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Pereito sekmadienio dien
raštyje “P.M.” skaičiau Max 
Lernerio straipsnį. Jis tik su
grįžęs iš Europos. Jis buvęs 
mieste Cologne ir matęs bai
siuosius griuvėsius.

štai kas man tame straips- 
nyjeUsmigo į gatvą. Lerner ra
šo, kad amerikiečiai, paėmę 
Vokietijos miestus, tuojau 
stengiasi juos “atstatyti”: Ap
valo gatves, sutaiso vandens ir 
šviesos sistemą ir taip toliau !

No. 74

THE LITHUANIAN DAILY
LAISVĖS ANTRATfkphon” sT««M2R387sTItEET Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Kovo-March 29, 1945 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV. Dienraščio XXVIL

JANKIAI TIK APIE 100 MYLIU NUO ČECHOSLOVAKIJOS0

a 
I

Mūsu kaliai savo rankomis 
atlieka tuos fizinius darbus! Ir 
dirba tiems, kurie tik vakar 
naikino svetimus kraštus, žudė 
kitų kraštų žmones!

O nei William Green, nei! 
menševikai dar niekur nesūri-i 
ko, jog tai baisi vergija!

Tuo tarpu, kai Tarybų 
junga sako, kad Vokietijos ka- rinė 
reiviai turi būti panaudoti 
statymui jų pačių sugriautų Eisenhower, 
miestų, tai iš visų kampų pasi- i merikiečių ir anglų koman- 
girsta verksmai: “Bus vergu 
vė! Bus verstinas darbas!”

Vokiečių Armija Sukirsta, 
Nors Ji Dar Priešinsis, 

Pareiškė Gen. Eisenhower
Paryžius. — “Svarbiau

sia vokiečių apsigynimo li- 
įnija sulaužyta” ir “vokie
čiai yra sukirsti kaipo ka- 

jėga vakariniame 
fronte”, pareiškė generol. 

vyriausias a-

dierius šiame fronte.

★ ★ ★ Po Susijungimo su Sovietų
Turkija paskelbė karą Vo-j Armija — Besąlyginis Vo

kietijai. Argentinos fašistinis1 kiečių Pasidavimas 
kabinetas irgi nutarė paskelbti'
karą Vokietijai! į Gen. Eisenhower leido

Ar bereikia didesnio tyčio- suprast, kad naciai stengia- 
jimosi iš šio karo ir tų kančių, si dasiprašyt atskiros tai- 
kurias teko panešti Amerikos, kos SU anglais bei ameri- 

Sajungos ir kiečiais.
Tautų žmo- Vokietija bus mušama, iki 

besąlyginiai pasiduos. Ei
senhower pranašavo, kad 
besąlyginis nacių pasidavi
mas bus priimtas tik tada, 
kai amerikiečiai ir anglai 
susijungs su Sovietų armi
jomis.

Churchillo Pareiškimas
Anglijos premjeras Chur-

Jis pabrėžė, kad

buvo ištisus

Anglijos, Tarybų 
kitų Jungtinių 
nėms ?

Kur tos šalys 
keturis metus?

Jos nori dalyvauti San Fran
cisco konferencijoje. Jos nori 
dalintis pergale.

Paskelbimas karo nei Turki
jai, nei Argentinai nieko ne
kaštuoja. Jų ai-mijoms nebe
teks kariauti prieš Vokietiją.! 
Vokietija jau beveik supliek-, 
ta.

Amerikos armija šimtais 
tūkstančių keliasi per Rheino 
upę ir karžygiškai slenka lin
kui Berlyno.’O buvo kalbėta ir 
bijota: Reinas gal sulaikys, 
gal pastos kelią! Nei sulaikė, 
nei kelio pastojo!

Tai visa sukelia 'kiekviena
me iš mūsų pasididžiavimą 
mūsų ginkluotomis jėgomis. 
Reikia nepamiršti, kad prieš 
karą mūsų ginkluotų jėgų veik 
visai nebuvo. Neturėjome ar
mijos, neturėjome moderniško 
karinio laivyno.

Per vienus ketverius metus 
tos jėgos stebina pasaulį.

Visi supranta Amerikos ga
mybines jėgas. Mūsų fabrikai, 
mūsų mašinerija, mūsų gam
tiški resursai nebuvo niekam 
jokia paslaptis.

Bet amerikiečiai, kaipo ko
votojai? Vokiečiai ir japonai 
mokėdavo iš 
Amerikiečiai 
]iai.

Dabar jie
karinės galybės. Amerikiečiai 
dar kartą pasirodė pirmos rū
šie kovotojai. Upė Reinas, Vo
kietijos miestų griuvėsiai, vo-; 
kiečių kaulais nukloti laukai ciją, tai/‘būtų neteisingas
Francijoj, Belgijoj ir pagaliau'ir nieku nepateisinamas į- 
pačioj Vokietijoje, tatai pa-i žeidimas lenkų tautai”, sa- 
liūdija. • 'ko Varšavos valdžios pre-

★ ★ ★ izidentas Boleslavas Bierut
ir premjeras Eduardas R. 
Osubka-Moravski.

Varšavos Lenkai Rei 
kalauja Vietos San 

Francisco Sueigoj

chillas savo seime Londone 
sakė: “Kas liečia taikos de
rybas ir bet kokius pana
šius dalykus, mes tuoj aus 
apie tai pranešime mūsų 
talkininkams rusams ir a- 
merikiečiams.”

Iš Churchillo žodžių su
prantama, kad hitlerinin
kai siūlė derybas dėlei ats
kiros taikos su Anglija. 
Siūlymas ryškiai atmestas.

Spaudos korespondentai 
statė gen. Eisenhoweriui 
klausimą, kad gal vokiečiai 
tyčia traukiasi nuo ameri
kiečių ir anglų; gal naciai 
pasirenku, .kad anglai-ame- 
rikiečiai užimtų vakarinę 
Vokietiją pirma, negu Rau
donoji Armija ten ateis. 
Gen. Eisenhower atsakė, 
kad jis nežino, katruos vo
kiečiai laiko aršiausiais 
priešais. Čia jis priminė, 
jog nuo kovo 1 d. iki 28 a- 
jmerikiečiai ir anglai suėmė 
11,250,000 nacių karių, ku- 
|rie dabar vokiečiams būtų 
■labai reikalingi gintis ryti- 
Inėje Rheino upės pusėje.

“Dar karas su vokiečiais 
nebaigtas,” sakė gen. 
senhower: ”Aš manau, 
kiečiai visur priešinsis
kovos,” bet jie jau nepa
jėgs išvystyti tikrai didelio 
mūšio prieš talkininkus, 
pridūrė Eisenhower.

Ei-
VO- i 

ir

jų juokus krėsti, 
esą dideli ištyžė-

paragauna mūsų

Maskva.— Laikinoji Len
kijos valdžia (Varšavos- 
Liublino) pasiuntė reikala- 

Ivimą didžiosioms talkininkų 
valstybėms, kad Lenkijos 

satstovai turėtų būti pak- 
Ivįesti į Jungtinių Tautų 
i konferenciją, kuri susirinks 
San Francisco mieste, ba
landžio 25 d.

Ta veikiančioji Lenkijos 
valdžia pareiškė, kad apie 
ją “susibūrė didžioji dau
guma lenkų tautos”, kad 
“ji sumobilizavo armiją ir 
pradėjo pramonės ir tvar
kos atsteigimą, ir tiktai e- 
migracinė reakcininkų šai
ka (Londone) bando sulai
kyti šį visatautinį lenkų 
judėjimą.”

Jeigu šios lenkų valdžios 
atstovai nebūtų pakviesti, 
į San Francisco konferen-

KONGRESMANAI PRI
ĖMĖ VERSTINO 
DARBO BILIŲ

Mūsų kovūnai pasieks patį 
Berlyną, arba tą vietąf kuri 
kadaise vadinosi Berlynu. Ten 
dar tebeplaka hitlerizmo šir
dis, bet nebe ilgam. Raudo
noji Armija prie pat Berlyno 
vartų. Iš vakarų ant Berlyno 
atžygiuoja amerikiečiai ir an
glai! Dar du šimtai mylių su 
viršum, bet palyginus 
kas jau nužygiuota, 
belikus trumpa.

Fašistinių žiurkių
skęsta. Nebegali to nematyti 
nei Hitleris. Tačiau, kad jis ir 
jo šaika nepasiduos, netenka 
abejoti.

Ir kodėl gi jie turėtų pasi
duoti? Ką jie beturi pralaimė
ti? Jie žino savo, likimą. 4 Jie

su tai, 
kelionė

laivas

Hitlerininkai Nužudę 
Aacheno Majorą

Paryžius. — Trys vokie
čiai, suprantama, naciai nu
šovė amerikiečių paskirtą 
Aacheno miesto majorą, 
Franzą Oppenhofą, 41 me
tų amžiaus.

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas 167 bal
sais prieš 160 priėmė su
švelnintą sumanymą dėlei 
verstinų karinių darbų. Su
manymas siūlo, kad karinis 
mobiliziuotojas James F. 
Byrnes pažymėtų vietas, 
kur trūksta darbininkų ka
rinėje pramonėje, kad ten 
“užšaldytų” r e i k alingus 
darbininkus, uždraudžiant 
jiem apleisti darbą, ir kad 
užgintų samdytojams sava
naudiškai samdyti daugiau 
darbininkų, negu jiems 
skirta. Už Byrnes patvar
kymų laužymą kaltininkas 
galėtų būti baudžiamas iki 
vienų metų galėjimo ir 
$10,000 piniginės baudos.

Dar nėra žinios, ar sena
tas priims šį kongresmanų 
tarimą.

tuvių, jie nieko pralaimėti ne
beturi.

Todėl karas dar nepasibai
gė. Dar bus aštrių mūšių ir di
delių nuostolių. Bet hitlerinės 
pavietrės dienos jau suskaity- 

žino, kas jų laukia. Apart kar- tos!

BALTARUSIJOS ARMIJA 
DANCIGE IR GDYNIOJ 

ŠTURMUOJA VOKIEČIUS

Amerikiečiai Frankforto
Centre; Anglai Prasiveržė 

į Vokietijos Lygumą
London, kovo 28. — Mar

šalo Rokossovskio Antroji 
Baltarusijos hrmija paėmė 
Ohrą ir tryliką kitų Dan
cigo priemiesčių ir pasiekė 
miesto vidurį, kur siaučia 
kautynės gatvėse.

Tuo pačiu laiku kiti Ro
kossovskio kariai užėmė 
Lavsekaulę ir aštuonis ki- Irių.

Paryžius, kovo 28. —Tre- mija, gen. Patcho koman-tus Gdynios priemiesčius,
prasiveržė į Gdynios mies-jčioji Amerikos armija, ko- doj, pietiniame fronto gale, 

imanduojama generolo Pat-! prasigrūmė 32 mylias pir- 
tono, užėmė vakarinę jmyn į rytus nuo Rheino ir 
Frankforto didmiesčio dalį susijungė su gen. Pattono 
ir paėmė miesto radijo sto- kariuomenė prie Mainz u- 
tį, kaip sakė Berlynas. Jan- pės. 
kiai per žiaurius mūšius i- 
ma vieną miesto bloką po ja, 
kito. Vokiečių komanda Hodges, paėmė Wetzlarą ir 
skelbė, kad Pattono kariai 
įsiveržė į Gemuenden mie
stą, 218 mylių nuo Berlyno 
ir 110 mylių nuo Čechoslo- 

Ivakijos rubežiaus. Naciai 
gyrėsi, kad paskui privertę 
amerikiečius pasitraukt iš 
Gemuendeno.

Anglai, šiaurinėje fronto 
dalyje, praardė 15 mylių 
pločio spragą vokiečių lini
joj, pasiekė punktus už 32 
mylių į rytus nuo Rheino 
upės, prasiveržė į Westpha- 
lijos provincijos lygumą ir 
užėmė vietas už 30 mylių 
nuo svarb. Muenster mie
sto. Devintoji Amerikos ar
mija prakirto sau kelią į 
pramoningiausią Vokieti
jos sritį, Ruhr kraštą. 

Nusigandę Berlyno pra
nešimai rodo, kad Trečioji į 
amerikiečių armija nužygia-I 
vo iki 100 m. į ryt. nuo Rhei
no upėš ir artėja prie Nu- 
remburgo. Šie amerikiečiai 
jau pramaršavo pro Bava
rijos miestą Werzburga.

Septintoji Amerikos ar-

tą ir puola vokiečius jo gat
vėse. 1

Dancigo - Gdynios srityje 
raudonarmiečiai per dieną 
suėmė daugiau kaip 7,000 
vokiečiu kareiviu ir oficie- c v

Pirmoji Amerikos armi- 
komanduojama gen.

Ties Karaliaučium Raudon. 
Armija Suėmė Dar Tūkstan
čius Nacių ir Daug Ginklų

pasiekė Giesseno priemies
čius.

Kiekviena amerikiečių 
armija per dieną užėmė po 
tuzinus Vokietijos miestų, 
miestelių ir kitų gyvenamų
jų vietų.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė, naikindama liku
čius vokiečių Kahlholzer 
pussalyje, į pietų vakarus 
nuo Karaliaučiaus, kovo 27 
d. užėmė Šnekėnus ir tris 
kitas gyvenamąsias 
Tą pačią diena buvo 
4,000 nacių.

Raudonarmiečiai

pylinkėj diena pirmiau pa
grobė 8 vokiečių lėktuvus, 
113 tanku, 66 šarvuotus 
trokus, 594 patrankas, 350 
minosvaidžių, 1,100 kulko
svaidžių, 30 radio duotuvų, 
200 traktorių, 13,000 auto
mobilių ir trokų, 11 garve
žių, 1,865 vagonus ir 78 ka-

šioj a-irinių reikmenų sandėlius.

An- 
mi- 
sei-

vietas, 
suimta

ANGLAI GALI NUŠAUT 
HITLERĮ 

London, kovo 28. — 
glijos užsienio reikalų 
nisteris A. Eden sakė
mui, kad Hitleris yra didy
sis karinis kriminalistas, ir 
anglų kareiviai gali patys 
nuspręst, ar jį nušaut vie
loje ar suimt ir gyvą pri
statyt.

Vengrijoj Sovietai Paėmė apie 
250 Miestų ir Kitų Vietovių

London, kovo 28. — Mar- nių upės krantų. Šio fronto 
šalo Tolbuchino Trečioji raudonarmiečiai per dieną 
Ukrainos armija ' šiaurva-! atėmė iš vokiečių daugiau 
karinėje Vengrijoje pasiekė | kaip 40 miestų ir kitų gyve- 
Raba upę, 20 mylių nuo 'namųjų punktų. 
Austrijos rubežiaus ir 
ėmė Tet miestą už 23 
liu nuo to rubežiaus. O 
troji Ukrainos armija
ėmė Acs, 6 mylios į pietų 
vakarus nuo Komarno, 
tvirtoviško miesto stovinčio 
antroje, šiaurinėje Duno
jaus pusėje, Jugoslavijos 
pasienyje, ir išmušė vokie
čius iš Boenyretalapo, 10 
mylių nuo Gyoero, didžio 
geležinkelių ir plentų maz-

Valdžia Ragina Pra
tęst Seną Kasyklų 
Sutartį su Unija

pa- ! 
my-; 
An- 
už-

PROTESTUOJA DĖL 
PRANCŪZŲ KALBOS
Laikinasis Franci jos pre

zidentas gen. de Gaulle pro
testavo, kad francūzų kalba 
nepripažinta oficiale kalba ’ 
būsimoje Jungt. Tautų kon
ferencijoje San Francisco 
mieste. 1

Washington. — Valdžiai 
prašant, minkštųjų anglia- 

; kasyklų savininkai sutiko 
vieną mėnesį pratęst seną
ją sutartį su Mainierių U- 
nija. Ta sutartis baigiasi 
kovo 31 d. Unijos vadai 
(šiuos žodžius berašant) 
dar neatsakė, ar jie priims 

T m i • j-- I pratęsimą.Japonų Tokio radijas I

TOKIO SAKO, KAD 
JANKIAI ĮSIVERŽĖ 
Į OKINAWA SALĄ

pranešė, kad Amerikos lai- _ Kasyklų savininkai,

Mori-
u-

Pasiekdami 
chidą prie R a b a 
pės, raudonarmiečiai pieti
niu šonu apėjo svarbųjį 
Gyoer miestą. Trečioji Uk
rainos armija tarp Duno
jaus ir Balaton ežero per 
dieną atėmė iš hitlerininkų 
daugiau kaip 200 miestų ir 
kitų gyvenamųjų vietovių.

Antroji Ukrainos armi
ja, ruože palei pietinius 
Dunojaus krantus, 
Komarno 
paėmė Sūettoe, Labatlan, 
Pisze ir Nyergesujfalu ir 
nušlavė priešus nuo pieti-

1,300 Amerikos Lėktu
vų Triuškino Berlyną

tarp 
ir Esztergomo,

London, kovo 28. — 1,000 
Amerikos bombanešių ir 
300 lėktuvų - palydovų puo
lė Berlyną dienos laiku, 
bombarduodami ir apšau
dydami geležinkelių stotis, 
fabrikus ir kitus karinius 
taikinius.

Tokius taikinius pleškino 
Amerikos lakūnai ir Hano
very j, Į vakarus nuo Ber
lyno.

Naciai sakė, kad iškraus
tysiu nereikalingus civilius 
žmones iš Berlyno.

vai išlaipino savo kariuo
menę į salą Okinawą, di
džiausią Japonijos Ryukyu 
salyne, apie 380 mylių nuo 
pačios Japonijos; sakė, kad 
siaučią įveržti mūšiai Oki- 
nawoje. Pirmesnis japonų 
pranešimas teigė, kad 21,- 
000 amerikiečių įsiveržė į 
Aką ir tūlas kitas Ryukyu 
salas.

Japonijos radijas skelbė, 
kad 90 didžiausių Amerikos 
bombanešių B-29 vėl degino 
ir ardė 
pietinėje Japonijos saloje 
Kyushu. Japonai taip pat 
sakė, jog Amerikos karo 
laivai ir lėktuvai bombar
duoja įvairias Ryukyu sa
las.

įvairius pastatus

čiaus, atmetė kuro adminis
tratoriaus Haroldo L. 
Ickes pasiūlymą damokėti, 
pradedant nuo balandžio 1 
d., mainieriams priedus, 
kuriuos unija išsiderės iš 
kompanijų.

Minkštųjų angliakasyklų 
mainieriai valdžios priežiū
roj balsuoja, ar streikuoti 
ar ne. Unijos pirmininkas 
John L. Lewis prašė val
džios suruošt ir kietųjų 
angliakasyklų main ierių 
balsavimus dėlei streiko po 
senosios sutarties išsibaigi- 
mo.

Hindenburgo Brolėnas 
Šaukia Mušt Hitlerį

ARGENTINOS VALDŽIA NORI PATEKT Į SAN FRANCISCO 
KONFERENCIJĄ; TODĖL JI PASKELBĖ KARĄ AŠIAI

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas Edel. 
Farrell ir jo ministerių ka
binetas kovo 27 d. paskelbė 
karą Japonijai dėl to, kad 
japonai užpuolė Perlų Uos
tą, o Vokietijai dėl to, kad 
jinai yra Jap. sąjungininkė.

Argentinos valdžia sako, 
kad paskelbdama karą fa
šistinei Ašiai, jinai tampa

amerikinių respublikų ben
dradarbe. Argentina, girdi, 
priima užsieninių ministe- 
rių tarimus, padarytus kon
ferencijoj, įvykusioj praei
tą mėnesį Meksikoj, dėlei 
Amerikos žemyno bendrojo 
gynimo.

Bet Argentinos diktato
riaus - prezidento Farrel- 
l’io valdžia nutyli apie Cha-

putepec’o rezoliucijas, • kur 
amerikinės respublikos pa
sižadėjo neduot prieglaudos 
kariniams fašistų Ašies 
kriminalistams.

(Vienintelis sumetimas, 
kodėl Argentinos valdžia 
dabar paskelbė karą Japo
nijai ir Vokietijai, yra tas, 
kad jinai nori pigiai įsipra- 
šyt' į ateinančią San Fran

Paryžius. — Velionio Vo
kietijos prezidento Hinden- 

; bu r go brolėnas, Albertas 
cisco konferenciją. — Jung-; Hindenburgas a t s išaukė 
tinių Tautų atstovai toj į per radiją į vokiečių karei- 
konferencijoj gamins tarp- vius ir oficierius, kad at- 
tautinį čarterį taikai ir kreiptų ginklus prieš Hitle-
saugumui palaikyti po da
bartinio karo.

(Nors Argentinos valdo
vai mato, kad Vokietija 
aiškiai sumušama, bet jie 
vis dar nemėgina pažaboti 
nacių agentų veikimo.)

čechų kariuomenes pul
kai dedasi prie Raudono
sios Armijos, kaip pranešė 
čechoslovakijos prezid. Be
nes, dabar esąs Maskvoje.
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Paskutinieji Smūgiai
Bėgyje pastarųjų kelerių metų netu

rėjome tiek daug iš Europos žinių, kiek 
šiandien ghuname. Jos smagios, jos ke
lia žmogaus ūpą dėl to, kad tas, kas 
šiandien Europoje darosi, rodo, jog ten 
karas baigsis neužilgo, jog piktasis žvė
ris tuoj bus sunaikintas!

Amerikiečių, britų, kanadiečių ir fran- 
cūzų armijos pradėjo didžiulį savo ofen- 
syvą, — ofensyvą rytiniame Reino šone! 
Mūsų armijos kerta priešui smūgį po 
smūgio. Jo frontą kapoja į šmotus ir 
žygiuoja nesulaikomos, — žygiuoja, kad 
juo greičiau jos susitiktų su Tarybų Są
jungos armijomis ir jos talkininkės Len
kijos armija.

Susitikimas, kaip dabar viskas rodo, 
įvyks neužilgo. 0 tai reikš galą hitleri
nei Vokietijai!

Džiaugdamiesi mūsų armijų žygiu Va
karuose, nepamirškime, kad Raudono
sios Armijos kertamieji smūgiai Čecho- 
slovakijoje ir vakarinėje Vengrijoj taip
gi turi milžiniškos reikšmės. Tenka ma
nyti, kad tuoj Tolbuchinas su Malinovs- 
kiu bus Austrijoj ir kur nors arti Pra
gos. Austrijoje ir čechoslovakijoje Hit
leris valdo milžiniškus fabrikus, gami
nančius karui reikmenis. Tie fabrikai 
mažai tėra paliesti oro bombų. Ten pat 
Hitleris valdo ir nemažai kasyklų. Va
dinasi, galima pilnai daleisti, kad Hitle
ris manė trauktis į Karpatų kalnus, į 
Alpų kalnus ir ten dar laikytis. Kai 
Raudon. Armija paims Vienną, išlaisvins 
Austrijos plotus; kai ji paims Pragą ir 
Čechoslovakijos kasyklas su fabrikais, 
tuomet ir Hitlerio planams bus padary
tas galas.

Matyt, Raudonosios Armijos vadovybė 
dėl to ir pasirįžo smogti smūgius hitle
riniams niekšams ten, kuomet talkinin
kai smogia juos Vakarų Vokietijoje.

Didžiuojamės ir džiaugiamės viskuo 
tuo, kas šiandien darosi karo frontuose.

Rašydamas apie tuos didžiuosius įvy
kius Europoje, dienraštis Daily Worker 
klausia:

“Kas šiuo momentu gali mąstyti apie 
angliakasių streiką? Kas drįsta suges- 
tuoti atleisti kontrolę mūsų naminiame 
fronte? Ką mūsų kariai, esą rytinėj Rei
no pusėje, pasakys, jei mes namieje su
lėtinsime amunicijos gamybą, sulėtinsim 
maisto gamybą, kraujo teikimą, pinigų 
sudėjimą paskutiniajai šitų didžiųjų mū
šių fazei? šitie tai yra klausimai, ku
riuos kiekvienas pilietis turi atsakyti 
šiandien...”

Teisinga pastaba ir ją turi įsidėmėti 
kiekvienas pilietis!

36 Komunistai
Naująjame Suomijos seime arba par

lamente tapo išrinkta 36 komunistai. 
Tai žmonės, kurie dar tik praeitų metų 
3palių mėnesį buvo kalėjimuose, buvo 
žiauriai persekiojami. Šiandien jie yra 
seimo nariai. Neužilgo tūli jų bus vai- 
tižioje. _

Kaip greit viskas atsimainė!
Buvo laikai, kuomet tūli politiniai ab- 

lavukai skelbė, būk Suomijoje komunis
tų visiškai nebesą, būk ten komunizmui 
dirvos nėra. Kaip jie klydo!

Komunistinis judėjimas Suomijoje bu
vo, nors reakcininkai jį persekiojo. Ko
munistinis judėjimas yra tokis judėji
mas, kurio niekas niekur negali sunai
kinti. Norint sunaikinti komunistinį ju
dėjimą, tektų sunaikinti darbo žmones. 
O tai juk nėra galima! ,

Demokratinė Sąjunga Suomijoje iš
rinko iš viso 51 atstovą. 36 komunistai, 
o kiti 15-ka —nekomunistai, šiaip sau 
pažangūs žmonės.

Balandžio 6 d. susirinks naujasis sei
mas. Jo veikla parodys, kur link savo 
gaires nustatys pokarinė Suomija.

Praeitą pirmadienį, — kovo 26 d. — 
Jungtinės Tautos neteko dviejų didelių 
vyrų: Anglijoje mirė 82 metų amžiaus 
Lloyd George, o Tarybų Sąjungoj (Mas
kvoj) — maršalas Boris šapošnikov’as, 
62 metų amžiaus.

Abu ši tiedu vyrai savo šalyse ir savo 
srityse suvaidino nepamirštamą vaidme
nį ir abu bus istorijos teigiamai įvertin
ti.

Be abejo, Lloyd George vaidino svar
besnį vaidmenį, negu maršalas šapošni- 
kovas. Lloyd George pirmojo pasaulinio 
karo metu buvo Anglijos ministerių pir
mininkas, tas, kas šiandien yra Churchi- 
llas.

Kilęs iš liaudies, prasimušęs į gyveni
mo viršūnes, Lloyd George bėgyje kokių 
50-ties metų stovėjo Anglijos- žmonių 
priešakyj, — pirmiau, kaipo eilinis par
lamento narys, paskui iždo ministeris, o 
dar vėliau — šalies ministerių pirminin
kas.

Lloyd George buvo vienas “trijų di
džiųjų” Versailės taikos konferencijo
je (kiti du: Wilsonas ir Clemenceau). 
Netenka aiškinti, jog Versailės taikos 
konferencija padarė daug klaidų, kurias 
pasaulis jaučia ir šiandien, ir kurios yra 
gera pamoka dabarčiai.

Pasitraukęs iš vyriausybės, Lloyd 
George pasiliko parlamente ir vis jin bu
vo išrinktas. Būdamas parlamente, 
Lloyd George nuolat ir nuolat matė da
lykus kur kas toliau, negu kiti parlamen
to nariai. Jis buvo stambus kritikas pro- 
hitlerinio Chamberlaino. Antrojo pasau
lin.’ karo išvakariuose, Lloyd George rei
kalavo, kad Anglija ir Franęija sudary
tų stiprią sąjungą su Tarybų Sąjunga. 
Savo ugninga kalba jis ne sykį aiškino, 
kad be tvirtos su Tarybų Sąjunga vie
nybės, be susitarimo hitlerinė Vokietija 
nebus sumušta, kai ji pradės kariauti. 
Šiandien kiekvienas tą mato, bet tais 
laikais buvo idijotų, kurie manė, jog 
Franci jos kariuomenė — “puikiausia 
pasaulyj,” būk “vieni lenkai apsidirbsią 
su vokiečiais,” ir t.t., ir t.t. Tie patys 
politiniai idijotai (o gal Hitleriui parsi
davėliai) tvirtino, būk Tarybų Sąjunga 
sukrikusi, silpna, būk Raudonoji Armi
ja stovinti ant “medinių kojų.”. Pas lie
tuvius tokių idijotų netrūko, — čia ne 
vieta juos įvardinti.

Tik šiandien pasaulis mato, jog Lloyd 
George žinojo, ką jis sakė. Jei pasaulis 
būtų jo balso paklausęs, viskas kitaip 
šiandien dėtųsi.

Maršalas Borisas šapošnikovas prieš 
savo susirgimą buvo Raudonosios Armi
jos generalinio štabo viršininkas (tas 
pats, kas Jungt. Valstijose generolas 
Marshall). Jis ėjo tas pareigas sunkiau
siais Tarybų Sąjungai laikais, kai prie
šas kardu barškino^ į Maskvos vartus, pa
sauliui skelbdamas, jog Maskva į jo na
gus pateksianti bėgyj keletos dienų. Jau 
tik tas vienas faktas parodo, kokias at- 
sakomingas ir sunkias pareigas ėjo 

mirusis maršalas.
Be abejo, kai priešas buvo beapsupąs 

Maskvą, tai Raudonosios Armijos, gene
ralinis štabas tuomet dirbo planus, pagal 
kuriuos jis bus sumuštas, sudaužytas.

Maršalas šapošnikovas buvo retas 
Raudonosios Armijos pareigūnas, atėjęs 
iš senosios prieš-revoliucinės Rusijos 
mokyklos. Jis buvo profesionalis karys.

Baigęs Maskvos militarinę akademiją, 
šapošnikovas tarnavo caristinėje armi
joje karininku. Kai Didžioji Spalio Re
voliucija prasidėjo, jis buvo pulkininkas. 
Tačiau jis tuomet nebuvo revoliucionie
rius. Nors juo ir nebūdamas, šapošniko- 

. vas perėjo revoliucijos pusėn ir jai tar
navo. Vadinasi, jis tarnavo liaudžiai, 
tarnavo progresui. Už tai jį liaudis my
lėjo ir Tarybų vyriausybė juo pasitikėjo. 
Be kitko, maršalas šapošnikovas buvo 
Aukščiausios Tarybų Militaripės Akade
mijos viršininku, — mokyklos, kuri pa
ruošia Raudonajai Armijai karininkus, 
strategus.

Už jojo darbus Tarybų vyriausybė 
11944 metais apdovanojo Lenino ordinu, 
o vėliau — Suvorovo ordinu.

1942 m. pabaigoje maršalas šapoš
nikovas susirgo ir jis turėjo pasitraukti 
iš vyriausiojo štabo viršininko vietos.

Gaila, kad mirtis pasiskubino atskirti 
šituodu vyru — Lloyd George ir marša
lą šapošnikovą. Jei jiedu dar būtų pa
gyvenę bent keletą mėnesių, būtų matę 
visišką hitlerinės Vokietijos sudaužymą; 
jiedu būtų matę Jungtinių Tautų per
galės triumfą.
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Vaizdas iš sugriauto vokiečių miesto Cologne. Naciai 
pasiduoda amerikiečiams. Lenda iš urvų ir iškeltomis 
rankomis eina pas savo nugalėtojus.

Demokratijos Išbudimas 
Italijoje ir Josios Priešai

Kas Ką Rašo ir Sako
PAAUKOJO VILNIŲ, ATI
DUODA IR KARALIAU

ČIŲ LENKAMS
Mūsų klerikalai pasidarė 

neapsakomai duosnūs Len
kijai. Jie reikalauja, kad 
būtų atstatyta tokia Lenki
ja, kokia buvo prieš 1939 
metus. O tai reiškia, kad ir 
Vilniaus kraštas turėtų bū
ti sugrąžintas Lenkijai.

Dabar kilo klausimas dėl 
Karaliaučiaus. Juk tai lie
tuvių miestas, kurį .anais 
senais laikais iš Lietuvos 
atėmė vokiečiai ir pasisavi
no. Visi patriotingi lietu
viai mano, kad po karo di
delė dalis Rytinės Prūsijos 
su Karaliaučiumi turi būti 
sugrąžinta Lietuvai. Ne 
taip tačiau mano klerikalai. 
Pittsburgho Lietuvių Žinių 
redaktorius Gabaliauskas 
griežtai ir atvirai pasako, 
kad Karaliaučius turi eiti 
ne Lietuvai, bet Lenkijai.

“Jeigu taikos konferenci
joje būtų nutarta Rytprū
sius atskirti nuo Vokietijos 
ir juos padalinti tarp kai
myninių valstybių,” sako 
Gabaliauskas, “tai teisin
giausiai būtų pietinę Ryt
prūsių dalį, su Karaliau
čiaus didmiesčiu, pavesti 
Lenkijai, o šiaurinius Ryt
prūsius (Mažąją Lietuvą), 
su laisvu priėjimu ir tam 
tikromis teisėmis į Kara
liaučiaus uostą, prijungti 
prie Lietuvos.

“Mažai Lietuvai gauti 
Karaliaučių, su visiškai 
svetimais gyventojais, būtų 
perdidelė našta.”

Bet kodėl r būtų teisin
giausia Karaliaučių atiduo
ti Lenkijai? Ar tik todėl, 
kad mūsų klerikai taip pa

Capralas Chester Stewart, 
iš Ashdown, Ark. Nors jo ar
mijoje nemokino, bet jis mokė
jo paimti šj Burnos sužeistą 
kūdikį ir surasti jam prieglau
dą \

mylėjo londoniškius lenkus, 
jog jiems jie su mielu no
ru, kaip atrodo, pavestų ir 
visą Lietuvą, jeigu jie turė
tų galios?

Gabaliauskas • nesutinka 
nė su Pakštu, kuris pa
skelbė savo planą dėl Pa
baltijo. Pakšto planas rei
kalauja, kad Lietuva būtų 
ištraukta iš Tarybų Sąjun
gos. O kadangi Tarybų Są
junga norinti susisiekimo 
su Baltija, tai jis 
patarė jai pasidaryti di
delį, gal kokių 50 mylių 
pločio, koridorių tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos. Tasai ko
ridorius, girdi, turėtų eiti 
per Karaliaučių. Pakštas 
sutiko Rusijai padovanoti 
net ir Karaliaučių. Tegul 
tik, girdi, Lietuva būna su
grąžinta jo plauko žmonėm.

“Lietuvių tauta vargiai 
galėtų sutikti su tokiu ga
lingųjų sprendimu,” sako 
Gabaliauskas, “kokį čia 
bando pavaizduoti prof. K. 
Pakštas. Pravedimas rusiš
ko koridoriaus per pietinę 
didžiosios Lietuvos dalį ir 
Mažąją Lietuvą, reikštų 
virvę prie Lietuvos kaklo, 
kurią rusai bet kada galėtų 
patraukti ir užsmaugti Lie
tuvos laisvę” (L. ž., kovo 
23 d.).

Tiek Pakštas, tiek Gaba
liauskas kalba visos lietu
vių tautos vardu, visai jos 
neatsiklausę. Tuo tarpu lie
tuvių tautos pageidavimai 
jau seniai žinomi. Lietuvių 
tautos norus ir valią atsto
vauja Lietuvos vyriausybė.

Lietuvių tauta nori, kad 
Karaliaučius būtų sugrą
žintas Lietuvai. Ir tai ne
bus jokia Lietuvai našta. 
Karaliaučius bus didžiausia 
lietuvių tautai palaima. 
Lietuva turės didžiulį pre
kybos centrą ir puikų uos
tą.

Kas liečia tuos “visiškai 
svetimus gyventojus,” tai 
jų bijosi tiktai bailiai. Pa
gal naujuosius gyventojų 
problemos sprendimus, tie 
gyventojai galės, kurie no
rės, labai gražiai išsikraus
tyti iš Rytp rusi jos. Pavyz
džiui, pagal sutartį su Len
kija, iš Vilniaus krašto ga
lės išsikraustyti Lenkijon 
tie vilniečiai, kurie nenorės 
pasilikti Lietuvoje. Gi lietu
viai, kurie randasi Lenkijos 
teritorijoje, galės persikelti 
gyventi Lietuvon. „ Panašiu 
būdu bus išspręsta ir Ryt- 
prūsijos gyventojų proble
ma. .

Italija buvo pirmutinė ša
lis pasaulyje susilaukti juo
dojo fašizmo. Nuo Musso- 
linio mokėsi Hitleris, Sme
tona ir visi pasaulio f ašis-' 
tiniai juodašimčiai ir krau
geriai. Ir iki pat užpereitų 

”metų Italijoj siautėjo fa
šizmas. Šiaurinė jos dalis 
ir šiandien tebėra fašistų 
rankose. ■

Aišku, kad per daugiau 
kaip dvidešimt metų siau
tėjimo fašizmas buvo sulei
dęs šaknis giliai į visuome
nės kūną. Demokratinėms 
jėgoms buvo be galo sunku 
atsilaikyti prieš juodmarš- 
kinių teroristų gaujas.

Iš kitos pusės, tos sun
kios ir baisios demokratinių 
jėgų kančios išmokino jas 
vienos amžinosios tiesos, 
atsieit, kad galybė tesiran- 
da vienybėje. Komūnistai ir 
socialistai išmoko susikal
bėti ir bendrai veikti. Tai 
didžiausia i s t o r in ė pa
moka, kuria, reikia tikėtis, 
pasinaudos pokariniam gy
venime kitų europinių kraš
tų darbo žmonės. Naujoji, 
pokarinė demokratija rem
sis darbininkų klasės vieny
bės jėgomis.

To, matyt, nesupranta 
bei nenori suprasti senojo 
tipo socialdemokratai. Jie
nieko nepamiršo ir nieko 
neišmoko. Jie tebesilaiko 
tos filozofijos, kad tarpe 
komunistų ir socialistų te
gali būti mirtinosios kovos 
santykiai. Tai filozofija, 
kuri ne vienoje šalyje, ypa
tingai Vokietijoj ir Italijoj, 
pražudė demokratijas ir už
traukė ant žmonių fašistinę 
koronę ir pagaliau dabarti
nį karą. Juk šiandien nie
kam netenka abejoti, jog 
jeigu anais metais Vokieti
jos socialdemokratai būtų 
priėmę komunistų bendrojo 
fronto pasiūlymą, Vokieti
joje hitlerizmas nebūtų įsi
galėjęs. Šiandien to nema
to tiktai amžinai politiškai 
apjakęs žmogus.

Po šių kelių pastabų, dar 
kartą tenka pereiti prie I- 
talijos. Ypatingai Amerikos 
darbininkai' negali nuleisti 
akių nuo Italijos. Kur link 
Italija žada eiti po karo? 
Ar senuoju demokratinių 
jėgų pasidalinimo keliu, ku
ris 1923 metais privedė prie 
fašizmo įsigalėjimo, ar 
naujuoju, vienybės ir san- 
darbininkavimo keliu, ku
ris turi vesti į naujosios, 
aukštesnės demokratijos 
formas ?A

Amerikos socialdemokra
tai, kurie turi Socialdemo
kratų Federaciją, kurie lei
džia anglų kalba “The New 
Leader”, o žydų kalba 
“Forwards”, pasimojo nu
statyti Italijos darbo žmo
nėms gaires. Jiems labai e- 
nergingai padeda Amerikos 
Darbo Federacija, ypatin
gai International Ladies 
Garment Workers Union 
dubinskinė klika. Toje uni
joje labai skaitlinga grupė 
yra italai, kuriem vadovau
ja senosios mados menševi
kas Luigi Antoninį. Jam 
pagelbsti Vanni B. Monta
na. Abudu šitie itališki men
ševikai buvo nuvykę Itali
jon mokinti Italijos sociali
stus, kaip jie turi kovoti 
prieš komunistus. Abudu 
sugrįžo nusivylę ir nusimi
nę. Abiejų misija pasibaigė 
didžiausia negarbe. Dabar 
abudu jie verkia ir dejuo
ja.

Antonini ir Montana te- 
begieda savo senąją gies
mę. Laisvės skaitytojai jau 
yra girdėję apie Antoninio

misijos Italijon nepasiseki
mus. Dabar apie savo misi
ją raportuoja Vanni B. 
Montana (“The New Lea
der”, kovo 24 d.). Montana 
pranešimas mažai tesiskiria 
nuo Antoninio gailiosios 
raudos. Jis tik plačiau išsi- 
reiškia apie naujuosius Ita
lijos Socialistų Partijoj va
dus. Daugiausia tenka tos 
partijos pirmininkui Pietro 
Nenni.

“Pietro Nenni”, sako 
Montana, “yra puikus kal
bėtojas ir rašytojas. Savo 
politinėje karjeroje jis bu
vo labai nepastovus iki su
sidarymo Francūzijoj Liau
dies Fronto. Nuo to laiko 
jis tapo nuosaikiu skelbėju 
bendrojo fronto su komuni
stais”.

Tame, Montanos suprati
mu, ir glūdi visa “nelai
mė.” Nei jam, nei Antoni
mui nepavyko Nenni išmuš
ti arba iškreipti iš tos tei
singos pozicijos. Bandė jie 
jį įtikinti, kad jis klysta ir 
griešija, nepasisekė. Bandė 
jį papirkti (nes Antonini 
buvo nusivežęs arti ketvir
tadalio miliono dolerių iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos iždinės), taip pat be pa
sekmių.

Pačioje Italijos Socialistų 
Partijoje jie užtikę nemažai
opozic. Nennio . vadovybei, 
suradę senų socializmo ve
teranų, bet opozicijos nelai
mė esanti tame, kad jinai 
neturi vadovybės. Labai 
daug vilčių buvę sudėta ant 
Ignazio Silone. Silone buvęs 
Italijos anti-fašistinio slap
tojo judėjimo vadas ir so
cialistas. Buvę manyta, kad 
Silone stos Nenni pozici
jom Tačiau, girdi, Silone 
juos baisiai suvylė, nes jis 
irgi stoja už bendradarbia
vimą su komunistais. Net 
ir senelis Modigliani, kadai
se buvus smarki figūra Ita
lijos socialistų eilėse, po aš
tuoniolikos metų ištrėmime, 
sugrįžęs • Italijon, klauso 
Nenni vadovybės!

Vadinasi, nebeliko me
džiagos Socialistų Partijoje 
tokiai opozicijai, kuri galė
tų apsidirbti su Nennio va
dovybe. Todėl Montana siū
lo j ieškoti naujų jėgų “iš
gelbėjimui Italijos demok
ratijos”. Dabartinė tos par
tijos linija tiktai lošianti į 
Italijos Komunistų Parti
jos rankas. “Nennio politi
ka reikalauja pilno apsijun- 
gimo su Komunistų Partija 
su tikslu ilgainiui susilieti į 
vieną partiją,” desperatiš
kai šaukia amerikoniškas 
itališko kraujo menševikas. 
Bet tai vienintelė gera ir 
teisinga politika. Jai prie
šintis gali tiktai paskuti
niai darbo žmonių ir demo
kratijos priešai.

Herbert Sorrell, Conference 
of Studio Unions (Federaci
jos) prezidentas, kuris šio
mis dienomis grūmojo streiku 
judžių pramonei.

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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VERTĖJO PRAKALBA
Valentino Katajevo vardas naujojoje ru

su literatūroje yra plačiai žinomas. Jis gi
mė 1897 m. Odesoje, mokytojo šeimoje. Jau 
1909 m., dar būdamas gimnazistas, jis iš
leido pirmuosius savo eilėraščius. 1915 m. 
savanoriu stojo j kariuomenę ir dalyvavo 
Didžiajame kare. Buvo du kartus sužeistas 
ir apnuodytas dujomis, žymiausi V. Kata
jevo kūriniai — apysakos “Tėvas,” “Išei
kvotojai,” dramos kūriniai — “Skritulio 
kvadratu ra,” “Laike, pirmyn!”, “Gėlių ke
lias.” Paskutiniai jo prozos darbai — “Bal
tuoja burės tolumoj” (originale “Baltuoja 
burė vienišoji,” parašyta 1935-1936 m.) 
i)- “Aš, darbo liaudies sūnus” (1937 m.).

V. Katajevo dramos buvo vaidinamos 
Paryžiuje, Praboje, New Yorke, Londone. 
Jo knygos yra išverstos beveik i visas Va
karų Europos kalbas.

Pagal V. Katajevo romaną “Baltuoja 
burės tolumoj” yra pagamintas filmas. Be 
to, šis kūrinys rodomas ir teatrų ‘scenose.

Kuo V. Katajevas patraukia ii' sužavi ne 
tik rusų, bet ir Vakarų Europos skaitytoją?

Katajevo kūriniuose, ypač paskutiniuose, 
gili humaniška idėja su tokiu nesiduodan- 
čiu pamėgdžioti lengvumu, skaidrumu, gy
vumu yra Įkūnyta meno vaizdais, kaip tai 
tegali pajėgti tik didelio masto rašytojas. 
Katajevo vaizduojami žmonės, nors kartais 
nubrėžti vos keliais bruožais (pav., moky
tojas Bačejus šiame romane), skaitytojo 
sąmonėje visam laikui palieka gilią, neiš
dildomą žymę.

Romano “Baltuoja burės tolumoj” veiks
mas vyksta prieškarinėje Odesoje ir netoli 
jos. J ramų mokytojo Bačejaus šeimos ir 
žvejo sūnaus Gavriko gyvenimą audringai 
įsiveržia 1905 m. Įvykiai. 1905 m. —- lemia
mieji metai didžiulės Rusų imperijos gy
venime. Tais metais prislėgta Rusijos liau
dis, o drauge ir mažesnės tautos, slegiamos 
nepakeliamai sunkios carizmo naštos, sten
giasi nuo savo pečių nusimesti'sunkią prie
spaudos leteną. 1905 m. revoliucija ir Lie
tuvoj randa platų atbalsį — ir lietuviai de
da visas pastangas iškovoti sau žmonių tei
ses. Šis laikotarpis ryškiausią atspindį rado 
mūsų literatūroje J. Dobilo romane “Blū- 
de” ir B. Sruogos dramoje “Baisiojoj nak
tyj.” Juo Įdomiau mūsų skaitytojui pama
tyti, kaip rusų rašytojas vaizduoja šį lais
vės'kovų ir sukrėtimų laikotarpį.
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Šiaip ar taip, 1905 metų įvykiai tėra fo
nas, kuriame vyksta romano veiksmas. Šia
me fone V. Katajevas įgudusio menininko 
ranka piešia žmonių ir gamtos paveikslus, 
ir sunku pasakyti, katrie yra labiau pavy
kę. Romano centre stovi du herojai vaikai
— inteligento sūnus Petia ir žvejo sūnus 
Gavrikas. Tokio psichologinio gilumo, mo
kėjimo įžvelgti į vaikų sielą, suprasti jų 
slapčiausias mintis ir norus tegalime rasti 
tik labai reto rašytojo, kuris rašė apie vai
kų gyvenimą, kūryboje. Gal tik vienas Mar
kas Twainas, Amerikos rašytojas, savo 
“Tomo nuotykiais” šiuo atžvilgiu tegalėtų 
lygintis su Katajevu. V. Katajevas, panau
dodamas, matyti, savo paties autobiografi
nę medžiagą, pasirodė mokąs taip nuosta
biai įeiti į vaiko dvasinį pasaulį, jog jam 
pavyko sukurti be galo gyvus, ryškius, sub
tiliai niuansuotus centrinių romano veikėjų 
paveikslus. Tačiau ir antraeiliai asmens— 
matrosas Žukovas, Peties tėvas, Gavriko se
nolis, Terentijus, autoriaus nutapyti ryš
kiai, su lygia meile ir šiluma.

Antras dalykas, kuris skaitytoją žavi ir 
stebina šioje knygoje, — tai liepsningas 
gamtos spalvingumas. Kiekvienoje smulk
menoje — besisupančioj jūros bangoj, gė
lelėj, siūbuojančioj lengvame vėjuje, debe
sy, miesto gatvėj ir net grindinio akmeny 
autorius randa tiek subtiliausių spalvos, 
garso ir kvapsnio atspalvių, jog skaitytojas 
nejučiomis plečia akis, staiga neregėtą gro
žį atidengdamas net tose smulkmenose, ku
rios jam kasdien atrodydavo proziškos ir 
neįdomios, ši knyga skaitytoją moko su
rasti džiaugsmo kiekvienoje mažutėje 
smulkmenoje ir ragina giliau pažinti muB 
apsupančią gamtą, kuri už mūsų pastangas 
dosniai užmoka stebuklinga, neišsemiama 
savo turtų versme.

Sunku pasakyti, kam ši knyga įdomesnė
— vaikams ar suaugusiems. Vaikai joje ras 
veikėjus, kurie puikiai moka žaisti jų žai
dimus, džiaugtis ir liūdėti, kuriėms, paga
liau, duota laimė būti herojiškiems. Suaugę 
skaitytojai prisimins iš šios knygos savo 
pačių vaikystę, pilną humoro ir tragiškų 
tonų, ras giliai menišką tam tikro istorinio 
momento paveikslą ir ligi smulkmenų, tikrą 
mažų ir didelių žmonių psichologiją, kuri 
visada buvo ir bus pagrindinė romano gija.

ši knyga, tolima bet kokiai didaktikai, 
turi tačiau gražią pedagoginę mintį. Vai
kus ji moko drąsos, pasiaukojimo, draugiš
kumo. Suaugusiems atveria mažųjų pasaulį 
ir ragina mokytis mūsų mažuosius brolius 

suprasti, atjausti ir padėti jiems sunkiomis 
jų gyvenimo valandomis.

Knyga, kuri, bendra rusų ir užsienio kri
tikų nuomone, daro garbę rusų literatūrai 
ir statoma pirmojoj geriausių kūrinių eilėj, 
kaip viena auksinio rusų literatūros fon
do knygų, reikia manyti, ir mūsų skaityto
jų bus mėgstama, nes tai knyga, kurios 
sunku nemėgti.

šioje trumpoje prakalboje nebent reikėtų 
dar pastebėti, kad versti Katajevą — reto 
sunkumo uždavinys. Katajevo stilius per
regimas, trapus, tartum ploniausias stiklas, 
ir netinkamai parinktas žodis gali sugriauti 
jo vaizdą, jo skambantį sakinį, gali uždėti 
šiurkščią dėmę jo skaidrioje, žėrinčioje ir 
banguojančioje akvarelėje. Vertėjas šį ver
timą dirbo atsidėjęs, žinoma, ne jam spręs
ti, kaip šis darbas pasisekė.

čia norisi pasiaiškinti, kodėl .kiek pakeis
tas vertime šios knygos vardas. Originale 
knygos antraštė — “Baltuoja burė vieni
šoji.” šis pavadinimas kiekvienam skaity
tojui rusui siejasi su garsiuoju Lermonto
vo eilėraščiu, sukeldamas tam tikrą vaizdą 
ir nuotaiką. Mūsų skaitytojui tos asocia
cijos nėra, ir taip išversta antraštė lietuviš
kai nekaip skamba. Tikiuos veikalui nepa
kenkęs, duodamas jam kiek kitokią lietuviš
ką antraštę.

Už daugelį lietuviškų jūrinių terminų, var
tojamų šiame vertime, vertėjas jaučia padė
kos jausmą Palangos žvejo sūnui žurnalistui 
St. Vainorui. Deja, tų terminų mes turime 
per maža, kad nereikėtų, greta jų, verstis 
ir tarptautiniais žodžiais.

Skaitytojas pastebės, kad knygoje var
tojama iš viso nemaža tarptautinių žodžių. 
Nemanau, kad tai būtų knygai minusas: tie 
žodžiai įgudusiam skaitytojui nebus jokia 
sunkenybė, o jaunesnis skaitytojas galės 
Įsigyti jam gyvenime būtinai reikalingų 
tarptautinių žodžių atsargą, kuri būtina 
kiekviename žingsnyje į kultūrą.

Knygoje paaiškinimai beveik visi pada
ryti vertėjo.

PIRMAS SKYRIUS
Apie penktą valandą ryto ekonomijos 

(Ekonomija — čia reiškia stambus dva
ras) diendaržyje nuskambėjo trimito 
garsas. Tas garsas, draskomai perveria
mas ir tartum suskilęs į daugybę muzi
kinių pluoštų, išsidriekė per abrikosų 
sodą, išskrido į tuščius stepuS, prie jū
ros, ir ilgai ir liūdnai aidėjo skardžiuose 
pamažu tylančio aido atgarsiais.

, Tai buvo pirmasis signalas diližanui 
(Diližanas (pr.) — daugiavietė karieta 
palaikyti nuolatiniam susisiekimui, da
bar nebevartojama) išvykti.

Viskas buvo baigta. Atėjo karti atsi
sveikinimo valanda.

Tiesą sakant, atsisveikinti nebuvo ko. 
Negausingi vasarotojai, išgąsdinti įvy
kių, ėmė išvažinėti vasaros viduryje.

Šiuo metu iš atvažiavusių fermoje te
buvo likusi Odesos mokytojo, pavarde 
Bačejaus, šeima — tėvas ir du berniu
kai: trejų su puse ir aštuonerių su puse 
metų. Vyresnysis buvo vardu Petia, o 
jaunesnysis — Pavlikas. Tačiau ir jie 
šiandien apleido vasarinę. ,

Tai jiems grojo trimitas, jiems vedė iš 
arklidės didelius, žvilgančiai juodus ark
lius.

Petia nubudo dar anksti prieš trimitą. 
Jis miegojo neramiai. Jį pažadino paukš
čių čirškėjimas. Jis apsitaisė ir išėjo į 
orą.

Sodas, Stepai, kiemas — viskas buvo 
šaltoje ūksmėje. Saulė kilo iš jūros, ta
čiau aukštas skardis dar ją dengė.

Petia buvo apsitaisęs miestiška šven
tadienine eilute, iš kurios jis per vasarą 
smarkiai išaugo: vilnonė mė
lyna matrosiška bliuzelė su pritai
sytomis i š i 1 g a i apykaklę bal
tomis juostelėmis, trumpos kelnaitės, 
ilgos fildekosinės (Fildekosas (pranc.) 
— medvilniniai-verpalai, panašūs į šilki
nius siūlus, vartojami trikotažo dirbi
niams) kojinės, batai su sagomis ir ap
vali šiaudinė skrybėlė su dideliais bry
liais.

Šiurpdamas nuo šalčio, Petia pamažu 
apėjo ekonomiją, atsisveikindamas visas 
vietas ir vieteles, kur jis taip puikiai 
leido vasarą.

Visą vasarą Petia išbėgiojo beveik 
nuogas. Jis įdegė kaip indėnas, pripra
to vaikščioti basas po dygius, maudyda
vos tris kartus per dieną. Ant kranto 
jis nuo kojų ligi galvos išsitepdavo rau
donu jūros moliu, išbraižydamas krūti
nėje raštus, ir nuo. to iš tikrųjų daryda
vos panašus į raudonodį ypačiai, jeigu 

įsmeigdavo į plaukų verpetą mėlynai 
žydrų plunksnų tų nuostabiai gražių, vi
sai pasakiškų paukščių, kurie suko liz
dus skardžiuose. Ir dabar, po visos šios 
išlaisvos, viakščioti su ankšta vilnone 
matrosiška bliuzele, su kandžiojančiomis 
kojinėmis, su nepatogiais bateliais, su 
didele šiaudine skrybėle, kurios gumelė 
nutrina ausis ir spaudžia gerklę!

Petia nusimetė skrybėlę ir užmetė ją 
už pečių. Dabar ji kabaldavo už nugaros 
kaip kraitelė.

Praėjo dvi drūtos antys, gyvai besi- 
šnekučiuodamos, su panieka pažvelgda
mos į nusitaisiusį berniuką kaip į sveti
mą, ir viena po kitos niurktelėjo po tvo
ra.

Ar tai buvo demonstracija, ar jos iš 
tikrųjų jo nepažino, tačiau Petiai staiga 
pasidarė taip sunku ir liūdna, jog jis 
buvo bepravirkstąs.

Jis visa siela pasijuto esąs svetimas 
šiame šaltame ir tuščiame ankstybo ryto 
pasaulyje. Net duobė daržo kampe, nuo
stabi gili duobė, kurios dugne taip įdo
mu ir taip paslaptinga būdavo lauže 
kepti bulves, — ir ta pasirodė keistai 
svetima, nepažįstama.

Saulė kilo vis aukštyn.
Nors kiemas ir sodas vis dar tebebuvo 

paunksmėje, tačiau jau ankstybieji spin
duliai skaidriai ir šaltai auksino raus
vus, geltonus ir mėlynus moliūgus (mo
liūgas—lot. Cucurbita Pepo), sudėlio
tus ant meldinio stogo tos drėbtinės 
trobelės, kur gyveno sargai ir virėja.

Užsimiegojusi virėja su languotu na
mų darbo sijonu ir storos drobės marš
kiniais, išsiuvinėtais juodais ir raudo
nais kryželiais, su geležinėmis šukomis 
nesutvarkytuose plaukuose, iš virtuvo į 
slenkstį kratė vakarykščias anglis.

Petia pastovėjo prieš virėją, žiūrėda
mas, kaip šokinėja stikliniai karoliai 
ant jos seno, raukšlėto kaklo.

— Išvažiuojate? — paklausė ji abe
jingai.

— Išvažiuojame, — atsakė berniukas 
sudrebėjusiu balsu.

— Laimingai.
Ji nuėjo prie vandens vežamosios sta

tinės, apvyniojo ranką į languotos kar
tūninės apatinį kraštą ir atmušė volę.

Stora srovė lanku sudavė į žemę. Že
me ėmė ristis apvalūs blizgą lašai, įsivy- 
niodami į pilkus dulkių miltelius.

Virėja pastatė po srove virtuvą. Vir
tuvas ėmė inkšti, prisipildydamas švie
žio, sunkaus vandens.

Ne; visai' niekas jo neatjautė.
Kroketo aikštelėje, vejoje, lapinėje — 

visur ta pati nedraugiška tyla, niekur 
nėra žmonių.

O juk taip linksma, taip šventadieniš
ka buvo čia visai neseniai! Kiek gražu
čių mergaičių ir išdykėlių berniukų! 
Kiek' , išdykavimų, \ žaidimų, muštynių, 

Šis paveikslas trauktas New Yorke New Madison Square Garden susirinkime, 
kuris buvo sušauktas CIO unijų užgyrimui Yaltos konferencijos ir Londono pa
saulinės darbo unijų konferencijos nutarimų. Čia kalbėjo CIO prezidentas Philip 
Murray, Anglijos darbo unijų atstovas Citrinę, Tarybų Sąjungos unijų atstovas 
Kuznetsov ir ambasadorius Gromyko, Sidney Hillman ir kiti.

Čia gyvena būrelis lietuvių, 
yra viena pašalpinė draugystė, 
bet mažai ką vęikia, yra ir 'biz
nierių, bet visi tik savo reika
lais rūpinasi, o apie pagalbą 
Lietuvos žmonėms niekas nesi
rūpina. Čia galėtų surinkti 
apsčiai drapanų ir gauti aukų, 
tik gaila, kad kol kas niekas 
neužsiima. Visi žinome, kad 
Lietuvoj reikalingos drapanos 
ir čeverykai, o Čia pas daugelį 
yra atliekamų. Ar nereikėtų 
tuo klausimu susirūpinti?

F. S. Velionis kis.

vaidų, susitaikymų, pabučiavimų, bičiu
lysčių !

Kokią puikią šventę surengė ekonomi
jos šeimininkas Rudolfas Karlovičius 
vasarotojams savo žmonos Luizės Fran- 
cevnos gimimo dieną! •

Petia niekad neužmirš šios šventės.
Rytą po abrikosais buvo padengtas di

džiulis stalas, apstatytas laukinių gėlių 
puokštėmis. Jo vidurį užėmė riebus dvi
račio didumo riestainis.

Trisdešimt penkios degančios žvakės, 
susmaigstytos į prašmatnią tešlą, tirš
tai apibarstytą cukriniais miltais, rodė 
sukaktuvininkės metų skaičių.

Visi vasarotojai buvo pakviesti po ab
rikosais rytinės arbatos.

Diena, parsidėjusi taip iškilmingai, 
ėjo taip pat ir baigėsi kostiumuotu vai
kų vakaru su muzika ir fejerverkais.

Visi vaikai apsidarė iš anksto pasisiū
dintais kostiumais. Mergaitės pavirto 
undinėmis ir čigonėmis, o berniukai — 
indėnais, plėšikais, kinų mandarinais, 
matrosais. Visi turėjo puikius, skaid
rius įvairiaspalvius perkelinius arba po
pierinius kostiumus.

Šnabždėjo papirosinis sijonėlių ir ap
siaustų popierius, ant vielos stiebų lin
gavo dirbtinės rožės, sroveno šilkiniai 
būgno raikščiai.

Bet visų geriausią kostiumą — žino
ma, žinoma! — turėjo Petia. Tėvas pats 
meistravo jį dvi dienas, visą laiką krin
tant jo pince-nez. Jis žemažiūriškai ap
vertė gumiarabiką, į barzdą murmėjo 
baisius prakeiksmus “šios kvailystės” 
rengėjų adresu ir, apskritai, visaip reiš
kė savo pasibiaurėjimą “kvailiausiu 
prasimanymu.”

Bet’, žinoma, jis gudravo. Jis tiesiog 
bijojo, kad kostiumas išeis blogas, bijojo 
apsigėdinti. Kaip jis stengėsi! Bet dėlto 
ir kostiumas, kad ir ką kalbėtų, išėjo 
nuostabus.

Tai buvo tikri riterio šarvai, moka
mai sulipdyti iš auksinio ir sidabrinio 
Kalėdų eglutės popieriaus, užtempto ant 
vielinių grobių. Šalmas, papuoštas iškil
mingu sultanu, atrodė lygiai taip, kaip 
Walter Scotto riterių. Net antveidį buvo 
galima pakelti ir nuleisti.

Visa tai buvo taip puiku, jog Petia 
pastatė antroje poroje greta Zojos, visų 
gražiausios mergaitės vasarinėje, aptai
sytos rausvu gerosios fėjos kostiumu.

Juodu po ranka apėjo sodą, nukabi
nėtą kiniškais žiburėliais. Netikėtinai 
skaidrūs krūmai ir medžiai, apimti ža
lių ir raudonų bengalinės ugnies debe
sų, blykčiojo tai šen, tai ten paslaptingo
je, sodo tamsoje.

Lapinėje, prie žvakių po stikliniais 
gaubtais, vakarieniavo suaugusieji. Dru
giai lėkė iš visų pusių į šviesą ir apde
gę krito ant staltiesės.

(Bus daugiau)

Traukiniai Reikme
nų Karo Belaisviams

Karo belaisviams reikme
nų traukinys, šveicarų val
džios pristatytas, iš 50 va- 

įgonų maisto, vaistų ir ban
dažų siunčiamas į distribu
cijos centrą Mossburg, Vo
kietijoj, turėjo išvykti iš 

| Šveicarijos kovo 6 d. pagal 
iš Amerikos Raudonojo 

i Kryžiaus Atstovų Genevoje, 
Šveicarijoj, neseniai gautų 
žinių.

Pirmas trokų konvojus iš 
Šveicarijos į Vokietiją neš- 

i damas karo belaisviams 
reikmenų, turėjo išvykti se
kamą dieną, keliaujant iš 
Constance į Meersburg.

Moosburg, į šiaurę nuo 
Munich, yra arčiausias mie
stas prie Stalag VILA, ku
ri yra didelė stovykla su 
daug divizijų dėl įvairių 
tautų. Tikime, kad apie 10,- 
000 amerikiečių ten šiuom 
metu laikoma, 4,000 iš jų 
nesenai buvo perkelti iš 
Stalag Luft 111, pirmiaus 
didžiausia Amerikos lėktu
vų stovykla Vokietijoj.

Šis trokų konvojus turės 
maisto ir vaistų Lubeck ra
jonui ir Karlsbad - Marien- 
bad rajonui, kur belaisvių 
koncentravimas buvo ra
portuotas. Trokai Ameri
kos Raud. Kryžiaus prista
tyti Tarptautiniam Raud. 
'Kryžiaus Komitetui bus 
įvairuojami šveicarų (neut
ralių) darbininkų su vokie
čiais sargais.

Red Cross

Chester, Pa.
Liet. Page)b. Teik. Komite- 

I tas rengia koncertą Lietuvos 
i vaikučių naudai, kuris įvyks 
Lietuvių Salėje, 339 E. 4th St., 
.Chester, Pa., 6:30 vai. po pie
tų. (Kokią dieną?—Red.) Kon
certo programoje dalyvaus ru- i 

įsų balalaikų orkestrą ir dai
nuos Špokienė ir jos sesuo dai
nininkės. Bus ir kalbėtojų. 
Prašome ir iš Phila. atvykti į 
Chesterį ir paremti šį parengi
mą. Rep.

Tarriffville, Conn.
Mirė K. Nikielis.

Sausio 24 d. staiga mirė Ka
zimieras Nikielis, dar jaunas 
vyras, saliūninkas. Nelaimė at
sitiko, kada skiepe alaus šal
dytuve trūko kokia tai paipa, 
kokių tai garų jis pagavo į 
plaučius. Nuvežtas į ligoninę 
po kelių valandų ir mirė.

i Try It Out *
While used cooking fat doesn’t 

have to be clean and odorless, 
i it should be free from chunks of 

meat, pieces of bone and other 
• non-fat material, points out War 

Food Administration?
Bones, chunks of meat and 

gristle should be tried out, and 
the resultant fat added to the 
salvage container. Every single 
drop is precious. More used fat 
will be needed in 1945 than ever 
before, because war and civilian 
demands are expected to soar 

i far above 1944, while supply 
[ from domestic oilseed crops and 

imports has decreased.. -
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Čia Mūsų Žeme
Lietus įkyriai purkšnoją, 

iš lėto įsigerdamas į žemę, 
į rudeninę, dar neataušusią, 
vasaros karščiu prisigėru
sią žemę. Melsvi problėškiai 
danguje žada saulėtą die
ną. Papūs vėjas, išgairins 
debesis ir vėl dulkės kelias. 
Mūsų lengvoji mašina “Vi- 
llis” rieda Žemaičiu plentu. 
Štai, karo juosta, štai, nyki 
ugnies zona, kuri buvo at
skyrusi vieną Lietuvos dalį 
nuo kitos. Išlaisvintoje iš 
okupantų žemėj žaliuoja 
pasėliai, sukasi šen ir ten 
vėjiniai malūnai, maldami 
šiųmetinę duoną. Idiliškai 
platu ir, tarsi, niekas nepri
simenu karo. Čia jis praėjo 
šalymais, sriautingai ir kri
tusių nuo raudonarmiečių* 
kulkos okupantų kapus se
niai sulygino žagrė arba 
užžėlę velėna. Tebūnie jie 
prakeikti, vokiškieji oku
pantai! Mes jau regime jų 
darbus, matome ką jie pa
darė su mūsų žeme, su mū
sų vaikų ir seselių duona, 
su mūsų miestais, kaimais. 
Ten, kur nespėjo sunaikin
ti — plėšė, ten kur nespė
jo, nesugebėjo išplėšti—me
lavo, gąsdino, grąsino. Pro 
palšą lietaus rūką, neplau
tų rugių, kviečių, vasarojų 
laukuos nerautų linų plo
tuos, tarsi arkliai kolosai 
stovi sunaikinti, sudeginti 
tankai. Jie stovi atkišę sa
vo ilgus kaklus — patran
kas, ant kurių dabar tupia
si varnos, praskrisdamos į 
vakarus. Į šaltas, metali
nes sudegintų tankų sienas 
plakasi nūnai nubyrėjusio 
javo varpos. Keliu mes su
tinkame vis daugiau pės- ■ 
čiųjų ir važiuotų. Maži, vai-! 
kiški vežimėliai, krauti pa- | 
galviais, ryšuliais, iš kurių 
kartais kyšo ir apūturiuoto 
skarmalais kūdikio gaivu-' 
tė, vėl vežimai, su pririšto-! 
mis prie jų ožkomis, ret
karčiais karve. Tižiu keliu 
paskum savo turtą žings
niuoja suaugusieji, užleido 
vietas vežimuos seniems ir 
vaikams. Tai evakuotieji, 
arba vokiečių išvarytieji, 
kurie dabar grįžta į savoj 
išlaisvintas gūžtas. J ų
žvilgsniuos, klajojaneiuos 
nenuimto, priplakto prie
žemės derliaus plotuos, jų 
akyse, su kuriomis jie ste
bi į sudegintų pakelės na
mų pamatus, gali išskaityti 
tą patį, visiems jiems ben-i 
drą rūpestį: ar beras tebe- 
stovinčią savo lūšną, ar bus 
pastogė žiemai jo šeimai... 
iš kur bus paimti grūdą, ar 
besuspės užsėti nors mažą 
sklypą žiemkenčiais?

Mūsų “Villis” sustoja 
prie plento krašto ir po po
ros klausimų, jau mus ap- i 
supo moterys ir vyrai. Čia 
pat, virvutėmis pririštos jų 
ožkos. Susirūpinę veidai, 
bendro vargo, nemigo nak
tų atžymėti, tarsi visi pana
šūs. Panašūs ir jų atsaky
mai, jų skundai. Ir supran
tama! Kuriuo nors būdu 
visi jie nukentėję nuo oku
pantų, praradę maistą ir 
gyvulius, artimuosius, arba 
visko netekę, ką sunkiu 
triūsu buvo įsigiję. Senas 
valstietis, palikęs savo veži
mą peržengia griovį, įeina 
į nepjautų rugių dirvą, nu
skina keletą varpų ir ilgai, 
kantriai jas gvaldo savo di
deliame, kietame, tarsi jo 
kluono asla, delne. Paskum, 
piratu sustumęs grūdus į 
mažą krūvelę juos įsižeria 
bumon. Ir netoliese jo sto
vintieji jo artimieji ir gimi
nės žiūri, kaip žmogus 
kramto tokią vėlyvą duoną. 
Karo duoną.

— Geri! — sako valstie
tis pradžiugusiu balsu. — 
Sausa buvo vasara. Kad tik 
sėklos p r asimanytumėm, 
dar ir pasėt kaip nors gal 
suspėtumėm.

— Dieve, dieve! — sako 
moteriškė, taip pat rinkda
mos! rugių varputes, lyg 
rūtas iš darželio, rūpestin
gai jas dėdamosi į puokštę,
— kad tik tą vokietį nuva
rytų, kad tik daugiau jis 
čia negrįžtų... viską pada- 
rytumėm, ir badą, jei reiks, 
pakentėsime, ir šaltį, kad 
tik negrįžtų....

Kiekvienas iš jų turi sa
vo sąskaitas vokiečiui. Ir 
tos sąskaitos jau nebe nuo 
šių metų. Daugelio tų są
skaitų pradžios tektų j ieš
koti dar 1914-18 metais. 
Lietuviškas valstietis parei
gingas, jis nesibijojo sun
kumų, jei tik jie neišven
giami ir būtini jo paties, jo 
tautos labui. Dėl to kalbė
damas jis sako: “Jei reikės
— pakentėsime ir badą ir 
šaltį.” Karta iš kartos lie
tuvį žemdirbį lydėjo neder
liai, badmečiai, plakė bau
džiava. Valstietis grūmėsi, 
nelygioje kovoje ne kartą 
klupo ir vėl stojo ant kojų. 
Savo protu ir širdimi jis 
daug kartų raminosi, kad 
tai jam “skirta paties die
vo...” Ir visose tose netei
sybėse, socialinėse skriau
dose, valstietis suvokė kaž
kokią neišvengiamą laiko 
logiką. Tačiau valstiečiui 
nesuprantama, jo praktiš
kas, sveikas protas negali 
suvokti, kai jis mato priė
jusį prie jo namo vokietį ir 
padegantį jo namus, kai 
jis mato be jokios regimos
priežasties vokietį išsii- 

mantį ginklą, nušaunantį jo 
sūnų ir ramiai nueinantį 
tolyn. Štai, ant upelio kran
to stovėjo gražūs, pačių 
valstiečių pinigais ir talko
mis pastatyti mūrinės mo-' 
kyklos rūmai. Rūmuose ne
buvo nei karo medžiagos, 
nei turto, kuris būtų pra- 
vertęs kokiems nors kari
niams tikslams, bet vokietis : 
atėjo vieną rytą, pakišo po 
mūro pamatais miną ir mo
kyklą išsprogdino. Ir taip 
okupantas elgėsi kiekviena
me žingsnyje.

Pasižiūrėkite į okupan
tų sunaikintus Raseinius, į 
giliai sužalotą Kretingą, 
Tauragę, į neužsėtą, dirvo
nuojančią Žemaičių žemę, į 
iškirstus, nualintus miškus 
ir gojus, ir jūs suprasite to 
krašto žmonių pagiežą ir 
neapykantą vokiečiui. “Kad 
tik jis negrįžtų!...”vieninte
lis noras jų visų, tų iškan
kintų, išsklaidytų žmonių. 
Tie Telšių, Kartenos, Salan
tų apylinkių žmonės, kurie 
matė • savo vieškeliuos ir 
laukuos nors trumpas, bet 
karštas Raudonosios Armi
jos grumtynes su okupan
tais, kurie regėjo taryb. ka- 
riuomen. techniką ir kaip 
ji daužo okupantą, gali at
sakyti: “Broliai, būkite ra
mūs! Vokietis daugiau čia 
niekad negrįš!”

Prakeliaudami tas Žemai
čių krašto vietas, kur tik 
prieš pusę paros ar parą 
nusiautė karo audra, mes 
stebėjome Raudonosios Ar
mijos jėgas ir jos technikos 
pranašumo darbus. Pakeliui 
į lietuviškąjį pajūrį, lau
kuose ir vieškeliuos riogso 
pašauti gremėzdiški “Tig
rai” ir “Panteros”. Čia pat 
sudegusių vokiškų šarvuo
čių ir' sunkvežimių voros, 
pilni grioviai šalmų, grana
tų, benzino cisternų. Ir tarp 
jų dar neužkasti vokiečių

kareivių lavonai. Apsukda
mi kelią užstojančius sudau
žytus priešo tankus, su 
pergalingu šnarėjimu ir ūž
ėsiu rieda į vakarus tarybi
niai tankai. Tų vietų žmo
nėms karas jau beveik baig
tas. Dideliais būriais žemai
čiai vaikštinėja paplenčių 
ir kapstosi sudaužytos vo
kiečių technikos kapinyne, 
kas j ieškodamas sau tinka
mos noragui geležies, kas 
reikalingo ūkiui sraigto ar 
ratuko. Mažieji, basi ir 
vienplaukiai, užsirioglinę 
ant pamuštų “Panterų” ir 
“Ferdinandų” patrankų, 
sutupę it žvirbliai stebi 
praeinančius karius išva
duotojus. Tai Raudonosios 
Armijos kariai. Tai armija, 
kuri nesprogdino mokyklų, 

l nepadeginėjo kaimų, nešau- 
i do, valstieti, tavo sūnų, ku
ri atėjo apginti tavo šeimą, 
tavo žemę, tavo pasėlius!

Grįžtant iš pafrontės vėl 
tuo pačiu Žemaičių plentu, 
jau mes matėm valant žmo
nes derlių. Ką tik grįžusie
ji į savo kaimus ir sodybas, 
laikinai įsirausę į žemę ar
ba apsigyvenę vokiečių 
blindažuose, valstiečiai ėmė 
valyti nuo laukų nubyrėjusį 
javą. Keista buvo žiūrėti į 
rugiapiūtę spalio mėnesį! 
Su kokia meile, su kokiu 
rūpestingumu moterys rišo 
į menkučius pėdus kviečius, 
nepalikdamos ant žemės nė 
vienos varpos. Piovėjai, 
žingsnis po žingsnio, eida
mi lauku, kėlė lietaus pri
plaktą arba karo vežimų, 
tūkstančio kojų įtryptą į 
žemę javą. Javą, kuris tu
rėjo duot tokį puikų derlių 
ir k u r i s šįmet savo 
sėjėjui grąžins t i k 
šiaudus. Bet praeis ir tas 
negandas ir tarybinėj Lie
tuvos žemėj vėl suliūliuos 
brandūs derliai'Ntr tuos der
lius nuims ne vokietis, bet 
lietuvis valstietis. Štai, Ra
seiniai. Miestas kankinys, 
miestas, kuriame, tur būt, 
neišliko nė vieno sveiko na
mo. Tarp griuvėsių, stebuk
lu išlikęs stovi tik vienas 
žmogaus kūrėjo darbas. 
Tai skulptoriaus Grybo 
darbo stovyla: sėjantis ja
vą žemaitis. Miestas, ku
riam skulptorius dovanojo 
savo širdies ir talento kūdi
kį pavirto į griuvėsius. 0- 
kupantai nukankino ir nu
žudė miestą, kaip ir patį 
skulptorių. Matyt, kad oku
pantai norėjo sunaikinti ir 
meno kūrinį, bet jis, suaižy
tas kulkų, tasai sėjantis iš 
savo priejuostės milžinas 
stovi tarsi gyvas. Ir skulp
tūros papėdėj užrašyti žo
džiai, kuriuos be susijaudi
nimo, be apmaudo ir be ne
apykantos okupantams ne- 
perskaitys nė vienas. “Čia 
mūsų žeme” — toki skulp
toriaus Grybo žodžiai iškal
ti jo kūrinio papėdėje. 
Kaip giliai simboliška! Ir 
nužudytojo skulptoriaus 
darbas ir miesto griuvėsiai, 
ir sunaikintas derlius ir 
žmonės, kurie su tokia gai
vališka jėga vėb kelia su
mindžiotą javą iš žemės, 
kurie vėl, nepaisant ašarų, 
aukų, kančių, sėja didžiąją 
savo vilties sėklą, turi kaž
kokį amžinumo ryšį. Ne 
kartą istorijos būvyje lietu
vis pakėlė sunkius bandy
mus. Ne kartą lietuvį norė
jo pavergti vokietis ir išva
ryti jį iš jo žemės, amžius 
laistytos prakaitu ir krau
ju. Bet lenkiamas ir nepa
lenkiamas, žudomas ir vis 
gyva’s lietuvis sėjo savo 
sėklą. Ir šiandien vokiečiui 
okupantui, atėjusiam grob
ti lietuviškos žemės, nepa
vyko jos pagrobti. Simboliš
koji Raseinių stovyla, tar
si balta šmėkla, pakilusi ką 
tik iš miesto pelenų, gręs-

KAIP EINA LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGIJOS VAJUS?

Jau kovo mėnesis baigiasi 
ir laikas padaryti sutrauką, 
kaip eina Lietuvių Literatūros 
Draugijos vajus už naujus 
narius ir duoklių mokėjimas.

Kiek Gavome Naujų Narių?
Naujų narių į Draugiją dar 

gauta tik 200, tai permažai. 
Nors, gal būti tikrumoj dau
giau gauta, mat, ne visi kuo
pų veikėjai pasiskubina grei
tai duokles pasiųsti į centrą, 
gi kol centre nėra gautos duo
klės, to mes nežinome apie 
kuopoj gautus narius. Su ko
vo pabaiga stovime sekamai 
naujų narių gavime:

Kiek gavo
Kp. Miestas narių
10—Philadelphia 21
19— Chicago 17

140—Waukegan 14
86—Chicago • 11

126—Vancouver 10
2—So. Boston, 9

212—Bayonne 9
145—Los Angeles 7

1—Brooklyn 6
20— Binghamton 6
92—Cicero 6

116—Chicago 6
52—Detroit 5

8—Cambridge 4
28—Waterbury 4
55—Brooklyn 4
63—Bridgeport 4

Po 3 naujus narius gavo: 
35 kp., So. Bend, Ind.; 67 kp., 
Livingston, N. J. ir 187 kp., 
Chicago.

Po 2 naujus narius gavo: 4 
kp., Portland, Oreg.; 66 kp., 
Grand Rapids, Mich.; 79 kp., 
Roseland, 111.; 81 kp., Brook
lyn, N. Y. 136 kp., Harrison- 
Kearny, N. J.; 155 kp., Wor
cester, Mass.; 161 kp., Seat
tle, Wash, ir 190- kp., Cleve-

mingai byloja: “Čia mūsų 
žemė.”

Ir mes, išlikusieji gyvi, 
priesaikos žodžiais pakar
tosime: “Taip, čia mūsų ta
rybinės ' Lietuvos žemė. 
Mums ją apgynė tarybinių 
broliškų tautų armija, 
mums ją grąžino Raudono
ji Armija ir mes ją ginsimė 
nuo priešų, kaip ją gynė 
mūsų šlovingi bočiai!”

land, Ohio.
Po 1 naują narį gavo: 9 kp., 

Norwood; 11 kp.,’Worcester; 
13 kp., Easton; 17 kp., She
nandoah; 30 kp., Chester; 39 
kp., Scranton; 47 kp., Mon
treal ; 68 kp., Hartford; 94 
kp., Kenosha; 103 kp., Hud
son; 147 kp., Brooklyn,; 162 
kp., Toronto; 185 kp., Rich
mond Hill.

Kaip matome, tai pirmoj 
vietoj naujų narių gavime sto
vi 10 kp., Phila., kur drg. A. 
J. Smitas gavo net 17 naujų 
narių. Apskričiais, tai eina 
pirmoj vietoj 1-mas, Chicagos. 
Jis lenktyniuoja su 2-ru aps
kričiu Brooklyno.

Atgaivinta 140 Kuopa
Prieš kiek metų atgal Wau- 

kegane, 111., pakriko mūsų 
140 kuopa. Dabar dr. A. L. 
Graičiunas atgaivino tą kuo
pą, gaudamas 14 naujų narių. 
Dr. Graičiunas, tarpe kitko, 
rašo:

“Drauge šolomskai! štai, 
mūsų ALDLD 140 kuopa jau 
turi 15 narių ir jei iki kovo 
pabaigos dar dešimts naujų 
narių prirašysiu, tai pilnai bū
siu patenkintas su 25 nariais, 
tai gal iki liepos ir visą šimtinę 
sugraibysiu.”

Mes linkime dr. Graičiunui 
pasisekimo ir bujoti ALDLD 
140 kuopai.
Jau Yra 43 Garbes Kuopos

Pirmiau buvome paskelbę 
19-ką garbės kuopų. Kovo 
mėnesį prie jų prisijungia se
kamos kuopos, tai yra kurios 
pasiekė 1944 metų narių skai
tlinę, arba ir pralenkė.

Kp. Miestas
2 S. Boston
8 Cambridge

14 Minersville
20 Binghamton
21 Windsor
30 Chester
35 So. Bend
38 Scranton
42 Nashua
50 Rochester
55 Ridgewood
60 Coaldale 
76 St. Clair 
95 Kapuskasing 

100 Timmins

106 Ambridge 
109 Toledo 
124 Girardville 
126 Vancouver 
133 Camden 
138 Maspeth 
140 Waukegan 
145 Los Angeles 
207 Hart.

Kaip kurios šios kuopos yra 
gana didelės kaip ve, pavyz
džiui: 2 kp., So. Boston, jau 
pasimokėjo už 93 narius; 20 
kp., Binghamton, už 72 na
rius; 50 kp., Rochesterio už 
78 narius ir 145 kp., Los An
geles už 79 narius. Tas reiš
kia, kad prie valdybos ir ben
drai kuopos narių pastangų, 
tai ir didelė kuopa gali laiku 
sumokėti duokles ir pasiekti 
garbės kuopų stovį. Tai bend
rai jau yra 43 garbės kuopos.

tuvių gyvenimą ir kovas, tuo 
pat kartu parinkdavo Liaudies 
Balsui aukų ir gaudavo pre
numeratų. Karo sąlygose jie 
negali prisiųsti atstovo, tai 
kreipiasi į mus laiškais, kad 
pageidaujanti užsirašytų Liau
dies Balsą, kurio prenumerata 
metams $3.50, arba pagal iš
galę, paaukotų savaitraščiui.

’ Liaudies Balsas yra geras 
laikraštis, teikia daug žinių 
apie Kanados lietuvių gyveni
mą, bendrą padėtį ir deda pa
stangų, kad karas būtų grei
čiau ir su mažiau aukų lai
mėtas.

Liaudies Balsas pereitais 
metais prašė mūsų paramos ir 
drg. P. Gutauskas, Liaudies 
Balso gaspadorius praneša, 
kad Jungt. Valstijų lietuviai 
suaukavo apie $200. Dabar

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: į Sekmadieniais nėra valandų,
b—o

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 •

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Kas Sveikina Jubiliejų?
Draugiją, jubiliejaus proga, 

sveikina sekami draugai ir vie- 
netos.

Jonas Ragauskas, Shelton, 
Conn., paaukavo $20. Pinigus 
paskirstė sekamai: $10 pagal
bai Lietuvoj vaikučių, $5 ar
chyvo įsteigimui, $2.50 Lais
vės bazarui ir $2.50 Liet. Li
teratūros Draugijai jubiliejaus 
proga.

Havana, Kuba draugai pasi- 
mokėjo už žurnalą Šviesą ir 
sveikina Draugiją su $2. Pi
nigus prisiuntė A. Zaliaduonis.

K. Plaččnis ir J. Dundulis,

Liaudies Balsas vėl išsiuntinė
jo laiškus visoms Liet. Lite
ratūros Draugijos kuopoms. 
Kas norite, tai užsirašykite sa
vaitraštį, o kas galite, tai pa
aukokite pagal savo išgalę. Vi
si mes galime, po dolerį, kitą 
paaukoti kartą į metus kana
diečių laikraščio palaikymui. 
Padarykime tą.. Pinigus gali
te siųsti tiesiai Liaudies Bal
sui, arba ir per mūsų Draugi
jos centrą.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK. Sekr., 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Toledo sveikina aukodami po 
$2.

Vincas Rudaitis, Brooklyn, 
sveikina Draugiją jubiliejaus 
proga su $1.45 ir A. Čekanaus
kas, Springfield, Ill. su $1 au
ka. Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū ir prašo
me paremti Draugijos Apšvic- 
tos reikalus su jūsų išgalima 
auka.
Nepamirškite Liaudies Balsą

Lietuvai kanadiečiai leidžia 
svaitraštį Liaudies Balsą. Pir
miau, kol pasaulyje buvo tai
ka, tai kanadiečiai kasmet at
siųsdavo savo atstovą į Jungti
nes Valstijas. Jis sakydavo 
kalbas, aiškino Kanadoje lie-

Į LIETUVIŠKAS

TRAKT YRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyji

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6728.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8812

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

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

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

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

(Įsist 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
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l HELPWANTED—MALE HELP WANTED—MALE ’
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

- HELPi WANTED—FEMALE 
, REIKALINGOS MOTERYS

Lenkų Tarybos Nariai Peikia 
Londoniškę Jų Valdžią '

London. — Londoniškė 
lenkų valdžia praeitą sa
vaitę paleido Lenkų Tautos 
Tarybą. Dabar keturiolika 
tarybos narių išleido parei
škimą, peikdami londoniš- 
kius lenkų valdininkus. Jie 
pareiškia, kad “patsai tau
tinės politikos centras tu
rėtų būti namie” (Lenki
joje), ir sako, jog Londono 
lenkų valdžia su savo 
premjeru Arciševskiu pri
vedė prie to, kad “jinai vis 
labiau atitveriama nuo tal
kininkų valdžių.”

Raudon. Lakūnai Nuskandino 
Dar 12 Vokiečių Laivų

Maskva. — Raudonieji 
lakūnai ties Dancigo ir Pi- 
liavos uostais nuskandino 7 
vokiečių transporto laivus, 
viso 67,000 tonų; be to, jie 
sunaikino 3 nacių žvalgy
bos laivus, 1 submariną ir 
plaukiantįjį doką su laivu 
jame.

>
f

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Kovo 29 d., 7:30 v. v., Liet. Am. 

Piliečių Kliubo salėje. 227 Law
rence St., kalbės Vincas Andrulis, 
Vilnies redak. iš Chicagos. Įžanga 
veltui. Kviečiame visus dalyvauti, 
išgirsti prakalbą temoje: Mūsų Pa
reigos Karo Laimėjimui ir Po Karo 
— Lietuvos Reikalai ir Kaip Ame
rikiečiai Galime Padėti. Prakalbas 
rengia ALDLD 68 kp.

NEWARK, N. J.
Kovo 31 jvyks koncertas ir ba

lius. Pradžia 8 v. v.. Am.-Russian 
Center, 53 Broome St. Įžanga 60c 
su taksais. Puse pelno eis Raudona
jam Kryžiui. Tad kviečiame visus 
draugus dalyvauti. Parengimą ruo
šia Am-Russian Frat. Soc. of IWO, 
Br. 3060, Choras ir Šokikų Grupė.

(74-75)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas jvyks 

balandžio 1 d., 2 vai. dieną, pas dd. 
Kasparius, 191 S. Sherman St. Visi 
draugai dalyvaukite, turime svarbių 
reikalų aptarti. — Sekr. (74-75)

WILKES-BARRE, PA.
Plymouth© Liet. Taut. Kapinių 

Bendrovės metinis susirinkimas 
jvyks 1 d. balandžio, 2 vai. dieną. 
40 Ferry St., Plymouthe. Visi šėri- 
ninkai ir sklypų savininkai kviečia
me dalyvauti šiame susirinkime, tu
rime daug reikalų apkalbėti, kaip 
tai apie gerovę kapų ir jų apžiūrė
jimą. taipgi prašome užsimokėti už
vilktas duokles. Reikės ir kapų val
dybą išrinkti visiems metams. Kvie
čiame visus laisvų minčių žmones 
dalyvauti. — C. S. Kasparas, sekr.

(74-75)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Barausko, paei

nančio iš Šiaulių apskr., Mankiškių 
kaimo. Dabar jisai gyvena Cam
bridge, Mass., ar netoli to miesto. 
Yra svarbus reikalas, liečiantis žu
vimą kare jojo sūnaus Jono Ba
rausko. Prašau greit atsiliept, arba 
žinanti jj, praneškit jo antrašą.

Mrs. M. Yanches, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. (73-74)

Vokietijos miesto Bonn griuvėsiai. Amerikiečiai valo 
juos nuo “snaiperių.”

CLEVELANDO ŽINIOS
Kas Buvo ir Kas Bus.

Kovo 11 d. vietinis Moterų 
Kliubas minėjo moterų dieną 
ir tam tikslui surengė gražų 
koncertą. Programe be vietinio 
Mot. Choro ir solistų J. Kra- 
snicko ir V. Čypiūtės, dalyvavo 
ir chicagietės dainininkės K. 
Abekienė su A. Kenstavičiene 
ir reikia pasakyti, jog visas šio 
koncerto programas 'buvo taip 
rūpestingai paruoštas, kad ir 
nepermaldaujamas kritikas ne
būtų suradęs spragos jokiai 
kritikai. Moterų choro mokyto
ja drg. M. Mačionienė, mato
mai padėjo daug pastangų, su- 
mokindama daug naujų gražių 
dainų, o be to choras ir skai
čiumi gerokai paaugęs. Chica
gietės dainavo duetus ir jų 
gražūs ir puikiai suderinti bal
sai žavėto žavėjo mūsų publi-
ką, kuri nepavydėjo joms ap
lodismentų ir daugelis net 
klausė, kaip greitai joms bus 
surengtas kitas koncertas. Ne
abejoju, kad kitas tokis kon
certas būtų dar sėkmingesnis 
ir skaitlingesnis, nes atsilan
kytų visi tie, kurie girdėjo ir 
kurie negirdėjo jas dainuojant. 
Numatoma, kad kliubietės su 
šiuom koncertu turėjo pasek
mes visais a&vilgiais; taip tan
kiausia ir esti, kas nuoširdžiai 
dirba, tas turi ir geras pasek
mes.

Kadangi kovo mėn. yra mo
terų mėnesis, tai Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo. Kom. ir paskel
bė tokį vajų, kad kiekviena 
amerikietė motina šį mėn. pa
sveikintų motinas Lietuvoje, 
pasiųsdama bent mažą joms 
dovanėlę. Todėl vietinio L.P.T. 
Kom. pirm, ir atsišaukė per 
spaudą į vietos lietuvius, kad 
eidami į virš minėtą koncertą 
atneštų ir savo dovanėles dėlei 
Lietuvos motinų bei jų kūdi
kių, o kuriems nepatogu tokie 
dalykėliai supirkinėti, galės pi
nigais paaukauti, o mūsų ko
misija pasirūpins tatai supirkti 
ir uždėję jūsų vardą ir antra
šą ant tam tikrų kortų pasiųs 
Lietuvon.

Šis atsišaukimas tapo cleve- 
landiečių išgirstas ir į jį gra
žiai atsiliepė, o kad dar pato
giau publika galėtų nupirkti 
dovanas, tai draugės K. Ro- 
mondienė ir R. Andriušiūnienė 
supirko materiją, o viena 
draugė Andriušiūnienė pasiuvo 
net 19 gražių mergaitėms dre
siukių, kurios visos buvo suka
bintos svetainėje.
Pirm. J. ž. programo protar
pyje paaiškino publikai apie 
esamą vajų bei kitus Liet. 
Pag. Teikimo Kom. nuveiktus 
didelius darbus dėlei Lietuvos 
žmonių labo ir paprašė publi
kos, kad norėdami ką nors pa
siųsti Lietuvos vaikučiams, gali 
nupirkti pasirinkę bent vieną 
iš tų sukabintų dresiukių, pri
segti korčiukę su savo vardu ir 
antrašu, o mes, komisija, pasi
rūpinsime jų pasiuntimu Lie
tuvon. .

Programui užsibaigus šie 
raugai bei draugės nupirko do
vanas Lietuvos mergaitėms:

J. Samuolis nupirko 2 dre- 
siukes po $2, — $4.00.

K. Jonilienė nupirko 2 dre- 
siukes po $2.50 — $5.00.

A. Rubienė nupirko 1 dresiu- 
kę už $3.00.

D. Lesnikowski nupirko 1 
dresiukę už $5.00.

Drg. A. Pacevičius aukavo 
$10.00 ir prašė nupirkti dova
nas vienam vaikui ir vienai 
mergaitei.

Draugės A. Radzevičienė, 
M. Jenuškevičienė ir M. Rau- 
linaitienė atnešė ir pridavė sve
tainėje jų gražias dovanas pa
siuntimui. Daugelis prižadėjo 
greitu laiku mums priduoti sa
vo ruošiamas dovanas, taigi 
malonėkite visi savo prižadus 

‘išpildyti ir nevėluoti, nes pa
baigoje kovo mėn. mes išsiųsi
me šį siuntinį.

L. P. T. Kom. Veikimas.
Kovo 20 d. įvyko Kom. mė

nesinis susirinkimas, iš kurio 
matosi gražios mūsų veikimo 
pasekmės. Aukų šį sus. pri
duota sekamai:
LLD 57 kuopos auka $35.00 
Moterų Kliubo auka $32.00 
J. žebrys už parduotas

dresiukes etc. 29.00
A. Norvilienė nup. dovanų 7.00

Viso $103.00
Nutarta $100 pasiųsti į 

Centrą dėlei supirkimo reika
lingiausių dalykėlių Lietuvos 
žmonėms, o už likusius mūsų 
ižde gal šį tą ant vietos supir.k- 
sime. Drabužių taisymo ir 
tvarkymo komisija raportavo, 
jog daug yra surinktų drabu
žių, tik reikia biskelį didesnės 
talkos, kad juos visus sutvar
kyti ir prirengti siuntinį; be 
to, jos turi surinkusios daug 
audeklo užtenkamai dėlei .kelių 
desėtkų dresiukių, tik reikia 
daugiau siuvėjų. Pereitą dra
bužių tvarkymo dieną susirin
ko tik 4 darbininkės, būtent 
draugės K. Romandienė, A. 
Šimkienė, S. Seimonienė ir A. 
Radzevičienė. Nežiūrint šių 
draugių darbštumo, jos viso to 
darbo negalėjo nudirbti.. Drau
gės moterys, turėdamos liuoso 
laiko panedėliais, atsilankykite 
į drabužių taisymo vietą, 1272
E. 71 St. ir pagelbėkite šiame 
taip svarbiame darbe su min- 
čia, kad jūs atliekate gražų 
labdarybės darbą, už kurį Lie- 

LPT. Kom.Įtuvos žmonės bus jums labai 
dėkingi.

Fašistų Ambicijos ir
Nepasisekimai.

Skaitau “Tėvynėje” žiurio ir 
Kurpiaus rezoliuciją Prez. Roo- 
seveltui. šie tautos “didvyriai” 
duoda pamokslą Prez. Roose- 
veltui, kodėl jis neiškėlė Lie
tuvos klausimą Yaltos konf. ir 
nereikalavo visus rusus praša
linti iš Lietuvos, nes to būk 
reikalauja Atlanto Charteris, 
mat Atlanto Charteryj pažy
mėta, kad visos mažosios vals
tybės turėtų teisę pačios apsi
spręsti savo reikalus. Pasirodo, 
jog tiems žmonėms dar nežino
ma, kad Lietuvos liaudis savo 
reikalus pati apsisprendė 
daug anksčiau, negu Atlanto 
iCharteris buvo parašytas tai 
yra 1940 m. Smetoną pravijo. 
Tą patį padarė ir kitos -Pabal
ti jos valstybės, todėl jų klau
simą nesprendė jau įvykusios 
ir nespręs dar būsiančios visų 
didžiųjų .konferencijos, nežiū
rint, kad tatai įvykinta neatsi
klausus nei žiūrio nei Kur
piaus, nei kitų jų sekėjų.

Didel/i Siekiai, Mažos Pasekmės
Nors jau tų viršminėtų žmo

nių Lietuvai drabužių rinki
mas seniai užsibaigė, bet vistik 
reikėtų peržvelgti tuos jų dide
lius siekius ir jų nepasisekimų 
priežastis.

žiuris, Karpius ir Dr. Tamo
šaitis dėjo visas pastangas tą 
komitetą sudaryti iš vietos žy
mių svetimtaučių žmonių. Jie 
buvo pasikvietę į tą kom. se
kamus ašmenis: P. Bellamy, 
Plain Dealer leidėją Spencer 
Irwin, Plain Dealerio svetimų 
šalių redaktorių, Edwin Blyth- 
in, buvusį miesto majorą, o da

bartinį Russian War Relief 
pirm. Rabiną David • Gemith, 
pirm, žydų Tarybos Dr. ir jo 
moterį Elia Coplin, Dan Weiss, 
prez. Kinsmon žydų Centro, 
Lody Huml, valstijos seimo 
narys, ir James Metzenbaum, 
valstijos senatorius. Iš šių 
žmonių jie manė sudaryti ko
mitetą Lietuvos gelbėjimui.

Kad sklandžiau tą viską pra
vesti, jie noromsriienoroms tu
rėjo kreiptis į Russian War 
Relief informacijų. Paaiškinę 
savo “didžiuosius” veikimo-šel- 
pimo Lietuvos planus, gavo at
sakymą, kad tokis komitetas, 
tai yra Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetas jau seniai vei
kia ir patarė jiems prisidėti ir 
bendrai dirbti Lietuvos žmonių 
sušelpimui. Suprantama, jeigu 
jiems būtų rūpėję šelpimas 
Lietuvos žmonių, jie būtų tai 
paklausę, bet jiems tik rūpėjo 
tuos žymius žmones pasistatyti 
savo pryšakyje, o už jų pečių 
virti fašistinę smalą. Kad aiš
kiau suprasti skirtumus tarpe 
L. P. T. Kom. ir jų tveriamo 
tam pačiam tikslui kom. R. W. 
Relief pakvietė mane, kaipo 
L. P. T. Kom. pirmininką, iš
aiškinti tuos skirtumus. Na ir 
rezultate to visko, iš to daugio 
pakviestų, tik vienas James 
Melzenbaum prisidėjo prie to 
jų tveriamo komiteto, kuris pa
šūkavęs keletą savaičių ir pra
nyko. Už šiuos nepasisekimus 
Karpius per savo “Dirvą” pra
keikė Mrs. L. Hali, R. W. Re
lief sekretorę, kuri tikrenybėje 
visiškai nebuvo tų visų nepasi
sekimų priežastimi.

Balandžio 2-rą d. drg. V. 
Andrulis grįždamas iš rytinių 
valstijų sustos Clevelande, kur 
vietinės LLD 190 ir 22 kps. 
rengia prakalbas. Prakalbos 
įvyks Brown Leaf Svetainėje, 
987 E. 79th St., balandžio 2 d., 
8 vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti, nes šiandieną be 
galo svarbu patirti ne tik Lie
tuvos reikalus, bet ir viso pa
saulio ūmius įvykius ir kaip 
tik tie klausimai šiose prakal
bose bus gvildenami, nes jie 
daugiausia visus paliečia.

Jaunavėdžių Naktis.
L. P. T. Komitetas nusitarė 

šiame sezone turėti dar vieną 
parengimą, sulosiant vieną iš 
juokingiausių komedijų — Jau
navedžių naktis. Šis parengi
mas įvyks White Eagle svetai
nėje, 8315 Kosciusko Ave., ba-' 
landžio 29 d. Kviečiame visus 
atsilankyti linksmai laiką pra
leisti ir kartu paremti Lietu
vos karo paliestus žmones, nes 
visas pelnas skiriamas tam 
tikslui.

L.P.T. Kom. pirm.
J. žebrys.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Lrtgų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių ir Įsitėmykite nuo Kokių 

Ligų Jos Pagelbsti.
No. 1. M. J. SVILPA’S Miraže Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skatlsmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo, šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco
very—Salve for Poison Ivy. šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oucus. 
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

VleUttlain~<63 Putaauj St

REIKALINGI
Mechanikai ir Mechanikų Pagelbininkai 

Viršų Taisytojai
Valytojai ir Mazgotojai (vyrai ir moterys)

GERA ALGA
Reikalingas Atliekamumo Paliudijimas •

MANHATTAN TRANSIT CO.
395 LEXINGTON AVE. CLIFTON N. J.

(80)

OPERATORIAI
VYRAI 

Prie

Orlaivines Rūšies Vėlų Susukimo 
GERA ALGA

HACKENSACK CABLE CORPORATION 
65 Zabriskie Street 
Hackensack, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(80)

VYRAI
PRIE LEDO FABRIKO

Patyrimas Nereikalingas
NUOLATINIS DARBAS

DIETZ ICE CO.
61-20 71st AVE.,

RIDGEWOOD, BROOKLYN.
(76)

MAŠINŲ OPERATORIAI
LAVINTI—NELAVINTI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS
ŠVIESI, ORINGA DIRBTUVE

Viršlaikiai, jei pageidaujama : gera alga.
(Prisilaikoma WMC Taisyklių)

VIDA MFG. CO.
191 West 1st Stręet, Clifton, N. J.

SHERWOOD 2-2046
(80)

ATYDAI
KARO VETERANUI

Reikalingas kaip pakuotojas Newarko Kom
panijos sandėlyje. 40 valandų savaitė.

Geros darbo sąlygos.
TELEFONUOKITE L. K. ROSS

BIGELOW 8-3000
(80)

REIKIA VYRŲ
METALO IŠDIRBYSTĖS 

DIRBTUVĖJE
NUOLATINIAI DARBAI

DRAFTSMANŲ
SANDĖLIO IR IŠSIUNTIMŲ

RAŠTININKŲ 
APVARYTOJ AI 

DIRBTUVĖJE
PAGELBININKŲ

MAŠINISTŲ
Telefonas 

STILLWELL 4-5735
(80)

FREIGHT HANDLERS 
FULL TIME 

Night Work
Must be experienced at 

TRUCK PLATFORM WORK 
Union Wage Scale.

WMC RULES APPLY.
BILKAYS EXPRESS CO.

295 MT. PLEASANT AVE.
NEWARK, N. J.

’ HUMBOLDT 2-0200.
(76) i» ........ ...... , .... .....

OFISO IR IŠSIUNTIMO RAŠTININKAS
Daugmeninė groserių įstaiga.

5 Dienų savaitė.
ŠAUKITE MR. DUFFY, 
CUMBERLAND 6-6080.

(74)

VIRTUVES DARBININKAI abclnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, linksmos 
aplinkybės. Duodamas valgis ir Uniformai. 

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN 
.• (77)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ŠNIŪRŲ DARBININKAI 
MOKINIAI 

ABELNAI PAGELBININKAI 
Daug viršlaikių 

jei pageidaujama 
BŪTINAS DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
113 NORTH 3RD ST. 

BROOKLYN.
(77)

REIKIA 2 BERNIUKŲ
Pagelbėjimui Išsiuntimų 

Raštininkams
40 VAL. SAVAITE, 5 DIENOS 

$29 PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

HARRY GLEMBY, INC. 
215 — 4TH AVE. (8-TOS LUBOS)

Atydai Mr. Boxer 
---------------------------------------------

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
______________________________________ (76)

MEDŽIO KILNOTOJAI
BOTINAS DARBAS 

Daug Viršlaikių i 
CHARLES F. FISCHER & CO. 

1380 RANDALL AVE. 
(Kampas Hunts Point Ave.)

BRONX, N. Y. 
______________________________________ (79)

REIKIA AUTO MECHANIKŲ
NAUJAM FORD DEALERIUI'

Pradėdami biznį siūlo aukštas algas.. 
Puikiausia proga.

Šaukite 
HASBROUCK HEIGHTS 8-0650 

Dienos Laike
ar RUTHERFORD 2-4717 po 6 P.M.

(75)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 

ABELNAI PAGELBININKAI 
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

______________________________________ (77)

FABRIKO 
DARBININKAI

5 DIENOS, 40 VALANDŲ 
$30

227 EAST 45TH ST., 
(7-tos Lubos)

(74)

MUMS REIKIA 15 
PATYRUSIŲ MECHANIKŲ

Naujam DeSoto Plymouth Service Station, 
Woodside, L. I.

GERA ALGA IR PUIKIAUSIOS DARBO
SĄLYGOS.

Graži proga pakilimam.
L. I. MOTORS INC.

59-15 87TH AVE., WOODSIDE, L. I.
HAVEMEYER 9-8584 

___________ ._______________________________ (79)

MECHANIKAI
Patyrę prie Mack Trokų

GERA ALGA 
Nuolatinis darbas dabar ir Po Karo

Reikia turėti paliūdijimą.
šaukite ar rašykite

Cirillo Bros.
Coal & Fuel Corp.

1327 — 38th St., Brooklyn. 
' (74) 

MAŠINŲ OPERATORĖS 
LAVINTOS—NELAVINTOS 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
ŠVIESI, ORINGA DIRBTUVE 

Viršlaikiai, jei pageidaujama; gera alga. 
(Prisilaikoma WMC Taisyklių) 

VIDA MFG. CO.
191 West lat Street, Clifton, N. J. 

SHERWOOD 2-2046
(80)

VIEŠBUČIO DARBININKAI
MOTERYS IR VYRAI—NERIBOTO AM
ŽIAUS. NUOLAT—PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. GERA ALGA—VISUOSE DE- 
PARTMENTUOSE. NĖRA AGENTŪROS IŠ
LAIDŲ. DARBAS HOTELS McALPIN, NEW 
WESTON, WINSLOW, WELLINGTON IR 

KITUOSE. 
KNOTT HOTELS 

FREE EMPLOYMENT SERVICE 
234 7th Ave., tarpe 23rd & 24th Sta. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

RAŠTININKES
5 dienos. Puikiausia proga. Linksmos darbo 
sąlygos. Nuolatinis darbas. Pokarinė proga. 

WATKINS 9-1200.
________________________ LL2
MAŠINŲ OPERATORES

Lengvas prie siuvamų mašinų 
darbas.

L. KLEMPNER & CO.
249 VA RET STREET 

BROOKLYN.
(75)

TYPIST
Didelė downtown insurance agency. 

POKARINIS DARBAS.
Proga pakilimui.

THOMAS J. HOGAN, INC.
130 WILLIAM ST., N. Y. C.

(74)

RAŠTININKĖS
TYPISTS

Reikalingos Insurance Kompanijai
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

SĄLYGOM
Kreipkitės

107 WILLIAM ST.
29-TOS LUBOS. 

________________________ (212
REIKIA OPERATORIŲ

PATYRUSIOS
Sekšin Darbas

Uždirba $45 į Savaitę ir Viršaus 
Už 35 Valandas.

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
JAMAICA SHIRT

172-12 Jamaica Ave., Jamaica, L. I. 
________________________ !2«2

OPERATORĖS
Prie suknelių ir blouzių, sekšin darbas ar 
viso drabužio; nuo savaičių ar nuo kavalkų. 
Nuolat visų metų, gera alga. Prisilaikoma 

WMC taisyklių.
SEVENTH AVENUE SPORTSWEAR, INC., 
1160 EAST GRAND ST.. ELIZABETH, N. J. 

ELIZABETH 3-9881.
________________________ <2«2

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ofiso Darbininkės
Filing Darbininkės

Typists 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės
A. N. NELSON, INC.

370 HAMILTON AVE.
(kamp. Court St.) 

BROOKLYN.
CUMBERLAND 6-3860

(77)

VIRTUVES DARBININKES abclnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, linksmos 
aplinkybės. Duodama valgis ir Uniformos.

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN

(77)
TYPIST—BILLERS

Daugmeninė groserių įstaiga.
5 dienų savaitė. Gera Alga. Pageidaujam* 

brooklyniečių merginų.
JOHN SEXTON & CO., 
CUMBERLAND 6-6080 

------------------------------------ <212

MERGINOS.
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(79)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
—____________________L™2

SIUVĖJAI
40 VALANDŲ—5 DIENŲ 

SAVAITĖ
*

SEZONINIS DARBAS
Kreipkitės į

EMPLOYMENT OFFICE

Bloomingdale’s
60th St. & Lexington Avenue

NEW YORK CITY
(7S)

I



Šeštas puslapis Laisve—■Liberty, Litkuaniati baily Ketvirtadienis, Kovo 29, 1946

NewYorko^^ig^Zlnioi
Liaudies Teatras Dar Svečią Kariškį Turėsime
Suvaidins Komediją 

Balandžio 22-rą

mėgėjų,
Aldonos Sherry, 

ruošiasi suvaidinti 
“Moterims Neišsi-

Perstatęs pradžioj sezono 
dramatišką - istorišką veika
lą “Prieš Srovę,“ Liaudies Te
atras dar nepasitraukė ilsėtis. 
Grupė jo aktorių 
vadovybėje 
energingai 
komediją 
meluosi.”

šis perstatymas įvyks ba-1 
landžio 22-rą, Ukrainian Na
tional Home, Grand St., Brook
lyne, iš viso miesto labai pa
togiai privažiuojamoj vietoje.

Plačiau apie patį veikalą ir 
jo vaidylas matysite Laisvėje 
vėliau, šiuomi tik prašome vi-

Pavaišinti Laiku
Jeigu jums pasitaikys sve

čias kariškis vestis pasilinks
minimui į miestą, žinokit, kad 
prieš 12 nakties jisai turi bū
ti atsigėręs ir jau gerokai už
kandęs.

Kariškųjų jėgų viršininkai 
New Yorko ir apylinkės sto
čių turėjo savo pasitarimą ir 
nusprendė:

Kariškiai nebus įleidžiami 
po pusiaunakčio į tas įstaigas, 
kurios parduoda gėrimus, nors 
tose įstaigose barai jau būtų 
uždaryti, parduodama tik val
gis.

Kariškiam, kurie užsisakė 
valgį pirm pusiaunakčio, bus

Karinės .vadovybės nusista
tymas, tačiau, nesunku supras
ti tam, kas nori suprasti. Už
tektinai bloga armijos sargy
biniams saugoti duris. O kas- 
gi būtų, jeigu reikėtų vaikš
čioti po karčiaminius naktinius 
restauranus ir uostinėti karių 
individuališkus puodelius, kas 
iš jų geriama — kava ar kas 
kitas vietoj kavos. Armija, aiš
ku, negali būti leista padėti 
sulaužyti bile kurį vyriausy
bės patvarkymą, kuris išleistas 
viso krašto ir tos armijos ge
rovei.

Moterys Sutiko Laukti 
Ištisas Valandas, Kad 

Nepermokėti

Perdaug Pralobę Virši
ninkai “Nusivadovavo”

nors kada reikalautų po tiek 
taksų iš pasidėjusių tūkstan
tėlį.kitą juodai dienai?

Lincolno Veteranai 
Ruošia Bankietą

f

sus lietuvių teatro mėgėjus ij’ .leista. tam tikras laikas valgį 
prietelius rezervuotis tą dieną pabaigti.

Prašo- įstaigos bus pastatyti militariš- 
savojki sargybiniai pridaboti, kad 

■ būtų prisilaikoma patvarkymų.
Oi, oi, kiek ašarų papliupo 

' dėl tų patvarkymų — ne iš 
kariškių. Ne kažin kiek eili
niai kariškiai pinigų turi, jie 
spėja juos praleisti ir pirm pu
siaunakčio. Verksmai ateina 
iš dolerinių raudotojų. Esą, 
kaip dabar mūsų didvyrius ga
lima taip nuskriausti.

praleidimui su mumis.
me mobilizuoti visus 
draugus.

Liet. L. Teatras.

Central Brooklyn
Kadangi dabar eina LLD 

LDS organizacijų jubiliejiniai 
vajai, tai centralbrooklyniečiai 
yra pasiryžę abiejų organiza
cijų vajuose dalyvauti. C. 
Brooklyne yra LLD 24 kp. ir 
LDS 46 kp. Abiejų kuopų na
riai pasižadėjo pasidarbuoti ir 
gauti daugiau naujų narių. 
Pradžia jau yra padaryta. J 
LDS 46 k p. jau įrašyta 3 nau
ji nariai, o į LLD 24 k p. vie
nas. Greitu laiku bus daugiau, 
nes kai kurie draugai jau tu
ri naujų kandidatų dėl abiejų 
kuopų, tik reikalinga daugiau 
laiko juos aplankyti.

štai, Laisvės bazare teko 
susitikti draugę Jasinskienę. 
Jinai papasakojo apie savo sū
nų, kuris tarnauja jau daugiau 
kai du metai laivyne ir randa
si kur nors Pacifiko vandeny
ne ir tenai naikina mūsų prie
šus japonus. Labai sūnaus pa
siilgus, norėtų nors pasimatyti, 
bet kadangi randasi taip toli 
nuo namų, tai gal reikės lauk
ti kol karas pasibaigs.

Draugė Jasinskienė seniau 
yra priklausius prie LLD 24 
kp., bet dėl tam tikrų gyveni
mo aplinkybių pasitraukė. Pa
sakius, kad dabar eina jubilie
jinis vajus, jinai su noru su
tiko sugrįžti ir tuojau prisira
šė. Drg. Bastys pas Jasinskus 
gyvena. Jis dirba naktimis, tai 
laiko neturi dalyvauti mitin
guose bei šiaip mūsų parengi
muose, tai jinai užmokėjo duo
kles ir už drg. Bastį. Sakau 
jai:

—Drauge, dabar eina vajus 
CPA dėl sukėlimo aukų jo
sios tolimesnei darbuotei, gal 
ir jūs kiek prisidėtumėte ?

—Kodėl ne, — sako drau
gė Jasinskienė. — Bet reikėtų 
nubausti drg. Bastį taipgi už 
jo nebuvimą Laisvės bazare. 
Štai, penkinė. Tai bus $2.50 
mano ir $2.50 už Bastį, o aš iš 
jo išsikolektuosiu.

Labai gražiai ir protingai 
pasielgta.

ir

Prie kožnos tokios

Patvarkymas uždaryti gėri
mų įstaigas nuo pusiaunakčio 
originaliai buvo išleistas tau
pyti kurą, elektrą. Bet vienu 
iš neoficialių, tačiau ne mažiau 
svarbių tikslų, buvo taupyti 
žmogaus pajėgą naudingam 
darbui greičiau karą laimėti. 
Kožnas žino, kad nusinaktinė- 
jęs, pervargęs žmogus mažiau 
turi našumo darbe, išstato Isa- 
ve (o strategiškuose darbuo
se ir kitus) didesniam pavo
jui, tampa gatava dirva įvai
rioms ligoms.

Ridgewood-Brooklyn Nubaudė Ne už Cuknj
Iš LLD 55 Kuopos Susirinkimo

Ridgewood - Brooklyn, N. 
Y., kovo 20 d. atsibuvo susi
rinkimas ALDLD 55 kp. šis 
susirinkimas buvo svarbus, nes 
finansų raštininkas Petras 
Babarckas raportavo, kad mū
sų kuopos nariai jau pilnai pa- 
simokėję už šiuos metus.

Dienraščio Vilnies 25 m. ju
biliejus pasveikinta su $5. Iš 
kuopos iždo ir nariai dar au
kojo pagal savo išgalę.

Buvo daug kalbėta dėlei 
surengimo kokios pramogos, 
bet dabartiniu laiku surengi 
ką nors tokio labai sunku, 
sunku maisto gaut. Tai po il
gų apkalbėjimų nutarta 
rengti “beer party,” o dėl 
kandžių paruošt silkių. Ta 
rė įvyks gegužės 19 d.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 17 d. balandžio.

M. Stakovas, kuopos kor.

statymą

yra pa-
jie tuo-

Brooklyne, prie Willie’s 
Chicken Market, 3913 13th 
Ave., eilė moterų (poros blo
kų ilgumo) išstovėjo pereitą 
antradienį per ištisas valandas, 
kad nusipirkti šventėms vištą. 
Priežastis tokios ilgos eilės ir 
kantrybės buvo tame, kad bu- 
čeris paskelbė, jog vištų turi 
pakankamai ir kad visos bus 
parduotos tiktai Kainų Admi7 
nistracijos nustatytomis kaino
mis.

Kas ,kalba, būk žmonės ne
paiso, kiek mokės už maistą, 
kalba arba su tikslu padėti 
juodajam turgui ar taip sau 
pleperiauja nepagalvojęs. Bie- 
dnuomenės ir vidutinėms dar
bininkų šeimynoms kožnas 
centas svarbu taupyti.

Kitoj miesto dalyje, Bronxe, 
apie šimtas šeimininkių susi
rinko į atviro oro mitingą pro
testui prieš juodąjį turgų. Pra
kalbą sakė Mrs. Frances Mi
chael, jūrininko žmona. Ji ra
gino kovoti prieš juodąjį tur
gų, nurodydama, kad pačios 
šeimininkės turi stoti sargybon 
savo reikalų.

Po mitingo, susidariusios 
grupės moterų leidosi į turga
vietes. Vienoje iš tų, 719 East 
Tremont, pati Mrs. Michael su 
savo grupe pastebėjo bučerį 
parduodant vištą už $5. Jos 
sukėlė protestą ir numušė kai
ną iki $3.32. Prekybininkui, 
žinoma, tas nepatiko, jo duktė 
kumščiu sudavus viena iš pro
testuojančių moterų. Bet kol 
jos tenai buvo, šeimininkės 
džiaugėsi nusiperkančios vištą 
ir iš penkinės dar liekant pi
nigų dasipirkimui ir ko kito. .

Unijų viršininkai ir gali žy
miai pralobti tik tokie, kurie 
ne vadovauja, bet valdo.

Joseph S. Fay ir James Bo
ve, nuteisti kaltinimais išgau

bi neteisėtų pinigų iš kontrak- 
torių, dabar komercinėj spau
doje visur vadinami AFL uni
jos “vadais,” kad tuomi panie
kinti tikrus, pasišventusius 
unijų vadus, pakąsti unijas, 
pasėjimu žmonėse nepasitikė
jimą unijų vadais.

Ką tie ponai mielai “užmirš
ta,” tai kad ir tebesant nenu
teistais tie viršininkai dauge
lio narių buvo nužiūrėti, kalti
nami ir nuo seno nebelaiko
mi vadais, 
viršininkais, 
prašliaužia
nariai dėjo pastangas nusodin
ti tuos “vadus” nuo sosto. Bet 
piniguotus nusodinti neleng
va. O kad tie du buvo pakan
kamai “užsidirbę,” rodo tas 
faktas, kad dabar, juos nutei- 
sus, vyriausybė užareštavo jų 
turtus už nemokėtus vyriausy
bei taksus. Iš Fay reikalauja
ma taksais $601,695. Iš Bove 
—$500,176.

Ar jūs matėte, kad kas

Suėmė Narkotikų 
Šmugelninkus

tik įsigalėjusiais
Spaudos ponai 

pro faktus, kac]

Abrahomo Lincolno Briga
da ruošia pokilį viešbutyje 
Commodore, balandžio 11-tą, 
paminėjimui 14 metų sukak
ties Ispanijos respublikos, ku
ri “buvo fašizmo sutriuškin
ta, bet ne už ilgo vėl prisi
kels.” Tuomi įsitikinę bankie- 
to rengėjai tikisi 
gos proga sukelti 
tos respublikos 
prisikėlimui.

Rengėjuose
bankieto yra daug žymių vi
suomenininkų. Kalbėtojais tu
rės kongresmanus John M. 
Coffee ir A. Clayton Powell, 
taipgi Diana Forbes-Robertson 
ir Bob Thompson. Thompsonas 
buvo Tarptautinės Brigados

Ispanijoj. O

šios pramo- 
ir finansų 

greitesniam

rėmėjuose

I 
į t

su- 
už- 
pa-

Vaikai—Žveriukai Suža
lojo Mokyklą

PRANEŠIMAI
Notice is hereby given that Dolly 
Fruit Products Corp., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Dolly" with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, syrups 
for beverages. (65-82)

Notice is hereby given that "Yeah 
Man’’ Products Co., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark "Yeah Man" afrid "Hula-Kula” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on food products, 
namely, syrups. (65-82)

Notice is hereby given that I. 
Lefkowitz & Sons, Inc., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark "Blossom” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, beverage 
syrups. (65-82)

Pereitą pirmadienį padary
ta vienu laiku ablavos ant nar
kotikų šmugelninkų trijose 
skirtingose šalies vietose — 
New Yorke, Kalifornijoj, Flo
ridoj. Matomai, detektyvams 
kai kas buvo žinoma. New 
Yorke suimta 5 asmenys, Ka
lifornijoj du, Miami vienas.

Oficialiai įkaltinimai išduoti 
prieš 17 tos gaujos narių. Bet 
5 iš tų esą pasislėpę, du jau 
kalėjime iš pirmiau, du jau 
nudėti gaujos dėl savitarpinių 
nesutikimų ar kompeticijos su 
kita gauja. Jie įkaitinti tik
tam, kad gyvuosius galėtų at-. komandieriumi 
šaukti iš kitur liūdymams teis- mūsų kare prieš japonus Nau- 
me, o negyvųjų pareikalauti jojo Guinejoj tapo apdovano- 
rekordus, reikalingus nuteisi-1 tas Distinguished Service 
mui dabar suimtųjų. j Cross “už nepaprastą didvy-

Newyorkieciai įkaitinti ry- aiškumą veiksmuose.” t
šiuose su gauja yra: Gregory j------------------------------------------
Ardito, 2049 Third Ave.; Al-1 PIRKITE KARO BONUS 
fred Criscuelo, 237 E. 121 St., 
ir bronxieciai Philip Albanese, į 
225 W. 232nd, Eugene Gian-I 
.nini, 282 W. 23$th ir Joseph į 
Marone, 1815 Grand Con
course.

t

i

. REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti prie 

Lunch Counter (valgių bufeto) ir 
taipgi abelnai pagelbėti restaurante. 
Kreipkitės pas Louis Aleksiejų, 
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES d51 Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

TeL ^agg 2-3842

7
i

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKUNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

f 1

Koresp.

Specialis Susirinkimas

Trys devynių metų amžiaus 
berniukai gale pereitos savai
tės kaip nors įsigavo vidun 
East New York amatų ir No. 
173 mokyklosna, Peensylvania 
ir Liberty Avės. Gaisragesi- 
niais kirviukais jie išdaužę 
langus, iškapoję duris, deskas, 
sužalojo pianą, išlaistė, ištaš
kė rašalą, ištepliojo sienas.

Po atradimo mokyklos to
kioje padėtyje ir raportavimo 
policijai, policija susekė vai
kus pagal jų iš mokyklos išsi
gabentus žaislus ir pieštukus.

Atrastieji turint maišelius 
cukraus iš juodojo turgaus ir 
kubilus užraugtos brogos, trys 
Bronxo vyrai nuteisti po $50 
pasimokėti ir po šešis mėnesius 
kalėti. Bet tai buvo ne už ras
tąjį paslėptą cukrų ir ne už 
sugadintąjį cukrų brogai da
ryti, o už susiedijos 
gaisro pavojun.

Slaptieji bravorai 
vojingi. Pavojingiausi
mi, kad juose yra didesnis eks
plozijų pavojus dėl nebuvimo 
tinkamo įrengimo ir ekspertiš- 
kos priežiūros, kad jie, tan
kiausiai, apsupti gyvenamais 
butais iš šonų, iš viršaus ir iš 
apačios. Gi legališkieji bravo
rai, paprastai, būna atokiai 
nuo gyvenamų butų.

Nubaustieji yra Amadeo 
Grotta, 63 m., 309 E. 108th 
St., New Yorke; jo sūnus Gia
como, 30 m., 1748 Gleason 
Ave., Bronx; jo žentas Andrea 
Barenco, 30 m., iš Wappingers 
Falls, N. Y. Jų bravorėlis bu
vo įrengtas 1554 St. Lawrence 
Ave., Bronx.

Prasidėjo Velykos
Kovo 28-tos vakarą prasi

dėjo žydų velykinės šventės— 
Passover, paminėjimui “pa- 
liuosavimo iš Egypto žemės, 
iš namų nevalios.” Taip apie 
tas šventes mums sako įvado j e 
į “dešimtį Dievo prisakymų,” 
kuriuos kiekvienas turėjome 
atmintinai išmokti, kad būti 
geru krikščioniu.

Katalikų Velykos, didžiu
moje, bus šį sekmadienį, o sta
čiatikių ir kai kurių kitų — 
dviem savaitėm vėliau.

Federaliai agentai mieste 
areštavo 6 biznio įstaigų vir
šininkus. Juos kaltina prasi
žengime Parenkamosios Tar
nybos Aktui. Keturi iš tų, ka
rinio amžiaus vjVai, turį $10,- 
000 iki $20,000 algos metams.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

DANTŲ gydytojas

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tek EVergreen 7-6868

VALANDOS: j
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

F. W. Shalins
(SJIALINSKAS)

Funeral Home

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYNGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
►◄□H

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Visų Brooklyno ir apylinkės 
LPT Komiteto narių susirinki
mas įvyks šio ketvirtadienio 
vakare, Laisvės salėje. Būtinai 
visi nariai dalyvaukite, nes 
bus labai svarbių tarimų.

Komitetas savo dienotvar- 
kyje turės apkalbėti:

LPTK Brooklyno Skyr.
Pirm., J. W?Tamsonas.

Elektrai padegus IRT New 
Lots traukinį pereitą pirma
dienį, visi keleiviai buvo iš
leisti į Nevins Stotį, Brookly- 
ne. Traukinių kursavimas bu
vo sulaikytas per 50 minučių 
iki pataisė išdegusias suva-

EV. 4-7345

EXTERMINATING COMPANY
416 So. 5th Street Brooklyn, N. Y.

Specializuojamės naikinimu brado ir pelių. Pasimatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.

Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 
į BLUE RIBBON EXTERMINATORS.

Dieną Ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.
Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

Lie. by Board of Health

ISNAIKINAME 
ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį bradą.

APTARNAUJAME
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS • 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS

SHOP
Savininkas
KalmoH

Avenue

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui
padidinu tokio 

' dydžio, kokio pa-
V geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN •» N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
kr a j avus 
su ame- 

Rei-
esant ir

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

LIPTON426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

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

ROBERT
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.
ri




