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Naciai nepasiduosią iki pas- ______ 
kutiniojo kraujo lašo. Hitleris 
su savo kabinetu jau besi-' LAISVĖS
kraustąs j Alpių kalnus ir iš 
ten kovosiąs “amžinai.”

Gal taip ir sapnuoja hitleri
niai kriminalistai. Gal jie ir 
bandys pasislėpti tuose aukš
tuose kalnuose. Ten jie pavirs

pasaulyje
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RAUDONOJI ARMIJA ARTĖJA PRIE AUSTRIJOS SOSTINESy

jaNKIAI NAIKINU IKI 50,000 WHRE APSUPTŲ NACIŲ
B

paprastais banditais 
kitą laikysis.

Bet nebėra tokiu 
kalnų, kurie apsaugotų hitle
rinius banditus. Jų dienos jau 
suskaitytos. “Nuo perkūno ne
pasislėpsi nė po puodu,” saky
davo mūsų kaimo senieji žmo
nės. “Jis tave visur suras ir 
nutrenks, jeigu būsi Dievo pa-; 
skirtas nubaudimui už grie-! 
k us ■

SOVIETU KARIUOMENĖ SUĖMĖ 42,000 Kelyje į Rytus Ge.
NACIU ĮR UŽĖMĖ 340 VIETOVIŲ; PA- Pattono Kariai IŠ

GROBĖ DAUG KARINIU ĮRENGIMU verže į Kasselį

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ 
3 JAPONU LĖKTUVU 
AIKŠTES OKINAVOJ

Marija Aukštaitė despcra-į 
tiškai šaukia:
“O, prisikėlęs, Viešpatie, 
Prikelk, mane, prikelk... 
Prai 1 gstamiausioji, širdie,— 
Sielos varpus sukelk.”
—Draugas, kovo 30 d.
Nežinau, ar Viešpats 

Marijos besusimylės. Veikiau
sia, ne. Tik ji pati galėtų pri
sikelti, bet, matyt, nesistengia. 
Vargšė šaukiasi prie visaga
linčio Dievo, kuris šiame atsi
tikime yra visiškai bejėgis.

Aukštaitės nusidėjimai be 
galo sunkūs. Ji yra fašistuo- 
janti klerikale. Jos politinių 
griekų nė ant sloniaus skūros 
nesurašytum.

Išmintingi žmonės sako: 
Įkristi purvynan nėra joks nu
sidėjimas. Bet purvyne volio- 

yratis ir tuomi didžiuotis 
smertelnas griekas!

Ne tam Kristus kentėjo 
rė ir kėlėsi iš numirusių, 
tokias 
gelbėti!

mi- 
jog 

Aukštaitės iš purvyno

Dar viena pastaba mūsų ko
respondentams. Jūs. parašote, 
kad tiek ir tiek aukų surinkta 
Lietuvos gelbėjimui ar kuriam 
kitam reikalui, ir pasiųsta. 
Paskui skaitote korespondenci
ją ir joje nematote pažymėji-, 
mo, kad tie pinigai tosios įstai
gos yra gauti. Skundžiatės. 
Girdi, žmonės ant vietos 
tiki, kad pinigai pasiųsti, 
korespondencijoj nemato, 
jie buvo gauti!

Skamba juokingai, bet tokių

London, bal. 2. — Rau- | Užėmė Glogau Tvirtovę < prasiveržė per Nitrą ir 
i donoji Armija vakar Aust- Silezijoj, po 47 dienų ap- !Vah upes, užėmė Nitros 
'rijoj numušė vokiečius 13 gulos, Pirmoji Ukrainos ar- j miestą ir Galantą, kelyje į
i mylių atgal ir užėmė gyve-) mija paėmė Glogau miestą-Į Bratislavos didmiestį. Šios
namas vietas už 22 mylių (tvirtovę abiem Odro upės [armijos kariai paėmė ir 80 
nuo to krašto sostinės Vie-1 pusėm; suėmė 8,000 vokie- i kitų gyvenamųjų punktų, 

)nos. Įčių kareivių ir oficierių ir tame skaičiuje geležinkelių
Trečioji Ukrainos armija; pagrobė <.......................

ant paėmė Soproną, tvirtovišką i ginklų ir amunicijos.
miestą, trylikos geležinke
lių mazgą, Vengrijos parų- vokiečių tvirtoves, Ratiboi 
bežyje su Austrija; išmušė i ir Bieskau miestus, ši ar- 
hitlerininkus iš Trauers 
dorfo, Austrijos pusėj, ir iš,rytinę Čechoslovakiją ir už- 
pietų rytų šono apėjo Vie- ėmė Bratschą, Sudice ir dar 

Inos priemiestį Wiener Ne- 50 gyvenamųjų vietų, linkui 
'ustadtą, fabrikų ir geležiu-, Moravijos Spragos, vedan- 
kelių centrą. Naujesnė ži
nia sako, jog Sovietam te
lieka 20 mylių iki Vienos.

Antroji Ukrainos armija 
Čechoslovakijoj pažygiavo 
keliolika mylių pirmyn ir,be 
kitko, paėmė Senec miestą, 
13 mylių į rytus nuo Bra
tislavos, Slovakijos sostą- : 
miesčio.

Puldama vokiečius 300 
mylių linijoj, nuo Jugosla
vijos sienos iki vidurinės 
Čechoslovakijos kalnų, so-| Paryžius. — Tūkstančiai 
vietinė kariuomenė per 24) vokiečių kariuomenės bėga 
valandas užėmė apie 20 ge- j iš šiauriniai rytinės Holan- 
ležinkelių stočių bei mazgų dijos; stengiasi ištrūkt nuo
ii 340 ūucstų, miestelių ir apsupimo iš anglų-kanadie-
kaimų. čių. pusės. Anglų bombane- shįno lėktuvų fabrikus ir
Vienoj Fronto Dalyj Suim- sia\ žeria ugnį į bėgančius ^p-us karinius taikinius Ja-

didelius kiekius ‘stotis Salą, Pered, Zigard 
ir Neded. Savo žygiais šiau
riniame Dunojaus šone ir 
per Austriją, pietinėje tos 
upės pusėje, raudonarmie
čiai apeina Bratislavos 
Spragą, kurią vokiečiai bu
vo galingai apginklavę.

Šturmu paemu pasienines

mija įsiveržė į šiauriniai

■čios į vidurinę Čechoslova- 
kiją ir Austriją.
Sovietai Apeina Bratislavos

l Spragą
Antroji Ukrainos armija

pietinėje Čechoslovakijoje

Paryžius, bal. 2. — De- i 
vintoji

Guam, bal. 2.— Jungtinių zicijas. Nors japonai turėjo
1 I • • 1 • • 1 • i J • • 1 • •-7 ------------ , 7 « V j V U k U

Amerikos armija) Valstijų laivai velykų die- stiprius pakrantinius įren- 
šiaurinėje fronto dalyje su- noj išlaipino savo karinome- gimus, bet pamatė, kad ne-
sijungė su Pirmąja ameri- nę į stambią japonų salą atsilaikys prieš tokią ug-
kiečių armija į pietus ties Okinawa, Ryukyus salyne, nies ir sprogimų audrą ir
Lippstadtu, ir taip visiškai 325 mylios į pietus nuo pa- pasitraukė atgal, mažai te-
atkirto pramoningiausią ičios Japonijos; greitai nu- sipriešindami.
Ruhr sritį nuo Vokietijos. Išlavė japonus nuo pajūrinio i Okinawoj yra iki 80,000 
Skaičiuojama, kad Ruhr)ruožo trijų mylių ilgio ir [japonų ir suprantama, kad 
krašte liko apsupta 30 iki [devynių pločio ir užėmė toliau jie ryžtingai priešin- 
50 tūkstančių vokiečių ka-itris lėktuvų aikštes. sis ir kontr-atakuos ameri- 
riuomenės. Jankių koman-i Amerikiečių iškėlime į kiečius. Veržiantis jankiam 
dieriai tvirtina, kad apsup- Okinawa dalyvavo 1,400 ka- į Okinawa, jie visai mažai 
tieji neištrūks. Juos ameri- rinių ■ ir pagalbinių laivų, nuostolių tenukentėjo, kaip 
kiečiai be atlaidos naikina [Pusantro tūkstančio lėktų- praneša amerikiečių ko-

ĮBiatislavos.Spiaga LY"jbei nelaisvėn ima. Kiti A- vų pylė bombų ir šovinių mandieriai. Per pirmą pus- 
) menkos kariai neapsistoda- ugnį į japonų linijas, karei- valandį nė vienas amerikie- 

pribaigti, vines ir kitus karinius įren- tis nenukautas.
gimus, pridengdami ameri-Į Pirm išlipimo į Okinawą, 
kiečių išlaipinimą krantam .amerikiečiai paėmė kelias 
Tuo tarpu Amerikos karo mažas Keramos grupės sa- 
laivų patrankos galingai Jas, į vakarus nuo Okina- 
perkūnavo prieš japonų po-lwos pietinės dalies.

tiniai vartai į Austrijos so-[ 
stinę.

Sovietų kariuomenė, tarp 
kitko, užėmė pozicijas už 
4 mylių nuo geležinkelio, 
kuriuom Austrija jungiasi 
su Italija.

nacius
per Vo- 
nuo to 
Pirmoji

Naciai Tūkstančiais B-29 TRIUŠKINO
Bėga iš Holandijos

m i tuos 
žygiuoja pirmyn 
kietiją. Į žiemius 
apsupimo kampo, 
jankių armija' paėmė Pa
derborn miestą, susisieki
mų centrą.

Trečioji Amerikos armi
ja, generolo Pattono ko
mandoj, įsiveržė į Kasselį, 
200,000 gyventojų 
garvežių ir kitų 

[centrą, ir į Fuldą. Kiti šios 
Guam, bal. 2. — Pirma-1 armijos daliniai pasiekė 

dienį prieš išauštant 200 di-1 vietas apie 150 mylių i pie- 
džiausių Amerikos bomba- 

) nešiu 2-29 sprogdino di
džiuosius Nakajima-Musa-

ir

TOKIO LĖKTUVU 
STATYKLAS

miestą, 
fabriku <

pasiekė

ne
nes 
kad

FANATIKU ĮGĄSDINTI i Jankiai Artėja prie 
) Okinawa Prieplaukų 

LIŲ J Ai vii Ų ____
Kerama Salos. - Besi-) . Guam-_ Amerikos ka- 

veržiant amerikiečiams j i “e™ skina sau kelią 
Japonijos saliukes Keramosiskersal.s!os >>gos, bet siau- 
grupėje, bent 200 civilių ja-lf08 Okinawos salos i Na- 
ponų pasismaugė, pasipjovėir kitaip nusižudė. Fanatiš-‘Ru!kA 8tovykla‘ f?’ 
ki ju vadai buvo įgąsdinę ?!ektl 5>ank/ “kie- 
gyventojus, girdi, jankįteheka 6 my|10S- 
“barbarizmu.” Likusieji ja- i 
ponai nustebo, kad ameri- i 
kiečiai taip žmoniškai ei- ) 
giasi su jais ir gydo jų) 
žaizdas. i

tų vakarus nuo Berlyno. 
Pattono kariai maršuoja 
linkui Leipzigo didmiesčio 
ir susisiekimo su Raudoną
ja Armija. Jiem telieka apie 
200 mylių iki susijungimo 
su raudonarmiečiais. Sek
madienį Trečioji armija su
ėmė dar 15,000 vokiečių.

Septintoji Amerikos ar
mija pietinėje fronto dalyje 
įsiveržė į Wuerzburgo prie
miesčius prie Mainzo upės 
ir žygiuodama per Bavari
jos lygumas linkui Čecho
slovakijos, užėmė pozicijas 
už 45 myl. nuo nacių parti
jos “šventmiesčio” Nurem- 
bergo.

Anglai šiauriniame fron
to gale, pasak Berlyno ra
dijo, nužygiavo 35 mylias į 
rytus nuo Muensterio, 
Westfalijos provincijos sos
tamiesčio, ir pasiekė punk-< 
tus 100 mylių į rytus nuo 
Rheino upės.

ir per dieną sudali
ju trokų.

i nacius 
žė 800

ta 26,000 Vokiečių
Vengrijoj į pietus nuo 

Balaton ežero raudonarmie
čiai kovo 31 d. suėmė i__
giau kaip 26,000 priešų ka-

dau- į Kai Kurie Senatoriai 
atsitikimų esame turėję nema- reiviu ir oficierių ir pagro- ■ Dirba LoildOIlO Lenkaiti 

bė 127 vokiečių lėktuvus, 17 
tankų, 291 lauko patranką, 
1,547 kulkosvaidžius, 1,390 
automobilių, 27 geležinkelio 
garv

z ai.
štai ką jsitėmykite ir atmin

kite: Redakcija jokių jeigu bei

žiūri. Ji nieko nežino, ar jūsų 
pasiųstas aukas kuris nors ko
mitetas ar kuri nors įstaiga ga
vo ar negavo.

Tiktai tų įstaigų finansinių©-1 
se pranešimuose matysite savo 
aukas.

ponijos sostamiestyje To
lino.

Tai buvo jau trylikta di
džiųjų bombanešių ataka 
prieš Tokio nuo kovo 10 d., 
kada jankiai numetė 2,000 
tonų bombų ir išdegino 17 
ketvirtainių mylių Tokio 
miesto. Vien praeitą savai
tę Amerikos bombanešiai 
keturis kartus smogė kari
niams Japonijos miestams.

3-ji Armija 90 Myliu 
Nuo Čechoslovakijos
Paryžius, bal. 2. — Gene- 

rolo Pattono Trečioji ame
rikiečių armija pramaršavo 
20 mylių į rytus nuo Ful-

Anglu Armija Šluoja Nu
silpusius Nacius

Washington. — Senato
riai George, Hill, Connally 
ir tūli kiti gyrė Amerikos 
valstybės departmentą už 
tai, kad jis drauge su Ang
lija atmetė Sovietų siūlymą 
priimt veikiančios Liublino- 
Varšavos valdžios atstovus 
į Jungtim Tautų konferen
ciją San Francisco j. Kai 
kurie senatoriai sakė, kad 
Amerika, girdi, turi laiky
tis kietesnės politikos lin
kui Sovietų Sąjungos. Iš es
mės jie advokatavo londo- 
niškiams lenkų valdinin
kams. Sen. Hill pareiškė,

Paryžius, bal. 2. - Ang- —vidurinėje Vojus ir 1,516 vagonų.
Sovietų kariai, paimdami 

Sopron ' miestą, 
generolą Lajos 
buvusį Antrosios 
armijos komandierių, kurį 
naciai buvo areštavę. Gene- 

pakvitavimo, rolas Voeroes dabar perve- 
tautinės 

vengrų valdžios tarnybą.
Trečioji Ukrainos armija 

išvien su bulgarais užėmė 
Vasvar, Szentgotthard ir 
Koermend miestus - tvirto
ves Vengrijoj, netoli Aust
rijos sienos, ir suėmė 8,000 
hitlerininkų, tarp kurių yra 
generolas Belą Aktoleika, 
Trečiojo Vengrų korpuso 
komandierius. Čia raudon
armiečiai pagrobė 32 vokie
čių tankus, 30 šarvuotų tre
kų, 48 lauko patrankas, 30 
garvežių, tris ištisus trau
kinius ir 322 vagonus.

gausite už jas
kreipkitės tiesiai į tas įstaigas,1 stas į laikinosios 
kurioms savo aukas pasiuntėt.

Jei siunčiate aukas Lietuvai 
Pagalbos Komitetui, turėkite 
reikalą su juomi.

Jei siunčiate Laisvės reika
lams, kreipkitės į Laisvės Ad
ministraciją.

Jei aukojate Lietuvių Lite
ratūros Central in io Archyvo 
įsteigimui, susirašinėkit su Ar
chyvo komitetu.

Harold L. Ickes jau senas 
žmogus. Jis jau yra 71 metų 
amžiaus. Jį labai gražiai pa
gerbė Amerikos Darbo Parti
ja jo gimtadienio proga.

Jau trylikti metai Ickes ei
na sunkias Jungtinių Valstijų 
vidaus reikalų sekretoriaus pa
reigas. Jis visą amžių pašven
tė kovai su politinėmis korup-

(Tąsa 5-tame pusi.)

išlaisvino
Voeroes, 

vengrų
Nustojo veikęs nacių ra

dijas Bratislavoj.

jog Sovietų Sąjunga turi 
griežtai laikytis Jaltos-Kry- 
mo • konferencijos tarimo. 
Tas tarimas sako, kad 
Liublino-Varšavos valdžia 
turi būti paplatinta, ir tik 
tada Lenkija galėtų siųsti 
savo atstovus į San Fran
cisco konferenciją.

lijos armija šiauriniame 
fronto gale nubloškė nacius 
dar 10 mylių atgal, beveik 
be jokio pasipriešinimo iš 
vokiečių pusės. Anglai iš 
trijų šonų atakuoja svarbų 
Muenster miestą, Vokietijos 
provincijoj Westfalijoj. Ki
ti anglų būriai numaršavo 
apie 35 mylias į rytus nuo 
Muensterio.

ikietijoje, ir užėmė gyvena
mąsias vietas už 90 mylių 
nuo Čechoslovakijos sienos 
ir arčiau kaip 200 mylių 
nuo susisiekimo su Raudo
nąja Armija.

Vokiečiai pradėjo smar
kiau veikti į pietų rytus 
nuo Bolognos Italijoj.

Sovietų kariuomenė jau
Anglai gręsia apsupt vo-|27 mylias gilyn įsiveržė į 

kiečius Holandijoj. i Austriją.

RAUDONARMIEČIAI PUOLA 
BRATISLAVĄ

Maskva.— Sovietai kovo 
31 d. sudaužė bei sunkiai 
sužalojo 46 vokiečių tankus 
ir motorines patrankas ir 
nušovė 26 jų lėktuvus.

London, bal. — 2. —Rau
donoji Armija atakuoja 
Bratislavą, Slovakijos sosti
nę, šiaurinėje Dunojaus pa
krantėje, į rytus nuo Vie
nos, Austrijos sostamiesčio, 
kaip teigia nauji neoficia
liai pranešimai.

Kiti Sovietų kariuomenės 
junginiai puola Wiener Ne- 
ustadtą, lėktuvų fabrikų

centrą, apie 12 mylių į pie
tus nuo Vienos. Per Neus- 
tadtą eina svarbi geležinke
lio linija į šiaurinę Italiją. 
Raudonarmiečiai paėmė 
vietoves arčiau, kaip 130 
mylių nuo Italijos. Ameri
kos lakūnai vėl bombardavo 
Vieną, bendradarbiaudami 
su artėjančia Sovietų ka
riuomene.

PAVARYSIĄ 1,000 ITALŲ 
VALDININKŲ

Roma.— Talkin. komisija 
tyrinėja 1,000 aukštų Ital. 
valdininkų; nagrinėja jų 
ryšius su buvusiąja Musso- 
linio valdžia. 100 jų jau pa
varyta iš dabartinės val
džios. Tas pats gręsia 
tiem.

ki-

GRINAI ATMUŠĖ 
JAPONUS

Chungking. — Chinų 
riuomertė atmušė japonų 
ofensyvą, daromą prieš La- 
chokow ir Nanyang mies
tus.

ka-

BENT MĖNESIUI ATIDEDAMA 
KASYKLŲ STREIKAS

Washington. — Mainie- ; skyriams Lewis sako, jog 
rių Unijos pirm. John L. i Karinių Darbų Taryba ir 
Lewis atsišaukė į visus jos i darbo sekretorė Frances 
lokalus, kad neitų streikan Perkins prašė bent vieną 

mėnesį nestreikuot. Prašy
mas buvo priimtas tuo su
pratimu, kad kompanijos, 
pradedant nuo balandžio 
pirmos dienos, damokės 
mainieriams priedus, ko- 

ikius unijos vadai išsiderės.

visą balandžio mėnesį, kol 
tęsis derybos dėl naujos su
tarties tarp unijos ir mink
štųjų angliakasy klų savi
ninkų. Senoji sutartis išsi
baigė kovo paskutinę dieną. 
Savo telegramose unijos
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Kodėl Jie Turėtų Dėl To 
T riukšmauti?

Praeitą savaitę Baltasis Namas išlei
do neilgą komunikatą apie busimąją tai
kai palaikyti organizaciją (kuri bus į- 
kurta San Francisco konferencijoje) ir 
joje balsavimą. Pagal tąjį komunikatą, 
Krymo konferencijoje Tarybų Sąjunga 
pasiūlė tokį sumanymą, kad busimosios 
taikai palaikyti organizacijos seimuose 
Tarybų Sąjunga turėtų tris balsus, o 
ne vieną. Jie reprezentuotų Rusiją, Uk
rainą ir Bielorusiją, — tris didžiausias 
Tarybų Sąjungos respublikas.

Amerikos delegacija su tuo pasiūlymu 
sutiko, bet pareiškė, kad ir Amerika tu
rėtų turėt tris balsus, o ne vieną, kaip 
originaliai buvo manyta.

Visas dalykas reikalingas paaiškinimo. 
Anglija paminėtoje organizacijoje, jos 
seimuose, turės šešis balsus: Nuo Bri
tanijos, Kanados, Australijos, Pietų Af
rikos, Indijos ir Naujosios Zelandijos. 
Jeigu, vadinasi, Didžioji Britanija su 
savo Komonveltais turės šešis balsus, 
tai kodėl Tarybų Sąjunga, kurią sudaro 
16-ka respublikų, neturi teisės turėti 
bent trijų balsų tuose seimuose? Ta
rybų delegacija (Krymo konferencijoj), 
matyt, nereikalavo visoms 16-kai respub
likų balsų, — ji pasitenkino reika
lavimu tik trims pačioms didžiosioms, 
kurios šiame kare, beje, Saugiausiai pri
sidėjo prie vokiečių sumušimo.

Jungtinės Valstijos taipgi turi kraštų, 
kurie neįeina į Jungtines Valstijas kaipo 
valstijos: pav. Puerto Rico, Alaska, Ha
vajų salos. Tuo būdu ir Jungtinės Val
stijos turi teisę turėti būsimuose sei
muose bent tris balsus.

Na, taip ir buvo sutikta. Tik mums 
neaišku, kodėl šis dalykas buvo nepa
skelbtas tuojau po Krymo konferencijos, 
kodėl bdvo delsta, laukta su jo pateiki
mu visuomenei. Tiek to. Tačiau čia klau
simas vis tik svarbiausias ne jo paskel
bime, bet jo pačioje prasmėje.

Kiekvienas protaująs asmuo, rodosi, 
turėtų tą viską tik užgirti ir daugiau 
nieko. Juk mes turime suprasti, jog'tai
kos palaikymas negali remtis mažytė
mis valstybėlėmis. Taikos išlaikymas re
miasi ir ateityje remsis didžiųjų valsty
bių pastangomis. O tomis didžiosiomis 
valstybėmis kaip tik ir yra Jungtinės 
Valstijos, Tarybų Sąjunga ir Didžioji 
Britanija. Todėl visai natūralu, kad ir 
tarptautiniuose seimuose jos turėtų dau
giau balsų.

Bet ne taip mano tarptautinio bendra
darbiavimo priešai. Jie mano, jog šiuo 
klausimu jie galėsią į San Francisco 
konferencijos ratus įkišti kuolą ir tą 
konferenciją suparalyžiuoti.

Keisčiausia tai tas, kad jie kovoja net 
ir prieš pačios Amerikos balsų skaičiaus 
padidinimą!

Žinoma, jie tai daro vyriausiai dėl to, 
kad pats klausimas buvo iškeltas Tarybų 
Sąjungos. Jie niekaip nenori pripažinti 
to fakto, kad Tarybų Sąjungą sudaro 16- 
ka paskirų valstybių, paskirų respubli
kų. Jiems malonu, jiems smagu nuolat 
ir nuolat visas respublikas vadinti vie
nu vardu: “Rusija”.

Tarybų Sąjungos vadai kitaip į tai žiū
ri. Einant Tarybų Sąjungos konstituci
jos pataisymais^ padarytais prieš tūlą 
laiką, kiekviena tarybine respublika turi 
savo užsieninius komisariatus ir turės 
savo atstovus užsieniuose. Kai kurios 
tarybinės respublikos tatai jau vykdo 
praktikon. Pav. Ukraina, Bielorusiją ir 
Lietuva visai neseniai sudarė su Lenki
jos laikinąja vyriausybe sutartis, pagal 
kurias eina tarp tų kraštų atitinkamos 
tautybės piliečiais apsikeitimas. Neuž
ilgo matysime Ukrainos, Bielorusijos ir 
Lietuvos atstovus esančius Varšavoje, o 
Lenkijos atstovus — diplomatus — Kije
ve, Minske ir Vilniuje.

Laikas tūliems ponams išsimiegoti, 
praplėšti akis ir atsistoti prieš tikrovę, 
prieš gyvenimo faktus, o ne dar vis sap
nuoti ir sapnuoti senąjį sapną.

Nepaisant visokių triukšmadarių — 
Hooveriu, Vandenbergų ir kitų — tenka 
manyti, kad šis projektas bus San Fran
cisco konferencijoje priimtas.

Vilnies Žodis Angliakasiams
Dienraštis Vilnis šitaip pasisako dėl 

grūmojančio angliakasių streiko:
Ne tik visai šaliai, ne tik visam dar

bininkų judėjimui, bet ir patiems ang
liakasiams yra begaliniai svarbu, kad 
angliakasių streikas neįvyktų. Toks 

streikas būtų skaudžiausias smūgis ka
ro frontams, ypač šiuo momentu. Jei 
angliakasiai sustreikuotų, jie sukeltų 
prieš save beveik visą Amerikos visuo
menę ir tuo pažeistų savo interesus.

Šį šeštadienį pasibaigia kontraktas 
unijos su minkštosios anglies kasyklų 
savininkais. Derybos dėl naujo kontrak
to, kol kas, nedavė jokių apčiuopiamų 
rezultatų. Berods Darbo Sekretorė Per
kins pareiškė savo itin optimistišką įsi
tikinimą, kad bus padaryta kompromiso 
sutartis ir tuo būdu streikas bus išveng
tas. Kas gi nenorėtų sutikti su tuo op
timistišku įsitikinimu! Bet žinant iš pra
eities J. L. Lewis’o ožį ir anglies savi
ninkų apetitus, reikia ruoštis prie kitos 
alternatyvos.

Vidaus sekretorius (ir kuro adminis
tratorius) Ickes atsišaukia į uniją ir 
anglies operatorius pratęsti seno kon
trakto galiojimus iki gegužės pirmosios, 
jeigu nebūtų galima susitarti dėl naujo 
kontrakto. Jei naujo kontrakto nebus ir 
jei seno kontrakto galiojimai nebus pra
tęsti, tuomet kitos išeities nebus, kaip 
tik paimti anglies kasyklas valdžios kon
trolėm šita priemonė neišvengiama, at
sižiūrint į visos šalies interesus.

Kiek galima spręsti apie pačių anglia
kasių sentimentą, jie labiausia norėtų, 
kad federate valdžia paimtų kasyklas į 
savo rankas. Lewisa’s, žinoma, tam prie
šingas.

Amerikos organizuotas darbas, beveik 
be išimties, sudėjo priesaiką nestreikuo
ti karo metu. CIO Pild. Taryba, varde 
šešių milionų unijistų, apeliavo į anglia
kasius pasmerkti Lewis’o užmačias.

Angliakasiai privalo atsiminti, kad po 
Lewis’o inscenizuoto 1943 metais streiko 
Kongreso reakcininkai pravedė Smith- 
Connally Aktą. Jeigu streikas atsikarto
tų, reakcininkai sugalvotų dar bjaures
nes priemones kovoti su darbininkų ju
dėjimu. Antra vertus, tas duotų progos 
visokio plauko demagogams sukurstyti 
karius prieš darbo unijas.

Lewis’as ir jo klika to visko nepaiso. 
Jis ir jo klika vaduojasi neapykanta 
prieš Roose vėl tą. Ant karo jiems tik 
nusispjaut!

Visiems žinoma, kad didelė didžiuma 
angliakasių nekenčia Lėwis‘o vadovy

bės. Bet angliakasiai ant savo locno kai
lio nekartą patyrė, kad Lewis‘o mašina 
stipri ir kad jo pakalikai unijoje nepai
so jokių priemonių, kad tik atsiekus sa
vo tikslo. Tokiose sąlygose kovoti prieš 
Lewis’o mašiną yra itin sunku.

Bet kovoti reikia.
Mes apeliuojame į angliakasius atsi

sakyti streikuoti ir drausmingai eiti iš
vien su visa Amerikos darbininkija. E- 
sant vienybėje, daugiau bus galima lai
mėti.

Atsiminkit, kad tų unijų nariai, ku
rie išsižadėjo streikų karo metu, turi 
geresnes būklės sąlygas, negu angliaka
siai. Net grynai medžiaginiu atžvilgiu 
streikai neapsimokėjo.

Draugai angliakasiai, nesiduokite Le
wis’o klikos gąsdinami ir terorizuojami!

Daugelis unijos lokalų Ohio, Pennsyl- 
vanijoj ir West Virginijoj pasmerkė 
streiką, kaipo kovos priemonę, karo me
tu. "

Sekite tų savo draugų pavyzdžiu!

Žydų Tauta
Nei viena tauta nėra tiek 

nukentėjusi, kiek žydų tau
ta.

Imant iš tikėjimiško at
žvilgio, mes surandame Se
name Testamente, kad žy
dus baisiai persekiojo tų 
laikų valdonai Egypte, ku
ris iki tam laikui su apylin
kėmis buvo skaitomas žydų 
tėvyne.

Sename Testamente yra 
aiškiai pažymėta ir dabar 
krikščioniškose maldose 
vartojama — “išvedžiau iš 
žemės Egypto, iš namų ne
valios.”

Permatoma, kad žydų 
tauta buvo baisiai persekio
jama dar tais labai tolimais 
laikais. Visus sunkumus jie 
ten pernešė. Bet kuomet 
buvo įsakyta karaliaus Fa
raono, kad kuriuose žydų 
namuose randasi kūdikis- 
berniukas dar nesulaukęs 
vienų metų amžiaus, tai ant 
durų adverijų turi būt su
žymėta, nes visi tie berniu
kai bus konfiskuojami —at
imami nuo tėvų.

Toks įsakymas baisiai 
skaudžiai palietė mažyčių 
vaikų tėvų jausmus". Jie 
pradėjo labai susijaudinu
siai nerymauti. Tuom laiku 
jų vadas Maižiešius suorga
nizavo žydus ir vedė per 
Raudonąsias Jūras.

Pagal Senąjį Testamen
tą, Maižiešius priėjęs prie 
jūrų mostelėjo lazdele ir 
Raudonosios Jūros prasis
kyrė, padarė sausą kelią 
žydams pereiti.

Na, o Faraonas su savo 
patarėjais pamatę,į kad ver
gų neteks, įsakė kavalerijai 
vytis išvestus žydus “iš že
mės Egypto, iš namų neva
lios” ir grąžinti juos atgal.

Gal kai kuriems skaity
tojams yra tekę matyti net 
nupieštus paveikslus, Lietu
voj ar čionai, kur Faraono 
kavalerija skęsta Raudono
se Jūrose. Mat, žydai jau 
buvo praėję per jūrą, o Fa
raono kavalerija dar tik į 
pusę jūrų buvo įjojusi. Mai
žiešius, stovėdamas antroj 
pusėj jurų, mostelėjęs laz
dute ir jūros vėl susilie j il
sios, nuskandindamos Fara
ono kavaleriją.

Tai, pagal Senąjį Testa
mentą, buvo “išvedimas žy
dų iš žemės Egypto, iš na
mų nevalios.” Nuo to laiko 
žydų tauta neturėjo ir ne
turi savo tėvynės.

Tiesa, Anglija bando net 
dabar įkūninti žydų tautą 
Palestinoj, bet arabų tauti
ninkai tuo labai baisiai ne
patenkinti ir ten vis verda 
kova tarpe jų.

Kaip pasirodė, žydus iš
vedus “iš žemės Egypto, iš 
namų nevalios”, dar jų bė
dos neužsibaigė. Jiems pra
dėjo būti visokių trūkumų. 
Tūli net pradėjo garbinti 
“Auksinį Veršį”. Tur būt 
gudresni pradėjo apgaudi
nėti mažiau išmanančius. 
Gal jie pradėjo spekuliuoti. 
Ir, be abejonės, pinigai pra
dėjo suplaukti į keleto ki- 
šenius. Ot, ir turbūt taip 
atsirado tas auksinio ver
šio garbinimas.

Maižiešiui buvo daug rū
pesčio. Tai jis atsiskyręs 
nuo jų, užlipo ant‘kalno ir 
iškalė akmeny “Dešimt 
Dievo Prisakymų.” Tai sa
vo rūšies čarteris buvo pa
teiktas tiems, kurie buvo 
nuskriausti ir tiems, kurie 
kitus skriaudė. Nulipęs nuo 
kalno Maižiešius parodė 
tuos “Dešimt Dievo Prisa
kymų”, kaipo; Dievo suteik
tus jiems, pagal kuriuos jie 
nuo dabar turį gyventi.

Tai tie “Dešimt Dievo 
Prisakymų”, kurie buvo su

teikti žydų tautai, dabar y- 
ra vartojami visų krikščio
nių kaipo svarbiausias jų 
dokumentas, pagrindas ti
kėjimo.

Per tūkstančius metų 
žydų tautos nariai išsimėtę 
po visas kitas pasaulio tau
tas sau kūrė gyvenimą ver- 
telgyste. Jie toj pramonės 
šakoj turi gerą pasisekimą. 
Tas baisiai erzina tuos, ku
rie negal sulygt su žydais 
tame užsiėmime.

Paimkime tik padėtį Eu
ropoj prieš pereitą karą, 
tai yra pirmą pasaulinį ka
rą. Tai buvo skaudus Euro
pos žmonių, taip pat ir A- 
merikos ten buvusių karių 
žudymas.

Europos žmonės, o ypa
tingai darbininkai, kurie 
visuomet turi skaudžiausiai 
nukentėt, negalėdami vis 
būti nuolaidžiais, sukilo. 
Revoliucija sunkiai sukrėtė 
Europą. Rusijos imperija, 
kuri gana buvo stipri, žlu
go. Darbininkai, komunistų 
vadovaujami, įsteigė So
vietų Sąjungą. Kitose šaly
se revoliucijinis judėjimas 
žlugo, buvo užsmaugtas.

Visose tautose esanti 
veikėjai, kurie tik drįso pa
laikyti Sovietų Sąjungos 
pusę, buvo apšaukiami žy
dų tarnais. Nes, girdi, Ru
siją valdo žydai, o jūs esa
te žydų bernai. Tą gerai 
atsimename tie, kurie kuo 
nors prisidėjome prie užta
rimo Sovietų Sąjungos.

Dar ir dabar, šioj šaly, 
daugelis demokratinių lie

tuvių yra apšaukiama “žy
dų pastumdėliais.”

Kapitalistinė santvarka 
Europoj, negalėdama išrišt 
ekonominės padėties, įkūrė 
fašistinius rėžimus, kurie 
įstūmė pasaulį į antrą pa
saulin. karą. Visų fašistinių 
režimų priešaky buvo pas
tatyta Vokietijos valstybė, 
kurios priešaky Hitleris 
buvo pačiu čyfu.

Sakoma, kad Hitleris 
pertikrino vokiečių pramo
nininkus, kaČH būk visas 
blogumas yra tik tame, kad 
žydai yra suėmę viMs Vo
kietijos pramones ir pini
gus. O kadangi Vokietijos 
liaudies padėtis buvo pras
ta, tai, be abejonės, tas ir 
padėjo Hitleriui ir jo gau
jai užviešpatauti ant visos 
Vokietijos ir įstumti pasau
lį į šį taip žiaurų karą, ku
riame gal tris syk tiek žus 
žmonių, kaip pereitame ka- 
i’e.

Ir. šitam kare daugiausiai 
nukentės žydai. Hitleris, 
kaip tas Faraonas, užsigei
dė išnaikint žydus. Tik, ži
noma, daug didesniu ir la
bai bjauresniu būdu. Hit
leriui nebuvo skirtumo, ar 
tai būtų vaikai ar seneliai, 
jis visus be jokio skirtumo 
žudė. Gal po šiam karui 
bus paskelbta skaitlinės iš
žudytų žydų. Bet' Hitleris 
jau bus pasiųstas pat Liu- 
cipierių.

Šiame kare žudoma ne 
tik žydai, bet ir visi tie, ku
rie pasisuka vokiečiams po 
kojomis, nežiūrint, ar tai 
būtų žydai, Ukrainai, jugo
slavai; bulgarai, norvegai, 
danai, belgai, estai, latviai, 
lenkai ar lietuviai. Visus 
juos hitlerininkai naikinda
vo kaip tik išmanydami.

Šiais nekaltų žmonių žu
dymo laikais, būtinai rei
kėjo kam nors užtarti tuos 
nekaltai įvairių tautų už
pultus ir žudomus žmones. 
Ir štai atsirado vėl Mai- 
žiešiaus įkvėpimo mąstan
čių, galingų tautų valdžių 
galvos, kurie vietoj lipti 
ant kalno ir nukalti “De

šimt Dievo Prisakymų” 
deklaraciją, pagal kurią tu
rėtų gyventi žmonės, jie 
nuvyko į Atlantiko vande
nyną ant karinio laivo, ne
žinomoj vietoj, pagamino 
Atlanto Čarterį, pagal kurį 
visos tautos turi susivieny
ti ir sunaikinti nekaltų 
žmonių žudikus: Vokietijos 
nacius, Italijos fašistus ir 
Japonijos saulės sūnus. O 
po tam gyventi taip, kaip 
kuriai tautai patiks.

Daugumoj tų pavergtų 
tautų valdžios arba asme
nys, norėdami būti valdžio
se, bet nenorėdami kovot 
prieš savuosius, hitlerinin
kus, išbėgiojo į Londoną, o 
kai kurie net į Jungtines 
Valstijas, kaip kad lietuviš
ki fašistėliai. Jie sau susi
darė valdiškus aparatus ir 
laukia to laiko, kai likę tų 
tautų žmonės su pagalba 
Sovietų Sąjungos Raudon. 
Armijos, Anglijos ir Jung
tinių Valstijų armijų su
triuškins žmonijos naikin
tojus, fašistus.

Kova labai sunki. Daug 
karių, Jungtinių Tautų ka
rių, žūva kovoj su nekaltų 
žmonių ir tautų naikinto
jais. Bet kovos galas jau 
įmatomas.

Dabar tie buvę Hitlerio 
pasekėjai, gyvenanti Lon
done, ir Jungtinėse Valsti
jose, rėkia dieną ir naktį, 
kad jiems butų leista vėl 
valdyti tas šalis, kurias jie 
apleido, pabėgdami į sau
gias vietas, kad išgelbėjus

savo kailį - gyvybę. Jie no
ri grįžti atgal į tas vietas, 
iš kurių jie pabėgo. Jie nori 
ten vėl išnaudoti savo tau
tiečius visokiomis speku
liacijoms, sakysim, kaip 
kad tie žydai, “išvesti iš že
mės Egypto, iš namų neva
lios”, kurie garbino “Auksi
nį Veršį”, išnaudodami sa
vo vientaučius.

Bet dabar jau turime 
naują čarterį, tai Jaltos 
čarterį, kuris baisiai nepa
tinka tiems, kurie norėtų 
grįžti ir būti valdonais, iš
naudoti savo tautiečius sa
vo naudai, o ne tautos.

Sugrįžtu prie žydų klau
simo. Gerbiami skaitytojai, 
jūs gerai atsimenate, kada 
Jungt. Valstijom paskelbė 
karą Vokietija ir Italija. 
Jūs, be abejonės, girdėjote 
daug ginčų, išmetinėjimų 
ir mūsų valdžiai, o ypatin
gai prez. Rooseveltui, būk 
tai Roosevelto administra
ciją valdo žydai. Roosevel- 
tas esąs žydų tarnas ir tt. 
ir tt. Ir dar šios šalies pi
liečiai taip sakė, ypatingai 
tie, kurie kovoja prieš 
prez. Roosevelto adminis
traciją.

Tiesa, žydai bizniuose 
daugiau nusimano, apsuk
resni. Ir tie biznieriai, ku
rie turime reikalą su jais, 
žinome žydų gabumą ir iš
tvermę. Taipgi daug gali
ma išmokti nuo jų vertel- 
gystės pramonėse, jei tik 
bandoma.

(Tąsa 5-tame pusi.)
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VILNIAUS DAILĖS MUZIEJUS DIRBA
Vilniaus Dailės Muziejus, 

laimingai be didesnių suža
lojimų išlikęs po praūžusių 
karo veiksmų, nuo pat pir
mųjų Vilniaus išvadavimo 
dienų intensyviai tęsia sa
vo darbą. Ir pasirodo, kad 
kiek vokiečių okupacijos 
metu Muziejaus veikla ir 
pats jo vidujinis sutvarky
mas buvo sustingę, tiek da
bar jame darbas vyksta vi
su spartumu, nors šiaip jau 
lankytojams Muziejus yra 
dar kol kas uždarytas.

— Perėmus Dailės Mu
ziejų, pagrindinis direkcijos 
uždavinys buvo sutvarkyti 
esamus muziejuje «ekspona- 
tus, — sako muziejaus di
rektorius prof. L. Karsavi
nas. — Ir iki šio laiko yra 
jau labai daug padaryta. 
Sutvarkytas plastinio meno 
skyrius, kuriam yra skirta 
kelios atskiros salės. Čia iš
statyta vilniečių tapytojų 
kūriniai. Kitoje salėje iš
statyta taip pat vilniečių 
tapytojų kūriniai iš 
17, 18 ir 19 šimtmečių. 
Čia atstovaujama flamanų, 
italų, prancūzų ir ispanų 
mokyklų tapyba. Viena salė 
skirta moderniesiems lietu
vių dailininkų tapybos dar
bams. Įdomūs yra viln. Kor- 
niejaus. kūriniai. Jis iš tikrų
jų buvo stalius, paskui gi 
užsimanė būti savamokslis 
dailininkas ir paliko gana 
originalių kūrinių. O buvo 
taip. Korniejus kartą poza
vo kažkuriam Vilniaus dai
lininkui. Bepozuodamas, su
galvojo, kad jis taip pat 
gali piešti ir tapyti. Ir taip 
savamokslis ėmėsi tapybos 
darbo. Šiandien savaimingi 
jo kūriniai yra išstatyti 
Dailės Muziejuje. Baigta 
tvarkyti ir istorinės grafi
kos paroda, apimanti lai
kotarpį nuo 16 šimtmečio i- 
ki paskutiniųjų laikų. Čia 
yra Diurerio, Callot’o, Pi
ranesi, Canalett’o ir kitų 
žymių grafikų kūriniai. La
bai įdomios yra anglų gra
viūros (mezdtintos). Be
veik sutvarkyta, bet dar 
neišstatyta modernioji gra
viūra.

Tvarkomas taip pat Vil
niaus miesto istorijos sky
rius. Tarp kitko yra čia 
didelis 17 amž. Vilniaus 
miesto planas, įvairios foto
grafijos, paveikslai ir gra
viūros, kurios vaizduoja se
nąjį Vilniaus miestą. Tvar
kymo stadijoje yra liaudies 
meno skyrius, kuriame yra 
turtingi liaudies meninės 
raižybos rinkiniai. Tvarko
mi ginklų, numizmatikos ir 
pritaikomojo meno rinki
niai, kurie išskiriami į ats
kirą istorijos skyrių. Dai
lės Muziejuje yra nemaža 
archeologinių rinkinių, dau
giausia iš Gedimino pilies 
kalno kasinėjimų. Turi 
Dailės Muziejus ir savo bi
blioteką, kuri kad ir nela
bai gausi, bet yra joje ver
tingų senų leidinių iš 16 ir 
10 amž. ir nemaža meno is
torijos ir teorijos literatū
ros. Biblioteka yra jau su
tvarkyta.

Vilniaus miesto istori
niam menui nušviesti ren
giamos Dailės Muziejuje 
tam tikros paskaitos, į ku
rias kviečiami suinteresuo
tieji asmenys. Paskutiniuo
ju laiku buvo surengtos 3 
paskaitos apie Vilniaus 
auksakalius. Besiruošiant 
šioms paskaitoms, buvo ra
sta daug naujos medžiagos 
ir retų nuotraukų. Yra su
manymas taip pat pavaži
nėti po kraštą ir surinkti 
ypačiai iš buvusių dvarų 
užsilikusius vertingus mu
ziejinius rinkinius.

Dailės Muziejaus direk
torius prof. L. Karsavinas 
išreiškė didelį savo pasiten
kinimą dabartiniu muzie
jaus darbo personalu, ku
rio tarpe yra gerų savo sri
ties žinovų ir visi su dideliu 
pamėgimu dirba savo dar
bą. Tarp kitko paminėtina, 
kad per visą okupacijos lai
ką buvo suinventarizuota
tik apie 1500 graviūrų, o iš
vadavus Vilnių, per keturis 
mėnesius suinventarizuota 
ir identifikuota yra dau
giau kaip 8000 įvairių gra- f 
viūrų.

A. Liepinis
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Ką Nusitarė Lietuvos Komunistai Atsiekti Bėgamuoju Momen
tu Dėl Krašto Atstatymo?

zacijos nepakankamai ryž
tingai kovoja prieš lietuvis- 

| kuosius vokiškuosius na
cionalistus, prasiskverbu
sius į miesto įmones ir įstai
gas, nedemaskuoja jų.”

Lietuvos Aukščiausios

Mokykimės Gyventi Vienam
I *asaulyj

NEGALI IŠKĘSTI
NUGAROS SKAUSMO?

Ekonominės ir Politinės Problemos prieš Išlaisvintos Lietuvos Žmones, Partiją ir Vy
riausybę; Vokiškojo Fašizmo Liekami Naikinimo Keliai; Kova Tarpe Buožijos ir Bied- Tarybos Prezidiumo pirmi- 
nuomenės; Lietuviu Tautos Priešu Nacionalistinė Maska

Mums amerikiečiam pra-1 naciams nužudyti bei išde- 
deda paaiškėti —1— —1 1 ------ -------

Karštis nalenprvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidaujamų, 
nuolatinį palengvinimų karščiu ištisas dienas, 
pačioj skaudamoj vietoj, uždėk vienų didelį 
.Johnson’s RAUDONOJO KRYŽIAUS PLAS- 
TERJ — arba storesnįjj, šiltesnį Johnson’s 
Plasterį Nugarai . . . Lengvi, veiklūs jo vais
tai švelniai kaitina nugarų, išjudina kraujo 
apytaka, veikia prieš jo susikuopimų, atliuo- 
suoja skausmų . . . šiltas audeklinis apdangas 
palaiko kūno karštį, saugo nugarų nuo atšali
mo, teiki nuolatinę paramų . . . Išbandyk Šį 
švarų, lengvų, patikrintų būdų "karščiu gydy
ti” paprastų nugaros gėlimų ir kitus raumenų 
skausmus — ŠIANDIEN. (Jei turi chroniškų 
nugaros gėlimų, eik pas gydytojų.) . . . Vi
suomet reikalauk TIKROJO, Johnson and 
Johnson pagaminto.

cross plaster
Hoback plaster

Nekaltinkime Grupes už Prastesnius Jų Gyvenimo 
Standartus, Už Jų Netinkamus Apsiėjimusįninkąs Justas Paleckis sa

lvo kalboje, matyt, daugiau- 
izo- i šia. dėmesio kreipė į šią po-

i kovą su naujosios Letuvos 
prabėgus j Plėšais viduje.

• nių valstiečių mases, ižo- į šia. dėmesio kreipė į šią po- 
tie sunku-Iportuoti į Vokietiją vergu- liuoti juos nuo buožių įta-'litinę problemą bei politinę 

mai, su kuriais tenka Lie- vėn. Ir per tris ilgus metus kos. 
tuvos žmonėms susidurti, Lietuvos biednuomenė buvo ■ 
atstatant vokiečių sugriau- terorizuojama ir : 
tą kraštą. Visu tuo reikalu i Gi parsidavėliai 
daug informacijų suteikė : 
mums aprašymas Lietuvos kaitų. Ne tik ekonominiai 'buvo diskusuojami, 
Komunistų Partijos Cent- |jie jautėsi laimėję, bet ir 
ralinio Komiteto praplėsto politiniai jiems buvo su- 
susirinkimo, įvykusio Ii944! teikta laisvė nuodyti žmo- 
metų gruodžio 24-30 dieno- nių protą. Tie nuodai buvo 
mis Vilniuje. Tasai trum-! trijų rūšių: gyrimas vokie- 
pas, bet labai ryškus apra-ičių, pųrvinimas rusų ir ko- 
šymas tilpo kovo 22, 23 ir'munistų, ir ugdymas f ašis-1mm" "sunkuma? dar 
24 dd. Laisvėje. F 
mo diskusijos iškėlė daugy- ga buvo manyti, 
bę tokių politinių ir ekono-' nuodai neturėjo jokio pasi-; tarpe buožių ir biednuome-
minių klausimų, sekimo^ Dabar paaiški, kad nės — buvusių žemės ūkio j kalbėjo Paleckis, “kurie iš-
mums buvo labai mažai te- jie ^turėjo. Ir apie^tai, kaip darbininkų, bežemių ir ma- buvo treiis metus vokiečių

i---------J valstiečių, kurie okupacijoj, negalima nepa-
Komumstų ^01 tapo tarybinės santvar- stebėti, kad pas juos labai

i kos aprūpinti žeme ir turi paaštrėjo tautinis jausmas.
Dar viena problema rei- |iš naujo pradėti naują gy- Reikia padaryti viskas, kad 

tas paaštrėjęs tautinis lie-

Dabar, aišku, 
ir žudoma. ||<e|jems mėnesiams nuo 

ir buožės 1944 metų gruodžio mėne- 
mito liaudies pra-Jsio, kada šitie trūkumai

, daug 
kas pasikeitė, daug paminė
tų klaidų tapo atitaisyta ir 
daug toliau nužengta per
organizavime Lietuvos ūki-jvo šeimininkams — vokiš- 

i nio gyvenimo. Tačiau ne- I kiesiems fašistams, apgau- 
■ tenka abejoti, jog ne visi 'lės ir nacionalistinės de- 
_____  ______:?.i ir i magogijos keliu apsuko gal- 

Susirinki-1 tinio nacionalizmo. Klaidin-Į šiandien yra pašalinti. Lie-ivas tam tikrai gyventojų 
jog šitie tuvos kaime susiskirstimas daliai.

“Susitikus su žmonėmis,”

Jis iškėlė lietuviškųjų vo
kiškųjų nacionalistų esmę 
ir daugybe faktų parodė, 
kad jie veikia vokiečių nu
rodymu, išduoda savo tau
tos reikalus. Lietuviškieji 
nacionalistai, dirbdami sa

žinomi. Prie jų mums pra- matysime, plačiai buvo kai- Pažemiu valstiečių, kurie 
vartų apsistoti ir plačiau beta Lietuvos 
su jais susipažinti. . Partijos susirinkime.

Pas daugelį iš Amerikos j 1__  ___  x._____  _ _ . _
lietuvių buvo susidariusi kalinga pabrėžimo. Nacių jvenimą, negalėjo visai iš
tokia nuomonė, jog išlais-' teroras buvo ypatingai at-■ nykti ir dar negreitai iš- tuvių tautos jausmas būtų 
vintai Lietuvai vėl pereiti kreiptas prieš tuos Lietu- nyks. Kerštas buožių širdy-1 nukreiptas į tarybinio pat- 

rprie socialistinės kūrybos 
bus lengviausias dalykas. 
Ne tik apie Lietuvą dauge
lis mūsų taip vaizduojamės. 
Kartais mums sunku su
prasti, kaip tokioj Graiki
joj, Rumunijoj, Belgijoj, ar 
Bulgarijoj girdime apie re
akcionierius, atžagareivius, 
keliančius galvą ir siekian
čius tuos kraštus vėl val
dyti. Mums atrodo, 
visi turėjo nueiti 
kartu su naciais ir 
niais režimais. Juk 
štų žmonėms iki

jog jie 
peklon 

fašisti- 
tų kra- 
gyvojo 

kaulo dasiede fašistų ir o- 
k u p a n tų viešpatavimas.

Dr. Margaret Mead

okupacijoj, negalima nepa-

Geriau suprasti žmones, rei
kia gerai suprasti jų dabarti
nį stovį, ir ar jie visada taip 
gyveno ,ar pripratę prie geres
nių gyvenimo sąlygų. Svarbu 
kreipti dėmesį ne tik į gyveni
mo sąlygas, bet ir į žmonių 
pasielgimą. Užsiėmimai reika
lauja ko ypatingo nuo žmo
gaus. Imkime sunkiai dirban
tį žmogų. Jis turi dėvėti kito
kius drabužius, negu balto 
kalnieriaus darbininkas. Pro- 
fesijonalai turi pagal užsiėmi
mą elgtis.

Imigrantai iš kitų šalių pa
dėjo pastatyti mūsų didžiau
sius miestus. Praeityje imi- 

i grantai atvyko čia iš Europos 
' šalių, bet dabar jau iš kitur 
Į atvažiuoja. Iš Lotynų Ameri
kos ir pan. Kada imigrantai 
atvyko čia, jie buvo priversti 
imtis už tokio darbo, kokį jie 
rado. Per ilgą laiką jie buvo 
neprityrę darbininkai. Jie ne
žinojo, kur apsigyventi ir apsi
stojo ten, kur jų tautiečiai gy
veno. Daug imigrantų atvyko 
čia iš mažųjų vietų Europoje, 
kur gyvenimas buvo kuklesnis. 
Jie nepratę prie Amerikos gy
venimo būdų.

Senesni miesto gyventojai, 
kurie čia jau ilgai apsigyve
no, bet vistiek kurie patys 
pradžioje pergyveno visokius 
sunkumus, šiandien praturėję, 

j žiūri į naujai atvykusius su 
i panieka, juos kaltina už viso- 
į kius blogumus. Neatsimena, 
i kada jie patys tokioje padėty
je buvo. Jie jau kritikuoja 
naujai atvykusių vaikus, kad 
jiems nepatinka, kaip jie el
giasi, kad vaikai nešvarūs. Ne
kreipia atydos į faktą, kad 
namuose nėra šilto vandens ir 
kitų patogumų. Tik atsimin
kime, kiek kartų girdėjome 
tuos žodžius: “nešvarūs,” 
“triukšmingi” ir “nemanda
gūs,” pritaikintus ateiviams. 
Daug ateivių gyvena lūšnose,

bet ar tai jų kaltė? Kodėl 
miestuose turi būti lūšnų ?

Mes turime suprasti, kodėl 
įvairios grupės čia negyvena, 
kaip senieji amerikiečiai. Tik 
užklauskime savęs trijų klau
simų — ar bet kuri grupė už
dirba mažiau negu eilinis pi
lietis? Ar tas juos verčia gy
venti prastose vietose? Jeigu 
taip, tai mūsų kaltė. Mes pri
sidedame prie apylinkės ne
švarumo, prie ligų išsiplėtoji- 
mo ir prastesnio gyvenimo 
standarto.

Antras klausimas — ar bet 
kuri grupė turi gyventi vieno
je vietoje dėl rasinių arba ti- 
kėjimiškų aprubežiavimų ?

Ar čia vienaip kalbama 
apie žmogaus lygias teises, bet 
kitaip įvyksta?

Toki nejudinamo turto pa
tvarkymai ne tik peržengia 
fundamentales žmonijos tei
ses, bet izoliuoja grupes, ne
duoda joms progos jausti, kad 
jos pageidaujamos. Ne koks 
gyvenimas naujame pasaulyje. 
Daug ko kito jie tikėjo susi
laukti.

Jeigu dėl kokių nors eko
nominių priežasčių bet kuri 
grupė prastai arba biednai 
gyvena, tegul senesni gyvento
jai pilnai pripažįsta priežastį 
ir jokių užmetimų apie tai ne
daro.

žmonės nuo vienas kito daug 
gali išsimokinti.

žmonės patys privalo pasi
rinkti, kur gyventi. Neturi bū
ti tokių patvarkymų, kaip 
“meksikiečrai neleidžiami,” 
“negrai negali čia apsigyven
ti,” arba “žydų nereikia.”

Pirmiausia mes patys ame
rikiečiai turime dėti visas pa
stangas pakelti gyvenimo stan
dartą. Naikinkime kiek galima 
visokias diskriminacijas kas 
link rasinių, religijinių, tau- 
tybinių ir apylinkių linijų.

Kokių progų mes siūlome

mūsų naujiems gyventojams? 
Jeigu jie nekalba ir nesupran
ta anglų kalbos, kaip mes juos 
pasiekiame jų kalboje?

Mes norime, kad jie elgtųsi, 
kaipo pilni piliečiai, bet ar 
mes leidžiame jiems gyventi 
kaipo pilniems piliečiams? 
Jaustis pilnais piliečiais?

Užklauskime tuos tris klau
simus, kada kalbose, spaudoje, 
politiškame susirinkime, susie- 
dijos komitete, darbe, bažny
čioje arba kitur, girdime “jie 
nešvarūs,” “tarpe savųjų gy
vena ir kitų nepaiso,” ir pana
šius užmetimus.

FLIS—Common Council.

Padėdami Sovietam, Jankiai 
Bombardavo Vieną

London. — Atlėkę iš Ita
lijos, 400 amerikinių bom- 
banešių sprogdino Austri
jos geležinkelių centrus 
Vieną ir Grąžą, per kuriuos 
naciai siunčia savo jėgas 
prieš Sovietus. Tuomi ame
rikiečiai tiesioginiai bend
radarbiavo su Raudonąja 
Armija prieš nacius Austri
jos-Vengrijos fronte.

Chinijoj Jankiai Turėjo 
Apleist Lėktuvą Aikštę

Chungking. — Kada ja
ponų tankai dasigrūmė iki 
trijų mylių nuo Lachokow 
miesto ir chinai nepajėgė 
atsilaikyti, tai Amerikos la
kūnai su savo orlaiviais pa
sišalino iš Lachokow lėktu
vų aikštės.

vos žmones, kurie 1940 me-pe ilgai dar rusens ir kenks j riotizmo vagą, išraunant 
tais sudarė tarybinį apara- Lietuvos žemes ūkio atsta- hitlerininkų pasėtas lietuvi- 
tą, turėjo ątsakomingas | tymui. įškojo vokiškojo nacionaliz-
vietas, aktyviai dalyvavo į Minėtose komunistu dis- 'mo piktžoles. Visaip ugdy- 
socialistinėje kūryboje. Da-Ikusijose taipogi rimtai bu- dami IietuvilI tautos ku,t“- 
1 T * ' v, . . 1 mokslus, meną mes tu-

atstatymo problemos.; 1 *me sistematingai įtikinėti 
tautą tomis plačiausiomis 

j galimybėmis, kurias tary- 
turėio ’ valdžia atveria darbo 

žmonėms.”
Vadinas, išrovimas iš pat 

šaknų ir sunaikinimas vo
kiečių okupacijos politinių 
padarinių Lietuvoj yra vie
nas iš pačių didžiausių sun
kumų. Lietuviškųjų hitleri
ninkų nacionalizmas yra 
tiktai maska. Ta kauke pri
sidengę jie trukdys atstaty
mo darbą. Tačiau, taip pat 
netenka abejoti, kad Lietu
vos žmonės, jų partija ir 
vyriausybė, mokės su tais 
lietuvių tautos priešais ap
sidirbti. Hitlerinės Vokieti
jos sunaikinimas užduos ir 
jiems mirtiną smūgį, nes 
nebeliks jiems vilties dar 
kartą Lietuvą padaryt Ber
lyno vasalu.

bar, Lietuvą išlaisvinus, | vo iškeltos politines Lietu- 
prisieina valstybės aparatą ;vos .
iš naujo . suorganizuoti, i Kaip sakėme, vokiečiai Lie- 
Daugelyje vietų tas apara- tuvoje, kaip ir kituose-kra
tas prisiėjo organizuoti iš štuose, kuriuos jie tuiėjvj 
naujų žmonių. Tas pats ir ^pavergę per tris metus, pa
su Lietuvos Komunistų i iik0 ne tik ekonominių, bet 
Partijos organais. Vienur įr politinių padarinių. Juos 
prisiėjo juos visai iš naujo dabar išnaikint yra toly- 
o.rganizuoti, kitur papildy- gjai nelengva.

Vadinasi, prisieina trum-i Sniečkus savo kalboje 
pu laiku, ir dar Lietuvai ;k;‘ltlk^vo partinius ir tary-

pakankamai ryžtingai de
maskuoja lietuviškuosius 
vokiškuosius nacionalistus, 
kaip vokiškųjų fašistų sam-

I Tiktai tą visą turint min- dinius, lietuvių tautos rei- 
bet, deja, tyje, mes galėsime teisingai kalų išdavikus ir pikčiau-

Juk tie žmonės, rodomi, nie- tebesant karo zonoje, atlik- kinius oi ganus, kad jie
ko nebenorės turėti su vi- ti ne tik ekonominius at- 
sais, kurie kaip nors yra statymo darbus, bet ir or- 
susitepę savo rankas su fa- gdnizacinius.
šistais bei okupantais.

Taip atrodo, i 
taip nėra. Mes dažnai pa . suprasti ir įvertinti_ _ tuos sius jos priešus. Jie nesiė-
mirštame atminti, kad faši-! sunkumus, kurie iškyla Lie- mč reikiamų priemonių rū
stų ir nacių viešpatavimas i tuvos atstatymo darbuose 
tuose kraštuose nebuvo ne- ■ 
pakenčiamas bei nepaneša- CentroToFiteto 

jų gyvento-I •mas visiems 
jams. Buvo tam tikri vi
suomenės sluogsniai, ku
riais tas viešpatavimas ir 
teroras rėmėsi ir kuriems 
buvo naudingas. Fašistinis 
siaubas nešė nelaimę ir pra
žūtį visų pirma tų kraštų 
biednuomenei.

Paimkime Lietuvą. 1940 
metais tarybinė santvarka 
smarkiai “nuskriaudė” dva
rininkus ir fabrikantus. Iš 
jų buvo atimta ir biednuo
menei pavesta žemė ir įmo
nės. Ta reforma nepatiko ir 
buožėms, kurių žemės buvo 
apkarpytos ir išdalintos be
žemiams ir mažažemiams.

Atsimename, kas atsitiko 
1941 metais, kai vokiečių 
gaujos pradėjo veržtis Lie
tuvon ir ją niokoti. Pačioje 
Lietuvoje atsirado niekšų, 
kurie tas gaujas pasitiko 
išskėstom rankom ir pa
dėjo joms siautėti. Ameri
koje jųjų vienminčiai iš kle
rikalų, tautininkų ir menše
vikų srovių sveikino nacių 
atėjimą Lietuvon.

Visa tai reikia dabar pri
siminti, kad supratus tuos 
sunkumus, kurie iškyla Lie
tuvoje dabar.

Atsimename, kas dėjosi 
vėliau. Tie ūkininkai, kurių 
žemės buvo apkarpytos 
puolėsi žemes atsiimti. 
Daugelis jų ne tik atsiėmė 
žemę, kuri buvo tarybinės 
vyriausybės atiduota bied- 
niokams, bet dar tuos bied- 
niokus įskundė arba išdavė

m—ii >1 I imli

Antanas Sniečkus, LKP.
__  _______ i sekreto

rius, savo pranešime, todėl, 
kalbėjo apie trūkumus ir 
klaidas.

“Rimtų klaidų buvo ’’pa
daryta”, sakė jis, “vykdant 
gyvenime įstatymą dėl vo
kiečių okupacijos padarinių 
žemės ūkyje likvidavimo. 
Daugelyje apskričių ir vals
čių aprūpinimas žeme tei
sėtų šeimininkų —- žemės 
ūkio darbininkų, bežemių 
valstiečių, ėjo savieigos ke
liu. Valstiečiams nebuvo 
grąžinama gyvuliai, inven
torius ir ūkio pastatai. Vie
tiniai tarybų valdžios or
ganai nesiėmė reikiamų 
priemonių a p s a ugojimui 
darbo valstiečių nuo buožių 
ir dvarininkų keršto.”

Panevėžio apskričio par
tinis veikėjas Sorokinas 
kalbėjo apie panašią klaidą. 
“Mes išdalijom žemę že
mės ūkio darbininkams ir 
bežemiams valstiečiams”, 
sako jis, “bet toli gražu dar 
nepilnutinai sugrąžinome 
inventorių, gyvulius ir tro
besius tiems valstiečiams, 
kuriems jię buvo buožių ir 
ivarininkų atimti vokiečių 
okupacijos laikotarpiu. Ki
taip sakant, partinė organi
zacija nuėjo mažesnio pasi
priešinimo linija, neišstojo 
aktyviai prieš buožiją.”

Iš Panevėžio apskričio 
Paradauskas skundėsi, kad 
ten komunistai “nesugebėjo 
kovingai sutelkti plačiąsias 
žemės ūkio darbininkų, be
žemių, mažažemių ir viduti-

i sčiai nubausti vokiškų oku
pantų piktadarybių bendri
ninkus” ir t.t.

Taip pat skundėsi LKP. 
Vilniaus miesto komiteto 
s ekretorius Fedoravičius. 
Jis sakė, kad “kai kurios 
pirminės partinės organi-

Amerikiečiai užėmė Baco- 
lod miestą, Negros salos so
stinę, Filipinuose.

Sugrįžęs iš karo veteranas sveikinasi su savo išsiilgu
sia mylima šeima.

Lietuviu Literatūros Centr. Archyvo F-do Atskaita
Nuo Vasario 28 d. iki kovo 31 d., 1945.
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kienė, Dr. Borisas, H. Sadeika, F. Aben, Val
kus, P. Niukas, L. Zalson, M. Užunaris, S. Za- 
vis, F. Dambrauskas, A. Buivydas, Baltušis, F. 
Kvietkas, H. Simonaučienė. Po 50c: A. Dam
brauskas, S. Paura, Mathus, S. Rainordas, A. 
Jankus. Po 25c: J. Jusienė, G. Lekas. Smul
kiais, be vardų užrašų $2.00. Viso $47.00

San Francisco ir Oaklando mezgėjų ir rėmėjų 
kliubo nariai laike pietų pas Karosus suauka- 
voi^Po $1.00: Burdai, Karosai, Mugianiai, 
Chaplikai, Sutkai, M. Radienė, A. Šatas, A. 
Demikis, J. Kazlauskas; po 50c: K. šilkaitienė 
ir J. Koblinas. Viso $10.00

LDS 62 kp., So. Boston, Mass., per H. Tamašaus
kienę (blanka): po $1.00: D. J. Jusius, J. Shu- 
kis, Clem. Jankus, Jos. Butkus, Jos. Mosteika, 
J. Matulevičia, Fr. Pakalnis, J. Žekonis; po 
50c: J. Peldžius, Jonas Shuis, Mary Valant, 
II. Thomas; po 25c: K. Butkus, Jule Kroli, A. 
Jankus ; LDS 62 kuopa $5.00. Viso $15.75

LLD 19 kp., Chicago, Ill. per K. Matukaitį (blan
kai: Iš kuopos iždo $5.00; po $1.00: L. Pru- 
seika, K. Matukaitis, J. Dulinskas, A. Klebo- 
nienė; po 50c: A. Avižienis, Olga Milcarek, 
Eleanor Rocke, Valeria Rocke, U. Mockevičie
nė 35c; po 25c: A. Piknienė, J. Butkis. Viso 11.85

ALDLD 55 kp., Brooklyn, N. Y., per P. Babarską 
(blanka): ALDLD 55 kp. $5.00; po $1.00: P., 
Babarskas, J.. Steponaitis, J. Kalvaitis, P. Ku- 
konius, Jul. Kalvaitis; po 50c: G. Barnotas, M. 
Stakovas, S. Spirgulevičius, J. Kairys, P. Gra
bauskas, B. Babarskaitė. Viso $13.00 ‘

LLD 155 Moterų Kuopa, Worcester, Mass, per
M. Sukackienę 5.00

LDS 50 kp., Brooklyn, N. Y. per M. Kūliką 5.00 
LDS 98 kp., Washington, Pa. per John Mitchell

(blanka): Po $1.00: Mr. ir Mrs. Vakadinovich, 
Jul. Kuberkas, Ant. Rudokas; po 50c: VI. Jo- 
kubauskas, Ant. Gravelis, John Mitchell, Ma
ry Yanavičienė. ' Viso $5.00

ALDLD 68 kp., Hartford, Conn., per L. Monkie- 
nę (balnka): Po $2.00: Adomas Totorėlis, Že
maičiai, L. Mankienė; V. Brazauskas $1.25; 
Po $1.00: P. Giraitis, A. Raulinaitis, Jonas Va- 
silauskas, Zig. R. Yuska, A. J. Kasputis, M. 
Nikžantaitienė, K. Vilkas; po 50c: F. J. Rep
šys, Mary Straus, Jos. Strižauskias, J. P. Vil- 
chinskas, Volt. Brazauskas; B. Muleranka 25c.

Viso $17.00 
ALDLD ir LDS kuopos, Trenton, N. J. per A.

Jakštonį (blanka): A. Jakštonis $2.00; po $1:
T. Jakštonis, John Matuza, M. Jakubavičius, 
A. Kulbis, Fr. Janušavičius, Barbora Januša- 
yičius, Viso $8.00

LLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J., per P. Ra
mošką (blanka): LLD 136 kp. $2.00; po $1.00: 
A. Churinskas, J. Marcinkevičius, A. Arlaus, 
F. A. Josmantai, P. ir J. Ramoškai, F. Shim- 
kus; V. W. Žilinskas 75c; po 5Oc: Varpius, M. 
Žolynas; M. Pakštienė 25c. Viso $10.00

Franas Kazokas, Lethbridge, Alta., Canada, su
rinko ant blankos, po $1.00: V. Kaluska, A. 
Dabulskis, Fr. Kazokas, J. Vishinkskas, Ant. 
Norušys, V. Petruškevičienė. Prisiųsta tik $5.00

Lietuvių Apšvietos Kliubas, Schenectary, N. Y. 
per A. Gudzin (blanka): P. Ramonas $3.00; 
A. ir L. Gudzinskai $3.00; J. ir F. Sargeliai 
$2.00; po $1.00: M. Gudzinskas, B. Bartkevičia, 
K. Meilūnas; A. Verbilis, D. Pručinskas. Viso 13.00 
LDS 26 kp., Bayonne, N. J., per A. Lukaitj 2.00

LLD 161 kp.j Seattle, Wash., per M. Baltrušaitį 
(blanka): LLD 161 kp. $5.00; po $1.00: T. Ul- 
skis, Ag. Ulskis, S. Černauskas, J. A. Stelma, 
R. Kirk, J. Kirk, G. Yuodišius, E. Yuodišienė, 
F. Kavaliauskienė, J. Bukauskas, J. A. Dva
riškis, J. A. Dvariškienė, M. Baltrušaitis, E. 
Baltrušaitienė, Ig. Kirk, M. Kirk, J. Burt, S. 
Kairis. Viso $23.00

Vera Mikutaitytė, Teaneck, N. J. 2.00
LDS 33 kp., Elizabeth, N. J., per D. Krūtis 5.00 
LLD 43 kp. ir LDS 7 kp., Wilkes-Barre., Pa, per

C. S. Kasparą (blanka). Po $1.00: J. Chepulis, 
P. Juzokas; po 50c: J. Juzapaitis, A. Stiklunas, 
J. Gruselonis, F. Kuklis, B. Radzevičius; J. 
Jenčaitis, M. Jančiulienė, E. Kasparienė; po 
25c: J. Zamaras, P. Mažeika, C. Tauskis, M. 
Poderienė, J. Danisauskas, S. Kvasčevičius.

Viso $7.50
ALDLD 207 kp., Hart, Mich, (blanka): V. Bla

žienė 50c, J. Kraus 25c. Viso .75
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn. 5.00

ALDLD 1 kp., Brooklyn, N. Y. (dalis aukų) 26.41 
LLD 100 kp., Timmins, Ont., Canada, per T.

Kuktą (blanka): Po 50c: J. Dareskevičius, F.
Arlauskas, A. Kukta, P. Zuikis. Viso $2.00

ALDLD 9 kp., Norwood, Mass., pas J. Krasauską 
(vardai tilpo korespondencijoj) 10.00

LLD 92 kp., Cicero, III., per A. DoČkienę (vardai 
tilpo koresp.) 8.00

V. Kelmelis, Torrington, Conn. 5.00
P. Jočionis, Dearborn, Mich. 5.00
Tony Brosky, Elm Grove, W. Va., surinko ant 

blankos po 50c: T. Brosky, J. Matulavičius,
A. šaltanis. Viso 1.50

LLD 236 kp., Washington, Pa., per M. Yanavi- 
čienę 5.00

LDS 3 kp., Norwood, Mass., per J. Krasauską 
(blanka): Po $1.00: J. Aleksiūnas, J. Pastar- 
nek, M. Grybas, J. Gižius, C. Babravičius, J. 
Krasauskas (ir keturios pavardės neįskaito
mos) Viso 10.00

Per J. K. Alviną, Detroit, Mich, aukota: LDS 
kp. iš iždo $5.00; V. Povilaitis $4.00; Po $1.00: 
P. Smalstis, Jonas Stasikynas, Pr. Jočionis, Jo
nas Staras, Mot. Podolskis; Po 50c: Jonas 
Rudzevich, J. Nausėda, Jul. Garalienė; smul
kių aukų $4.50. Viso 20.00
Viso per kovo mėn. įplaukė $313.76
Pirmiau pagarsinta 175.00

Viso šiuo laiku Archyvo ižde randasi $488.76 
V. Rudaitis, Centr. Arch, ižd.
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Ketvirtas puslapis

Baltuoja Bures Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova. 

3-29-45 ' ★ ★ ★ —5—b—

(Tąsa)
Žodžiu, iš pradžių viskas buvo taip 

pat, kaip ir praeitais metais. Aplink per 
dešimtį varstų atviros tuščios ražienos. 
Vienišas milžinkapis. Žėrutinis šviesiai 
violetinių imortelių blizgėjimas. (Imor- 
telės — sausukai. Gėlės, kurios ir su- 
džiūvusios nepraranda savo spalvos ir 
formos.) Prie savo urvelio atsitūpęs sta
ras. (Staras — toks gyvuliukas (Sper- 
mophilus.) Virvagalis, panašus į ištrėk
štą gyvatę...

Tačiau staiga priekyje pasirodė dul
kės, ir pro diližaną stambia risčia nujojo 
nedidelė raitų sargybinių rinktinė.

— Stok!
Diližanas sustojo.

Vienas raitelis prijojo prie diližano.
Trumpas karabino vamzdis šokinėjo 

viršum žalio antpečio su skaitmenim. 
Šokinėjo dulkina kepurė, uždėta ant šo
no. Girgždėjo ir karštai dvokė oda bal
nas.

Kriokianti arklio galva sustojo atda
ro lango aukštume. Stambūs dantys 
graužė baltą žąslų geležį, žalios kaip 
žolė putos lašėjo nuo juodų, tartum gu
minių lūpų. Iš švelnių, kūno rausvumo 
spalvos šnirplių lėkė karštas alsavimas, 
sutra apipildamas sėdinčius diližane.

Juodosios lūpos išsitiesė prie šiaudi
nės Petios skrybėlės.

— Ką veži? — kažkur, viršuje pasi
girdo kareivio balsas.

— Vasarotojus į garlaivį, — atsakė 
nepažįstamai plonas, skubus, kažkoks 
pataukaujamas vežėjo balsas. — Jie va
žiuoja į Akermaną, o ten tiesiog — į 
garlaivį — ir į Odesą. Jie čia ekonomi
joj visą vasarą gyveno. Nuo pat birže
lio pradžios. Dabar jie važiuoja atgal 
namo...

— Nagi, parodyk!
Ir sulyg šiais žodži a is pro langą pa

žvelgė raudonas, geltonais ūsais ir gel
tonais antakiais kareivio veidas su grie
žtai išskaptuotu smakru ir su ovaline 
kokarda prie žalio kepurės aplanko.

— Kas per vieni?
— Vasarotojai, — šypsodamasis pa

sakė tėvas.
Kareiviui, matyti, nepatiko šis šyps- 

nis ir jo pernelyg laisvas žodis “vasaro
tojai,” kuris jam pasirodė pajuokimas.

— Matau, kad vasarotojai, — su gru
biu nepasitenkinimu tarė jis. — Maža, 
kad vasarotojai! O kas per vasarotojai?

Apatinė tėvo žiauna sudrebėjo, barz- 
džiukė ėmė šokinėti. Išblykšdamas iš pa
sipiktinimo, jis drebančiais pirštais už
sisegiojo' visas vasarinio palto sagas, pa
sitaisė pinc-nez ir šaižiu falcetu sušuko:

— Kaip drįstate tokiu tonu su mani
mi kalbėti? Aš — vidurinių mokyklų 
mokytojas, kolegijos patarėjas Bačejus, 
o čia mano vaikai — Petras ir Povilas. 
Mes vykstame į Odesą.

Tėvui ant kaktos iššoko rausvos dė
mės.

— Atsiprašau, jūsų malonybe, — gu
viai pasakė kareivis, išpūtęs beveik bal
tas akis, ir pridėjo ranką su kančium 
prie kepurės snapo. — Palaikiau per ki-

(Vicmundierius — caro laikų Rusijos 
civilių tarnautojų forminis švarkas.)

“Vidurinių mokyklų mokytojas”. ... 
“Kolegijos patarėjas”. . . “Kaip jūs drįs
tate kalbėti tokiu tonu”. .. Fu, koki nie
kai! — kalbėjo sumišęs tėvo veidas. —

Haverhill, Mass:

t '
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CLEVELANDO ŽINIOS

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)

prašė Mokyklų 
kad užleistų tiems 

darbininkams 
Jane Adams mo

ku ri tuščia stovi va-

Amerikos Lietuvių Tarybos, 
bet, kur tiktai žengsi, tai vis 
tik pinigai ir pinigai, o apie 
mus niekas anglų spaudoj ne
rašė; na ir ką daryti? Paga
liau susiradom žydą, (ne “žy
delį,“ kaip paprastai Darbi
ninko pisoriai papratę sakyti 
ir rašyti), bet žydą. Na, ir tas 
žydas delegatus supažindino 
Washingtone su koresponden
te. Delegatai labai nusidžiau
gė ir manė, kad viskas bus 
labai gerai, ale kur tau, ko
respondentė delegatams pasa
kė, kad jeigu, norite, kad ji 
apie Lietuvą parašytų, tai ma
žiausia reikia pamokėti $50 
dolerių. Bėda. Tas pats žydas 
nurodė kitą korespondentą, 
bet šis pasakė 3,000 dol.

Iš kalbėtojo kalbos galima 
buvo suprasti, kad ne tiktai 
lietuviai, kurie buvo nuvažia
vę į Washington^, bet ir Wa- 
shingtono korespondentai ži
no, kad Lietuva, kokią san
tvarką nusibalsavo, tokią ir tu
ri, ir šiuom tarpu nei jokios 
permainos nenori. O kas link 
delegatų, tai matyti, kad jei
gu jiems patiems reikėtų už 
kelionę pasimokėti, tai niekas 
nevažiuotų, o kaip visuomenė 
apmoka už kelionę ir išlaidas, 
tai jeigu duoda, tai imk ir va
žiuok.

Kneižys sakė, kad jie siųs 
delegatus ir į San Francisco 
suvažiavimą, 25 d. balandžio. 
Kodėl ne? Visuomenė pinigų 
duoda, nuvaž'iuosit pasisve- 
čiuosit, o jeigu sutiksit “žydą,“ 
kaip Washingtone, tai gal su
pažindins su kokiu korespon
dentu, tai žinosite, kiek kai
nuos, jeigu norėsite, kad kas 
apie jumis parašytų !

Kneižys sakė, kad jie iš
siuntė 10,000 svarų drabužių 
Lietuvon per Russian War Re
lief. Įdomu, kas iš to išeis,

veidžiai darbininkai nesilaiko 
darbe, nors jie ir samdo nau
jus kas dieną.

Suprantama, kad bosai I. R. 
C. moka labai mažas algas 
darbininkams, o pats darbas 
komplikuotas ir nelengvas.

Kompanija
Tarybos, 
juodveidžiams 
apsigyventi 
ky.kloje, 
karinėje miesto dalyje.

Mokyklų Taryba tą kompa
nijos prašymą atmetė, tačiau 
nedavė paaiškinimo, kodėl ji 
neduoda, ar todėl, kad tie dar
bininkai, kurie atvežti, yra ne-

(Tąsa 5-me pusi.)

25 d. kovo vietiniai bažny
tiniai turėjo parengimą Lietu
vių Piliečių Gedemino i Kliubo 
svetainėje, 324 River St. Tai 
buvo neva paminėjimas 27 me
tų “Lietuvos nepriklausomy
bės.“

Pirmininkas Svirskis pir
miausia perstatė kalbėti vieti
nį kunigą J. žuromskį. šis pa
kalbėjo, ragino publiką nesi
gailėti paaukoti dėl Lietuvos 
reikalų, nors gerai žino, kad 
Lietuva iš tų pinigų negaus nė 
cento. Kunigas, pabaigęs savo 
kalbą, persižegnojo: “Vardan 
Dievo... Amen.“ Matyt, ku
nigas susigriebė tiktai biskį 
per vėlai, mat, jis manė, kad 
tai bažnyčioje meldžiasi. Ku
nigas paraudęs atsisėdoĮj o pu
blikoj pasigirdo juokas ir del
nų plojimas.

Po prakalbų buvo Visokių 
nuomonių, vieni sakė : i kuni
gas susimaišė todėl, kad jis 
gerai žino, kad čia surinktos 
aukos Lietuvai nieko nępagel- 
bės ir todėl jam buvo sunku 
agituoti žmones, kad aukotų. 
Kiti sakė, kad kunigas sėdėjo 
palei leitenantę ir todėl gra
žioji lytis jam sumaišė kalbą, 
nes prieš gražiąją lytį nulen
kia galvas visi pasaulio ponai.

Kalbėjo ir leitenante nursė 
Julia Jurgel (Jurgelevičiūtė). 
Mergina apsirengus su unifor
ma, gražiai atrodė, tiktai kai
po ne kalbėtoja, tai mažai 
kalbėjo. Sakė, kad jai būnant 
armijoj labai mažai teko lie
tuviškai kalbėti. Po to Julia 
klausė publikos, sakydama: 
klauskite, kas ko norite žino
ti, o aš, ką galėsiu, tai atsa
kysiu. Taip ir buvo, iš publi
kos klausė, o ji atsakinėjo. 
Taipgi mergina parodė Tš na-

Gaila Nuoširdaus Rėmėjo.
Parmoj pasimirė visiems 

plačiai žinomas ii’ visų gerbia
mas siuvėjas ir drabužių valy
tojas Pete-Petras, kuris turėjo 
savo krautuvę ant State Road.

Pete buvo salvų tautybės, la
bai linksmo būdo ir kilnaus po
litinio supratimo vyras. Jis 
prigulėjo prie KPS ir smarkiai 
rėmė ją finansiniai.

Velionis karštai rėmė Roose- 
velto karo politiką ir daug 
prisidėdavo prie karo pastan
gų. Kuomet lietuviai rinkome 
pinigus dėl ambulanso, jis 
daug- aukavo dėl to reikalo. 
Dar vienas jo gražių darbų bu1 
vo, tai nuoširdus atjautimas 
mūsų .karių. Kuomet tos apy
linkės kariai atvykdavo poil
siui, tai jis jiems išvalydavo, 
suprosydavo visus drabužius ir 
už darbą jokio atlyginimo ne
imdavo. Dabar sugrįžę kariai 
neras savo geriausio draugo, 
kuris visados jiems rūpestin
gai patarnaudavo.

Velionis Petras ' buvo pavie
nis žmogus ir vos sulaukęs 55 
metų mirė. Jo mirties priežas
tis skaudi ir dėl to, kad ji bu
vo perankstyva. Jis susirgo 
sloga, vietoj pailsėti, sirgda
mas dirbo, iš ko įgavo plaučių 
įdegimą, o vėliau nuo to mirė. 
Jei būtų laiku prisižiūrėjęs, 
dar ilgai būtų galėjęs gyventi 
ir daug naudingo darbo būtų 
atlikęs.

Velionis paliko nuliūdime sa
vo brolvaikius ir daug pažįs
tamų.

Beje,- jis buvo Pirmojo Pa
saulinio Karo veteranas, už tai 
'labai atjautė šio karo karius.

Tebūna tau, drauge, lengva 
šios šalies žemelė. O mes tavo 
darbų ilgai neužmiršime.

Tuo tarpu vežėjas, kaip tai esti vi
suomet toli važiuojant arkliais, visuoti
niame sumišime jau suspėjo pamesti 
kančiaus dirželį ir vaikščiojo ant kelio, 
grabinėdamas botkočiu pilkuose nuo 
dulkių pakelės kiečių krūmeliuose.

Pagaliau jis jį surado ir pririšo, už- 
verždamas mazgą dantimis.

— A, kad jie prasmegtų! — tarė jis, 
eidamas prie diližano. — Jodinėja šitie 
sargybiniai visais keliais ir jodinėja, 
tikta žmones gąsdina.

— Ko jodinėja? — paklausė tėvas.
— Kas juos žino — ko. Ką nors gau

do, ar ką. Čia užvakar, už trisdešimt 
varstų, dvarininko Balabanovo ekonomi
ją sudegino. Šneka, kad kažin koks iš 
“Potemkino” pabėgęs matrosas padegė. 
Tai dabar jie visur jodo ir gaudo tą pa
bėgusį matrosą. Jis, sako, čia kažkur 
Stepuose slapstąsis. Tai taip. Ką, va
žiuosime?

Sulig šiais žodžiais vežėjas užlipo į sa
vo aukštą vietą, išpainiojo vadeles, ir di
ližanas važiavo toliau.

Tačiau, kad ir koks puikus buvo šis 
rytas, visų nuotaika jau buvo sugadin
ta.

Matyti, šiame nuostabiame pasauly
je tiršto mėlyno dangaus, padengto lau
kinėmis baltakarčių debesų kaimenėmis, 
pasaulyje alyvinių šešėlių, bangomis bė
gančių nuo milžinkapio ant milžinkapio 
Stepų' žolėmis, kurių tarpe ims ir švyste
rės arklio kaukolė arba jaučio ragai, pa
saulyje, kuris, rodėsi, buvo sukurtas 

■ vien tiktai žmogaus džiaugsmui ir lai
mei, — tame pasaulyje ne viskas buvo 
tvarkoj.

Ir apie tai galvojo diližane visi: ir tė
vas, ir vežėjas,-ir Petia.

Tik vienas Pavlikas mąstė savas, ypa
tingas mintis.

Stipriai suraukęs apvalią kreminę 
• kakčiukę, ant kurios driekėsi iš po skry

bėlaitės tvarkingai pakirpti karčiukai, 
berniukas sėdėjo, sukauptai įsmeigęs į 
langą rusvas, atidžias akis.

— Tėte, — tarė jis staiga, nenukreip
damas akių nuo lango, — tėte, o kas ca
ras?

— Tai yra, kaip tai kas caras?
— Na — kas?
— Hm ... Žmogus.
— Bet ne. Aš pats žinau, kad žmogus. 

Koks gi tu! Ne žmogus, o kas? Supran
ti, kas?

— Nesuprantu, ko tu nori'.
— Aš tave klausiu: k a s ?
— Štai, dievaži... Kas ir kas... Na, 

jeigu nori, pateptasis.
— Kieno pateptasis?

— Ką-ą?
Tėvas griežtai žvilgterėjo į sūnų.
— Na — kaip: jeigu pateptasis, 

kieno? Supranti — kieno?
— Nešnekėk niekų!
Ir tėvas piktai nusigręžė.

Notice is hereby given that “Yeah 
Man” Products Co., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Yeah Man” and “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)

i

f

i o o i 11UJL. .į VI vili u, i\ao 10 tu lovio,

cių atimtą didelę včliąvą su| juk pirma jie tą įstaigą labai

Darbininkė.

BUY WAR BONDS

Telef. HUmboIdt 2.7964

tai
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

NOTARY 
RUBLIO

keikė, tai ar atsiprašys? Au
kų surinko 
kad perduos 
vių Tarybai.

(Jsist. 28 m.)

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

$105.45. Sakė,
Amerikos Lietu-

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

svastika.
Vyriausiu kalbėto,] ūmi buvo 

Antanas Kneižys, Darbininko 
redaktorius iš So. Bostono. 
Kalbėjo dviejuose atvejuose, 
purvino Sovietų Sąjungą ir sa
kė, kad jie kovos kol iškovos 
“Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę.“ Vienę]<, kaip pats 
kalbėtojas vėliau paaiškino, 
tai darbas labai sunkus,'sakė : 
tik ką sugrįžau iš Washingto- 
no — mes ten buvome nuva
žiavę kaipo delegatai, nuo

Atvežė 50 Darbininku
Industrial Rayon iCo. parsi

vežė iš pietinių valstijų 50 dar
bininkų. Kompanija aiškinasi, 
kad ji dariusi todėl, kad jai 
stoka darbininkų. Girdi, balt-

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 8-6723.

Kaip matyti, jis ‘buvo mirtinai įgąs
dintas, išgirdęs nors ligi šiol jam neži
nomą, bet tokį baisų civilinį laipsnį — 
“kolegijos patarėjas.”

Tegu jį dievai! Dar susilauksi nema
lonumų. Dar užsidirbsi į dantis!

Paspaudė arklį pentinais ir nulėkė.
— Kvailys, — tarė Petia, kai karei

viai jau buvo toli.
Tėvas vėl užvirė:
— Nutilk! Kiek kartų aš tau kalbė

jau, kad nedrįstum sakyti šio žodžio! 
Tas, kuris dažnai sako “kvailys,” daž
niausiai pats... ne per protingiausias 
žmogus. Įsikalk tai sau į kaktą.

Kitu laiku Petia, žinoma, būtų ėmęs 
ginčytis, bet dabar jis nutylėjo. Jis per
nelyg gerai suprato tėvo sielos būklę.

Tėvas, kuris visada susierzinęs Su pa
nieka kalbėdavo apie laipsnius ir oreli-, 
nūs, kuris niekados nedėvėjo uniformi
nio viemundieriaus ir niekad neužsika
bindavo savo “Trečiojo laipsnio Annos,” 
kuris nepripažindavo jokių luominių pri
vilegijų ir atkakliai tvirtino, kad visi 
Rusijos gyventojai nėra niekas daugiau, 
tik “piliečiai,” staiga, susierzinimo šuo
re, Dievas žino ko prikalbėjo. Ir kam? 
Pirmajam sutiktajam kareiviui

KETVIRTAS SKYRIUS
Dešimtą valandą ryto užvažiavo į di

delį, pusiau moldavišką, pusiau ukrai- 
nietišką bažnytkaimį pagirdyti arklių.

Tėvas paėmė Pavliką už rankos, ir 
juodu nuvyko pirkti aguročio. O Petia 
liko prie arklių, norėdamas dalyvauti 
juos girdant.

"Vežėjas nuvedė arklius, velkančius 
paskui save gramozdišką diližano vago
ną, prie krinicos. Tai buvo vadinamasis 
“svirtinis” šulinys.

Vežėjas užsikišo kančių už aulo ir pa
gavo labai ilgą, vertikaliai kabančią laz
dą, prie kurios „galo buvo grandine pri
kaustytas sunkus 'ąžuolinis samtis. Jis 
pradėjo, čiupinėdamas rankomis lazdą, 
leisti ją į šulinį. Svirtis sugirždėjo. Vie
nas didžiulės svirties galas ėmė linkti 
žemyn, tartum norėdamas pažvelgti į 
šulinį, o tuo tarpu antras — su atsvarai 
pririštu dideliu akytu akmeniu — leng
vai kilo aukštyn.

Petia krūtine užsigulė ant krinicos 
krašto ir pažvelgė į ją kaip pro žiūroną.

(Bus daugiau)

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemį} yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TELEPHONE
STAGG 2-B04b

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR AL IN®) 

Didelis pasirinkimas visokią
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mešlažarnės 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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

X?
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(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

grai, ar dėl kokių .kitų priežas
čių.

Dabar kompanija tikisi gau
ti “Portable School’’ pastate 
vietą dėl tų darbininkų. Ki
taip jie negalėtų čia apsigy
venti ir dirbti neturint kur gy
venti.

Buvo Rodomi Kruvini Naciu 
Darbai.

Vietinio RWR komiteto pir
mininkas, Edward D. Blythin 
užkvietė publiką atsilankyti j 
parodą, kur buvo rodoma pa
veikslai apie nacių kruvinus 
darbus jų okupuotuose kraš
tuose.

Kalbama paroda atsibuvo 
Osborn Bildinge, 1028 Huron 
Road, nuo kovo 18 iki kovo 
21 d.

Tie paveikslai daugumoj bu
vo atimti nuo nacių belaisvių, 
arba surasti pas užmuštus na
cius.

RWR sekretorė Mrs. Leone 
Hole sakė, kad jie dar turi 
daug paveikslų, .kurie dar ne
buvo rodomi niekur, bet grei
toj ateityj bu^ vėl suruošta pa
naši paroda. Atydžiai sekite 
apie tai, nes labai svarbu kiek
vienam patirti ir gyvai pama
tyti tuos vaidus, ką turėjo per
gyventi tie žmonės, kurie bu
vo nacių okupuoti ir kaip jie 
dabar jaučiasi, kuomet likosi 
išlaisvinti.

Balandžio ti-ta Diena Jau 
Netoli.

KPS rengia iškilmingą mil
tingą balandžio 6 d., kad bendr 
rai pasveikinti Jungtinių Tau
tų vieningumą ir tvirtą nusi
statymą už galutiną sumušimą 
fašizmo.

šiame mitinge kalbės gar
bingi svečiai, visuomenės vei
kėjai : Earl Browder, Eliza
beth Gurley Flynn ir kiti.

Visi rengkimės dalyvauti.
KPS Denison Skyrius 

Puikiai Dirba.
Vasario 17 d. turėjome drau

gišką parengimą, kuris davė 
pelno $50. Jis paskirtas dėl 
šeštadieniais leidžiamų per ra
diją programų. O tai viena iš 
geriausių priemonių pasiekti 
darbininkus ir jiems išaiškinti 
svarbius dienos klausimus.

Kovo 18 d. turėjome svarbų 
susirinkimą. Jame plačiai ap
kalbėta buvo, kaip turime dirb
ti, kad juo daugiau gauti nau
jų narių į KPS. Mūsų distrik- 
tui paskirta kvota 700 naujų 
narių. Veik mėnesis laiko liko, 
tad turime visi stoti į darbą 
tuojau.

Be to, diskusuota, kad vėl 
surengti kokį parengimą ar 
pikniką dėl sukėlimo paramos 
dėl leidžiamų šeštadieniais pro
gramų per radiją.

Bandoma Įkalbėt žmonėms, 
Kad Tikėtų į Stebuklus.

Kovo 22 d. skaitau vietinį 
popietinį ‘Home Edition Press', 
kad koks tai P. J. Zuris, kaipo 
sekretorius Cleveland© lietuvių, 
praneša, kad pasiųsta, šimtas 
karių motinų ir joms prieša
kyje vadovauja 7 metų mer
gaitė su tautiškais drabužiais, 
tai Judy Luiza iš Cleveland 
Heights, Ohio. Ta mergaitė 
•priduosianti peticiją su 1,000,- 
000 parašų nuo Amerikos lietu
vių prezidento sekretoriui, kur 
bus prašoma, kad prezidentas 
grąžintų Lietuvai “nepriklau
somybę..”

Sveiko proto žmonės negalė
tų sau pasivėlinti taip kalbėti 
ir daryti. Viena, Amerikoje 
išviso nėra miliono lietuvių. 
Norint tiek sudaryti, tai reikė
tų visus mirusius ir mažus 
vaikus surašyti. Matomai, tie 
žmonės tiki į stebuklus ir iš 
numirusių visus prikėlė. Dar 
daugiau. Didžioji Amerikos lie
tuvių dalis visai nenori matyti 
Lietuvoj fašizmo ir jie netik 
nesirašė ant tų blankų, bet 
priešingi fašistų užmačioms. 
Be to, kokią teisę Amerikos 
lietuviai turi nustatyti Lietu
vos žmonėms valdymosi būdus? 
Kiekvienas Amerikos pilietis 
turi rūpintis savo šalies reika
lais, o ne svetimos šalies val
dymosi bei politiniu nusistaty

mu. Dar daugiau. Tokis reika
lavimas iš prezidento Roose- 
velto yra niekas kitas, kaip ne
sutikimas su jo padarytais pla
nais Jaltos konferencijoj.

i Tos moterys, kurios kalba 
Amerikos lietuvių karių moti
nų vardu, turėtų pagalvoti 
pirmiausia, ar jos nėra panau
dotos kaip įrankis per Berlyną 
atvažiavusių kavalierių. Antra, 
dalis jų neturi nei sūnų, o nei 
dukterų karo tarnyboj (tokios 
“motinos” buvo net 5 iš Brook
lyn, N. Y.). Tad iš kur jos gavo 
drąsos vadintis karių motino
mis? Be to, jų buvo tik šimti
nė. Ar tik šimtas šeimų Ame
rikos lietuvių karo tarnyboj 
turi vaikus? Reiškia, šimtas 
“drąsuolių” atsirado, nori iš
provokuoti Amerikos lietuvių 
šeimas, .kurių sūnūs ir dukte
rys gina viso pasaulio dęmo- 
kratiją ir kartu mūsų šalį.

Jei tos motinos žinotų, kad 
jų tie reikalavimai buvo pasi- 
tarnavimas lietuviškiems fa
šistams, jos nebūtų sutikusios 
vykti tokiai misijai, kuri prie
šinga prieš jų sūnų bei dukterų 
norą. Nes jų vaikai aukoja sa
vo gyvastis dėl išnaikinimo fa
šizmo, o jos iš nežinystės duo
da fašistams pagelbos ranką.

šiaip ar taip, fašistams at
eina “sūdna diena,” joki ste
buklai ir nabašninkų parašai 
juos neišgelbės. Stebuklų gady
nė jau praėjo. Naujas gyveni
mas žygiuoja pirmyn. Lietuva 
pasirinko tarybinę sistemą, ji 
tokia ir pasiliks.

Plačiau Diskusuojama Rasinė 
Diskriminacija.

Pastaruoju laiku Clevelande 
vis smarkiau ir drąsiau .kelia
ma klausimas, kodėl nepriima
ma negrių slaugių į 5.5 ligoni
nes. Jei jos gali puikiausiai 
patarnauti miesto ligoninėse, 
kodėl neduoti joms darbo kito
se ligoninėse.

Kadangi Kongresas nori prie
vartos būdu imti baltveides 
slauges į karines pareigas, o 
neima liuosnorių juodveidžių 
slaugių, tai darbo organizacijos 
ir abelnai pažangesni žmonės 
griežtai tam priešinasi.

*CIUC kreipiasi į visus pilie
čius, kad reikštų protestą prieš 
negrių slaugių diskriminavimą, 
ir kad reikalautų, jog jos būtų 
priimamos į visas ligonines.

Permazai Dirbame Dėl 
Raudonojo Kryžiaus

Labai mažai laiko liko iki 
Raudonojo Kryžiaus vajaus pa
baigos. Tačiau dar toli gražu 
nuo išpildymo mūsų miestui 
paskirtos kvotos. Kvota buvo 
$3,100,000.

iCIO unijos mano, kad teks 
iš naujo pradėti darbas, nes 
yra labai daug tokių, kurie vi
sai neaukavo šiam svarbiam 
reikalui, o jei ir aukavo kurie, 
tai nedaugiau kai dolerį.

Visi stokime į darbą tuojau 
ir išlaikykime vardą mūsų mie
sto ir apylinkės. V. 'M_. D.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
L 361 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquoi at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
501 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH MINTZ 
DeKalb Franklin Liquor Mart.

501 DeKalb Ave.. Brooklyn. N. Y.

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

Skysčius parduodame ir
M)

O 
S

IŠNAIKINAME 
ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brudą.

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

Dieną Ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.
Lietuvis atstovą? — FRANK A. KOQIJSIUS.

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

^RIBRO?V

.Speęlalljpnojamės naikinimu brudo ir pelių. Pasimatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių.

mažais kiekiais.
APTARNAUJAME 

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUJDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS

Žydu Tauta
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Žydų tauta, kuri geogra
finės teritorijos neturi, 
kaip jų žemės, nuo tų lai
kų, kai “išvesta iš žemės 
Egypto, iš namų nevalios”, 
pasižymi vertelgyste.

Žydų tauta labai daug 
davė krikščioniškam svie
tui. Jie davė Šventą Mari
ją, Šventą Juozapą, na ir 
už vis svarbiausia, Jėzų 
Kristų. O jau tų šventųjų, 
tai galybes!

O betgi klerikalai viso
kiais būdais smerkė ir 
smerkia tuos, ypatingai So
vietų Sąjungą, kurie naiki
na Hitlerio gaujas, kurios 
tiek daug išžudė žydų šiuo 
antro pasaulinio karo lai
ku.

Ekonominės padėties y- 
dų neprašalinsi, naikinant 
žydus, negrus, ateivius ar 
kuriuos kitus žmones. Tą 
mums parodo praeities isto
rija.

' Pr. Jočionis.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

cijomis. Jo baisiai neapkenčia 
reakcionieriai. Jis yra geras ir 
ištikimas Roosevelto draugas.

Garsusis Danzigo miestas 
jau išlaisvintas. Nacių nuosto
liai milžiniški.

Ant Danzigo plevėsuoja 
Lenkijos vėliava. Dabar jis 
priklausys Lenkijai. Ten lenkų 
vėliava nebuvo mačius saulės 
šviesos nuo 1772 metų. •

Lenkų tauta, prisikėlus iš 
šio karo kančių, laisvai prieis 
prie Baltijos. Ji turės didelį 
langą į platųjį pasaulį.

NUŠLAVĖ DAR 6,000 
VOKIEČIŲ

Maskva. — Pirmoji Bal
tarusijos armiją, Berlyno 
fronte, į pietų vakarus nuo 
Kuestrino, užmušė apie 3,- 
000 apupstų vokiečių ir su
ėmė 3,170 kampe tarp Odro 
ir Warthe upių; pagrobė 54 
nacių patrankas.

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino Dancigo Į - 
lankoj dar vieną vokiečių 
torpedlaivį, transporto lai
vą, 5,000 tonų ir didelę mo
torinę valtį.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Svarbi prelekcija sveikatos klau

simu įvyks sekmadienį, balandžio 8 
dieną, 4 vai. po pietų, 376 Broad
way. Prelekciją mums duos Lilian 
Masteika, "nutritionist” iš Visitirffe 
Nurses Association. Ir turėsim mar
gučių ir kitų vaišių, taipgi bus ati
duotas radio priimtuvas. Įžanga ne
mokama. Rengia ir kviečia visus 
ALDLD moterys. (77-78)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 ir LDS 8 kuopų susi

rinkimas įvyks 3 d. balandžio, 7:30 
v. v., Jurginėj saloje, 180 Now York 
Avė. Kadangi dabar laikas visiems 
brangus, tai Literatūros kp. susirin
kimas įvyks kartu su L.D.S. 8 kp., 
todėl yra svarbu, kad visi nariai 
dalyvautų ir užsimokėkite duokles. 
— V. J. Kasparas, sekr. (78-79)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA PAGELBININKŲ 
DALIAI LAIKO

Abelnai pataisymai prie karų ir trokų. 
Būtina Prtįmonė.

Ossmanns Safety Service 
645 MARSHALL ST. 
ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH 2-1323.
__________________________ , Į._____________________(80)

VYRAI
Dėžių apdaryto jai ar Knygų 

apdaryto j ai 
Aptraukinuii Medinių Dėžių 

Su Oda ar Dirbtina Oda
GERA ALGA!
VIRŠLAIKIAI!

Linksmos Darbo Sąlygos 
Crown Leather Products 

137 EAST 25TH ST. (,2-ros Lubos) 
' ■ ■ (80)

MĖSININKAI—KAULŲ IŠĖMĖJAI 
$1.50 J VALANDĄ. KREIPKITĖS PAS 

SCHAEFER’S 230(j|-12TH ĄVE.
Arti 125th St. Klauskite Mr. Halton.

'(84)

ĮRENGĖJAI PRIE PLIENO KRŪVŲ 
SKAMBINKITE PASSAIC 2-8382.

 (80)

PAPRASTI DARBININKAI
... darbui prie j ‘lokomotyvų 
budavojamų karo pastan
gom. Gera alga, viršlaikiai 
ir pakilimai esantiems tin
kamais. | *
Pasiklauskite savo artimiausiame 
USES ofise kur kreiptis ar eikite 

j fabriko employment ofisą.

BALDWIN LOCOMOTIVE 
WORKS

Chester Pike, Eddystone, Pa.
(79),Į

REIKALINGI 8 EX-KARIAI 
DARBUI ANT GOLF COURSE. 

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS 8 MĖNESIAMS 

METUOSE.
BALTUSROL GOLF CLUB, 

SPRINGFIELD. N. J. 
KREIPKITĖS LAIŠKU.
 '(79)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI & MOTERYS
DALIAI LAIKO NUO 10 A.M. IKI 4 P.M. 

TAIPGI PILNAM LAIKUI
BŪTINAS DARBAS

LANKSTYMUI CARTONS 
MAISTO PRODUKTAM 

Reikalaujama atlickamumo pareiškimo.
ROSSOTTI 

LITHOGRAPHING CO. 
8511 Tonnelle Ave.

NORTH BERGEN, N. J. 
  (82)

Buy More Bonds
REIKALAVIMAI

Reikalingas darbininkas, lietuvis; 
pageidaujama, kad būtų iš Žemaiti
jos. Gali atsikreipti pavienis, našlys 
arba pagyvenęs kavalierius. Taipgi 
pageidaujama kad būtų Lietuvių 
Darb. Susivienijimo narys. Ištikimas 
ir teisingas. Darbas nesunkus; va- 
sar’namyj kasdieninis ruošaš. Atly
ginimas ir gyvenimo sąlygos geros 
geram žmogus. Girtuoklis arba tin
ginys nepageidaujamas. Rašykite 
laišką: Anthony J. Orlen, Glen 
Edith Hotel, Webster, N. Y. (78-79)

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

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

Ligų Jos Pagelbsti.
No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle 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. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis nialoniai 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 daugybes 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 Komų, 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 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta A. 
HARTFORD, CONN.

................... -? ‘ , I; * ' '

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGI
Mechanikai ir Mechaniką Pagelbininkai 

Viršų Taisytojai
Valytojai ir Mazgotojai (vyrai ir moterys)

GERA ALGA
Reikalingas Atliekamumd .Paliudijimas

MANHATTAN TRANSIT CO.
359 LEXINGTON AVE. CLIFTON, N. J.

• (81)

OPERATORIAI
VYRAI 

Prie

Orlaivines Rūšies Vėlų Susukimo 
GERA ALGA

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(80)

AUTOMATINĖS
SRIUBŲ MAŠINOS OPERATORIAI 

PLEITYTOJŲ PAGELBININKAI 
MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI 

SVARSTYKLIŲ VYRAI

ELASTIC STOP NUT CORP., 
2330 Vaux Hall Road

UNION, NEW JERSEY

| . Telefonuokite Unionville 2-6000
(83)

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 37TH AVE., WOODSIDE, L. I.
HAVEMEYER 9-8584

(79)

MEDŽIO KILNOTOJAI
BŪTINAS DARBAS 

Daug Viršlaikių
CHARLES F. FISCHER & CO. 

1380 RANDALL AVE. 
(Kampas Hunts Point Ave.)

BRONX, N. Y.
(79)

TOOL DESIGNERS, 1-MOS KLASĖS 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS — VIRŠLAIKIAI. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
McKEEN & STOOTHOFF, 29 N. BROAD ST. 
RIDGEWOOD, N. J. RIDGEWOOD 6-4485. 

(81)

REIKALINGI
TOOL IR DIE MAKERS

AUKŠČIAUSIOS GALIMAI ALGOS, 
DAUG VIRŠLAIKIU 

DARBININKAI REIKALINGI PILNAM 
AR DALIAI LAIKO.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
KILLION TOOL & MFG. CO., 
DEPOT ST., VERONA, N. J.

VERONA 8-9396
(79) j

1 ------ - i

REIKALINGI
LIGONINĖS APVALYTOJAI i 

NUOLATINIS DARBAS
DUODAMA TRIS KARTUS PAVALGYTI. I

ROCKEFELLER INSTITUTE
66TH ST., & YORK AVĖ.

(79) I

PAPRASTI DARBININKAI
100

U. S. Valdžios Darbas •
10 Valandų Diena 

Viršlaikiai ir Ląikas ir Pusė 

Už viršaus 40 Valandų Savaitę 

Kreipkitės:

JAMES KING & SON
INC.

CONTRACTORS 
CAMP UPTON, L. I. 

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

traukinius.
Ar Šaukite: 

PE. 6-2863 dėl sutarties.
(83)

Elektros Pajėga Preso 
Operatoriai 

Ir Pakuotojai
NAKTINIAM ŠIFTAM 
NUOLATINIS DARBAS 

55 VALANDŲ SAVAITE
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

Technical Metal Stamping
835 Union St., Brooklyn.

(83)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(84)

BERNIUKAI—VYRAI 
18 IKI 60 

Būtina Pramonė 
Nepatyrę Darbininkai 

. VIRŠLAIKIAI
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

KEINER-WILLIAMS
STAMPING COMPANY

87-46 123RD ST. 
RICHMOND HILL, L. I. 

VIRGINIA 9-5100.
_______________________________________(78)

REIKIA VYRŲ
Abelnam daržininkystės darbui. $5 IR $6 

Į DIENA. Nuolatinis darbas.
MAPLE GROVE CEMETERY, KEW GAR
DENS ROAD & LEFFERTS BLVD., KEW 
GARDENS, L. I. (8th Ave. Subve iki Kew 

Gardens—Union Turnpike Stotis)
VIRGINIA 7-4070. (81)

REIKIA VYRŲ 
METALO IŠDJRBYSTĖS 

DIRBTUVĖJE
NUOLATINIAI DARBAI

DRAFTSMAN Ų 
SANDĖLIO IR IŠSIUNTIMŲ 

RAŠTININKŲ 
APVALYTOJAI 
DIRBTUVĖJE 

PAGELBININKŲ 
MAŠINISTŲ

Telefonas 
STILLWELL 4-5785

(80)

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Lengvas darbas kosmetikų fabrike.
55c I VALANDĄ—40 VALANDŲ SAVAITE 

NUOLAT! LINKSMA! PAKILIMAI!

TURNER-HALL CORP.
142 5TH AVE. (19TH ST.) N. Y. C. 

___________________ ______________ (78)

MERGINOS
16 METŲ ĄR VIRŠAUS

Tos. kurios yra linkusios prie atlikimo (vai
raus darbo. Labai gera alga besimokinant. 
Linksmos aplinkybės. Kreipkitės nuo pirma

dienio iki penktadienio nuo 9 iki 4 P.M.

PENNSTATE CIGAR, INC.
426 E. ALLEGHENY AVENUE

PHILADELPHIA, PA.
_______________________________________ (82)

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

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

VIDA MFG. CO.
101 West 1st Street, Clifton, N. J.

SHERWOOD 2-2046
_ __________ (80)

REIKIA OPERATORIŲ
PATYRUSIOS
Sekšin Darbas

Uždirba $45 į Savaitę ir Viršaus 
Už 35 Valandas.

Laikas ir Pusė už Viršlaikiu*

JAMAICA SHIRT
172-12 Jamaica Ave., Jamaica, L. I.

(78)

BRAIŽYTOJOS
PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS 

TURI BOTI HIGH SCHOOL BAIGŲ. 
PAGEIDAUJAMA SU ŠIEK-TIEK PIEŠIMO 

AR MENINIO PATYRIMO.
LINKIMAS DARBAS 

GERA ALGA 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

SINGER ENGINEERING CO.,
35-37 ELLIS AVE.. 
IRVINGTON, N. J. 

ESSEX 2-7151.
(79)

DIENINĖS VALYTOJOS
PILNAM LAIKUI- DALIAI LAIKO 

LIGONINĖJE 
NUOLATINIS DARBAS.

ROCKEFELLER INSTITUTE 
66TH ST.. & YORK AVĖ.

(79).

SKALBYKLOS DARBININKĖ
NORINTI MOKYTIS

GARU PROSIJIMO OPERACIJŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

VALANDOS 8 IKI 5; 12 ŠEŠTADIENIAIS

ROCKEFELLER INSTITUTE 
66TH ST., & YORK AVĖ.

(79)

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS
PILNOS APTARNAUTOJOS 

', Si NUOLATINIS DARBAS

ROCKEFELLER INSTITUTE
66TH ST. & YORK AVĖ.

(79)

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

REIKIA 2 BERNIUKŲ 
Pagelbėjimui Išsiuntimų 

Raštininkams
40 VAL. SAVAITĖ, 5 DIENOS 

$29 PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

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

Atydai Mr. Boxer 
_________________ ' ' <78>
MAŠINŲ OPERATORIAI 
LAVINTI—NELAVINTI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
ŠVIESI, ORINGA DIRBTUVĖ 

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

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

SHERWOOD 2-2046
(80)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN

„LAIKJAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(79)

ATYDAI
KARO VETERANUI

(80)

Reikalingas kaip pakuotojas Newark© Kom
panijos sandėlyje. 40 valandų savaitė.

Geros darbo sąlygos.
TELEFONUOKITE L. K. ROSS

BIGELOW 8-3000
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NewYorto^^g^ZliikB MUZIKA
Du Laimėjo Metropolitan 

Operoje Vietas
Robert Merrill ir Thomas

Siuvėjų Žinios
Praeito trečiadienio vakarą, 

28-tą dieną kovo, įvyko lietu
vių siuvėju] mėnesinis susirin
kimas Amerikos Lietuviui Pilie
čių Kliubo svetainėje, žmonių 
buvo nedaug, nes dauguma ži
nojo, jog nebus nieko kito 
svarbaus susirinkime, apart ra
portų.

Susirinkime priimta rezo
liucija, kad New Yorko vals
tijos seimelis išleistų įstatymą, 
kuris duotų teisę žmogui, su
laukus 18-kos meti] balsuoti 
valdiškuose rinkimuose, kaip 
valstybiniuose, taip valstiji- 
niuose. Ar tos rezoliucijos pri
ėmimas turės kokią vertę, ar 
ne, tai teks palaukti “sekmi
nių.”

Iš direktorių] susirinkimo da
vė raportą delegatas Kazimie
ras Kundrotą,, kuriame prane
šė, jog nuo pirmos dienos ge
gužės įeis galion naujas pa
tvarkymas sergantiems unijos 
nariams. Geram stovy j esan
tis narys gaus per 31-na die
ną po $5 už kambarį ligoninė
je. Viso $155.

Vyras sirgdamas gaus 
vaitėje $12, o moteris $8. 
jęs iš ligoninės dar gaus 
padengimui kitų sirgimo 
laidų ligoninėje bebūnant.

Praeitam susirinkime buvo 
pranešta, kad Amalgameiti] 
unijos narė-moteris, kuri be
dirbdama dirbtuvėje liks ma
ma, tai ji gaus $50. Reiškia, 
nors šiek tiek sumažinti gim
dymo daktarišku] išlaidų.

Nuo 1943 metų, kada įėjo 
galion sirgimo apdrauda, tai 
iki šių meti] pradžios jau tu
rėjo 9062 ligonius, 
mokėjo virš pusės 
lerių.

Mirusių jau yra
čiai, iš kurių New Yorke mirė 
335 nariai, kuriems išmokėta 
pomirtinių po $500. Viso 
$167,500.

Šitos skaitlinės mirusiu] ir 
sirgusių Chicagos nepaliečia,

MAJORAS NUMATO MIESTO DARBI
NINKAMS ALGŲ PAKĖLIMUS

Misiūnus Apvogė

sa-
Išė-
$25

iš-

Naujojo, ateinantiems me
tams pateikto budžeto projek
te majoras LaGuardia yra pa
žymėjęs 16 milionų .dolerių 
pakėlimui miesto darbininkam 
algų.

Visa budžeto suma 1945-46 
metams, vokuojamiems nuo 
liepos 1-mos šių iki liepos 1- 
mos ateinančių metų, aprokuo- 
ta turėsiant būti * '$751,572,- 
715.80. Tai būtų $21,842,- 
178.06 daugiau, negu buvo 
šiems, jau baigiantiesiems me
tams.

Budžeto numatoma ir numu- 
šimas taksui ant nuosavybių! 8 
punktais.

Pakėlimai algų numatomi 
mažiausia ir vidutiniai apmo
kamiems miesto darbininkams. 
Tiems reikėtų išmokėti $6,- 
191,906.70 per metus. Pragy
venimo pabrangimo bonusais 
numatoma išmokėjimai $6,- 
500,000. Tai būtų pridedami 
visiems, mažai ir aukščiau ap
mokamiems, nes pabrangimas 
pragyvenimo praktikoje reiš
kia nukapojimą algų, kadan
gi tas pats doleris kur kas 
mažiau tenuperka. Iš tos pa
starosios sumos $3,240,000 bus 
gauti iš valstijos iždo kaipo 
parama mokytojams.

Atsižvelgiant Į Transporto 
Darbininkui Unijos reikalavi
mą, taipgi numatyta pakėlimai 
algų 35,147 transportininkams. 
Tam būtų išleista $3,703,550.

Dar trys šimtai tūkstančių 
doleriui numatyti išmokėti

švaros Department© darbinin
kams už darbus sekmadieniais. 
Kiti $781,520 eitų abelnam 
pakėlimui algų to departmen- 
to C ir B klasių darbininkams, 
9,769 tų darbininkų gautų po 
$80 per metus priedo. Jųi me
tinės algos būtų: trokų drai- 
veriams ir prikrovėjams $2,- 
400, gatvių šlavėjams ir są
šlavų suvertimo stočių ’ darbi
ninkams $2,280.

Majoras taipgi pastebėjo 
budžeto direktoriui, jog “pro- 
gresyviškos darbininkų orga
nizacijos yra išreiškusios pa
geidavimus nuolatinio darbo 
ir reguliarių algų. “Dėl to, sa
kė jis, direktorius privalo ves
ti derybas su bile kuria grupe 
miesto mechanikų, norinčių 
pereiti nuo valandinių mokes
čiui ant reguliarės savaitinės 
algos, užtikrinančios savaitines 
įplaukas.

Taip pat pasiūlyta mokėti 
$1,200 per metus minimum 
neturintiems ligoninėse viso 
užlaikymo ligoninių darbinin
kams.

Apie kitas specifiškas bu
džeto ypatybes dar teks pa
kalbėti atskirai.

Budžeto projektas įteiktas 
miesto budžeto komisijai 
(Board of Estimate). Viešie
ji budžeto svarstymui posė
džiai, kuriuose ir šiaip orga
nizacijų atstovai galės tarti 
savo žodį, įvyks šio mėnesio 
(balandžio) 9, 10 ir 11-tą. 
Valandos 10:30 ryto.

Pereitą šeštadienį, Mr. ir 
Mrs. Stanley Misiūnams esant 
darbe savo įstaigoje, 502 
Grand St., vagys įsilaužė į jų 
butą ir padarę daug nuosto
lio. Išnešta sūnų kariškių laik
rodėliai ir daug ko kito. Iš 
karto sunku buvo ir nustatyti 
visi nuostoliai, nes viskas bute 
sujaugta, išmėtyta. Taigi, šei
mai buvo ne vien tik nelinks
mos, bet ir bereikalingu darbu 
užkrautos šventės.

Vagys įsilaužę per nevarto
jamas duris. Vartojamosios ir
gi bandytos atplėšti, bet pasi
rodžiusios per stipriai užrakin
tos, tad apdraskytos ir palik
tos. Nevartojamųjų parūdyję 
užkalimai, patręšę medžiai, 
matyt, lengviau buvę išdrasky- 
ti. Į

_____________

Krautuvininką Sumušė 
ir Apiplėšė

“ — ------------------r Ę--

Du ginkluoti plėšikai ap
daužė krautuvininkui Nathan 
Spinell galvą su revolverio 

i kulbe ir išsinešė iš jo krautu- 
i vs $900 pinigais ir $6,000 žie- 
! dais. Jo krautuvė randasi 272 
į Newport St., Brooklyne. Jis 
1 pardavinėja drabužių ir kjfb- 
! kias smulkmenas, ^bet greta to 
, pardavinėjo ir žiedus. Mato- 
5 mai, būta žinovų. Spinell nu- 
1 vežtas ligoninėn.

kuriems iš- 
miliono do-

743 kriau-

LDS 1 Kuopos Penkio- Edwardas Rutken Par 
likmetine Pramoga su !

Kalby Programa I

PRANEŠIMAS
BROOKLYNIEČIAMS

Lietuvių Komunistų Kliubo labai 
svarbus susirinkimas įvyks šio an
tradienio vakaro 8 vai., 419 Lorimer 
St. Kviečiame ir ne narius. Diskusi
jos apie San Francisco konferenci
ją. — Sekr. (77-78)

Tibbctt Hayward pereitą sek
madienį gavo kontraktus dai
nuoti Metropolitan Operoje, 
New Yorke, kaipo laimėtojai 
dešimtoje metinėje audicijoje, 
“The Metropolitan Presents.”

Robert Merrill, baritonas, 
yra brooklynietis, gyvena 2131 
84th St. Thomas Tibbett Hay
ward tenoras, paeina iš Kan
sas City, Mo. •

Priedams prie kontrakto, 
abudu laimėtojai gavo prizus 
po $1,000 pinigais ir po sidab
rinį plaketą. Kiti du iš daly
vavusių finale gavo $500 sti
pendijas. šių pastarųjų prizų 
laimėtojais yra Pierrette Ala- 
rie, coloratura sopranas iš 
Montreal ir Joseph Victor La- 
deroute iš Sault Ste. Marie, 
Ont.

Finale dalyvavo 7 daininin
kai, parinktieji iš virš 500 
dainininkų, dalyvavusių kon-i 
teste per 23 savaites, šešiolika- 
iš tų buvo parinkti dalyvauti i 
oru perduodamose programo-l 
se ir septyni iš šešiolikos da-j 
lyvavo finale. Kartu su šiais j 
laimė j u s iais, Metropolitan i 
Operon patekusių per tas au-| 
dicijas yra 42 asmenys.

Naujieji laimėtojai pirm iš
stojimo operoj dainuos kon
certe baalndžio 10-tą, Public 
Auditorium, Clevelande, ka
dangi Metropolitan ten turės 
operų sezoną tuo laiku. Jie ten 
dainuos iš operų dainas greta 
jau seniau operoj dainuojan
čių artistų.

Abu laimėtojai šiose audici- 
jose jose dalyvavo jau ne pir
mu kartu. Mr. Merrill dalyva
vo prieš 5 metus. Mr. Hay-

ward dalyvavo pernai. Mums, 
nežinoma, dėl ko jie nebuvo Į 
priimti tuomet — teisėjai ga
lėjo rasti stoką tobulumo j ui 
balso išlavinime ar muzikos i 
technikoje, o gal tik neturėta, 
atviros vietos tos rūšies bal- 1 
sam. Tačiau jie nenuleido ran
kų ir, pagaliau, laimėjo vietą; 
toje visos Amerikos dainuo
jančio jaunimo šventovėje, jo; 
siekių - siekyje — Metropoli
tan Operoje.

Simfonijos Koncertai 
Populiarėm Kainom

New Yorko Miesto Simpho-i 
ny, vadovaujama Leopold Sto-: 
kowskio, skelbia sekamą sim
fonijos koncertu] sezoną. Jis! 
prasidės spalių 8-tą, baigsis! 
balandžio 1-mą, 1946 m.
Įvyksta kas antro pirmadienio! 
vakarais, su trumpa pertrau-l 
k a žiemos šventėms.

Skelbimas taip iš anksto yra 
teikiamas patarnavimui sezo-, 
ninių bilietų pirkėjams. Mat, 
perkant ištisam sezonui duo-J 
dama 20 nuošimčių nuolaida. 
Muziką mylinčioms šeimynoms 
ir grupėms tokie tikietai įsi
gyti apsimoka. Sezoniniai 12 
koncertų tikietai parsiduoda 
nuo $9 iki $24.

Taipgi bus pakartojami ir 
antradienių vakarų 6-tos va
landos koncertai. Tie bus pra
dėta spalių 9-tą.

Abieji koncertai duodami 
miestavame City Center, 131 
W. 55th St., New Yorke.

PIRKITE KARO BONUS

MIRĖ
Kovo 30 d., savo namuose, 

mirė Motiejus Zaravičius, 73 
metu amžiaus. Gyveno 597 
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y. 
Jo kūnas pašarvotas Juozo 
Garšvos šermeninėje, 231 
Bedford Avc. B’klyn. Bus pa
laidotas antradienį, bal. 3 d., 
šv. Trejybės kapinėse.

Motiejus Zaravičius iš Lie
tuvos paeina Daukšių parapi
jos, Marijampolės apskrities. 
Brooklyne išgyveno 55 metus. 
Paliko dukteris Mrs. Katie Sei- 
lus, Mrs. Anna Norkūnas ir 
Miss Helen Zaravičiutę, sūnų 
Motiejų Zaravičių ir brolį Jur
gį Zaravičių.

Velionis Zaravičius yra dė
dė Motiejaus Lankaus, kuris 
laiko tavern ant Broadway, 
Brooklyne.

Vincent Varinskas, 61 m. 
amžiaus, gyveno 32-02 Spray
view Ave., Edgemere, L. L, 
mirė kovo 31 d., St. Joseph li
goninėje, Far Rockaway. Lai
dotuvės įvyks balandžio 4 d., 
Šv. Traicės kapinėse (Holy 
Trinity Cemetery). Kūnas pa
šarvotas J. Garšvos koplyčio
je, 231 Bedford Ave., Brook
lyne, kuris rūpinasi šių laido
tuvių pareigomis.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Anna, 3 sūnus, William, 
Edward ir Joseph; pusbrolį 
Vincą Varinską (stepbrother) 
ir viena anūka.

Įvyks šeštadienį, balandžio 
d., Laisvės svetainėje, 419 

Lorimer St., Brooklyne. Pra
i

nės chicagiečiai < jau pirmiau ; (]žia 7 vai. vakare. Turėsime 
turėjo apdrauda ligos ir mir
ties.

Kalbant apie Brooklyn© 
kriaučius atskirai, tai jau už 
16-ką mirusiu] gauta pomirti
nės po $500 ir virš 80 sirgimo 
šalpų.

Toliau unija bandys dėti vi
sas pastangas įvesti kaip nors 
seno amžiaus pensiją. Tas bū
tų labai gerai, nes visiems nu
stumtų šalin baimę seno am
žiaus.

šį metą vargiai kriaučiai 
gaus siūti civilius ©verkautus, me Amerikoj-Brooklyne. Iš to 
nes tik apie vidurį gegužės 
mėnesio valdžios žmonės 
spręs: ar leisti siūti civilius rū
bus, ar ne, nes dabar jau at
eina arti keturių milionų ar
mijos mundierių pasiuvimui. O 
juk armijos aprėdymas, aišku, 
stovi pirma visko.

Kriaučių piknikas bus 21- 
mą liepos, Dexter Parke.

užkandžių, kurių ne bile kur 
galima gauti. Mūsų gaspadi- 
nės prašė manęs jums praneš
ti, kad tą vakarą nevalgytu- 
mėt namie. Bus pagaminta pa
kankamai bulviniu] dešrų, kep
tų silkių. Jos suradusios, kur 
nupirkti tokių gardžių silkių, 
kad bus geriau valgyti, negu 
steikas.

Tai, ot, tavorščiai ir nariai 
pirmos kuopos, būsite gerai 
pavaišinti. Įsigersime, ko norė
sime. Ir jausimės, kad gyvena-

N

viso padarysime kuopai pelno. 
O kuopa, kaip jau mums ži
noma, aukoja geriems tiks
lams. Na, tai tik apsistoję va
landėlei pagalvokime, kokį 
prakilnų darbą mes atliksime 
atsilankydami į Lietuvių Dar
bininku] Susivienijimo 1-mos 
kuopos pramogą. Galėsime 
tuo didžiuotis.

Komisijos narys,
Jurgis Kuraitis. • %

Šiltos Velykos
pra-Velykas newyorkieciai 

leidome šiltai, bet ne rekordi
nėje šilumoje. Temperatūra 
siekė 69 laipsnius. Bet šilčiau
sia balandžio 1-ma, 79 
niai, buvusi 1917 metais, 
čiausia, 12 laipsnių, 
1926 m.

Oras Velykoms buvo» 
prastai gražus, 
paradavime su
gražmenomis ant Fifth Ave. 
aprokuojama buvus $800,000 
publikos. Apie 450,000 
Velykas Coney Islande, 
šiai turtingi buvo ir kiti 
tai.

Pradėta Jungtinėm\Tau 
tom Drabužiu Rinkliava

laips- 
o žai
bu vo

nepa- 
Tradiciniame 

velykinėmis |

sutiko 
Pana- 
rezor-

Pereitą pirmadienį, su ė(\re- 
monijomis City Hali, oficialiai 

 

pradėta rinkliava dėvėtų dra
bužių Jungtinėms Tautorr 3, 
dalyvaujant majorui LaGua •- 
dijai.

Vajui 
:dovauja 
nomasis 
būdavote j as. New Yorko kam
panijos pirmininku yra Gro/er 
A. Whalen. New Yorke 
kiama surinkti penkis milj 
svarų. Visos šalies kvotif 
150 milionų svarų. /

nacionale papėde v .- 
Henry J. Kaiser, ? i- 
industrialistas, laivų

'šie
nus 
yra

New 
$500

George Garner, 65 m., 
Yorke, sulaikytas po 
kaucija teismui dėl turėjimo 
slaptos smuklės namie, 2099 
8th Avė. Septyniolika jo kos- 
tumerių irgi sulaikyti teismui.

*o apsi- 
., 5 Van 
šeši as-

Velykų pietumis bu 
nuodijus Viggino šeinjr 
Dam St., New Yorke, 
menys buvo nuvežtu ligoninėn. 
Po suteikimo pirmosios pagal
bos, paleisti namo/

vyko pas Tėvus 
Šventėms < 0FICIAL1S LDS OPTIKAS

Edwardas Rutkūnas, mari
nų kadetas, parvyko šventę 
praleisti pas tėvus, žinomuo
sius Lituanica Square savinin
kus, 282 Union Avė., Brook- 
lyne. Edwardas puikiai atro
do, kaip visada, ir ypatingai 
linksmas, kad atrado tėvus ne
dirbančius sekmadienį, turėjo 
nors vieną ištisą dieną su jais 
abiem sykiu. Ne mažiau ta 
laime sujaudinti tėvai, sakėsi, 
vos ištraukę darbe šeštadienį, 
iš džiaugsmo sunku besukon- 
centruo mintis ant darbo.

Edwardas svečiuosis namie 
savaitę laiko.

Net Maldnamiai 
Sudemokratėjo

Buvo laikai, kada “aukšto- 
draugija” net pas patį Die- 

turėjo speciales teises.
Ji 
va 
Anksti ar vėlai pribuvo, būda
vo nuolankiai sutinkami ir 
nulydimi į savo gražią kėdę 
patogiausioj maldnamio vietoj.

Ne visiškai taip yra dabar. 
Šių paskiausių Velykų rytą 
ponia Cornelius Vanderbilt su 
šeima biskį pavėlavo. Ji tie
siai patraukė prie St. Thomas 
bažnyčios, New Yorke, pusiau 
privatiškų durelių. “Pavėlavo
te,” pasakė jai, patariant, kad 
ji gali vartoti didžiąsias duris. 
Eina ponia dar prie vienų šo
ninių — užrakintos. Nueina 
prie didžiųjų, reikia stoti eilėn 
su paprastomis avelėmis. Tik 
parodžius ložos savininko kor
tą juos įleido pirm neturinčių 
kortos.

Du laivelio trauklio John 
Carroll pečkuriai pavojingai 
apdegė boileriui trūkus jiems 
dirbant 35-toj prieplaukoj, 
prie Columbia St., Brooklyne.

žiežirbos padegti po vago
nu riebalai sulaikė kelioms mi
nutėms 'IRT Seventh Ave. 
traukinį Nevins stotyje, Brook
lyn

OPTICAL CO.
UNION SQ. 

147 FOURTH AVE.
Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuofi. unija Sapoj 
Telcf.: GR. 7-7553

Woodward Avenue< 2539
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

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

Iš senui padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

V geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. 4. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: j J^are

Penktadieniais uždaryta

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

> $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

ir~ ..
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių. 
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeinu 
pas “Green Star Bar and Gri’l” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
H DM

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

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

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




