tėvynės saulė 
Ir po žemėm šviečia.

Salomėja Nėris negalėjo, suprantama, 
apeiti savo karo meto poezijoje mirties 
— to* neatskiriamo karo palydovo, nors 
ji ir kvietė “laimėti ir nežūti”. Tačiau 
kario, žuvusio dėl tėvynės laisvės, mir
tis jos poezijoje apsupta šviesaus liūde
sio, lydima švelnaus graudumo, kokį ga
lima sutikti nebent mūsų liaudies daino
se. Ir pasigaudama kaip tik mūsų liau
dies dainų poetikos priemonių, Salomėja 
Nėris sukūrė tikrą savo lyrikos šedev
rą - eilėraštį — “Tavęs aš laukiau”, skir
tą kai kurio žuvusio kario temai. Tiktai 
negalima be gilaus susigraudinimo skai
tyti ypač paskutiniųjų dviejų to eilėraš
čio posmų:

Balti laiškeliai—du balandėliai
Iš ilgo, ilgo kelio...
Yra vardelis ir pavardėlė—
Nėra mano brolelio.
Tavęs aš laukiu—savo bernelio— 
Šį rudenėlį vėlų...... , ,
Kam paguldei tu jauną galvelę 
Ant kieto akmenėlio?

Kiek čia širdį veriančio nuoširdaus pa
prastumo, koks skaidrus, lyg ašara, 
graudumas! Atrodo, kad ir toji mirtis 
čia nėra nepataisoma skriauda, kad ber
nelis nemirė, o tik užsnūdo valandėlei, 
padėjęs nuvargusią galvą “ant kieto ak
menėlio”. Didvyrio mirtis čia apsupta 
tos spindinčios nemarumo šviesos, ku
rios ryškų atspindį randame ir kitame 
Sal. Nėries eilėraštyje—“Krinta žvaigž
dės” . Spalio žvaigždžių liūties balzgano
je šviesoje “per laukus, juodai mirties 
numintus, eina motina — “sulinkusi se
na”. Ne senatvė, o sielvartas — “ruduo 
ankstyvas lenki'a žemėn baltą galvą jos”. 
Ji ieško savo žuvusio sūnaus — “po akis 
negyvas žvilgsnis karo laukuose klojos”. 
Ir ji randa kritusį mūšio lauke savo sū
nų, kaipgi jo neras motinos širdis! Ta
čiau ne sau kelia iš mirties glėbio moti
na žuvusįjį: — “kelkis, kelkis, mylimas 
sūnau!”, ne sau ji klykauja, lyg žuvėdra 
prie marių, o tėvynei: “—kas vaduos tė
vynę, nežinau.” Ir sūnus keliasi, atgim
damas naujai kovai, nes karas dar ne
baigtas, priešas dar neįveiktas —

— Tegu audros stūgauja įnirtę, 
Tegu kaukia kruvinas ruduo!
Mano valios priešas nepakirto: 
Kelsiuos, kelsiuos tėviškės vaduot.

Kokia plastiška simbolika, koks giliai 
idėjiškas eilėraštis! Yra kitas, jau spė
jęs daug labiau išpopuliarėti, Salomėjos 
Nėries eilėraštis apie “Raudonarmiečio 
motiną”, kurią poetė vaizduoja “po rug
sėjo žvaigždėmis” išlydinčią sūnų į karą 
ir paskutinį kartą dar maitinančią jį 
duona iš savo rankos —

Ir ta duona jam buvo ne maistas— 
Kūnas, kraujas tėvynės brangios 
Ir ta duona kvepėjo kaukais tais— 
Plieno dalgiai žvangėjo rugiuos.

Tai būtų taip pat vienas gražiausiųjų 
Salomėjos Nėries eilėraščių, jeigu taria
mieji motinos žodžiai paskutiniajame 
posme: “Jei negrįžtum...”. Tai ne moti
nos žodžiai — tai tik retoriška frazė, po
etės neapdairiai įdėta į jos lūpas, bet ne
atitinkanti nei tikrojo motinos širdies 
jausmo tokiu atveju, nei meninės tiesos.

• Motinos vaizdas Salomėjos Nėries ka
ro meto poezijoje yra dažnas ir įvairus. 

Vieną tauriausiųjų motinos vaizdų poe
tė sukūrė savo puikioje, liaudies dainų 
stiliumi rašytoje baladėje apie “Motulę”, 
netekusią šiame kare keturių sūnų ir nu
ėjusią jų ieškoti pas partizanus, kur ji 
surado daug sūnų —.“visi kaip vienas”. 
Romantiškas, kiek’ patetinis pasakoji
mo tonas, labai vykusiai susietas su mū
sų liaudies dainų vaizdinėm priemonėm, 
daro šią baladę viena gražiausių kūrinių 
visoje Salomėjos Nėries poezijoje.

Partizanų, didvyriškai kovojusių vo
kiškųjų okupantų užnugaryje temai, Sa
lomėja Nėris savo karo meto poezijoje 
paskyrė, palyginti, gana žymią vietą. 
Jau pačiais pirmaisiais Tėvynės karo 
mėnesiais, kai didžioji partizaninė kova 
dar tik buvo pradėjusi įsiliepsnoti, Salo
mėja Nėris parašė vieną pirmųjų savo 
karinės lyrikos eilėraščių “Sakalai bro
leliai.” Šis puikus eilėraštis, paperkąs 
savo giliu nuoširdumu ir liaudiškos for
mos gaivališkumu, pradžioje net poetės 
kūrybos gerbėjų nebuvo iš karto įvertin
tas — jis atrodė perdaug “primityvus”. 
Ir tik vėliau, karo metu atsiradus gau
sybei aktualių eilėraščių partizanine te
matika, išryškėjo visas Salomėjos Nėries 
“Sakalų Brolelių” meninis žavumas, už
tikrinęs jam vis augantį populiarumą ir 
reikšmę.

Savo nuotaika ir iš dalies net tonu šiam 
eilėraščiui pritampa maždaug tuo pat 
metu parašytas nedidelis eilėraštis “Par
tizanai miškuos”, pasižymįs tokiu pat 
giliu sugestyviškumu ir nuoširdžiu pa
prastumu. i.

Ypatingą dėmesį ’Salomėja Nėris pa
skyrė savo poezijoje partizanės Marijos 
Melnikaitės — Tarybų Sąjungos didvy
rės — žygiui ir mirčiai apdainuoti. Jos 
vardą poetė mini eilėraštyje “Tau dai
nuoju”, kur partizaninės kovos ir did
vyriškumo fone, šalia kovojančių vyrų 
iškyla ir narsuolės mergaitės paveiks
las:

Bet mačiau aš tave ir kitokį. . . 
Ne! — Mergaite tai buvo tikra! 
O sustokite, amžiai, sustokit — 
Pasidžiaugt mūsų žemės dukra!

Marijai Melnikaitei Salomėja Nėris 
paskyrė ir ištisą nedidelę, didvyrės var
du pavadintą, poemėlę, kurioje su jaut
riu švelnumu ir poetine šiluma pavaiz- 

’davo Marytės vaikystę, jos veržimąsi iš 
skurdo ir vargo į šviesą, jos kovą par
tizanų eilėse, atkaklų laikymąsi kankini
mo metu priešų nelaisvėje ir jos didvy
rišką mirtį, apvainikuotą nemarumo:

čia mano žeme, Lietuva! — 
Drebėkit, atėjūnai!
Čia milžinų dvasia gyva, —
Jūs žudote vien kūną.

Poemėlėje daug su tikru poetiniu į- 
kvėpimu parašytų posmų ir ryškių vaiz
dų, nors jai nesvetimas ir tam tikras 
sentimentalumo atspalvis, o dėl savo 
fragmentiškumo ir trumpumo ji neat
skleidžia nei pilnutinio didvyrės charak
terio, nei jos žygio reikšmės. Tačiau ši 
Salomėjos Nėries poemėlė reikšminga 
kaip pirmasis ir ligi šiol vis dėlto meniš
kiausias Marijos Melnikaitės vardo į- 
amžinimas mūsų tarybinėje poezijoje.

Per visą Salomėjos Nėries karo meto 
poeziją, o ypačiai per jos tiesiogiai f ren
tinei ir partizaninei , tematikai skirtus 
eilėraščius eina vienas gilus jausmas, už- 
dedąs ryškų atspalvį ir ant kitų poetės 
išgyvenimų, tai — aistringa, deganti ne
apykanta priešui; vokiškiesiems grobi-

Ši neapykanta pirmiausiai kilo poetės 
širdyje iš karšto patriotizmo, iš tėvynę 
ištikusios didžiosios nelaimės pajautimo, 
iš vos pradėto kurti ir taip klastingai su
griauto tarybinio gyvenimo apgailėji

mo—
Vos į laisvę mes peržengėm slenkstį, 
Ir padangė grėsmingai pajuodo.
žemė dega po vokiečio kojom, 
šliuksi kraujas po batais fašistų. 
Argi tam tiek mes žuvom, kovojom, 
Kad tėvynė vėl baudžiavą bristų ?

Poetė pati pergyveno ir savo akimis 
matė pirmomis karo dienomis hitlerinio 
įsiveržimo baisumą, kai “priešo padegti 
liepsnojo sodybų gimtinių stogai” ir kai 
“padangę ramią sudrumstė bombonešių 
baisūs garsai”, kai miestai virto “šaltų 
griuvėsių krūvomis”. Poetė matė, kaip—

Durtuvu pasmeigtą neša 
Tėvynės raudančią širdį. 
Sunkias kraujas po lašą, 
Pilką dirvoną girdo.

Jos akyse vokiškųjų grobikų užpultoji 
Lietuva atrodė, lyg toji “didžiam skaus
me rankas užlaužiusi” motina, raudanti 

savo geriausiųjų vaikų, kurių “tuščius 
namus vėjai daužo”, kurių “kapus kur
miai rausia”. Dar šiurpesnis kilo prieš 
akis hitlerininkų pavergtosios Lietuvos 
ateities vaizdas, kai net “bitelė bijos iš
skristi į saulę, į žiedą obels: gal tyko ne
laisvė ir jos?”, kai t

Kalba mylimoji — klajos
Lyg ta tremtinė ■— be namų 
Klegės svetima vietoj jos 
Įnirtusio šuns lojimu.

Šį siaubingą nujautimą papildė istori
nės reminiscensijos apie tas mūsų protė
vių ilgaamžias kovas su vokiečių rite
riais, lesinusiais pavergti ir išnaikinti 
lietuvių tautos gimines.

Nuožmus teutonas nuolat kilo
Su debesim iš vakarų.
Iš atminties mum neišdilo
Ugniniai pėdsakai karų.

Poemoje “Mama, kur tu?” Salomėja 
Nėris duoda giliai išgyventą tų mūsų 
tautos ilgaamžių grumtynių su vokiš
kuoju antpuoliu viziją. Baltijos jūros 
bangų ūžime ir PALANGOS pajūryje 
kilusios audros gausme poetė girdi šiur
pios ir karžygiškos praeities balsą, tam
siuose audros debesyse mato kūprinan
čių juodų vienuolių skraistes ir paskui 
juos šuoliais dundančius raitelius, kurie 
norėjo, kad “nuo juodo kalavijo mūs tė
vynė kristų, kad vergijon ji po kryžium 
bristų.” Šiame viename poetiškiausių 
Lietuvos praeities atvaizdavimų mūsų 
poezijoje Salomėja Nėris plačiu/ vaizdu 
davė tai, ką ji glaustai išreiškė kitame 
ką tik cituotame beantraštiniame eilė
raštyje:

Kiek kartų brangų kraštą mindė 
Kanopos vokiškų gaujų,
Tiekkart kiekvieną žemes sprindį 
Vadavo karžygiai krauju.

Juk myli tėviškę lietuvis
Jausmu kaip NEMUNAS giliu! 
Kaip Margiriai, Gražinos žuvę 
Byloja pelenas pilių.

Šių praeities skriaudų, vokiškųjų gro
bikų padarytų mūsų tautai, prisimini-, 
mas dar labiau aitrino poetės širdį ir 
didino jos neapykantą amžiniesiems lie
tuvių tautos priešams, žadino teisingo 
keršto troškimą. Savo eilėraštyje “Odi
sėja” Salomėja Nėris sakė: “aš mokėsiu 
būt teisėja 'skriaudikams mano giminės.” 
Ir ji kvietė savo poezijoje kovoti su vo
kiškaisiais okupantais visomis tautos 
jėgomis, visomis galimomis priemonė
mis, pačią Lietuvos žemę kėlė kerštui 
prieš hitlerinius įsiveržėlius —

O žeme gimtoji, versmes
Paverski pikčiausiais nuodais! 
Tegu tave skradžiais prasmegs 
Ateiviai su kryžiais juodais!

Poetė troško, kad lietuviškoji duona 
pavirstų okupantams akmeniu, o “dienos 
— bežvaigždėm naktim”. Saulei, kurią 
ji prašė spinduliu pamosuoti tėvynėje li
kusiems artimiesiems, ji sako: “Priešų 
nekenčiamos gaujos tegu nemato tavęs”. 
Poemoje “Mama, kur tu?” Palangoje 
nužudytųjų vaikų vardu Salomėja Nėris 
prakeikia vokiškuosius žmogžudžius — 
“Būkit amžinai prakeikti visame pasau
lyje” ir šis poetės prakeikimas, jaudina
mai išreikštas mūsų liaudies dainų tonu, 
nuskamba kaip vienas stipriausių, vie
nas aistringiausių jos poezijos eilėraš
čių. Keršto ir neapykantos jausmas fa
šizmui persunkia ir visą Salomėjos Nė

ries poemą “Griuvėsių miestas”. Simbo
liškuose, tartum apokalipsiško regėjimo 
vaizduose, išaugančiuose poemoje į 
bendrinį hitlerinio barbarizmo paveikslą, 
kurio niūriame ir baisiame fone šviesia 
figūra iškyla tragiškas motinos atvaiz
das, kartu reiškiąs ir nesunaikinamą 
gyvybės pradą fašizmo sukeltame mir
ties siutime, — poetė teišreiškia tik vie
ną pagrindinę mintį ir* vieną aistringą 
troškimą:

O visa žeme keršto šaukia, 
Nekantriai keršytojų laukia. 
Jau kerštas netelpa širdy, 
Pasaulio didelio širdy.
Ar tu girdi?
Ar tu girdi?
Kraujuos įbridęs iki kaklo,
Tu kurčias, nebylys ir aklas. 
Tamsaus fašizmo siaubas — 
Sodžius, miestus nusiaubęs, 
Tu kraujo neišbrisi—žūsi, 
Palaidotas griuvėsiuos' būsi.

(Bus daugiau)

Seattle, Wash.
Žemė Drebėjo

Birželio 23 d. čionai buvo 
žemės drebėjimas. Tiesa, tai 
nebuvo didelis, bet vis tiek 
sukrėtė Seattle miestą ir apy
linkės miestelius. Laikraščiai 
rašo, kad drebėjimas tęsėsi 
vieną minutę. Padarė nema
žai nuostolių, — kaip kurie 
tiltai sutruko, kurie buvo ce
mentiniai, stubose “pleiste- 
riai” sutruko ir du žmonės 
mirė iš išgąsčio.

Vienas iš mirusių ėjo į baž
nyčią, pamatė, kad namai pra
dėjo siūbuoti, persigando ir 
mirė.

žemės drebėjimai čia pasi
kartoja ir darosi smarkesni. 
Vasario 14 d. buvo žemės dre
bėjimas, o dabar vėl pasikar
tojo. Po vasario drebėjimo, tai 
profesoriai University of Wa
shington valstijos, kurie tyri
nėja žemės drebėjimus, sakė, 
kad kito drebėjimo nebus 
bent metus ar ilgiau, bet štai 
neprabėgo keturi mėnesiai ir 
vėl įvyko žemės drebėjimas. 
Reiškia, kaip kada ir mokslas 
nepajėgia suprasti gamtos 
“šposus”. Pirmiau čia žemės 
drebėjimai p a s i k artodavo 
daug maž kartą į du metus, 
dabar darosi dažnesni.

Atominės bombos politikai 
daug rašo, kaip jie gali mies
tą sunaikinti pagalba tų bom
bų, gi gamta turi savo galybę 
ir tokią, kurią negalima su
valdyti. Jos jėga gali nušluoti 
miestą į kelias minutes.

S. G.

Philadelphia, Pa.
Mūsų Geradėjai

Birželio 25 d. čia atsilankė 
draugas L. Pruseika. Oras pa
sitaikė nepaprastai šiltas ir 
paskubus garsinimas nepasie
kė daugelio gerų mus priete- 
lii). Būrys susirinkusių išklau
sę pranešimo apie visuomeni
nius dalykus, nusitarė parem
ti ir Vilnį. Draugai ant vietos 
sudėjo, o kitą dieną d. Pru
seika aplankė keletą žinomų 
rėmėjų darbininkiškų reikalų, 
taip, kad su Šerais ir aukomis 
philadelphiečiai sukėlė arti 
šimto dolerių ir Vilnies sutvir
tinimui.

štai aukojusių vardai:
Po penkinę: A. Galkus ir 

P. Bulata. Po du dolerius: A. 
ir J. Bekampiai, V. Urbienė, 
Stankūnienė. ALDLD 10 kuo
pos komitetas $10. Po dolerį: 
A. Meškauskienė, S. Bačans- 
kienė, P. Zaleskas, J. Rainis, 
Paliepienė, B. Kavalčiuk, P. 
Baranauskienė, A. Bakšis, P. 
Andeciulenas, Procius, A. 
Pranaitis, R. Merkis, P. Polio- 
nis, J. Gustaitis, Mackienė, F. 
Walantis, J. Masionis, ■ Al. 
Merkis, A. Šmitas. A. Sumo
ms (ar Tumonis) 50c. Vilnies 
Šerų pasipirko draugė Degu
tienė ir dar keletas, kurių var
dų kol kas nenugirdau.
Kas Naujo Lietuvos Rėmime?

čia jau eina drapanų ir če- 
verykų aukojimas ir surinki
mas. štai keli geradėjai: Drg. 
J., Rainis atvežė nemažai dra
bužių ir čeverykų nuo šių au
kotojų : Miliausko, Jjuozo Pa
nelis ir nuo drg. Rainienės 
daug gražių drapenėlių, kuri 
labai daug švederių yra nu- 
mezgus, A. Galkus aukojo če- 
verykų geru. Per drg. A. žal- 
neraitienė drapanų, nuo Mar
tin Millis ir Sobelia Savardija. 
Draugai J. ir V. Gustaičiai 
aukojo naują švederį ir keletą 
gerų suknelių.

Dabar dar keletas klaidelių 
reikia pataisyt, štai jos:

Per d. A. Bimbos prakalbas 
surinkta ir vėliau paskelbta, 
kad A. Šidlauskaitė ir Masi- 
lionis aukoja po $100; reikė
jo: Stenlis ir Ona Budkai 
$200. Drg. chesteriečiai, A. 
Lipčius apart šimto dar $10, 
P. Dudonienė, 1 dol., vietoje 
P. Dušeika, J. Valiukonis 2 d. 
ir A. Rimkus 5 dol. Viso ches
teriečiai aukojo $244. Atleis
kite už tai. M. S<



Ketvirtas Puslapis
1""

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Antra d i'"'1’°1. a 1/>4G

> / Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

Liaudies Didvyris
Rašo J. Dovidaitis 

(Tarybų Sąjungos Didvyrio Aukščiausios Tarybos 
putato St. Apyvalos gyvenimo istorija)

de-

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Suomis daktaras jai švediškai paaiškino, kad mes 
esame čia netikėtai užkliuvę ir jokių maisto korčiukių 
neturime ir negalime ant greitųjų gauti, bet tos gražios 
duonos norėtumėme nusipirkti. Moteriškė pagalvojo ir 
pardavė be korčiukės. Duona gera, skani. Jeigu nesu
ges, užteks man visai kelionei. Kiti keleiviai, matyt, tu
ri be galo gerus apetitus ir duonos nesirenka...
Kovo 11

Anksti rytą laivas pasijudina ir mes pasileidžiame 
kelionėn į Ameriką!’ Manoma, kad pasiekti Jungtines 
Valstijas ims nuo dešimties iki trylikos dienų. Taipgi dar 
nežinoma, į kokį uostą patrauksime—į New Yorko, Phi- 
ladelphijos, ar Baltimorės. Su prekybiniais laivais daž
nai taip būna: paskutinėmis dienomis kapitonas gauna 
įsakymą, kad jis turi ten ir ten laivą pristatyti.

Šiek tiek apie vakar dieną. Kiekvienas keleivių 
norėjome ir skubinomės praleisti laiką mieste. Kai ku
rie išvaikštinėjo tuojau po pusryčių. Mes keturiese, 
inžinieriai, daktaras ir aš, pusryčius valgydami pradėjo
me ginčytis dėlei politikos ir nė nepamatėme, kaip atėjo 
pietų laikas. Ginčai buvo gana karšti ir ne per daug 
draugiški. Klausimas ėjo apie Tarybų Sąjungos ir Ame
rikos santykius. Tik stebėtis reikia, kiek tie žmonės yra 
paveikti — gal nesąmoningai — hitlerinės propagandos. 
Jie visiškai pamiršę vokiečius, hitlerininkus ir fašistus.

Diskusijos taip įsismagino, jog vienas bostonietis in
žinierius, kuris, matyt, mažai tėra skaitęs ir su politika 
mažai pažinties te turįs (pav., jis prisimygęs tvirtino, kad 
būk Stalinas savo kalbose kalbąs apie “partijos diktatū
rą”, kas žinoma, yra nesąmonė. Net jau jo draugas los- 
aųgelietis tatai užginčino), supykęs pasakė: Atrodo, kad 
mūsų politinėms diskusijoms šis kambarys bus per ma
žas... Nu, sakau, sakote, kad komunistai netoleruoja 
skirtingų nuomonių, o kiek tolerancijos jus parodote, jei
gu taip sakote?

Po pietų išėjome kur kas sau. Man rūpėjo vienam 
nueiti į miestą ir smarkiai po jį pavaikštinėti. Taip ir 
padariau. • Gal niekados savo gyvenime nebuvau pir
miau tiek daug vaikštinėjęs mieste, kaip Copenhagene. 
Išsimušiau į pat miesto “skvernus”, ten, kur, matyt, dar
bo žmonės gyvena. Krautuvės nedidelės, gatvės vieno
dos, namai, daugumoje, keturių aukštų — panašiai, kaip 
mūsų New Yorko rytinėje dalyje — vienas prie kito pri
siglaudę. Apartmentai, matyt, taipgi panašūs į mūšų 
“tenement houses”, kuriose saulės apšviestų kambarių 
randasi tiktai pora, o kiti niekados saulės nemato. Rei
kia, tačiau, pasakyti, kad Copenhageno gatvės labai šva
rios. Šiaip miestas didelis ir be jokio plano išaugęs, išsi
pūtęs į visas puses. Jis guli visiškoje lygumoje.

Geležinkelio stotis gana didelė ir graži. Dangorai
žių nesimato, nesiranda.

Besivalkiodamas gatvėmis į pavakarį tikrai išalkau* 
ir nutariau pasivalgyti. Bet apsižiūrėjau, kad teturiu 
apie tris daniškus* kronus, ko, žinoma, toli gražu neuž
tenka žmoniškam pavalgymui. Įėjau į gerą restauran- 
tą ir sakau patarnautojui, kuris moka angliškai: Aš te
turiu Amerikos dolerių, kaip galėčiau už juos pavalgyti? 
Jis sutiko dolerį iškeisti kronais, duodamas puspenkto 
daniško krono.

Bet ką aš darysiu, kad neturiu maisto korčiukių, o 
jų reikia, jeigu nori gauti valgyti? Mano laimei, kitoje 
pusėje stalo sėdėjo gana daili, juodais akiniais, didele 
skrybėlė dar jauna mergina. Ji pasižiūrėjo į mane ir pa
sigailėjo. Išsiėmė savo maisto korčiukes ir padavė pa
tarnautojui. Sakau: Gražioji, jūs save nuskriausite. 
Girdi, nesvarbu. Su ja paskui daug ir gražiai pasikalbė
jome. Esanti darbininkė, dirbanti raštinėje pas advoka
tą, darbas esąs labai geras ir gerai apmokamas.

Tada buvo spalių menuo. 
Tamsiai žalios girios jau 
pradėjo liepsnoti gelsvais ir 
auksiniais raudonais lapais, 
o stikliniuose Lietuvos upe
liuose atsimušė balti ir len
gvi debesys, primindami 
praėjusią vasarą.

Anksti rytą į Švenčionių 
geležinkelio pylimą iš tank
mės išėjo aštuoni vyrai. Pro 
šalį ką tik nuėjo, žemę vir
pindamas traukinys. Pas
kui jį liko tik ilga, tiršta 
dūmų juosta, pamažu gu
lantį į miško tankmę.

Kiekvienas aiškiai matė, 
ką nutempė sunkiai dūsuo
damas traukinys. Ant vie
nų platformų stovėjo bre
zentais uždengtos, ilgais 
vamzdžiais patrankos, šalia 
jų dėžės su sviediniais, ant 
kitų buvo rainais šonais, 
lyg pikti, paniurę, išvargę, 
žvėrys, tankai.

Nedidelis, šviesaus veido 
jaunuolis ilgai sekė, kaip ir 
jo draugai, traukinį, iki 
tolumoje paskutinis vago
nas nedingo išskėstų, bliz
gančių bėgių susijungime.

— Ir jie net negalvoja, 
kad mes čia... — pasakė 
jaunuolis, — bet mes dabar 
vėl tėviškėje, bičiuliai. Atė
jo mūsų valanda. Tegul nuo 
šiol būna prakeiktas kiek
vieno vokiečių ešelono ke
lias!...

Ir taip 1942 m. rudenį 
prasidėjo Stasio Apyvalos 
kovos ir garbės istorija.

Tą rudenį pasirodė pir
mieji ginkluoti Lietuvos pa
triotai partizanai, kurie pa
kėlė ginklą prieš vokiečius. 
Stasys Apyvala buvo pir
mojo tokio būrio vadas, ku
ris nežinojo baimės savo 
žygiuose.

Kas Apyvalą pagimdė, iš
maitino ir gyveniman paro
dė kelią? Kur jis praleido 
jaunystę, kokia aplinkuma 
įskiepijo jam meilę tėvynei, 
išmokė jį aukotis dėl jos?

Ir nuostabi, o kartu ir 
paprasta jo biografija. Tai 
tikras savosios liaudies vai
kas, išėjęs iš jos gelmių, 
pažinęs liaudies džiaugs
mus ir jos vargą, surištas 
su ja krauju ir viltimis siek
ti geresnio gyvenimo.

Stasys Apyvala 
1920 m.
Melagėnų valsčiuje, 
čionių apskrityje. Jo tėvas 
turėjo tris hektarus žemės 
ir kiekvieną pavasarį Apy- 
valos šeimoje trūkdavo duo
nos.

Stasys Apyvala buvo ne
didukas, judrus vaikas. La
bai lengvai jis baigia pen
kis pradžios mokyklos sky
rius. Knygos jam atidengia 
nepaprastus pasaulius, pa
sakoja apie gamtą ir jos 
valdomą žmogų; berniuką 
traukia noras pažinti ir iš
siaiškinti tai, ką jis, mato 
aplink, bet dar nemoka sa
vo jaunu protu išspręsti. 
Tačiau dvylikos metų vai
kas turi atsisakyti nuo sa-

gimė
Krikonių kaime,

Šven-

Už jos geraširdystę daviau jai visą pakelį amerikie
tiškų cigare tų. Danijoje tai nepaprasta dovana. Šmu- 
gelninkai, gavę iš Amerikos jūrininkų, cigaretus parda
vinėja po vieną kroną ir uždirba didelius pinigus.

Beje, minėtoji mergina pamanė, kad aš neturiu da
niškų pinigų su savim, tai pasisiūlė užmokėti už mano 
pietus! Išėję iš restauranto atsisveikinome, išsiskyrėme, 
kiap geriausi draugai.’ Sakau, po dešimties metų aš čia 
pribūsiu ir mudu vėl susitiksime šioje pačioje vietoje, ar 
gerai? “Okay!” ji atsakė ir kiekvienas nuėjome savais 
keliais.

Diena taip ir prabėgo, pamačiau daug Copenhageno 
ir džiaugiuosi jame netikėtai užkliuvęs. Dar viena sveti
ma šalis aplankyta, dar vienas Europos didmiestis pasi
liks įstrigęs į atmintį!

Dabar laivas šliaužia iš Baltijos siaurumomis tarpe 
Danijps ir Švedijos. Tuojau atsidursime atvirose jūrose 
ir, reikia tikėtis, prasidės didelės bangos, laivo supimas 
ir visos bėdos, susijusios su kelione per Atlantiką.

Šiandien per pietus jaunieji jūrininkai turi daug kal
bos Kiekvienas giriasi su savo mergina, su kuria vakar 
vakare Copenhagene jis laiką praleido. Ji geriausia, ji 
gražiausia, net ir protingiausia! Kurie dažniau tuos uos
tus atlanko, tie .turi pažįstamų merginų, kurios jų pasi
rodant laukia. Jūrininkai turi pinigų ir nesigaili juos 
praleisti. Per porą vakarų viską prašvilpia ir vėl eina .į 
laivą.

, z (Daugiau bus)

vo šviesių svajonių. Reikia 
eiti uždirbti duoną.

Jis gano pas kaimyną ū- 
kininką kiaules ir karves, o 
kai kiek paauga — stoja 
dirbti bernu. Taip geriau, 
Apyvala gali parduoti savo 
raumenų jėga, pats pragy
venti ir šeimai padėti.

Tarybų valdžios įsteigi
mas Lietuvoje tūkstantiems 
darbo žmonių, jų tarpe ir 
Apyvalai, suteikia kitokį 
gyvenimą. Apyvala gauna 
valdišką tarnybą, vakarais 
gali sėsti prie knygos, turi 
laisvalaikius, yra sotus, lai
mingas. Su visu jaunatvės 
karščiu jis prisideda prie 
Tarybų Lietuvos rūmo sta
tybos.

Vakaras. Apyvala suspė-

me visus ryšius. Tai buvo 
didžiulis netikėtumas vokie
čiams, kad jų užnugaryje 
atsirado partizanai. E'sesi- 
ninkai nutraukė operacijas, 
atsitraukė, pradėjo ieškoti 
mūsų... . ,{

Apyvalos aštučniūkė ne
pagaunama. Ji keičia savo 
stovyklavimo vietas, keliau
ja iš vienos vietos į kitą vie
tą žvėrių takais miškuose, 
staigiai išeina į geležinkelį, 
plentą, stotį —- smogią smū
gį ir vėl nematomai išnyks
ta.

1942 m. lapkričio ^mėnesį 
Apyvala atveda savo vyrus 
prie didžiulio vokiečių kari
nio sandėlio su pašarais ir 
maistu. Partizanai visą tą 
karišką turtą. pavertė pele
nų krūvele... I

Ir toliau nei vąl 
nurimsta Apyv|l„ __ 
draugai. Jie, kovos geismo 
vedami, puola ir puęla. Į 
parl 
nimas, valstiečiai,

Berlin, Conn

landai ne- 
la 'ir jo

ami, puola ir puola. Į 
tizanų eiles ateina jau- 

kuriems 
ja evakuotis iš Lietuvos, okupacija darosi nepakelia- 
Sunku buvo likti čia tiems, ma- 1943 m. viduryje Apy
kurte kartą pažino laisvės yalos partizanų būrys, ne- 
saldumą, žmogaus lygybę, stojantis^ “Vilniaus” vardą, 

Kai-tik 1942 m. pradžio- j žymiai išauga _ ir pasidaro 
je pradedama organizuoti! ri™ta kovos jėga. Partiza- 
Raudonosios Armijos lietu-! ^ai dabar naikina tiltus, per 
viškasis junginys, Apyvala i kuriuos eina kariški trans- 
atvyksta į jį savanoriu. ' Plytai, apdo telegrafo ir te-

— Mano noras, - prisi-1 lef5?no liniJas: vercia salia
mena Stasys Apyvala trūkimus . su pat-
kaip galima greičiau paim-1 rankomis ir kareiviais, su 
ti ginklą ir išvykti į fron
tą, susitikti akis akin su o-l 
kupantais vokiečiais.

Greit jis paskiriamas au
tomatininkų būrio vadu.

— Puikius ginklus mes 
gavome — pasakoja Apy
vala. — N.e kartą, nešda
mas per pratimus ant krū
tinės negyvą, juodai bliz
gantį automatą, aš galvo
jau, kad tik greičiau būtų 
ta valanda, kada man pati
kėtas ginklas prakalbėtų 
taip, kaip galvojo mano 
protas, kaip nori širdis.

Tarybų valdžia organi
zuoja okupuotoje Lietuvoje 
partizaninį karą. Apyvala 
paduoda raportą leisti jam 
stoti į tuos junginius ir 
tuoj vykti į Švenčionis.

Buvo ilgas ir sunkus ke
lias. Nuų Toropeco iki 
Švenčionių, per visą oku
puotą Baltarusiją, per miš
kus, pelkių takais, pro fron
to liniją. Jie eina pėsčiomis. 
Ant savęs neša automatus, 
šovinius, sprogstamąją me
džiagą. Pakeliui susikauna 
su vokiečių įgulomis, turi 
susirėmimų su vokiečių bau
džiamaisiais būriais.

Lietus, šaltis, ūkanotos 
naktys miškuose, nepaliau
nami pavojai eina greta su 
drąsuoliais, kuriems kiek
viena diena žada vis naujus 
sunkumus.

— Kai atėjome į Švenčio
nių^ apskritį, — pasakoja 
Apyvala, — tose apylinkėse 
veikė dideli vokiečių jungi
niai, kurie, prisidengdami 
baltarusių partizanų ieško
jimu, degino pasienio kai
mus ir užmušinėjo žmones. 
Čia į vykdome pirmąjį savo 
uždavinį. Sunaikiname pen
kis tiltus, per kuriuos eina 
tos kariuomenės aprūpini
mas, o taip pat nutraukia-

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

f • , i ‘

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □ □

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

‘ rankomis ir kareiviais, 
< sviediniais ir benzinu.

Apyvalos partizanų smū- 
| giai vokiečiams pasidaro 
gana skaudūs. 11943 metais 
jie pradeda didelę operaci
ją prieš Adutiškio mišką, 
kur bazuojasi Apyvala su 
savo kovos bičiuliais.

Du pulkai, su kulkosvai- 
minosvaidžiais ir 

lengvąja artilerija apsupo 
mišką iš vieno šono, o iš 
antrojo ėjo antras pulkas. 
Mano būrio pagrindinės jė
gos išslydo iš apsupimo tri
kampio, miško viduje liko 
tik štabas ir neseniai atvy
kusių naujokų partizanų 
būrelis. Apleidome stovyklą 
ir su dokumentais ir trimis 
kulkosvaidžiais t r a u k ė- 
mės...

Apyvala ir jo draugai su
sitiko su vokiečiais, tik 50 
metrų vieni nuo kitų, išėję 
iš tankesnio miško į retes
ni- i

— Automatais ir kulko
svaidžiais atmušėme jų ant
puolį, — atsimena Apyvala. 
— Žaliose uniformose vo
kiečiai sugulė, netikėtumo 
išgąsdinti nutilo. Mes vis 
taip kovos rikiuotėje ėjome 
atgal.

Atsipeikėję hitlerininkai 
lyg dalgiais pradėjo šveisti 
pro kamienų tarpus iš leng
vų kulkosvaidžių. Viena 
sprogstama kulipka pramu
šė Apyvalai kojos kelį ir 
nuslydusi raumenų vidu
riu išėjo lauk, išplėšdama 
plačią žaizdą šlaunyje...

— Dar paėjau 50 metrų. 
Sužeista koja pavirto lyg 
medžio gabalas. Suklupau.

Apyvalos pavaduotojas 
partizanas Bagdonas tuoj 
padaro iš palapinės ir dvie
jų pagalių neštuvus. Parti
zanai bando išnešti savo va-

(Tąsa 5-me pusi.)

Demokratiniai nusiteikusių 
žmonių pavyzdingas buvo 
(birželio 23 d.) popietis sode 
pas Joną J. Gerdauską. Jonas 
turbūt buvo padaręs tvirtą su
tartį su gamta, nes oras tik
rai buvo įbalonus po obels la
pais piknikauti ir užkandžiau
ti. Būrelį sudarė daugumoje 
newbritanieciai, bet jų tarpe 
matėsi netikėtų svečių ir iš 
kitų miestų: iš New ITaveno 
buvo Ramanauskai, iš Water
buri o Strižauskai, iš Hartford 
A. Ling ir žemaičiai, ir iš 
Kensingtono O. Visockienė.

Praleidus dalį gražaus lai
ko prie šiaip pasišnekučiavi
mo, prie skanių užkandžių, 
kuriuos puikiai sutaisė Mrs. 
Gerdauskienė, po to sekė dai
nos ir keletas iššaukta pakal
bėti apie bėgamuosius reika
lus. Kalbose neužmiršta para
gint šalies prez. Trumaną, 
kad jis dėtų visas .pastangas 
dėl palaikymo kainų kontro
lės šalyje. Neužmiršta nei bu
vusios mūs tėvynės Lietuvos 
žmonių likimas; pagaliau su
manyta turėti daugiau malo
nių sueigų ir nusispręsta rude
niop kitą tokį pažmonį su
ruošti ghl ir toj pačioj vietoj.

Sumanytojam ir rengėjam 
labiausiai patiko gerų draugų 
gražus atsinešimas dėlei pa
rengimo, kad išeitų našus, nes 
kiti atsinešė savo maisto ir iš- 
sigėrimo, kaip ir dovanų, o 
pagaliaus išmetė ir aukų Lie
tuvos žmonėm. Todėl, kai ku
rių aukos skambės mažesnės, 
bet jie 
maisto, 
si d aro, 
tikslui.
kienė ne vien prisidėjo su vi
sokių gardėsių maistu, bet ji

veik visą dieną viena kepė, 
virė ir žiūrėjo, kad visi būtų 
tais skanėsiais patenkinti ir 
tikrai taip buvo. Didelis dėkui 
jai už tai.

Aukos sumestos Vilniaus 
vėžio ligos institutui:

J. J. Gerdauskas 10 dol., 
Mr. ir Mrs. ščebedai 5 do]. Po 
2 dol.: U. ir P. Gardauskai, ir 
Mr. ir Mrs. Suopiai. Po 1 dol.: 

Visockienė, K. Remeitienė, 
Yokimienė, J. Aukščiūnas, 

. Uždavienė ir V. J. Valley.
Teko sužinoti, kad geras 

draugas, Susnikų Jurgis, su 
savo žmonele atsikėlė gyventi
i New Britainą. Linkėtina, 
kad jis pamėgtų mūsų miestą, 
jo gyventojus. Prie to, kad jis 
padėtų mums pažangų darSą 
vesti. Viktoras

V.
M.

Jeruzalėje anglai sakosi 
suradę sandelį žydų amu
nicijos ir angliškų unifor
mų.

CLEVELAND, OHIO
DR. L E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

prisidėjo daugiau prie
o viens ir tas pats pa- 

pelnas tam pačiam .
Beje, Mrs. .Gerdaus-

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

džiais,

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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 na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

telephone
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1111 Laidotuvių 
Direktorius

-k-
L*. f ,7. iri -J “s x

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

1113 Mt Vernon St S
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 *
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Antradienis, Liepos 9, 1946

Liaudies Didvyris
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

dą. Apyvala, nors ir daug 
kraujo nustojęs, bet toliau- 
vadovauja traukimuisi. Jo 
komanduojami partizanai 
savo trijų kulkosvaidžių 
sutelkta ugnimi dar vieną 
kartą atmuša ant kulnų 
lipančius vokiečius.

Tačiau apsupimo žiedas 
susispaudė. Vietos buvo ba
lotos, vandens kartais iki 
juosmens. Partizanai išvar
go. Tada Apyvala sustabdo 
jį nešančius, palieka sau 
revolverį, o savo automatą 
atiduoda draugams.

— Tik sveiki galės prasi
mušti iš apsupimo, — sako 
jis. — Mane palikite... Jei 
aš negrįšiu — tegul mano 
automatu vokiečius naikina 
draugai. Likit sveiki iki ga
lutinės pergalės!

Apyvala nuliaužia į van
dens griovį. Prie jo lieka 
gailestingoji sesutė partiza
nė Kostinaitė. Ji samano
mis apdeda vadą. Pati ne
toli pasislepia. Prasideda 
sunkiausios minutės. Šau
dydami artėja vokiečiai. Jie 
eina ten, kur guli Apyvala, 
tankia grandine praeina tik 
trys metrai nuo jo ir nepa
stebėję sužeistojo, nutols
ta... Apyvala dar neišgyja 
iš šio sužeidimo, kaip vokie
čiai lyg širšės vėl užpuola 
naująją partizanų stovyk-

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas Puslapis

Sprendimas buvo vieninte
lis — gyvas nepasiduosiu 
vokiečiams.

Apyvala apžioja revolve
rio vamzdį, paspaudžia nu- 
leiduką. Šovinys ir neiškė
lė...

Po kerplėša, kur gulėjo 
su sužalota koja Apyvala, 
klaksojo keliolikos centi
metrų gylio bala. Jis nusi
leidžia į ją, guli šaltame, 
dvokiančiame vandenyje. Ir 
vėl vokieč. praeina pro pat 
jį, beveik į šoną įsmeigda
mi durtuvą.

Tik po pietų, kai kirti
muose viskas nutilo, Apy
vala iššliaužia. Iš nuovargio 
ir nusilpimo jis vos begali 
pajudėti. Apyvala suranda 
vieną iš savo draugų, su
draskytą granatos, o kitą 
sunkiai sužeistą, vaitojantį. 
Visą naktį prabudėjo prie 
sužeistojo Apyvala, bet pa
dėti niekuo negalėjo. Auš
tant ir antrasis draugas mi
rė.

Pasveikęs Stasys Apyva
la vėl vadovauja partiza
nams su tokia pat energija, 
tokiu pat nepabauginamo 
kovotojo užsispyrimu. Jis 
organizuoja antrąjį parti
zanų būrį “Perkūno” vair- 
du, 1944 m. gegužės mėnėsį 
sudaro ir trečiąjį partiza
nų būrį “Vytauto” Vardu.

Vis plačiau įsiliepsnoja, 
kaip būsimos laisvės aušra 
partizaninis judėjimas Lie
tuvoje ir smogia vis skau- 
desnius smūgius okupan
tams vokiečiams. Iki pat 
Lietuvos išvadavimo, Sta
sys Apyvala nepaliauna
mai randasi pirmose parti
zanų eilėse.

Praėjo sunkios ir žiau
rios kovos metas su grobi
kais vokiečiais. Tarybų Lie
tuva vėl laisva. Ir kovotojai 
už jos laisvę, buvę partiza
nai dirba kūrybinį darbą, 
kelia iš griuvėsių kraštą. 
Stasys Apyvala šiuo metu 
yra Aukščiausios Tarybos 
deputatas, toks pat ener
gingas, mylintis savo Tėvy
nę, pareigos žmogus. Jo 
krūtinę puošia daug ordinų 
ir medalių, jam suteiktas 
Tarybų Sąjungos Didvyrio 
vardas, jį myli ir gerbia 
visa Lietuva, visa Tarybų 
Sąjungos liaudis.

HELP WANTED—MALE 
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džia apšniukštinėti kiekvie
ną krūmokšnį.

—Ir štai ant eglės, po 
kuria buvau, užlipo vokie
čių karininkas. Jis prieina 
beveik iki pat mano viršu
galvio, pakelia žiūronus, 
apsidairo vieną, antrą kar
tą aplink. Ir staiga matau, 
vokietis moja ranka, rodo į 
vieną iš netoli buvusių -ma
no draugi). Jį hitlerininkai 
pastebėjo.

Apyvala, nors ir pats bu
vo beviltiškoje padėtyje, bet 
nusprendžia, kad negali lei
sti draugui žūti, ypač kad 
vokietis tėra nuo jo nedau
giau 5 metrai. O kuris par
tizanas tokį taikinį praleis?

— Aš pakėliau automatą. 
Pažiūriu per taikiklį, spus
telėjau... Vokietis griebia 
už krūtinės, paskui susirie
čia ir dusliai nukrinta nuo 
eglės... Mano automatas iš
šovė tris šūvius ir sustoja. 
Jis sugedo...

Kirtime vokiečių vadovy
bę perima kitas karininkas. 
Jis įsako išdėstyti aplink 
kulkosvaidžius ir atidengti 
ugnį. Kulkos žviegia, 
spragsi į medžius, ore lekio
ja nukirstos šakelės. Laikas 
nuo laiko vokiečiai mėto į 
nedidelį kirtimėlį granatas, 
o paskui vėl šaudo ir šau
do... Aplink žaibuoja, miš
kas perpildytas triukšmu ir 
parako garu, nuo trenksmo 
atrodo, kad virsta žemyn 
medžiai.

Paskui vokiečiai iš 
pusių pradeda eiti per 
timus, badydami žemę 
tuvais.

— Dabar pamačiau,
padėtis labai rimta, kokią 
kada nors man teko išgy
venti. Automatą aš tuoj čia 
pat užkasiau į žemę. Revol
veryje dar buvo šovinių.

kad

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

Įsirašyk dabar

Mano vardas

Antrašas.

Thomson s Aromatic Camomile Shampoo
Moterų ir Vyrų Atydai!

Gražūs Natūraliai žvilganti Plaukai kaip Moters taip ir Vyro, 
Padabina Jūjų Gražią Išvaizdą.

Plaukai labai mėgsta visokį su šepetuku šukavimą ir tas yra labai geras 
paakstinimas Odai, pagerina kraujo cirkuliaciją ir taipgi išvalo visas nuo
sėdas ir dulkes iš plaukų.

■. A

— Buvome atkirsti —pa
sakoja Apyvala. Mes trys 
suspėjome nueiti tik iki iš
degusio miško ploto, kur 
gulėjo suvirtę medžiai. To
liau dėl žaizdos nebegalėjau 
eiti ir pasislėpiau po viena 
išgriuvusią egle, kiti du 
draugai kiek toliau...

Vokiečiai kirtimus apsto
ja iš visų pusių. Jie prade
da šaudyti, paskui pasilei-

visų 
kir- 
dur-

IDEALIŠKA FARMA
VAKACIJOMS
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom yiskuom svečiai pilnai naudojasi

Prašome įsitėmyti, kad su mažais vaikais nepriimsime. 
VIEN TIK SUAUGUSIUS.

Prašome iŠ anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 
ir ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

BLOZNELIŲ FARMA
R. F. D. 2, Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885F4

Nereikia pamiršti to, jog Oda yra Valy
mo Organas. Prakaituodamas žmogaus’ 
kūnas apsivalo nuo netikusių medžiagų 
per Odos skylutes ir tas nešvarumas pasi
lieka plaukuose kas sudaro nemalonų, dvo
kiantį kvapą. Vasaros laiku ypatingai, pa
tartina bent vieną sykį į savaitę gerai iš
plauti plaukus. Nevartokite muilo plaukų 
plovimui, nesvarbu kokis jis nebūtų. Šių 
dienų dailės mokslas surado, jog muilu 
išplauti plaukai praranda naturalį gražu
mą, žvilgėjimą, minkštumą, llaunumą ir tt.

Dabar, kad išvalyti plaukus ir nepaga
dinti jų, tai vartokite Thomson’s Aroma
tic Camomile Shampoo ir štai kokią naudą 
iš to gausite: 1. Thompson’s Aromatic Ca
momile Shampoo, prašalina visas liuesas 
minkšti kaip šilkas. 3. Pasilieka ant plaukųplalskanas. 2. Plaukai pasilieka _ _ , _

natūrali s žvilgėjimas (highlight). 4. Prašalina visokį iš plaukų nemalonų 
prakalto dvokimą ir tik pasilieka malonus Ramuliukų žiedų Shampoo 
kvapsnis. Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo yra padarytas iš 
Cocoanut, Daržovių aliejų (nėra muilo) ir Ramuliukų žiedų sunkos (ex
tract). Mes užtikriname, kad dar nėra tokio gero Shampoo ant marketo, 
kaip Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo. Mes turime pasitikėjimo 
žmonėse ir užtikriname, kad ir jums jis patiks. Thopnson’s Aromatic Ca
momile Shampoo yra labai ekonomiškas dėl vartojimo, iš vieno buteliuko 
galima padarytai nuo 28 iki 30 Shampoo, taip kad kainuotų nuo 3 iki 4 cen
tų vienas Shampoo.

Taigi, nelaukite nieko, tuojaus prisiųskite $1.00, o mes tuojaus pasiųsime 
buteliuką Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo, per paštą. Pašto lėšas 
apmokame.

P. S. Važiuojant ant vakacijų, nepamirškite pasiimti Thomson’s Aro
matic Camomile Shampoo buteliuką.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42-r41st Street. Long Island City, N. Y

Dallas, Tex. — Veteranai 
pikietuoja namus, kurių sa- 
v i n i n k a i grąsina išmest 
žmones, atsisakančius mo
kėti pabrangintas vendas.

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.87 Į VALANDA; DEVYNIŲ VALANDŲ DIENA

Prie Namų Statybos. 6 iki 8 mėnesių darbo, Princeton, New Jersey.
TELĘFONAS PRINCETON 2805.

WILLIAM L. CROW CONSTRUCTION CO.,
P. O. Box 643, Princeton, N. J. (162)
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Bul vės, supiltos apdžiūti, Arizonoj. Vyriausybė bul
ves parduoda likerių gamintojams po 90c už šimtą sva
rų, bet nuo gatavų likerių pardavimo išrenka $18 tak
sais. Iš šimto svarų bulvių esą galima padaryti 5.3 ga
lionus alkoholio.

A.

CHICAGOS ŽINIOS
Traukią j Teismą La Salle 
Viešbučio Savininkus

Mi’s. Frances Dana Cun
ningham, 44 metų, našlė ir 
nuolatinė gyventoja La Salle 
viešbutyje, padavė ieškinį 
$35,000 už padarytus nuosto
lius laike

Ji savo 
viešbučio 
vė žinios

gaisro birželio 5 d. 
skunde nurodo, kad 
prižiūrėtojai, neda- 
laiku ugniagesiams,

taip pat nepranešta tuojau ir 
svečiams. Ji bėgdama nuo 7- 
to aukšto, be jokios priežiū
ros, susižeidusi. Tokių ir pa
našių rimtų kaltinimų tame 
skunde gana daug.

Beje, La Salle viešbučio 
gaisre žuvo 61 asmuo.

įteikia manyti, kad viešbu
čio savininkai susilauks 
daugiau panašių ieškinių.

* Rep.

ir

A dm. užmo 
sergančių ve

rams Veteranų 
kės už gydymą 
teranų.

Matomai, tas 
apsaugojus valdžios iždą ir 
tik mokėjus už tuos, kurie 
tikrai serga.

daroma, 
valdžios iž<

Veteranas

Tarybinė Okupacija Volcictijoj 
Geriausi (b

Ernst Kruger, buvęs darbi
ninkų vadas, dabar vedėjas vo
kiečiu laikraščio New Yorke, 
kalbėdamas Chicago je sake,
kad iš visu keturiu Aliantu vai- C. *- 4.
džių Vokietijoj, Tarybų Sąjun
gos okupac. valdžia geriausia 
vokiečiams.
Potsdamo
mokratijos 
mui.

Krugeris

' ant antro, aukšto gražią, erdvią
■ svetainę, kurioje telpa apie 1,- 
I 000 žmonių.

Didžiulė svetainė labai švari 
ir patogi didesniems parengi- 

i mams. Scena irgi gerai įreng- 
1 ta. Stalų, indų ir visokių reik
menų bankietam, vestuvėm ir 
kitokiom sueigom yra parūpin
ta dėl 500 žmonių.

ši puiki įstaiga yra užlaiko
ma organizacijų ir pasišventu
sių Ciceros pažangiečių.

Pereitos bedarbės metu, kuo- 
; met daugelis didžiųjų svetainių, 
: kurios buvo palaikomos bendro-
■ viu, nusibankrutavo, o mes, ei- 
ceriečiai išlaikėme savo svetai-

' nę ir namą. Galime pasakyti, 
jog išlaikėme todėl, kad direk
toriai pasišventusiai dirbo dėl 
bendrovės. Jie daug darbo prie 
pataisymo įdeda ir dažnai už 

. tai neima mokesties, pasitenki- 
i na su direkcijos metiniu mo
kesčiu $1.00.

Beje, Lietuvių Liuosybės Na- 
; mo Bendrovė kas metai rengia 
j piknikus, kur pagaminama lai-' 
mėjimo knygutės ir iškalno jas- 
išparduoda, šiais metais toks 

j piknikas įvyks rugpjūčio 4 d. 
Jau yra pagamintos laimėjim. i 
knygutės, kurios turi 12 tikie- 
tų, o parsiduoda už $1. Visi į 
Bendrovės nariai* turėtų paimti 
tų tikintų išplatinti, kad pada
rius būsiantį pikniką pilnai pa-i 
sek m i ngu.

Dirbkime visi ir visos, kad 
daugiau sukvietus svečių į pik
niką. Bendrovės Būsteris.

HELP WANTED—FEMALE 
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MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST.. BROOKLYN.
(161)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ten lekiant, pasitaikyda- 
‘orinių 
biskelį

kišenių” ir lėktu- 
tai susvyruoja, tai 

Arti mūs sėdinti 
visu keliu važia-

Bostonan, 
nesijaučiu

Eva sa- 
pilnai 

Jai irgi

vo 
vas 
sulinguoja, 
pasažierė 
v o Itygon.”

Nuvykus 
ko: “Ot,
normali ir gana!. . . 
buvo pirmasis bandymas. Bet 
kai užkando — sunormalėjo.

Grįžtant, neužkliudėme nei 
vieno “orinio kišeniaus” — 
skridome, lyg buicku važiuo

tum lygiu keliu. Tik lėktuvo 
| motorų judėjimas palaiko vi
braciją, — jaučiamą, bet ne
darančią jokios įtakos.

Lėktuvu paskraidyti, kai 
esti reikalo, turėtų pabandyti 
kiekvienas žmogus. Nėra ;tai 
perbrangu ir nepavojingiau, 
kaip važiuoti automobiliumi. <

Vienok, nepaisant, kaip 
skraidžioti padangė-

Ji geriausiai vykdo i 
nuosprendžius de-i 
Vokietijoj atsteigi-

įspėjo Chicagos vo
kiečius nekovoti prieš Tarybų 
Sąjungą, neskleist anti-tarybi- 
nės propagandos.

— Ar tai bloga, kad junke
rių žemės atiduodamos beže-

kad buvę ka- miams? Ar gi tai bloga, kad 
Armija naikina vokie- 

'čių militaristus ? — argumen-

Veteranai Gaus Medikalę 
Priežiūrą Savo Apylinkėje

Išleista patvarkymas 
nois valstijoje, 
i’o veteranai, kurie serga nuo Baud, 
sužeidimo kare ar kitomis li
gomis, kurios paeina nuo ka-itavo Krugeris. 
riškų pareigų, galės gauti me
dikalę pagelbą pas savo apic- 
linkės gydytojus.

Tačiau tie gydytojai turi 
būti tokie, kurie karo metu 
tarnavo karo tarnyboje, arba 
kurie buvo pripažinti Vetera
nų Administracijos geri tyri
mui naujokų sveikatos stovio 
prieš imsiant į karo tarnybą.

Aukščiau minėtiems dakta-

llli

Dėtuvių Darbininkų Susivienijimas

WORKERS. INC.

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 motų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

ir savo šeimą įrašyk. IŠpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mitingas buvo laikytas Lin
coln Turner Hall, ant Diversey 
Parkway organizavimui pašai-1 
pos teikimo iš koncentracijos į 
kempių paliuosuotiems vokie
čiams.

Lietuvią Liuosybės Namo

NELAIMĖ BINKIŲ ŠEIMAI
Birželio 25 d., antradienio 

j vakare, Silvija Binkis išvažia
vo automobiliu pasivažinėti, 
ii’ ištiko ją nelaimė: turėjo di
delį aksidentą. Naktį važiuo
jant įvažiavo į stulpą. Auto
mobilis subyrėjo į šipulius, o 
Silvijos sulaužė abi kojas ir 
labai sužeidė veidą. Jos vai
kinas Lindis irgi smarkiai su
sižeidė. Abu randasi šv. Kry
žiaus ligoninėje.

Daug lietuvių pažįsta Bin
kius kaipo pažangius biznie
rius, kurie užlaiko savo užei
gą 8106 Vincennes avė.

Draugai Binkiai yra nuošir
dūs rėmėjai darbininkų judė- 
Ijimo. Gaila, kad tokia skaudi 
nelaimė patiko jų mylimą 
dukrelę Silviją. Silvija buvo 
L.K.M. Choro narė ir veikė 

ikiek ji galėjo.
Nuo savęs veliju greito pa

sveikimo Silvijai Binkis.
Rep.

smagu
mis, — laimingiausiai žmogus 
jautiesi atsistojęs ant motulės 
žemelės. Kokia ji miela ir 
brangi!... žmogus, mat, — 
ne paukštis, — ne lekiojimui 
gimęs, žmogus — žemės kir
minas ir ji tau brangiausia ir 
mieliausia.

Per ilgus, ilgus laikus vi
dutinio piliečio važinėjimo 
priemonė dar vis bus trauki
nys ir autobusas. Tai katego
rijai ir aš priklausau.

ŠAUKIA PANAIKINT 
LENKŲ FAŠISTŲ AR

MIJĄ ANGLIJOJ

Rugpjūčio 4 Dieną
Pagal kolonijos dydį cicerie 

čiai gal turi didžiausią svetainę,' 
negu bile kita kolonija. Ji yra 
Lietuvių Liuosybės svetainė, 
kuri randasi ant kampo 14th 
St. ir 49th iCt., Chicero, 111. šis Chicago. — Pranešama, 
gražus kampinis pastatas turi kad skerdyklos prigamino 
pirmame aukšte 6 krautuves, o gana daug mėsos.

New York. — Lenkų Po
lonia Draugijos pirminin
kas Boleslavas Gebert rei
kalavo panaikint lenkų fa
šistų armiją Anglijoj. Ta 
armija, vadovaujama gene
rolo Anderso, slaptai siun
čia savo karius į Lenkiją, 
kad jie ten terorizuotų ir 
žudytų žydus ir demokrati
nius valdininkus ir pilie
čius.

K
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Albany, N* Y. — Guber
natorius Dewey paskyrė ad-' 
vokatą L. S. Greenbaumą 
tyrinėt policininką Romei- 
ką, kuris nušovė du negrus 
brolius.

Nusipirkite Gerus Čeverykus
Tokius, Kurie Pagelbės Jūsų Sveikatai
Prisiųskite man savo kojų size: ilgį ir plotį, 
o aš prisiųsiu jums čeverykus C. O. D. taipl 
greit, kaip galima. I

Su mano išdirbystės čeverykais vaikščiosite 
kaip oru—airotread čeverykai.

Jie yra išdirbami Montello, Mass, tai geriausi 
Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

W. YURKEVIČIUS,
P. O. Box 63, Montello, Mass.

ceverykai.

(^.
“Ko stovi, sakyk ką noi^s!”

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks lie
pos 10 d., 8 v. v. LDP Kliube, 408 
Court St. Draugai, būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes delega
tės išduos raportą iš LDS 7-to Sei
mo. — V. K. Sheralis. (156-157)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. liepos, 7 v. v. Draugai malonė
kite dalyvauti susirinkime, turime 
svarbių dalykų aptarti. Artinasi 
ALDLD 3-ėio Apskr. ir LDS 5 Aps. 
piknikas, liepos 21 d. Reikia rūpin
tis darbininkais, kad atėjus pikniko 
dienoj bus viskas tvarkoj. Todėl ne
pamirškite dalyvauti susirinkime.

(156-157)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N, J.
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NewYorko^^feZlnloi
Baltimorietis Minėjo 
Savo 23 Mėty Vedybų 
Sukaktį Brooklyne

Darbštusis progresyvių lie
tuvių veikėjas Baltimorėje, 
drg. Petras Paserskis, 4319 
Parkwoods Ave., Baltimore, 
Md., praeitą šeštadienį buvo 
atvykęs Brooklynan delegatu 
į Demokratinių Lietuvių Cen- 
tralinio Komiteto suvažiavi
mą.

Nakvynę jam ir K. Krasnic- 
kui iš Waterbury, Conn., taip 
pat delegatui, parūpino Matas 
šolomskas pas Juozą Byroną. 
čia išsikalbėjus, pasirodė, kad 
šeštadienį, liepos 6 d., drg. P. 
Paserskiui sukanka lygiai 23 
metai jo vedybinio gyvenimo. 
Ta proga Paserskis nupirko 
bonką “stipresnės” ir draugiš
kai pasivaišinta.

Mrs. Mabel šolomskas, Ma
tas šolomskas, Karolis Kras- 
nickas ir Juozas Byronas pa
linkėjo drg. linksmų sukak
tuvių ir geros kloties jo atei
ties darbuose ir gyvenime.

Visi apgailestavo, kad čia 
nesirado jo gyvenimo drau
gės. Bet, kaip sakė drg. P. 
Paserskis, po dviejų mėtų, tai 
bus iškilmingesnės sukaktuvės 
ir ten jau be jos nebus apsi
eita. A?

Svečiai
Jonas Pacauskas 

New Yorke org.

t
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3 Cacchione Ragina
Ginti Mžefa

LED i Kuopos Nariai 
Prašomi Pasimokėti

MUZIKA

Miesto Salėj. Svarbus į ’j Y 1*0 •] •v 1-1 n v Degutis Sveikina Posėdis del Budzeto Laisviems
šiandien, liepos 9-tą, 2 vai. 

po pietų, City Hali, įvyks vie
šas posėdis persvarstyti New 
Yorko miestui paskyras (Ca-

somis išgalėmis kovoti prieš 
dabartinį miesto iždo paskirs
tymą, kaip jį rekomenduoja

Jeigu žmones, jų organiza
cijos masiniai nepribus Į City 
Hall, i Finance Committee of 
the City Council sušauktą po
sėdi savo reikalus ginti, gali
mas daiktas, kad praeis toks ' maviečių. 
miesto iždo paskirstymas, nuo 
kurio nukentės miesto reika
lingiausi projektai. Taip įspė
jo Miesto Tarybos narys Mi
chael J. Quill, ragindamas or
ganizacijų atstovus ii- atski
rus piliečius atvykti.

Michael J. Quill žadėjo vi-

Gavrilovičius Randasi 
Ligoninėje

Charles Degutis (buvęs Up- 
to-Dat’e Barber Shop savin i n- 

T , i kas) gale praeitos savaitės
Robert Moses, statybos koor-1 Iankgsi Brooklyne su reika- 
dinatouus. įlais. Buvo apsistojęs pas

žinovai nurodo, kad budze- 
te numatyta tiesti puikius 
vieškelius pirm namų staty
bos, žavinčius pirm mokyklų, 
botaniškus daržus pirm žais-

savo
Lei-

nusi-

(t

Peter V. Cacchione

lankėsi 
reikalais.

Tarpe visų kitų bendrų reika-! 
lų, pasikalbėjime pranešė, kad 
mūsų draugai turėjo smagų ■ 
pažmonį. Progresyvių žmonių 
ir mūsų rėmėjų Kučinskų Vin- i 
cų sūnus Hernastas Kuchins-i 
kas apsivedė su Marijona 
Gruca ir jaunavedžiai pralei-: 
džia medaus laiką New Yor
ke.

Čionai atsilankymo proga 
Pacauskas buvo užėjęs į Lais
vę ir LDS Centrą. Yra ilgame
tis dienraščio Laisvės skaity
tojas ir darbuotojas savo 
miesto, Shenandoah, Pa., or
ganizacijose, ypatingai unijo
je, kurioje jis yra išrinktas į 
viršininku.

Laszlo Halasz

savai-

Lietuvių Literatūros Draugi
jos pirmos kuopos susirinki
mas Įvyks ketvirtadienio va
kare, 8 vai., Laisvės svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Nariai prašomi ateiti užsimo
kėti. Ir kitų žmonių paklaus
kite, ar yra LLD nariais. Jei 
nėra, tai atsiveskite ir prira
šykite.

LLD Centro Komitetas pra
tęsė laiką duoklių užsimokėji
mui (konstitucija nustato už
simokėti iki liepos mėnesio).' 
LDS Centro Komitetas nenori 
nei vieno nario prarasti, pra
tęsė progą užsimokėti.

žurnalo šviesos 2-ras nume
ris jau išėjo iš spaudos, nariai 
gaus šią savaitę. Ir 1946 me- ; 
tų knygą “Prisikėlusi Lietu-i 
va” jos autorius Antanas Bim-j 
ba skubiai ruošia spaudai.

Organizatorius, G. K.

buvusį partnerį Antaną 
moną.

Laisvės reporteriui 
skunde, kad darbo ir kitos są
lygos nedavė jam galimybių 

Moses rekomendacijomis, j dalyvauti Laisvės piknike, įvy- 
jeigu jos praeitų, 400 viešųjų jkusiame 30 d. birželio. Dėl to 

būtų atidėti įprašė reporterio per Laisvę 
0 i pasveikinti visus jo draugus 

ir abelnai laisvięčius ir įteikė 
lead tie pini

gai būtų panaudoti ten, kur 
(jie labiausiai reikalingi.

(Pinigai perduoti L. Kava
liauskaitei. — Rep.)

Charles Degutis dirba kar
tu su broliu Wil Ii am u jų įstai
goj - užeigoj, 683 Broadway, 
Albany, N. Y.

Sutvarkęs savo' reikalus, C. 
Degutis, sekmadienio vakaro 
išvyko atgal j Albany.

Rep.

darbų projektų 
trim ar keturiem metam, 
gal ir ilgiau. Gal taip ilgai, iki 
pavyks pakelti važiuotos sakydamas, 
(subway ir kitų linijų mokes-! £ 
tį) fėrą. |.D

Tebesigydo Po Auto 
Nelaimės

Karščiausia Diena

dau-

Pirmosiom trim šios 
tės Stadium Koncertų progra
moms (8, 9, ir 10-tą), Lewis- 
ohn Stadiume, 138 St. ir Ams
terdam Ave., New Yorke, 
Philharmoniškai Simfonijos 
Orkestrai vadovauja Laszlo 
Halasz. Greta orkestrus daly
vaus dainos 4r muzikos solis
tai."
Koncertai įvyksta tik giedrais 
vakarais, kadangi stadiumas 
yra atviro oro patalpa.

Dalyvavusieji Now Yorke 
praeitą sekmadienį svečiai iš
metinėjo, kad čia labai karš
ta. Tikrenybėje, jie gerą mūsų 
miestą biskį apkalbėjo — tik 
oras pasitaikė karštokas, no

Buvo karš- ( 
m tų, beveik 
nebuvo re- 
Karščiausia 

1944 m., 92
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Peter V. Cacchione, brook- 
lynietis Miesto Tarybos narys, 
komunistas, išsiuntinėjo įstai
goms, spaudai ir organizaci
joms atsišaukimą, kuriame ra

ugina skubiai veikti prieš Bo-i 
'bert Moses pasiūlytą planai 
(nukapoti miesto budžetą apie j 
25 milionais dolerių.

Apkapojimas paliestų
gelį visuomeniškų darbų-įstai- 
gų, sulaikytų numatytą staty
bą ir pataisas miesto ligoninių, 
mokyklų ir daug ko kito.

Cacchione ragina organiza
cijas ir atskirus asmenis siųs- 

jti protesto telegramas, rezo
liucijas, laiškus miesto Finan
ce Committee pirmininkui 
Charles E. Keegan, City Hali, 
New Yorke.

Leo Gavrilovičius jau antra 
savaitė randasi Kings County 
ligoninėje, skyriuj A 52. Lan
kymo valandos popiečiais 2— 

i 4. Vakarais, sako jis, jo sky
riaus prižiūrėtojai griežtai ne
riboja valandų, ateina lanky
tojų visomis valandomis, bile 
tik ne miegamu laiku.

G a v r i 1 o v i č i a u s ligoninėje
reikia klausti pavarde Miller, 
kaip jis yra žinomas darbe ir 

' unijoje/iuo tų laikų, kada jis 
' buvo priverstas taip pasiva
dinti dėl persekiojimo už uni- 
jizmą.

Su Gavrilovičiu teko kalbė
kis telefonu. Skausmai jokie, 
sakė jis, jo nekankina, bet gy
dytojai Įsakė ilsėtis ir gana, 

lovos. Pasilsis ne 
s dabar lovoje, 

skundėsi jis. Oras karštas ir 
lova įkaista. Ir atydos iš pri
žiūrėtojų nedaug gali gauti, 
nes visada ligoninėse darbi
ninkų stoka, o dabar, atosto
gų laiku, dar labiau trūksta.

Beje, jis tikisi neilgai 
būti. Mano, kad jį siųs Į 
miestj, kur oras tyresnis ir 
mesnė vieta, tinkamesne 
suotinam pasilsiu).

Gavrilovičius, v e t era n as 
darbo unijų ir abelname dar
bininkų judėjime, labai daug 
dirbo ir Lietuvai pagalbos tei- 
kime< kol sveikata leido. Tik 
dėl nesveikatos jo ir pasige
dome Lietuvos žmonėms Dra
bužių Centre, 419 Lorimer St. 
Jis čia yra įdėjęs šimtus

sekretorė, jos sesuo 
ii' švogeris Charles 

buvo patekę auto ne- 
ir visi mažiau ai' dau-

: nekelti

idinkime draugui greit
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ra-
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pa-

Pereitą šeštadienį aplankė 
Laisvės įstaigą Franas ir Elz
bieta Kaulakiai su dviem sū
nums iš Marlboro, Mass.

■ Kaulakių šeima vakacijų 
proga aplanko .savo draugus 
New Jersey ir New Yorko sri
tyse. Beje, jie dar pirmu kar
tu lankėsi Laisvės įstaigoje. O
Laisvės skaitytojais jie yra se- landų prie sunkaus darbo, 
niai. Savo dienraščio reika
lams Kaulakiai paaukojo $5. sveikti!

Pasaulis atsimena Graikijos didvyriškas kovas prieš 
fašistinę Ašį, tačiau ir po pergalės ji laisvės ir ramy
bės neturi. Šis vaizdas, ‘ imtas iš pastaruoju laiku te
atruose rodomos March of Time filmos, parodo, kad 
jos padėtis ir dabar neužvydėtina. Čia matome E. A. 
M., prieš rojalistus stojančių, žmonių koalicijos, suside
dančios iš kovojusiu prieš fašizmą partizanų, vadovau
jamą protesto demonstraciją prieš Anglijos įsakymą 
nuginkluoti žmones, o palikti tik rojalistus galioje. Čia 
pat matosi ir UNRRA atvežti vagonai pagalbos.

Elena Jeskevičiutė, buvusio
ji moterų organizacijos ir LDS 
centrų 
Amelia 
Young 
laimėn
giau nukentėję.

Nelaimė juos ištiko birželio 
28-tos vakarą, tarp 10 ir 11 
vai., auto grįžtant namo iš 
Westbury, L. L Važiuojant 
tamsia Jericho Turnpike sek
cija jie privažiavo sugedusį, 
be jokių šviesų ant kelio pa
statytą troką. To troko nei 
vienas nepamatė tokiame at
stume, kad spėtų auto 
kyti laiku.

Vairavęs automobilių 
Young biskį 
nėn. Amelia
giausia. Jai perskilęs 
rankos riešelis, teko 
pjūvių ir brūžių, taipgi 
džiai apdaužyta dešinė
Elenai apibraižyta blauzdos, 
krūtinė, nosis.

Abu Young’ai iš karto buvo 
ligoninėje, vėliau sugrįžo, gy
dosi namie. Elena apsiėjo be 
ligoninės, gydėsi per savaitę 
namie.

Dėl tos nelaimės nematėme 
jų nei Laisvės piknike, kur jie 
būdavo kas metai. Jie yra 
Laisvės ilgamečiai skaitytojai 
ir prieteliai, nors visi 
amerikietiškos gentkartės 
tuviai.

Padėka

miestas karštas, 
čiausia diena šių 
90 laipsnių, bet 
kordiniai karšta. 
7-ta liepos buvusi
laipsniai, o šalčiausia 
m., 54 laipsniai.

su lai-

Chas, 
krūti-sužeistas 

nukentėjo dau- 
kairėš 
daug 
skati
ko ja.

Šiuomi išreiškiu širdingą pa
dėkos žodį visiems mano ligo- 

Lgoje mane lankiusiems ypa- 
tiškai ii’ per laiškus padrąsi
nusiems nugalėti jsikyrėjusią 
ligą.

Ačiū draugams Bukniui ir 
Waresonui už širdingą patar
navimą nuvežant pas gydyto
ją. Ačiū švogeriui Kizniui iš 
Hillside, N. J., ir Lazauskų 
šeimai iš Elizabeth, N. J. Ačiū 
visiems brooklyniečiams, kat
rie mane aplankė ir gražiomis 
dovanomis apdovanojo. Ir ačiū 
LDS draugam, katrie mano 
lankė per 5 mėnesius.

Draugiškai, K. Levanas.

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

REIKALAVIMAI
i Reikalinga šeima prižiūrėjimui 6 
šeimynų namo. Atlyginimui 6 kam
barių apartmentas su visais im- 
pruvmentais ir alga pagal susitari
mą. Reikalinga $200 kaucijos. Sa
vininkė apleidžia miestą ir visi rei
kalai bus pavesti namo prižiūrėto- 

: jui. Kreipkitės į Mrs. Butkus, 
! 334 Chauncey St.. Brooklyn, N. Y.

(157-159)

yra
lie-
R.

Nusižudė Nušokęs Nuo 
Empire State Bildingo

Charles Vogei, senyvas žmo
gus, praeito sekmadienio po
pietį nušoko nuo Empire State 
Bildingo 85-to aukšto ant iš
kyšulio 30-me aukšte. Ant vie
tos užsimušė. Pagal jo kiše- 
niuose rastus dokumentus su
žinojo jo pavardę, taipgi, kad 
jis dirbęs Mills viešbučiuose 
viršf*35 metus.

Vogel is turėjęs du kartu 
šokti, kad pasiekti mirtį, nors 
žemės vistiek nepasiekė. Jis 
pirmiausia šoko nuo 86-to 
aukšto. Bet kad iš ten nušok
ti, pirm to turėjo perlipti 5 
pėdu užtvarą ir negalėjo nu
šokti gana toli, kad apsilenk
tų neužkliuvęs 85-me aukšte. 
Ten nušokant 14-ką pėdų, sa
ko tėmytojai, jis susižeidė ko
jas, bet dašlubavo iki žemo 
užtvaro ir nušoko 500 pėdų.

Būriai žmonių, vaikščiojan
čių gatvėje ir apžiūrinėjančių 
bildingą, matė jį nušokant, o 
bent vienas fotografijos mė
gėjas suspėjęs ir paveikslą 
nutraukti.

Mirti, kaip prisimena jo 
bendradarbiai, jis seniai ren
gęsis. Pastarosiomis keliomis 
savaitėmis jis išdovanojęs ki
tiems daugelį labiausia bran
ginamų daiktelių.

Albany, N. Y. — Kompa
nijos reikalauja pabrangini 
pieną 2 centais kvortai

Mrs. Jennie Hecker 
tapo sužeista sėdint 
ant East River. Ją 
vandeninis lėktuvas.

54 m., , 
valtyje I 
užgavo

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46. kp. susirinkimas įvyks lie
pos 10 d., 8 v. v. Lietuvių Neprigul- 
mingo Kliubo Name, 269 Front St. 
Visi nariai būkite laiku. — Valdyba.

(156-157)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill—Restaurant. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
po 109-20 Jamaica Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Arba (detonuokite VIrgi 
nia 9-9099. (150-161)

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS:
I-C Refrigeration Sales & Service

55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798
PATARNAVIMAS UŽ $2
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

iSaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai

Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai Saukite J namus: 
EV. 8-3682.

Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 
labai prieinamomis kainomis.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

Rei- 
ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lim

Tel. GLenmore 5-6191

r-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Notice is hereby given that Brillo 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Brillo” with the Secretary of State 
of New York, to be used on cleaners.

(146-164)

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp 19th St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Mnujer St*. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri UžkandžiaiDrs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 
x visose dalyse miesto.

TeL Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TKL. EVERGREEN 8-9770

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENA IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI

3“

PARKER

<1

ZXA RESTAURANT
Gjrn A ATT I7V DTTTTZrV'V AG $9

oiOiiiiihM

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


