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Kai skaitytojas šiuos žodžius 
skaitys, prezidentas Roosevel- 
tas ramiai ilsėsis Hyde Parko 
kalnelyje, paliai lludsono upę, 
tarp gėlių, kur jo tėvai ilsisi.

Tuojau, kai tik prezidentas 
sugrįžo iš istorinės Krymo 
konferencijos, mes, be kitko, 
rašėme:

“Iš nuotraukų mes pastebė
jom, jog prezidentas Roosevel- 
tas yra gerokai fiziniai sumen
kėjęs. Be abejo, tai didžiulio 
rūpesnio, didžiųjų atsakomy
bių pasekmės.

“Amerikos žmonės nori, 
kad prezidentas Rooseveltas, 
atlikęs didžiulę, istorinę kelio
nę, padėtų į šalį visus kitus 
darbus ir gerai pasilsėtų. Jis 
yra užsipelnęs ramių atosto
gų.” (Laisvė š. m. kovo 2 d.).

★ ★ ★
Sugrįžęs, prezidentas dar 

sunkiai dirbo ištisą mėnesį. Tik 
kovo mėnesio pabaigoj jis iš
vyko į poilsio vietą Georgia 
valstijoj.

Tačiau ir ten jis ramybės 
daug neturėjo. Prieš jį kas
dien stovėjo nauji uždaviniai, 
susiję su kariškais veiksmais, 
su politinėm painiavom, su di
džiuliais tarptautiniais klausi
mais.

Mums, eiliniams piliečiams, 
sunku beįsivaizduoti, kokios 
sunkios pareigos gulė ant pre
zidento Roosevelto!

Rooseveltas — daugiausiai 
keliavęs prezidentas mūsų 
krašto istorijoj. Kelionė, net 
jei ji atliekama tik poilsiui, 
pasižvalgymui — visvien yra 
įkyri pareiga. Juo labiau svei
katą naikina valstybiškais rei
kalais kelionės, kokias atliko 
prezidentas Rooseveltas.

Casablanca, Kairo, Tehera
nas, Krymas — tik keli pavyz
džiai . . .

★ ★ ★
Istorikai ir Roosevelto bio

grafai visuomet didžiai stebė
sis jo nepaprasta energija, jo 
išgalėjimu atlikti tiek daug 
herkuliškų darbų, kiek miru- 
sis prezidentas atliko.

Atsiminkim: per virš 20 me
tų Rooseveltas buvo nesveikas 
žmogus. Vaikų paralyžius jam 
smogė tokį kirtį, kuris supara
lyžiavo jam kojas. Jis negalė
jo vaikščioti. Kai atsistodavo, 
jis atsistodavo ant dirbtinių 
kojų. Toji liga skaudžiai su
krėtė ir visą jo sveikatą.

Nepaisydamas to, Roosevel
tas nenusiminė. Jis dirbo, jis 
veikė. Jis garbingai atliko dvi 
New Yorko valstijos guberna
toriaus tarnybas. Paskui buvo 
nominuotas kandidatu Jungti
nių Valstijų prezidento vietai.

Pirmoje rinkimų kampani
joje, atsimename^ jis važiavo 
iš miesto į miestą su prakalbo
mis. Kai jis buvo išrinktas, 
1933 m. krašto vadeles paėmė 
tuomet, kai šalis buvo prives
ta (Hooverio) beveik prie 
bankrūto. O Vokietijoje jau 
būva įsigalėjęs Hitleris, gra
sinąs pasauliui karu!. . .

Eidamas prezidento parei
gas, Rooseveltas beveik kiek
vieną dieną susitikdavo su 
naujais, painiais klausimais, 
reikalingais išsprendimo.

O jis prezidento pareigas 
ėjo per virš 12-ką metų, — 
ilgiau, negu kokis kitas pre
zidentas mūsų istorijoje!

Be to, Rooseveltą be palio
vos atakavo iš visų kampų jo 
politiniai priešai. Jis, žinoma, 
nepaisė, ką apie jį sako vokiš
kieji naciai arba Japonijos fa
šistai. Jis net didžiuodavosi 
tuo faktu, kad tie sutvėrimai 
jo neapkenčia ir jį puola.

Bet jam nepatiko, jį dažnai 
erzino ir jo sveikatą ardė puo
limai iš t.v. draugų pusės, iš 
demokratų ir republikonų sto
vyklų. Tas ardė jam sveikatą 
ir trumpino amžių!

Rooseveltas buvo žmogus, o
(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVĖS ANTRAT£i1įi,J'?«"gM™s,sJR':Er Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Balandžio-April 16, 1945 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV.Dienraščio XXVII.

AMERIKIEČIAI GREITU LAIKU PERSKELSIA VOKIETIJA
; Užimdami Vieną, Sovietai 

Suėmė 130,000 Vokiečių;
Nukovė 70,000 Nacių

Jankiai Maršuoja Susijungi 
Su Sovietais; Užėmę Pozici

jas 26 Myl. nuo Berlyno
London. — Maršalo Tol- 

jbuchino Trečioji Ukrainos 
armija ir maršalo Malinov- 
skio Antroji Ukrainos ar
mija šturmu paėmė Austri
jos sostamiestį Vieną bal. 
13 d. Tas 2,000,000 gyven
tojų miestas buvo paimtas 
per septynių dienų mūšius 
gatvėse. Kovoj dėl Vienos 
sovietiniai kariai suėmė 
daugiau kaip 130,000 vokie
čiu kareiviu ir oficierių. Be 
to, buvo užmušta 70,000 
hitlerininkų.

Taigi mūšiuose dėl Vie
nos raudonarmiečiai pada-

Molotov Bus San Fran
cisco Konferencijoj
Washington. — Jungti

nių Valst. prezidentas Tru- 
manas per savo ambasado
rių Aver. Harrimaną Mas
kvoje prašė premjerą Stali
ną atsiųsti Viačeslavą Mo
lotovą, užsienio reikalų ko
misarą, į ateinantčią Jungti
nių Tautų konferenciją San 
Franciscoj. Maršalas Stali
nas tuojaus sutiko ir pra
nešė prezidentui, kad Molo
tovas dalyvaus toje konfe
rencijoje. Prez. Trumanas 
sakė, kad Molotovo dalyva
vimas joje būtų “pageidau
jamas, kaipo išraiška nuo
širdaus bendradarbiavimo 
sudaryti naujai tarptauti
nei organizacijai, kaip kad 
planavo prezidentas Roose
veltas ir kaip patvirtino 
Jaltos (Krymo) konferen
cija.”

Iš karto Sovietai buvo 
paskyrę ambasadorių Gro
myko Washingtone, kaip 
savo atstovą San Francisco 
konferencijai.

BRUOŽAI IŠ VELIONIO PREZIDENTO ROOSEVELTO GYVENIMO IR VEIKLOS
Didysis Jungtinių Valsti

jų prezidentas Franklin 
Delano Rooseveltas buvo 
kilęs iš vidutiniai turtingos 
šeimos. Jis gimė 1882 m. 
sausio 30 d. puikiame • Roo
sevelto dvaro rūme prie 
Hudsono upės aukšto kran
to, arti Hyde Park, N. Y., 
miestelio. Roosevelto šeima 
turėjo tą nuosavybę jau per 
šimtą metų.

Jis buvo vienintelis kūdi
kis James’o ir Saros Roose
veltų. Jo motina buvo Dela
no šeimos duktė. Franklino 
D. Roosevelto protėvis at
vyko iš Holandijos į Ame
riką 1654 metais. Jo tėvas 
buvo ketvirtasis pusbrolis 
Theodoro D. Roosevelto, 
seniaus buvusio Jungtinių 
Valstijų prezidento.

Franklino D. Roosevelto 
tėvas ir senolis taip pat lai
kėsi demokratų politikos.

Mokslingas Jaunuolis
Pradžios mokslą F. D. 

Rooseveltas gavo namie, iš 
samdomų privačių mokyto
jų. Nuo jų išmoko jis ir

rė vokiečiams daugiau nuo
stolių, negu bet kuriame 
kitame mieste, apart Sta
lingrado. Karaliaučiuje bu
vo suipita bei nukauta 134,- 
000 vokiečių, o imant Veng
rijos sostinę Budapeštą, 
Raudonoji Armija užmušė 
bei suėmė 171,000 nacių.

Vienoje ir priėjimuose 
prie jos sovietiniai kariai 
pagrobė bei sunaikino 1,- 
345 vokiečių tankų ir moto
rinių patrankų, 2,250 lauko 
patrankų ir daug kitų ka
riniu reikmenų. V V

Austrų Džiaugsmas
Vienos gyventojai padėjo 

raudonarmiečiams kovoti 
prieš nacius. Užėmus mies
tą, buvo iškelta Austrijos 
tautinė vėliava greta Sovie
tų vėliavos. Žmonės, trykš- 
dami džiaugsmu, sugužėjo i' 
miesto aikštes ir šoko gar-: 
siuosius Vienos valcus, ku
riuos grojo Raudonosios 
Armijos orkestrai ir sklei
dė radijai. Gatvės sumirgė
jo austriškomis ir sovieti
nėmis vėliavomis.

Maskvos radijas vokiečių 
kalba gyrė Vienos gyvento
jų už paramą prieš nacius; 
sakė:

“Padėdami išlaisvint šį 
miestą, jūs užsitarnavote 
nemirštamąjį nuopelną; jūs 
apsaugojo! kultūrinius Vie
nos paminklus ir svarbius 
įrengimus, ir dar svarbiau 
— jūs apgynėte austrų tau
tos garbę.”

Išvadavę Vieną, Sovietų 
oficieriai sujieškojo apvers
tus šiukšlėmis ir laužais ka
pus didžiųjų muzikos kom
pozitorių Beethoveno, Jo- 
hanno Strausso ir Glucko ir 
uždėjo raudonųjų rožių vai
nikus ant jų.

francūziškai, vokiškai ir is
paniškai kalbėti. 14 metų 
būdamas, jis įstojo į aristo
kratišką vidurinę Groton 
mokyklą, Mass, valstijoj. 
Ją pabaigęs, Rooseveltas į- 
stojo į garsųjį Harvardo 
Universitetą^ būdamas 18 
metų amžiaus. Harvarde 
Rooseveltas p a s i ž ymėjo 
moksliniais ir literatiniais 
gabumais ir tapo studentų 
laikraščio “Harvard Crim
son” pirmininku ir pirmuo
ju redaktorium, šį univer
sitetą jis baigė 1904 metais.

Paskui Rooseveltas ėmė 
teisių kursą Columbijos U- 
niversitete New Yorke. 
Baigęs šį kursą, jis 1907 m. 
išlaikė valstijinius kvoti
mus ir tapo advokatu. Tada 
Rooseveltas nuėjo į advoka
tų Carter, Ledyard ir Mil
burn firmą dirbti kaip pa
dėjėjas.

Dar mokydamasis advo
katūros Columbijos Univer
sitete, Rooseveltas vedė An- 
ną Leanorą Rboseveltaitę, 
šeštosios kartos pusseserę,

LDS PASIUNTĖ TELEGRAM/ 
NAUJAJAM JUNGT. VALSTIJŲ 

PREZIDENTUI TRUMANUI
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas pasiuntė sekamo 

turinio telegramą naujajam Jungt. Valst. prezidentui 
Harriui S. Trumanui dėl prez. Franklin D. Roosevelto 
mirties.

Brooklyn, N. Y.
April 13, 1945

President Harry S. Truman
White House
Washington, D. C.
Dear Mr. President:

Nine thousand members of the Association of Lith
uanian Workers deeply mourn the sudden death of 
President JFranklin Delano Roosevelt, the commander 
in chief of our armed forces ant faithful friend of the 
people. We realize, Mr. President, the Herculean tasks 
you are facing in carying out the policies inherited 
from your predecessor toward achieving victory in 
war and everlasting peace after it. Our organization as 
well as all the nation stands behind you, Mr. President.

ROY MIZARA, President
JOHN GASIUNAS, Secretary

Literatūros Draugijos Telegramos
z

Harry S. Truman
President

White House,
Washington, D. C.

In the name of the American Lithuanian Literary 
Association we wish to express our sorrow at the great 
loss to the country and the world in the death of Pre
sident Roosevelt. We pledge our fullest support and 
loyalty to you upon whose shoulders has fallen the 
great task of carrying out to completion those great 
ideals at home and abroad for which our beloved 
President labored so dilingently and sincerely.

ANTHONY BIMBA, Chairman 
D. M. SHOLOMSKAS, Secretary

Prezidento Roosevelto Našlei
Mrs. Eleanor Roosevelt
White House
Washington, D. C.

In the name of thousands of members of the Lith
uanian Literary Association we wish to express to you 
our heartfelt sympathies in the hour of the greatest 
loss to you personally and to all of us.

Anthony Bimba, chairman
D. M. Sholomskas, secretary 

46 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

1905 m. kovo mėnesį. Lai
kui beinant, jiedu susilaukė 
penkių kūdikių, tarp kurių 
buvo duktė Anna ir keturi 
sūnūs: James,Elliot, Frank
lin D. Jr. ir John A. Roo- 
seveltai. Visi sūnūs dabar 
tarnauja veikliose karo pa
reigose, kaip oficieriai.

Eina į Politiką
Būdamas 28 metų am

žiaus, Rooseveltas laimėjo 
rinkimus į New Yorko val
stijos seimelio senatą, kai
po demokratų kandidatas. 
Jis tapo išrinktas nuo kai
myniškų Dutchess, Colum
bia ir Putnam apskričių, 
kurie nuo seniai buvo re
publikonų tvirtove.

Valstijos senate Roose
veltas vadovavo demokrati
niams senatoriams, išsto- 
jantiems prieš supuvusią 
New Yorko Tammany Hall 
mašiną, veikiančią demok
ratų vardu. Tuom išstojimu 
prieš galingąją politinių 
sukčių šaiką Rooseveltas 
jau tada 1911 m. atkreipė 
visos šalies ‘dėmesį, kaip 

o

nepaprastas drąsuolis.
Tais laikais dar valstijos 

seimelis ir jos senatas ben
drame posėdyje rinko sena
torius į Washingtoną. Tam
many Hall bandė pravest 
savo žmogų W. F. Sheeha- 
ną į Jungtinių Valstijų se
natą. Sukilėliai prieš Tam- 
manę turėjo savo kandida
tą, o republikonai savo. 
Tris mėnesius tęsėsi kova 
dėl tų kandidatų. Jie buvo 
balsuojami 64 kartus, kol 
pagaliaus valstijos seimelis 
ir senatas išrinko “beveik 
nepartijinį” J. A. O’Gorma- 
ną į Washingtono senato
rius. Tai buvo pamatiniai 
Roosevelto laimėjimas prieš 
Tammany Hall.

Tammany Hall politikie
riai priešinosi Woodrowo 
Wilsono nominavimui į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus. Jie subūrė New 
Yorko valstijos demokratų 
delegatus balsuoti prieš 
Wilsoną, o už jų kandidatą 
Champą Clarką nacionalia- 
me demokratų suvažiavime

Paryžius, bal. 15. — Tre
čioji Amerikos armija pa
siekė vietas už 78 mylių 
nuo Raudonosios Armijos 
linijų tarp Goerlitzo ir 
Cottbus; dasigrūmė iki 28 
mylių nuo vokiečių didmies
čio Dresdeno ir dalinai ap
ėjo nacių kariuomenę iš ry
tų pusės toj srityj. Kiti 
Trečiosios armijos kariai 
užėmė punktus už 13 mylių 
nuo Čechoslovakijos rube- 
žiaus. Paėmė Bayreuthą.

Pirmoji ir Devintoji ame
rikiečių armijos paėmė vie

Milionai Amerikiečių Prez. 
Roosevelto Paminėjimuose
New York. — 4 vai. po

piet šeštadienį, kai Balta
jame Rūme Washingtone 
buvo laikomos pamaldos 
prie prez. Roosevelto kars
to, milionai New Yorko 
žmonių, nežiūrėdami lie
taus, suėjo į aikštes ir gat
ves, kur buvo suruošta ge
dulingi minėjimai myli
miausiam prezidentui. Ka
talikų, protestantų ir žydų 
bažnyčios laikė iškilmingas 
jam pamaldas. Visos tokios 
bažnyčios persipildė žmonė
mis.

Panašiai buvo ir kituose 
: miestuose Amerikoje, taip 
pat ir demokratinėse Euro
pos šalyse.

Washingtone pusė milio- 
no žmonių liūdnai stovėjo 
šaligatviuose, kuomet Roo
sevelto kūnas, pargabentas 
iš Warm Springs, Ga., buvo 
vežamas iš stoties į Baltąjį 
Rūmą.

■ Sekmadienio rytą atvyko

1912 m. Baltimore, kur bu- į New Yorką advokatauti, 
vo skiriama kandidatas į nes reikėjo pajamų šeimai 
prezidentus. Rooseveltas, — septyniems asmenims — 

užlaikyti. Harvardo Uni
versitetas tuo tarpu išrinko 
Rooseveltą kaip vieną iš sa
vo priežiūrų.

nors ir nedelegatas, nuvy
ko į Baltimorę ir darbavosi 
už Wilsono nominavimą.

Prezidentas Wilsonas pa
skyrė • Rooseveltą laivyno 
vice-sekretorium už 15 mė
nesių prieš Pirmojo pasau
linio karo išsiveržimą.

1914 m. Rooseveltas buvo 
priešingų tammaniečiams 
demokratų kandidatas Į 
Jungt. Valstijų senatą, bet 
Tammanė laimėjo, išrink
dama J. W. Gerardą.

1920 m. rinkimuose de
mokratų kandidatas į pre
zidentus buvo J. M. Cox, o 
į vice-prezidentus Roosevel
tas. Jiedu uoliai stojo už 
Amerikos prisidėjimą prie 
Tautų Lygos. Pamatinis re
publikonų vajaus punktas 
buvo kova prieš Jungtinių 
Valstijų įstojimą į Tautų 
Lygą. Rinkimus laimėjo re
publikonai su savo Hardin- 
gu.

Tada Rooseveltas sugrįžo

tas už 45 mylių j vakarus 
nuo Berlyno. O neoficialiai 
pranešama, kad šiems ame
rikiečiams telieka 19 iki 26 
mylių nuo Berlyno.

Nacių radijas sakė, kad 
rusų tankai prakirto vokie
čių linijas už 26 mylių į ry
tus nuo Berlyno. Menama, 
kad šiomis dienomis ameri
kiečiai susijungs su Sovietų 
kariuomene ties Berlynu 
arba kiek į pietus nuo jo. 
Tuomet šiaurinė Vokietija 
būtų visai atskelta nuo pie
tinės Vokietijos ir Austri
jos.

iš Washingtono traukinys 
su prezidento kūnu į New 
Yorką, o iš čia prezidento 
palaikai nugabenti į Hyde 
Park, N. Y., ir palaidoti 
Rooseveltų šeimos žemėj.

Jankiai Suėmė Nacių 
Vijurką von Papeną
Paryžius. — Nusileidę iš 

sklandytuvų, amerikiečiai 
ties Stockhausenu suėmė 
baroną Franzą von Papeną, 
buvusį Hitlerio ambasado
rių Turkijai. Von Papenas 
buvo sukčiausias nacių dip
lomatas šiame kare, o pra
eitame pasauliniame kare 
jis veikė kaip kaizerio šni
pų - sabotažninkų vadas 
prieš Ameriką. Dabar jis 
oru nugabentas į Paryžių. 
Von Papenas sučiuptas 
jankių apsuptoj Ruhr sri
tyj. Kartu suimti Papeno 
sūnus ir žentas.

Kūdikių Paralyžius
Beplaukiodamas vande

nyje ties savo vasarnamiu 
Campobello, 1921 metais 
Rooseveltas apsikrėtė kū
dikių paralyžium. Greit 
jam buvo suparalyžiuotos 
kojos ir visas kūnas žemiau 
juosmens. Tik po vienų mė
ty gydymosi, jis šiek tiek 
galėjo paeiti ant kriukių.

Paskui Rooseveltas ge
riau pasveiko Warm 
Springs, Ga., maudydama
sis mineraliniuose vandeny
se. Aptvarsčius geležimis 
jam kojas ir su lazdų pa
galba, Rooseveltas jau be 
kriukių galėjo truputį vaik
ščioti.

1928 m. jis buvo išrinktas 
New Yorko valstijos guber
natorium, o 1932 m. Jungt. 
Valstijų prezidentu.
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Naujasis Mūsų Prezidentas, 
Harry S. Truman

Mūsų naujasis prezidentas kilęs iš ne
turtingų žmonių ir gyvenimo kopėčio
mis kilo “pats savo kojomis.” Dirbęs ant 
farmos, paskui vaistinėje (drugštoryj), 
prie laikraščio techniku, paskui banke 
klerku — vis tai darbai, kuriuos dirba 
milijonai Amreikos vaikų ir paauglių.

Bet Trumanas turėjo pasirįžimo ir 
jis kopė į gyvenimo viršūnes, nugalėda
mas visas kliūtis savo gabumais ir pa
stangomis. Jis pagaliau patapo advoka
tu, paskui buvo išrinktas teisėju, paskui 
senatorium ir 1944 metais Jungt. Vals
tijų vice prezidentu!

Jis gimė Lamar miestelyj, Missouri 
valstijoj. Gimė 1884 m. gegužės 8 dieną. 
Taigi mūsų naujasis prezidentas šian
dien jau pilnai subrendęs vyras, beveik 
61 metų amžiaus.

Jis suaugęs ir daug patyręs. Jis žino, 
kas yra darbas. Tai labai svarbu kiek
vieno žmogaus gyvenime!

Tačiau, šiandien sakyti, jog Trumanas 
bus geras krašto prezidentas tik dėl to, 
kad jis kilęs iš darbo žmonių, būtų ne
teisinga. Gyvenimas mums parodė, jog 
ne visi gimusieji iš darbo žmonių prezi
dentai yra geri ir ne visi, kilę iš turtin
gųjų sluogsnių yra blogi.

Lincolnas, gimęs neturte ir pasiekęs 
prezidento kėdę, buvo labai geras pre
zidentas.

Bet taip pat buvo geri prezidentai ir 
Thomas Jeffersonas ir Franklin D. 
Rooseveltas, — kilę iš turtingųjų sluog
snių, gimę, anot žmonių, su sidabriniu 
šaukštuku burnoje.

Visas kraštas, visas pasaulis nori ir 
linki, kad Harry S. Trumanas būtų te
kis, kokis buvo Lincolnas arba Franklin 
D. Rooseveltas. Bet ar jis tokiu bus— 
gyvenimas parodys, nes šiandien nei jis 
pats to negalėtų pasakyti.

Pageidauti yra vienas dalykas, o no
rėti savo pageidavimą įvykinti gyveni- 
man — kitas.

Amerikos žmonės, be abejo, linki pre
zidentui Trumanui daug energijos, ge
riausios sveikatos jo naujose, sunkiose 
pareigose.

Jie linki, kad jis vykintų gyveniman 
visus prezidento Roosevelto pradėtuo
sius darbus ir kad jis taip sumaniai ir 
sugabiai vadovautų mūsų kraštui, kaip 
vadovavo Rooseveltas.

Jie trokšta, kad jis, pats kilęs iš liau
dies, nenutrauktų su ja ryšių, bet, va
dovaudamas visai tautai, būtų artimas 
draugas ir prietelius liaudies, darbo 
žmonių, kurie sudaro mūsų tautos mil
žinišką daugumą!

.jągrindus padėjo Dumbarton Oaks kon- 
fei’ėpcija, įvykusi praeitaisiais metais.

Bęt, nelaimei, prezideųtas Rooseveltas 
staiga mirė. Ir tuojau po jo mirtięs 
trumpam laikui kilo pasaulyj abejojimų, 
ar San Francisco konferencija iš viso 
įvyks, o jei ji įvyks, tai, ar nereikės nu
kelti.

Naujasis mūsų krašto prezidentas, 
Harry S. Trumanas, tas abejones išblaš
kė. Jis pareiškė, jog San Francisco kon
ferencija įvyks balandžio 25 d., kaip bu
vo Krymo konferencijos nustatyta.

Šis naujojo prezidento žygis leidžia 
manyti, kad jis visame kame vadovausis 
mirusiojo prezidento programa. Jis ban
dys ją pravesti gyveniman pagal savo 
geidausią nuožiūrą.

Tai, beje, pareiškė ir prezidentas 
Trumam

Jie Daro Klaidą
Iš Vokietijos pranešama, kad vokiečiai 

nešvęsią Hitlerio gimtadienio, — bal. 20 
d.; tą dieną Hitleriui sukaks 56 metai 
amžiaus.

Jie daro klaidą, atsisakydami oficia
liai švęsti savo furjerio gimtadienį. Ši 
šventė — venintėlė jiems tos rūšies 
šventė belieka. Bešvęsdami, tą dieną dar 
galėtų jie užmušti vieną kitą žydą, nu
kankinti vieną kitą tūkstantį karo be
laisvių. Vis tai būtų viršžmogiškas pasi
linksminimo būdas!

Vokiečiai, beje, privalo atsiminti, jog 
laikrodis be paliovos taksi, mušdamas 
sekundas, minutas ir valandas. O tai 
reiškia, jog ir jų furjeriui ir visiems vo
kiečių barbariškumams galas 
greičiau negu jie tikisi.

Net ir didžiausias pesimistas 
nemano, kad Hitleris sulauks 
balandžio 20-tosios. Tai kodėl 
dabar, iki jis dar kruta (jei dar kruta)?

artinasi

šiandien 
1946 m. 
nepaūžti

Kas Ką Rašo ir Sako
TIKRIEJI LENKAI

DŽIAUGSMO EKSTA-

Prieš kelias dienas londo- 
niškiai lenkai paleido svie- 
tan bjaurų kaltinimą prieš 
Tarybų Sąjungą. Jie sakė, 
kad jų žmonės, kurie vei
kia pačioje Lenkijoje, pa
siuntė atstovus tartis su 
Sovietais, bet “kažin kur 
dingo.” Jie biją dėl jų gy-

San Francisco Konferencija Įvyks
Mirusis prezidentas Rooseveltas, kaip 

sako žmonės, arčiau jo stovėję, labai 
troško padaryti San Francisco konferen
ciją pasekminga. Bendrai, prezidentas 
Rooseveltas, kaip ir prez. Wilsonas, bu
vo karštas šalininkas tarptautinės orga
nizacijos taikai palaikyti. Wilsonas mo- 
josi įkurti Tautų Sąjungą, kuri ir buvo 
įkurta, nors Amerika prie jos niekad 
neprisidėjo, ir toji Sąjunga negarbingai 
mirė.

Rooseveltas pasirįžo įkurti tarptauti
nę organizaciją truputėlį kitokią, negu 
buvo Tautų Sąjunga, — organizaciją, 
kurioje daugiau galės turėtų didžiosios 
valstybės, organizaciją, visais atžvil

giai ryškesnę ir gyvesnę, negu buvo 
Tautų Sąjunga.

Apie Administratyvinio Komiteto
Posėdį

Vilnis rašo apie vykstantį Washingto
ne tarptautinės darbo unijos konferen
cijos (įvykusios Londone vasario mėne
sį) išrinktojo Administratyvinio Komi
teto posėdį. Laikraštis primena:

Šie vyrai kalbės varde 60-ties milio- 
nų organizuotų darbininkų.

Svarbiausiu pasitarimų punktu bus 
internacionalio darbo rolė busimoj San 
Francisco konferencijoj. Nors organi
zuoto darbo balsas bus tik patariama
sis balsas, bet jis bus itin reikšmin
gas.

Administratyvis Komitetas nutars 
kokioj formoj paveikti Jungtinių Tau
tų konferenciją, kad jos darbų pasė
kos supultų su troškimais progresyvūs 
žmonijos.

Pirmą kartą moderniškoj istorijoj 
organizuotas darbas prabils autorite- 
tišku balsu.

James Carey, CIO sekretorius-iždi- 
ninkas, pareiškė, kad darbo minios ga
li ir privalo sudaryti tokią atmosferą, 
kurioj vienybė Jungtinių Tautų būtų 
dar labiau sustiprinta.

Be to, Administratyvis Komitetas pa
gamins konstituciją tarptautinės dar
bo unijų organizacijos. Ši konstitucija 
bus pasiūlyta tarptautinei darbo kon
vencijai, kuri įvyks Paryžiuje rugsėjo 
mėnesį.

Ne tik darbininkija, bet visa prog- 
resyvė visuomenė labai ir labai suin
teresuota tudmi, kad darbo lyderių 
pasitarimai Washingtone duotų ge

riausių pasėkų.
Organizuotas darbas subrendo poli

tiniai ir valstybiniai. Jis pasitiki sa
vim ir žino savo atsakomingiausias 
prievoles.

Gaila, kad Amerikos Darbo Federa
cija dar divorsuota nuo bendros tarp
tautinės šeimos. Jai palikta atviros 
durys įstoti tarptąutinėn federacijom 
Bet jei Darbo Federacijos viršūnėse ir 
šiuo kartu paims viršų izoliacijos ša
lininkai, tuo blogiau bus jiems. Milio- 
nai Federacijos narių, jei ne oficialiai, 
tai faktinai bus su pionieriais tarptau
tinės darbo unijų organizacijos.

Šita • juodašimtiška insi
nuacija buvo plačiai pa
skleista Amerikos komerci
nėje spaudoje. Jos tikslas 
aiškus: dar kartą išprovo
kuoti Tarybą Sąjungą ir iš
purvinti ją pasaulio akyse.

Bet pereito sekmadienio 
dienraštyje “PM” tilpo 
trumpas Peter Whitney 
pranešimas iš Londono, aiš
kiai parodas, visišką londo- 
niškių lenkų suniekšėjimą. 
Whitney sako, kad tasai jų 
pranešimas apie “dingimą 
jų atstovų” iškėlė aikštėn 
ir parodė, kad jie “per išti
sas savaites bandė paslėpti 
tą faktą, jog taip vadina
mas Lenkijos pogrindinis 
judjimas pasmerkė londo- 
niškės Lenkų valdžios anti
rusišką j į nusistatymą ir 
kad tas judėjimas veda su 
Sovietais pasitarimus dėl 
sudarymo naujosios lenkų 
valdžios, pasiremiant Jal
tos konferencijos nutari
mu.”

Jau seniai buvo numaty
ta, kad londoniškis kabine
tas nebeturi jokių pasekė
jų pačioj Lenkijoj. Tie len
kai, kurie pirmiau dar pri
tardavo tam kabinetui, il
gainiui įsitikino, jog jis yra 
priešingas geriausiems len
kų tautos interesams. Da
bar juos lenkiški ponai pa
skelbė žuvusiais. Ištiesų jie

yra žuvę, bet žuvę tiems 
storžieviams, kurie sėdi 
Londone ir kenkia lenkų 
tautai atsistoti ant kojų.

Tuo tarpu tikr. lenkai,t.y., 
pačios Lenkijos žmonės, pa
sitinka naująsias problemas 
su drąsa ir pasiryžimu. Jų 
širdys pilnos džiaugsmo, 
kad jų kraštas pagaliau ta
po išlaisvintas ir, kad Len
kijai sugrąžinamos senos 
istorinės žemės, kaip Silezi
ja ir Danzigas. Štai per' ra
diją pasakė prakalbą Jan 
Feliks.

“Kiekvieno lenko širdis 
perpildyta džiaugsmu,” sa
kė jis, “kad niekad daugiau 
svastika nebeplevėsuos ant 
Danzigo ir Gdynios. Tik 
prie šešis metus Hitleris 
reikalavo, kad Danzigas 
būtų įkorporuo'las į Vokie
tiją. Bet ir tuomet mes 
pilnai žinojome, kad Hitle
riui rūpėjo ne tik Danzigas. 
Prieš mūsų akis stovėjo 
Pragos ir Bratislavos .tra
giško likimo paveikslas. 
Mes žinojome, kad Reichas 
norėjo įsikorporuoti visą 
Lenkiją. Šiandieną, prisi
mindami naciu ultimatumo 
šešių metų sukaktį, mes< ži
nome, kad Danzigo ir di
džiojo vieškelio į Rytų Prū
siją problemos nebėra ir 
niekad nebeiškils.

“Stėttinas turi tiek pat 
svarbos dėl Oder Baseino, 
kiek Danzigas ir Gdynia 
dėl Vislos Baseino...

“Nuo didvyriškosios Rau
donosios Armijos ir Lenki
jos Armijos smūgių baigia 
sutrupėti pats nacių krimi
nalistų, svastikos ritierių, 
veisimosi lizdas.. Vakar bu
vo Gdynia, šiandien Danzi
gas, rytoj ar poryt bus Ste- 
ttinas po daugelio šimt
mečių tos žemės sugrįžta 
prie savo tėvynės!”

kad Danzigas

Infliacija Jungtinių Valstijų Istorijoje

keturis kar-

Karo dieno- 
taip aukštai,

San Francisco konferencija ir yra 
tam šaukiama, kad ji galėtų tokią orga
nizaciją įkurti, — organizaciją, kuriai

Kur tik susitinkate savo draugus ir 
pažįstamus, pasisakykite, kad 1 d. liepos 
(July 1st) jūs būsit Clinton Parke, dien
raščio Laisvės piknike. Už tą priminimą 
jie.- bus jums dėkingi, nes ir jie norės 
būti Laisvės piknike. Taipgi iš anksto 
įsigykite įžangos bilietus, nes gal jums 
patekti viena iš trijų prie įžangos 
to skiriamų dovanų..

bilie-

“Karo raketieriai,” “juo
dosios rinkos”, ’’spaudimo 
grupės” ir “infliacija,”—žo
džiai daugumui primeną 
Graikiją, Franci ją ir Chini- 
ją šiandien. Nepritaikome 
tuos žodžius Jungt. Valsti
joms. Ši šalis su savo mil
žiniškais resursais, jos in- 
dustriališka dvasia ir gyve
nimo aukštais standartais 
netur bijoti infliacijos. Bet 
taip tikėdami, klystame. 
Mes čia turėjome infliaciją 
ne vieną, bet 
tus.

Revoliucijos 
se kainos kilo
kad Jurgis Washingtonas, 
laiške John Jay, sakė...“va
gonas pilnas pinigų nenu
pirks vagono reikmenų. Jei
gu bjauri praktika pakelti 
gyvenimo reikmenų kainas 
nebus sustabdyta, 
neturėsime užtektinai pini
gų maitinti savo armiją...”

Juodos rinkos irgi egzis
tavo. Apie tuos operatorius, 
Jurgis Washingtonas rašė: 
“Bausmė negali būti per 
aukšta žmogui, kurio didu
mas priklauso nuo jo šalies 
pražūties.”

Washingtonas pilnai tikė
jo į prekių kontroliavimą. 
Jis manė “svarbu nustatyti 
kainas; ir jeigu žmonės ne
silaikys to...turi būti priver
sti taip daryt.” Kelios ko
lonijos, tarp jų Naujos An
glijos pripažino reikalingu
mą Kainų Kontroliavimo Į- 
statymo.

Bet nepaisant kontrolia
vimo pastangų, Revoliucijos 
laikuose kainos vis aukš
čiau kilo. Sviesto kaina bu
vo $12 už svarą Bostone 
1780 m. Sam. Adams už
mokėjo $2,000: už naują ko-

stiumą ir kepurę. Ir daugy
bė Amerikos šeimų sutau- 
pų dingo, vargas ir trūku
mas viešpatavo, ypač tarpe 
kareivių Revoliucijos Armi
jos ir jų šeimų.

1812 m. kare panaši pa
dėtis egzistavo. Paminėsim 
tik kelius pavyzdžius —ar
batos kaina kilo nuo 28 cen
tų už svarą iki $1.19; kavos 
kaina nuo 13 centų iki 32 
centų; banginės žuvies alie
jus, vartojamas lempoms, 
—nuo 50 centų iki $1.26, 
kiaulės nuo $5 iki $14 už 
šimtą svarų.

Pirmojo Pasaulin. Karo 
dienos. Ne tik kainos neiš
pasakytai kilo karo metu, 
bet po taikos pasirašymo 
kilo dar aukščiau. Depresi
ja užpuolė kraštą.

Per penkis metus dau
giau negu 100,000 biznių žu
vo, bedarbiai pasiekė be
veik šešis milijonus, pasam- 
dymas žmonių fabrikuose 
nupuolė net 31%, algos nu
muštos net 44%, ūkių kai
nos suiro ir ūkių įeigos 
puolė 66%, beveik pusė mi
lijono ūkininkų neteko ū- 
kių.

Infliacija nėr naujas da
lykas. Bet neturime vėl jos 
sulaukti.

Jeigu visi Amerikos žmo
nės tik kooperuos racijona- 
vimo ir kainų kontrolėje, 
jeigu jie rems užlaikymą 
tinkamo kontroliavimo, kol 
infliacijos pavojus praeis, 
tai galime tikėti, kad neat
kartosime praeities klaidų.

Šį kartą mes padarėme 
geresnę pradžią. Linija sti
priai laikoma. Bet su galu
tina pergale infliacijos 
spaudimai taps stipresni. 
Reikalaus bendrų pastangų
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Georgia valstijos ligoninėje, kuri randasi Millege- 
ville mieste, kilo skandalas dėl netikusio maisto. Uni- 
jistai iš CIO viešai pareiškė, kad ten ligoniai maitinami 
supuvusiais kiaušiniais. Kai pribuvo valstijos sveikatos 
tyrinėtojai, aišku, kiaušiniai buvo paslėpti bei sunai
kinti. Bet šis paveikslas buvo nutrauktas pirmiau.

W. L. White Prikaltas prie Melagių Stulpo
Alexander Kendrick iki 

pereitų metų spalių mėn. 
pabaigos .buvo Philadelphi- 
jos dienraščio “Philadel
phia Inquirer” korespon
dentu Makvoje. Dabar jis 
rašo liberalų žurnale “The 
Nation”. Rašo jis apie W. 
L. White ir jo knygą apie 
Tarybų Sąjungą. Kendrick 
parodo, kad White yra pir
mos rūšies niekšas ir mela
gis. Jis savo knygon įrašė 
tokių daiktų, kurių jie ne
matė ir nežinojo.

Kendrick paduoda, keletą 
pavyzdžių. Štai, White savo 
knygoje rašo, kad jis turė
jęs pasikalbėjimą Tarybų 
Sąjungos mieste Omske su 
amerikiečiais inžinieriais 
Tex ir Ed. Rašo apie tą 
pasikalbėjimą daug, prira
šo net 10 puslapių. Rašo, 
būk tie inžinieriai pasakoję 
jam apie rusų “barbarišku
mą”. Bet, sako Kendrick, 
vėliau kiti korespondentai 
pradėjo White klausinėti a- 
pie tuos inžinierius ir apie 
tą kelionę į Omską. Jie jam 
pastebėjo, kad nors jie sy
kiu su White ten važinėjo, 
bet jokių tokių inžinierių, 
kaip Tex ir Ed, nematė ir 
nesutiko.

“White tuomet prisipaži
no,” sako Kendrick, “kad 
jis pats tą visą pasaką iš
kepė. Jo pasakojimas buvęs 
paremtas ant susitikimo su 
dviem inžinieriais Casa- 
blancoj, Afrikoj, kuomet jis 
važiavo Rusijon ir ten buvo 
sustojęs. Jis pamanęs, kad 
geriau bus knygai, jeigu jis 
padės, kad jis inžinierius 
sutiko Omske, o ne Casa- 
blancoj.”

Vadinasi, White prisipa
žino, kad jis begėdiškai me
lavo, kuomet jis rašė, kad 
jis Tex ir Ed susitiko Om
ske. Aišku, kad jis melavo 
taipgi, kad būk juos susiti
kęs Casablancoj ir kad būk 
jie jam pasakoję baisių da
lykų apie rusus.

O štai kita White mela
gystė. Jis savo knygoje ra
šo apie bjaurų, šlykštų in
cidentą, kuriame buvę įvel
ta rusė mergina, patarnau 
to ja prie stalų, vienas Ko
munistų Partijos viršinin
kas ir amerikietis kores
pondentas. White savo kny
goje tam amerikiečiui ko
respondentui duoda fikty
vi vardą “Field Marshall.” 
Kendrick rašo:

“Dabar amerikiečiai ko-

respondentai tvirtina, kad 
minėtasis Field Marshall 
visai toje jųjų parėję nebu
vo, nedalyvavo ir kad tokio 
incidento, apie kurį rašo 
White, visiškai nebuvo.”

Alexander Kendrick da
ro labai rimtą persergėji
mą. Jis rašo:

“Apart tų, kurie pasiruo
šę pereiti iš karo į taiką, 
yra žmonės, kurie neapken
čia Rusijos. Laike karo jie 
buvo numetę savo pirmes
ni posakį, ‘Aš myliu Rusiją, 
bet...” Dabar jie žiūri į laik
rodį ir laukia tos dienos, 
kuomet rusų armijų nebe
reikės, tos dienos, kuomet 
jie galės pradėti visoje is
torijoje negirdėtą anti-so- 
vietinę kampaniją. Bill 
White perdaug pasiskubino. 
Bet ir kiti neeikvoja laiko 
veltui. Palaipsniai jie siekia 
White pastatytos kanuolės 
— to puikaus purviniesiems 
žmonėms įrankio politinėje 
kovoje.”

Taip, White perdaug ank
sti išlindo su savo purvina 
knyga. Dabar dar tebeina 
karas. Dabar dar mums 
reikia Tarybų Sąjungos 
talkos kaip prieš Vokieti
ją, taip prieš Japoniją. Da
bar dar ne taip lengva už
nuodyti Amerikos žmones 
anti-sovietiniais melais. To
dėl White 
sisekimo.

Bet kai 
baubusios,
pakils audra. Kendrick tei
sybę sako, kad mes galime 
laukti ir tikėtis tokios bjau
rios, tokios purvinos anti- 
sovietinės kampanijos, ko
kios dar nėra buvę visoje 
istorijoje!

knyga neturi pa-

kanuoles nustos 
visi šarlatanai

San Francisco, Calif

Durys bus atdaros 
po pietų, programa 
valandą.
A. Levanienė iš Los

darbo, agrikultūros, biznio 
vartotojo ir valdžios, dabai 
ir po-kariniame pasaulyje 
kad užtikrinus, kad taip vė 
neatsitiks.

Chester Bowles, Admini
stratorius Office of Price 
Administration, nesenai sa
kė—“mūsų ekonominė at
eitis lygiai, kaip laimėjimas 
karo, guli mūsų pačių ran
kose.0

, Koncertas ir Prakalbos
Pabaltijo Tautų Komitetas 

rengia koncertą ir prakalbas. 
Įvyks nedėlioję, balandžio ,22 
d., Serbų Svetainėje, 225 Va
lencia St. 
nuo 3 vai. 
prasidės 5

Dainuos
Angeles, visų mylima daininin
kė. Kalbės drg. F. Abekas iš 
Chicagos. Bus ir daugiau sve
čių ir vietinių meno spėkų.

Komitetas deda pastangų, 
kad šis parengimas būtų vie
nas iš pasekmingiausių. Jis 
rengiamas labai svarbiu laiku. 
Ateikite ir išgirskite gražių 
dainų.

Drg. Abekas aiškins svar
bius pasaulinius įvykius apie 
busimą San Francisco mieste 
taikos palaikymui konferenci
ją. Taipgi aiškins mūsų užda
vinius po mirties prezidento 
Roosevelto.

Dalyvaukite, paremkite ka
ro našlaičius lietuvius, latvius 
ir estus. Įžanga tiktai 75 cen
tai ypatai. Kviečia visus ko
mitetas.

r

FLIS. Rengėjai.
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Naujieji Lėktuvai -- “Skren
dančios Žvaigždės”

Prez. Roosevelto Nemirtin
gumas - Krieno Protavime

Paskutiniu laiku Ameri
ka pradėjo statydintis nau
jos rūšis lėktuvus, kurie 
praminti “skrendančiomis 
žvaigždėmis” dėl nepapras
to jų greičio. Teigiama, kad 
jie bus greičiausi pasaulio 
lėktuvai.

Naujųjų lėktuvų mašine
rija nepanaši į kitų lėktuvų 
mechanizmą. Tai rakieti- 
niai - švirkščiamieji lėktu
vai. Oficialis jų vardas yra 
P80.

Tokio lėktuvo kuras yra 
kerosinas ir oras. Vietoje 
kerosino galima naudoti al
koholis.

Šis lėktuvas per “nosį” 
siurbia į save orą. Tam tik
ra paprasta mašinerija va
ro orą per suspaudimo ka
maraitę linkui užpakalio. 
Suspaudimo kamaraitėje o- 
ras labiau įkaitinamas. To
liau, degamosiose kamarai
tėse oras susimaišo su ke
rosimi. Degant stipriai su
spaustam oro ir kerosino 
mišiniui, jo dujos pleška 
laukan per užpakalinį vam
zdį; tos dujos baisiu smar
kumu spiria į atvirą lauko 
orą, ir taip perkūnišku 
greičiu bloškia lėktuvą pir
myn.

Kibirkštis iš mažiuko e- 
lektrinio inžinuko (dyna
mo) visų pirma padega ke
rosino ir oro mišinį. De
gančio mišinio dujos ver
žiasi laukan ir varo turbi
ną, kuris sukasi lėktuvo 
pirmagalyje. O ta turbina 
suka mechanizmą, kuris 
nepaprastai suspaudžia oro 
ir kerosino mišinį. Kartą 
padegus šį mišinį, daugiau 
jam nereikia elektros: to
liau jis pats dega. Ne taip, 
kaip paprastuose lėktuvuo
se ir automobiliuose, kur e- 
lektra turi nuolat kibirkš
čiuoti, visuomet padegioda- 
ma gazoliną.

Bet elektros inžinuko 
nuolatinis veikimas yra rei
kalingas kitiem , dalykam 
naujajamę lėktuve. Be to 
inžinuko sukimosi neveiktų 
radijas ir tūli kiti prietai
sai. Jeigu nejuda elektrinis 
inžinukas, tai kuro rodyklė 
nerodo net, ar yra bent 
kiek kerosino.

Pamatinis švirkščiamojo 
lėktuvo sekretas yra baisus 
oro suspaudimas jame. Lėk
tuvui skrendant ir kuopiant 
į save orą, jau todėl drū
čiai suspaudžiamas jame 
oras. O turbinos, valyda
mos orą per spaudžiamąją 
kamaraitę, dar labiau jį su
spaudžia.

Pakilti šiam lėktuvui 
skristi užtenka apie minu
tės laiko.

Jam pastatyti reikia pen
kis kartus mažiau įrankių, 
negu paprastam lėktuvui. 
Jame yra dešimt sykių ma
žiau piretaisų, negu šiaip 
lėktuve. Naujojo lėktuvo 
inžiną galima esą išimti ir 
jo vieton naują įdėti per 
pusvalandį ar valandą.

Sakoma, jog veikiant 
siurbiančiam orą tokio lėk
tuvo inžinui, būna taip 
smarkus oro traukimas, 
kad nuplėšia stovinčiom ar
ti moterim sukneles.

Vienas vyras atsistojo 

netoli šitokio lėktuvo uode
gos, tai švirkšdamos per ją 
dujos nuspyrė jį kulia var
tomis 70 pėdų tolyn. Kada 
švirkštavo inžinas veikia, 
tai pavojinga staptelėti ar
čiau kaip už 200 pėdu.

N. M.

MERGINU SKAPINI- 
MAS AMERIKOJE

Washington.— Čionaitinė- 
je Gallinger miestinėje li
goninėje buvo per operaci
jas išpjauta veislė keturio
likai merginų nuo 1943 m. 
pradžios iki balandžio 6 d. 
šiemet. Jos buvo išromytos 
kaipo silpnaprotės.

Ligoninės superintenden
tas dr. James Lewaid sako, 
kad jos buvo lytiniai pa
laidos ir protiniai visai silp
nos. Jų vaikai, girdi, būtų 
buvę nenormalūs.

Keista, kad viena motina 
įkalbėjo savo šešiolikos me
tu dukteriai pasiduoti to
kiai operacijai. Motina sa
kė, “kai ištekėsi, tai veislė 
galės būti sugrąžinta.”

Ši mergaitė lanko aštun
tąjį pradinės mokyklos sky
rių ir negali būti laikoma 
silpnaprote. Jos motina, ta- 
čiaus, biįojus, kad duktė ly
tiniai perdaug laisva ir ga
lėtų susilaukt nesmagumo.

Columbijos D i s t r ik t o 
(Washingtone) vyriausybė 
pradėjo tyrinėti merginų 
skapijimą. Distrikto komi- 
sionierius Guy Mason sako, 
kad jis nežino tokio vieti
nio jstatyiųo, kuris leistų 
bet kam veislę atimti.

Ar Maišyti Gėrimai 
Labiau Svaigina?

Daugelis patyrusių gėri
kų tvirtina, kad mišriai ge
riant degtinę, alų bei vyną, 
greičiau “susisuka” galva, 
negu traukiant tik vieną iš 
tų gėrimų tuo pačiu pradė
jimu.

Amerikoje Gydytojų Su
sivienijimo Žurnalas, ta
čiau, sako, jog faktinai nė
ra skirtumo, ar vienos rū
šies alkoholis geriamas ar 
kelios jo rūšys maukiamos. 
Kada gėrikas pradės dai
nuoti, girdi, priklauso nuo 
to, kiek viso jis bus alkoho
lio nurijęs. Gydytojų Žur
nalas, antra vertus, prilei
džia, kad gėrimų maišymas 
gali taip padirgint uoslę ir 
skonį, kad alkoholis grei
čiau pereitų iš vidurių į 
kraują ir smagenis.
x Kai kurie gėrikai teigia, 
kad mišriai geriant degtinę, 
alų ar vyną, greičiau ap- 
kvaista galva ir “supyksta” 
širdis. Gydytojų žurnalas 
nesiima šio klausimo spręs
ti nei vienaip nei antraip.

N. M.

Paryžiaus radijas prane
šė, kad Amerikos parašiu- 
tistai iš lėktuvų nusileido 
tik už 16 mylių nuo Berly
no.

Berlyno radijas pranešė, 
kad vokiečiai tikrumoj jau 
neturi vakarinio fronto li
nijos.

Taip smarkiai Amerikos armija žygiuoja pirmyn Vokietijoje, jog infanterijai 
(pėstininkus) labai sunku suspėti eiti. Todėl jie sulipa j bet koki pabūklą, kuris 
tik gali vežti. Šis paveikslas parodo Devintosios Armijos kovūnus, susigrūdusius 
ant tanku naikintoju.

Jeigu Norite Žinoti
AR REIKALINGA PA- I ji dalis buvo Ispanijos nuo- 
GALVĖ KŪDIKIUI? [savybė.
Tik antrųjų amžiaus me- ■ 

tų pabaigoje patartina gul- Į 
dyti kūdikį ant plonos ’ pa- i 
galvelės, iki tol gi yra ge
riau jos visai nenaudoti, ka
dangi be pagalvės (paduš- 
kaitės) kūdikis gali leng
viau kvėpuoti ir daugiau į 
plaučius įtraukti oro. Vie
toj pagalvėlės patariama 
patiesti švarią skepetaitę.

TAISYKLIŠKA VYRO IR 
DVIEJŲ DAMŲ EISENA

Vyriškiui einant kartu 
su dviem “leidėm” gatve, 
etiketą reikalauja, kad vy
ras eitų greta jų išlaukinė
je pusėje, bet ne viduryje, 
kaip kad paprastai daroma.

KAM PRIKLAUSO
SAHAROS TYRAI

Trys penktadaliai Saha-
ros tyrų, Afrikoj, iki šiol bėjimų, arba po vieną kož- 
priklausė Francijai; likusio- ną valandą. Žinoma, beveik

UŽHIPNOTIZUOJA GIMDYMO SKAUSMUS
Brooklynietis daktaras 

Franz Polgar, ateivis iš 
Vengrijos, sako, kad jis ta
me krašte užhipnotizavęs 
500 moterų taip, kad jos 
nejuto gimdymo skausmų. 
Amerikoj jis taip • pat hip
notizuoja gimdytojas. Dr. 
Polgar tvirtina, kad jis net 
per telefoną užhipnotizavęs 
vieną gimdytoją.

KULKA AMERIKOS KAREI
VIO ŠIRDYJE _____ »

Vokiečių kulka kiaurai 
pervėrė amerikiečiui Ray 
Shafferiui plaučius, įstrigo 
į didžiausią kraujagyslę-vė- 
nę, nešančią Ijraują į širdį 
ir nukrito žemyn tąja krau
jagysle. Sudraskyti plaučių 
audiniai apsupo širdį ir ap- 
stabdė kraujo plūdimą iš 
jos. Tatai ir išgelbėję karei
vį nuo mirties.

Keturios valandos ir 30 
minučių praėjo, iki Shaffe- 
ris buvo atneštas į operaci
jos stotį. Gydytojai dvi va
landas dirbo, kol susiuvinė- 
jo krūtinės žaizdas. Tai 
tuo tarpu kulka ir nusmuko 
žemyn širdine kraujagysle. 
Dvi dienos praėjo, iki gydy
tojai susekė ir išėmė kulką, 
kuri tuo tarpu buvo nu
smukus į paslėpsnį. Po tų 
operacijų kareivis sugijo.

KAPITOLIAUS 
STATYBA

Kongreso posėdžių namo 
(Kapitoliaus), Washingto
ne, statybą užbaigti ėmė 
metų laiko.
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AUKŠTIEJI NAMAI 
LONDONE

Londone nėra aukštesnių 
namų, kaip 200 pėdų aukš
tumo.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI
Daugiausia žemės drebė

jimų įvyksta Italijoj ir Ja
ponijoj, kur per praeitus 
50 metų, kiekvienoje iš tų 
šalių, žemė drebėjo dau
giau, kaip po 27,000 sykių.

Mokslininkai ’ sako, kad 
per vienerius metus laiko 
visame mūsiškiame pasau
lyje būna 10,000 žemės dre-

Dabar jo žmona laukiasi 
kūdikio ir dr. Polgar paro
dė laikraščio reporteriui, 
kaip jinai bus užhipnoti
zuota neskausmingam gim
dymui.

Dr. Polgar pakėlė ranką, 
kad žmona atkreiptų savo 
akis į jo akis. Būdamas už 
keleto colių nuo jos, jis 
švelniai kalbėjo jai:

“Tu esi labai pavargus, 
taip, pavargus, pavargus. 
Tu nori miego. Tu nori vis
ką užmiršti, nuošaliai pa
saulį palikti... Tavo akys 
merkiasi, taip merkiasi, 
kad tu vos-vos gali išsilai-4 
kyt neužsimerkus.”

Žmona atsiduso, krėsle 
sudribo ir pusiau užmigo. 
Ką tada jos vyras sakė, ji
nai nejučiomis visa tai da
rė, be mažiausio priešini
mosi. Tai paruošimas prie 
gimdymo. O kai gimdymas 
visai artėja, daktaras ap- 
migdytai moteriai sako:

“Tau nieko neskaudės... 
Tu tik pirmą valandą jau
si. kad gimdai, bet neskau
dės. Tu jokio skausmo ne
jausi.”

Beje, ne vienas dr. Pol
gar hipnotizuoja moteris 
nuo gimdymo skausmų. Bu
vo ir yra daugiau tokių gy- 

visi tie drebėjimai esti ma
žesnės rūšies.

KŪDIKIŲ AKIŲ SPALVA
Visi kūdikiai gimdami 

turi mėlynas akis; tikroji 
jų akių spalva pasireiškia 
tik bėgyje keletos pirmųjų 
savaičių.

Pas kūdikius taipgi nebū
na ašarų, kol jiems sukan
ka apie trys mėnesiai am
žiaus. Surinko P. K.

ELEKTRINIS BUTELIŲ 
“INSPEKTORIUS”

Foto-elektrinis prietaisas 
suranda gaminamuose bu
teliuose įtrūkimus bei ply
šiukus, kurie akim nepaste
bimi. Pasirodo, kad du iš 
kiekvieno šimto butelių tu
ri tokių įtrūkimų.

Amerikinė Draugija Ko
vai prieš Vėžio Ligą sten
giasi sukelti $5,000,000 tyri
nėjimams apsigynimų bei 
gydymų nuo tos ligos.

dytojų. Suprantama, jog ne 
bet kas tatai padarys. Tam 
reikia specialio išsilavini
mo.

Sovietų Sąjungos spauda 
prieš kelis metus rašė, kaip 
sėkmingai Maskvos klini
kose motinos yra tinkamais 
įkalbėjimais apmigdomos ir 
be skausmo gimdo kūdi
kius. J. C. K.

SVEIKI VOKIEČIŲ OFICIE- 
RIAI LIGONINĖSE

Kada amerikiečiai atvyko 
į ligoninę arti Heilbronno, 
Vokietijoje, jie rado begu
linčius visai sveikus vieną 
nacių pulkininką, vieną ka
pitoną ir du majorus. Klein- 
rinderfeldo ligoninėje buvo 
prisiglaudęs vokiečių gene
rolas Paul Steinbach. Ka
daise buvo jam pažeista ko
ja, bet jau seniai ir gerai 
sugijus. .Tik dabar genero
las atsiminė tą žaizdą, kad 
galėtų išsisukt nuo fronto 
pareigų.

Du amerikiečiai karinin
kai, buvusieji laikraštinin
ką, įėjo į viešbutį prie Tau
ber upės, Vokietijoje, ir pa
matė du didelius, pilnai 
ginkluotus nacių policinin
kus. Naciai sumurmėjo 
“Heil Hitler”, be pasiprie-

Iš gyvųjų tarpo pasi
šalino jungtinių Valsti
jų prezidentas Franklin 
Delano Rooseveltas—Jungt. 
Valstijų ir viso pasaulio 
liaudies mylimas draugas, 
genijus, kuris savo darbais 
ir idealais niekados n e n u-

MAŽAI KAS GERAI 
MINTA AMERIKOJ

Pennsylvanijos Valstijos 
Kolegijos profesorius dr. 
Warren B. Mack pareiškė 
Mokslinio Talento Instituto 
susirinkime Washingtone, 
kad tik vienas iš tūkstančio 
amerikiečių visai gerai 
maitinasi. Milionai žmonių 
yra laikomi sveikais tik to
dėl, kad jie tikrai neserga, 
nors jų dantys blogi, regė
jimas' prastas, kaulai tra
pūs ir t.t. Tinkamu maistu 
galima būtų daugelį tokių 
blogumų pataisyti ir bend
rąją sveikatą pagerinti, sa
ko prof. Mack.

Valstijinėje Pennsylvani
jos Kolegijoje jau 10 metų 
kai daroma tyrinėjimai, 
kaip maistas atsiliepia svei
katai. Tyrinėjimus veda 
štabas medicinos ir dentis- 
tikos mokslininkų, chemikų, 
fizikų ir fiziologų. Jie gana 
ilgais laikotarpiais tyrė vi
sokios mitybos veikmę į 
sveikatą žmonėms iš įvairių 
miestų. Tam buvo parinkti 
vidutiniai asmenys iš tur
tingų, beturčių ir iš neblo
gai gyvenančių. Tyrinėtojai 
reguliariai užrašinėjo kiek
vieno tokio žmogaus nau
dojamą maistą ir sveikatos 
stovį. N. M.

Molekules Mažybė, Ly
ginti su Smėliu

Vanduo susidaro iš dvie
jų cheminių elementų, iš 
deguonies (oxygeno) ir 
vandenilio (hydrogeno) du
jų. Vandens molekula yra 
vieno deguonies atomo jun
ginys su dviem vandenilio 
atomais.

Atomas tai tokia vieno 
cheminio elemento dalelė, 
kurią vadindavo (arba dar 
vadina) “negalima suskai
dyt jau į jokias smulkesnes 
dalelytes.”

Kurio elemento atomas 
pavieniai laikosi, tai jis yra 
vadinamas ir molekula. Bet 
didžioji dauguma įvairių e- 
lementų atomų jungiasi į 
molekulas.

Kaip neapsakomai maža 
yra molekalu, matysime iš 
šio pavyzdžio. Stikle van
dens yra tokia daugybė 
molekulų, kad jeigu kiek
viena molekula būtų tik to
kio dydžio, kaip smėlio 
kruopelė, tai jomis galima 
būtų apsėti visas Jungtines 
Valstijas 30 pėdų storio 
sluoksniu. J. R.

j „ , ■ —...— ...... ....... ..

Chinchillas sakė seime, 
jog Rooseveltas “įgijo ne
mirštamąją garbę dėl to, 
kad jis rūpinosi silpnaisiais 
ir biednaisiais.” 

šinimo atidavė amerikie
čiams ginklus ir pasidavė.

m i r s, tarpe gyvųjų pasi
liks amžinai.

Jaunuolis, kuris palikęs 
mokyklą ir tėvus liuosano- 
riai išeina į pasaulį praktiš
kai pažinti visą gyvenimo 
mokslą; pirmiausiai turės 
išmokt perkentėti nusivyli
mus, skaudžias pašaipas, 
žiaurius pastumdymus ir 
pabaudas be prasikaltimų; 
jis taipgi turės išmokti 
didelės kantrybės, pašiau-, 
kojimų, tikro draugiškumo, 
išsiilgimo tėvų, namų, ir 
draugų, kurių, dažniausia, 
jau nebesuras; pagaliau, 
sužinos, kad gyve
nimo mokykla niekad nėra 
baigiama.

Mokslas išmintingajam y- 
ra laiptai į tobulybės kalną 
lipti; mokslas kvailiui yra 
virvė pasikorimui.

Ant greitųjų padaryta 
apie žmogų nuomonė grei- • 
tai palieka bevertė.

Kas nemoka bartis ir 
pykti, tas nemoka verkti ir 
gailėtis.

Kiek yra paskirų žmonių, 
tiek yra paskirų charakte
rių; ir kiekvienas jų gali 
susirast sau atatinkamą bi
čiulį.

Gudrus paukštis savo liz
do neteršia; gudrus smuk
lininkas savo smuklėje ne
geria.

Kas moka laikyt liežuvį 
už dantų, tas jau daug yra 
išmokęs.

Pirm darysiant kokį di
delį pasimojimą, pirmiausia 
apgalvok, ar kailiukas yra 
vertas išdirbimo.

Prie gėrimo visokių kal
bų atsiranda, bet smagiau
sią smuklėje kalba, tai ką 
nors traukti per kriukį.

Opus žmogus iš kūdikio 
neišauga.

Galvosūkio reikale mate
matika vaduotis nebūtina.

Nesufanatizuotas para
pijietis savo sektai nėra ge
ras parapijietis.

Vienas medžiotojas Af
rikos tyruose forduku vijo
si laukinį žvėrį, kuris, nega
lėdamas pabėgt, atsisuko 
ir pradėjo su forduku ko
vot — įsibėgant mušti gal
va radijatorių. Taip žvėris 
apkvaito ir išsitiesė, tapda
mas medžiotojo auka. Toks 
pat likimas bus ir japonam, 
kurie panašia savižudiška 
taktika bando kariaut su 
mūsų kovūnais, šaukdami 
“Banzai!”

Japonai gali būti didžiau
siais užsispyrėliais, bet vie
nas dalykas jiems tikrai 
bus aiškus — kad laikytis 
kare prieš visą pasaulį jie 
nevalios!

Kol nebus sunaikinti pa
skutiniai ginkluoti japonai, 
— dar vis didelę rolę lošia 
karo stampos ir bonai!

Pr. Krienas
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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Hartford, Conn.

(Tąsa)
Keleiviai, susibūrę ties bordu, aikte

lėjo...
— Paskandino garlaivį, — kažkas ty

liai pasakė.
“Kas paskandino?” — norėjo paklau

sti berniukas, jausdamas siaubą. Bet čia 
pat pamatė dar klaikesnį dalyką: geleži
nį nudegusio garlaivio skeletą, priglaus
tą prie apanglėjusios krantinės.

— Sudegino, — dar tyliau pasakė tas 
pats balsas.

Čia užgulė prieplauka.
— Pusiau atgal!
Benutylą ratai triukšmingai ėmė mu

šti, suktis į atbulą pusę. Piltuvėliai ėmė 
bėgti vandeniu.

Prieplauka ėmė tolti, kažkaip pereiti 
į aną pusę, paskui vėl — labai pamažu 
— prisiartino, bet jau iš kito bordo.

Viršum keleivių galvų nulėkė, lėkimo 
metu išsivyniodama, susukta virvė.

Petia pajuto lengvą stuktelėjimą, su
minkštintą virvinio priegalvio. Iš prie
plaukos padavė tiltelį. Pirmasis juo nu
bėgo ūsuotasis ir bematant pražuvo, su
simaišęs su minia.

Veikiai, sualukę savo eilės, ir mūsų 
keleiviai pamažu nuėjo į prieplaukos 
grindinį.

Berniuką nustebino, kad ties tilteliu 
stovėjo policininkas ir keletas civilių. Jie 
akyliausiai apžiūrėjo kekvieną išeinantį 
iš garlaivio. Apžiūrėjo jie ir tėtę. Tuo 
tarpu ponas Bačėjus mašinaliai ėmė se- 
giotis, priekin atkišęs drebančią barz- 
džiukę. Jis stipriai suspaudė Pavliko 
rankutę, ir jo veidas įgijo tokią pat ne
malonią išraišką, kaip rytą diližane, kai 
jis kalbėjosi su kareiviu.

Jie nusisamdę vežiką^ — Pavliką paso
dino ant priešakinio atverčiamo suoliu
ko, o Petia, visai kaip suaugęs, įsitaisė 
greta tėtės svarbiausioje sėdynėje, — ir 
nuvažiavo.

Prie išvažiavimo iš agentūros ties var
tais stovėjo sargybinis su šovininėmis, 
su šautuvu. To anksčiau niekad nebūda
vo.

—-f Tėte, kodėl stovi sargybinis? — pa
šnibždomis paklausė berniukas.

— O, Dieve mano! — tarė suerzintas 
tėvas, traukydamas kaklą. — Kodėl ir 
dėl ko! O iš kur aš galiu žinoti? Stovi ir 
stovi. O tu sėdėk.

Petia suprato, kad klausinėti nereikia, 
bet taip pat nereikia ir pykti dėl tėvo 
susierzinimo.

Tačiau, kada geležinkelio pervažoj 
berniukas staiga pamatė į plėnį sudegin
tą estakadą,- kalnus apdegusių žuolių, 
bėgių, mazgus, pakabusius ore, apverstų 
vagonų ratus, — visą šį nejudamą chao
są, — jis užspringdamas sušuko:

— Oi, kas tai? Pažiūrėkite! Klausyki
te, vežike, kas čia?

— Sudegino, — slaptingai atsakė ve
žikas ir palingavo galva su tvirta rici- 
nine skrybėle, lyg smerkdamas, lyg gir
damas.

Pravažiavo garsiuosius Odesos laip
tus.

Jų trikampio viršuje, dviejų pusiau 
apvalių simetrinių rūmų siluetų protar
pyje, šviesiame naktinio dangaus fone, 
stovėjo maža duc’o de Richelieu figūrė
lė su antikine ranka, ištiesta jūros lin
kui.

Žėrėjo trirankiai bulvaro žibintuvai. 
Iš atviro restorano esplanados buvo gir
dėti muzika. Viršum bulvaro kaštonų ir 
žvyriaus išblyškusi virpėjo pirmoji 
žvaigždė.

Petia žinojo, kad kaip tik ten, viršuje 
už Nikolajaus bulvaro, žėrėjo ir ūžė kaž
kas be galo viliojama, neprieinama, efe
meriška, apie kažkas be galo viliojama, 
neprieinama, efemeriška, apie ką buvo 
kalbama Bačejaus šeimoje su niekina
mos pagarbos atšešėliu: “centre.”

Centre gyveno “turtingieji”, tai yra 
tie savotiški žmonės, kurie važinėdavo 
pirmąja klase, kasdien galėdavo vaikš
čioti į teatrą, kažkodėl pietaudavo sep
tintą valandą vakare, virėjos vietoje lai
kydavo virėją vyrą, o auklės vietoje bo- 
ną, ir dažnai turėdavo net “savą išvažia
vimą” (Suprantama — savo arklius ir 
karietą), kas jau pralenkdavo žmogišką 
vaizduotę.

Suprantama, Bačejus gyveno toli gra
žu ne “centre.”

Drožkos (Drožkos—toks vežimas); tra- 
škėdamos grindiniu, nuvažiavo apačia,
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Karantino gatve, ir paskui, pasukusios 
į dešinę, ėmė kilti į miestų.

Petia per vasarą atprato nuo miesto.
Berniuką apkurtino kaukšėjimas pa

sagų, išs keliančių iš grindinio žiežirbas, 
smulkus ratų bildėjimas, arklinio tram
vajaus varpeliai, avalynės girgždėjimas 
ir tvirtas takšėjimas lazdelių į šaligatvį, 
išklotą mėlynomis lavos plytelėmis.

Ekonomijoje, tarp nuplautų laukų, 
plačiai atviruose Stepuose, jau seniai 
šviežiai ir liūdnai auksu žėrėjo ruduo. 
Čia, mieste, vis dar tebebuvo tiršta, pra
bangi vasara.

Tamsi nakties kaitra nejudėdama ka
bojo bekvapiame ore gatvių, užaugusių 
akacijomis.

Pro atviras smulkiųjų prekių parduo
tuvių duris geltonavo neryškūs žibalinių 
lempų liežuviai, šviesdami stiklines su 
dažytu tirpintu cukrumi.

Tiesiog šaligatvyje, po akacijomis, gu
lėjo kalnai arbūzų — juodai žalių ži
bančių “tumanų” su vaškinėmis plikėmis 
ir ilgų “vienuolyninių,” šviesių, su išilgi
niais ruoželiais.

Kartais ant kampo iškildavo žėrintis 
vaisių pardavyklos vaizdas. Ten persai, 
nepakenčiamai skaidrioje vos pasiro

džiusių dujinių lempų šviesoje, vyniojo 
šnabždančiais papirosinio popieriaus 
sultanais puikius Krymo vaisius—stam
bias alyvinės spalvos slyvas, padengtas 
smaragdinėmis dulkėmis, ir švelnias, la
bai brangias kriaušes “ber Aleksandr.”

Pro geležines grotas, apvytas lauki
niais vynuogienojais, gėlių darželiuose 
buvo matyti klombos, apšviestos atskirų 
namų langų. Viršum prabangiai iškero
jusių jurginių, begonijų, nasturcijų vir
pėjo putlios nakties plaštakės —sfinksai.

Nuo stoties buvo girdėti garvežių 
švilpukai.

Pravažiavo pro pažįstamą vaistinę.
Už didelio vieno gabalo lango auksinė

mis stiklo raidėmis iškiliai švitėjo dvi 
krikštolinės kriaušės, pilnos skaidriai 
violetinio ir žalio skysčio ,— Petia buvo 
įsitikinęs — nuodų. Iš šios vaistinės 
mirštančiai mamai nešiojo baisius de
guonies priegalvius. Ak, kaip baisiai jie 
knarkė ties mamos lūpomis, juodomis 
nuo vaistų!

Pavlikas visiškai miegojo. Tėvas jį 
paėmė ant rankų. Kūdikio galvutė mas
katavo ir šokinėjo. Sunkutės nuogos ko
jos šliaužė nuo tėvo kelių. Tačiau pirš
čiukai tvirtai laikė krepšelį su šventai 
saugoma taupomąja dėžute.

Tokį jį ir perdavė iš rankų į rankas vi
rėjai Duniai, laukusiai ponų gatvėje, kai 
vežikas pagaliau sustojo prie vartų su 
aklu trikampiu žibintuvėliu, silpnai švie
čiančiu išplautu skaitmenirii.

— Sveiki parvažiavę! Sveiki parva
žiavę!

Vis dar tebejausdamas po kojomis 
svirų denį, Petia įbėgo pro paradines 
duris.

Koki didžiuliai, tušti laiptai! Skaidru 
ir gaudu. Kiek lempų! Kiekvieno protar
pio sienoje — žibalinė lempa su ketiniu 
kronšteinu (Kronšteinas — vok.— čia 
suprantama lempos koja.) Ir viršum 
kiekvienos lempos mieguistai linguoja 
šviesos rate dangtelis.

Varinės, skaidriai nuvalytos lentelės 
duryse. Kukavimai matai kojoms. Vaikų 
vežimėlis.

Visi šie stipriai užmiršti daiktai kilo 
prieš nustebusias Petios akis visame sa
vo pirmykščiame naujume.

Prie jų vėl reikia priprasti.
Štai kažkur viršuje skambiai, per vi

sus laiptus, pokštelėjo raktas, trinktelėjo 
durys, greitai ėmė kalbėti balsai. Kiek
vienas sušukimas — kaip pištalieto šū
vis.

Ėmė lėkti lengvi ir bravūriški rojalio 
garsai, prislopinti sienos. Tai ^muzika 
atkakliais akordais berniukui priminė 
savo buvimą.

Ir pagaliau... Dieve mano!... kas tai?
Pro duris išbėga užmiršta, bet baisiai 

pažįstama dama su mėlyna šilkine suk
nele, su mezginine apykakle ir mezgini- 
niais rankogaliais.Jos akys raudonos nuo 
ašarų, sujudusios, džiaugsmingos, lūpos 
įsitempusios nuo juoko. Jos smakras 
virpa ar tai nuo juoko, ar nuo ašarų.

— Pavilkai!
Ji išplėšia virėjai iš rankų Pavliką.
— Die-eve mano, koks sunkus pasida

rė!'

“Anapus Nemuno” ir “Velnias 
Statinėje” Bus Scenoje

Sekmadienį, balandžio 22 
d., Lietuvių Amer. Piliečių 
Kliubo Svetainėje, 227 ; Law
rence St., kaip 2:30 vai. po 
pietų, bus suvaidinta du veika
lai “Anapus Nemuno” ir 
“Velnias .Statinėje.”

Pirmasis veikalas vaizduoja 
partizanų veikimą prieš vo
kiečius Lietuvos okupantus. Jo 
vaidinime dalyvauja: B. Mu- 
leranka, L. Monkienė, W. Bra
zauskas ir J. Kazlauskas.

Vaidinime “Velnias Statinė
je” dalyvauja: S. Mokovec- 
kas, K. Lees, K. Vilkas ir F. J. 
Repšys, šis veikalas yra, kaipo 
operetė, tai juokingas veika
las.

Dainuos ir Laisvės Choras, 
žodžiu sakant, tai bus geras 
programas. Todėl visus ir visas 
Laisvės Choras kviečia daly
vauti, kaip Hartfordo, taip ir 
apylinkės lietuvius. Įžanga su- 

o vai-

GAUKITE SAU

Extra Raudony Punktų

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

•k

augusiems 75 centai, 
kams tik 35 centai.

Nedūlioj, balandžio 
Laisves Namo Bendrovė ren
gia šaunų parengimą, kur bus 
gerti ir valgyti iki valiai. Pra
džia 2:30 vai. po pietų, atsi
bus Laisvės Choro name, 155 
Hungerford Street. Laisvės 
Choras ir Bendrovė kviečia vi
sus ir visas dalyvauti.

29 d.,

Iš karo fronto parvyko jau
nuoliai, tai Laisvės Choro na
rys Antanas Skordžius, kuris 
išbuvo 2'/jmenesius karo fron
te ir yra lengvai sužeistas. Jis 
linksmas, pilnas energijos ir 
džiaugiasi, kad Laisvės Choras 
dar gerai gyvuoja.

Taipgi parvyko J. Plitnikas 
iš Franci jos apsilankyti pas 
tėvelius ir gimines. Aplankė 
savo gimines A. Šimkus. Visi 
jie yra smagūs ir energingi. 
Sako, kaip tik pribaigsime hit- 
lerizmą, grįšime į civilių gy
venimą, tai vėl grįšime prie 
Laisvės Choro dainuoti. Linki
me jaunuoliams sveikatos ir 
pasisekimo.

Laisves Choro Koresp.

Anglų lėktuvai puolė ja
ponus Formozos saloj.

Telef. HUmboldt 2-7964

>^CHeR'su
Už 
lų

kiekvieną panaudotų rieba- 
svarą gaukite po du rau

donu punktu dovanai! Pavar
toti riebalai vis dar labai rei
kalingi dirbt karo lauko 
tams ir Naminio' Fronto 
nicins dalykams.

vais-
būti-

Kaltina Mažąsias Skerdyklas 
Už Juodąjį Marketą

Washington. — Kai ku
rie senatoriai kaltino valdi
nę Maisto Administraciją ir 
Kainų Administraciją (OP- 
A), kad jos davė leidimus 
desėtkams tūkstančių ma
žųjų skerdyklų. Tai tos, 
girdi, nesužiūrimos sker
dyklos varo juodojo mėsos 
marketo biznį. Panašiai 
kalbėjo ir didžiųjų skerdyk
lų atstovai.

Okinawos srityj jankiai 
sunaikino dar 118 japoųų 
lėktuvų.

HARTFORD, CONN
Sekmadienį

Balandžio 22 April
2:30 vai. po pietų

Lietuvių Piliečių Kliubo Salėje 
227 Lawrence Street

Laisvės Choras perstatys 
scenoj du veikalus:

“Anapus Nemuno”

“Velnias Statinėj”
Veikale “Anapus Nemuno” 

atvaizduoja kaip partizanai veikia 
vokiečių okupuotoj Lietuvoj; “Vel
nias Statinėj" lai yra keturių asme
nų operetė, atvaizduoja kaip Malū
nininkas tarps velniu.

Taipgi Laisvės Choras sudainuos 
keletą dainelių.

BUs ir kitokių pamarginimų.
Kviečia Visus Komisija.

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

VALANDOS: a Q Sekmadieniais nėra valandų.

e>

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

Tru-Ember FueLCo., Ine.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen. 7-1661

TELEPHONE
STAGG 2-504i>

NOTARY 
PUBLIC

Lietuvių Kuro Kompanija [
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam T 

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Jrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Bug dgiigi^jį)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2065 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retai) under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 554 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings^ to be consumed 
on the premises.

KNOSEK REST., INC.
654 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1919 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 7217 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RITA A. KING 
(King’s Showboat)

7217—8th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 367 St. Marks Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH BORRELLI
367 St. Marks Ave., Brooklyn, N. Y. R
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 338 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
219 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

• MRS. ANNA D’lORIO
219 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 245 Moniter Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HUGH LIVINGSTON
245 Moniter St.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 7771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1083 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS GOODFRIEND
1083 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH HARRISON
453 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 Alabama Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MOE FRANKEL
156 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at 216-18 Crescent Street, Borough of 
Brooklyn, County Qf Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RUGGIERO
(D-B-A The Wave of The Hand) 

216-18 Crescent St., Brooklyn, N. Y. H

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Liepos-July 1,1945

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

J. GARŠVA
[ GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

J • Parsamdo automobilius ir ka 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. {
231 BEDFORD AVENUE !

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 t

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31-33 Cumberland Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA COLLATZ
31-33 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Coney Island Ave.. Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK RUSTIC 
(Ann’s Italian Amer. Rest.)

1620 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW BGTMųjs been issued to the undersigned 
to sell beerlmd wine at retail under Section 
107 of the AlcohTAįc Beverage Control Law at 
3038 Ocean AvenuČr-MJtMgųigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO CALIENDO 
(Villa Maria)

3038 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1552 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED CROCE
(The New Broadway Pizzeria) 

1552 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4317 — 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN 
(McGlynn’s Inn) 

4317—•’18th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 30 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LcROY SCHRAUTH 
(LeRoy’s Tavern)

1814 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1952 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2128 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
Vermont Bar & Grill

2128 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

Thomas DKlimaitis
Graborius—Untlectaker

Laidotuvių Direktoriui
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavlma*

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMATUS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON,fPA
TeL 8-6728

’ LIETUVJŠKAS '

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

Juozas Zeidat !
! Savininkas
| 411 Grand St. Brooklyn j

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki 
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro> 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelųas Silpn
inąs, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTE S 

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

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

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

(Jsist. 28 m.)

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

e

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon SL/

Telefonas Poplar 4110
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Penkfas puslapis

• Mano Gili Užuojauta Nabašninko Tautos 
Vado Sūnui, Juliui Smetonukui

•ft THAT S FOR ME! Hi

(Feljetonas)
Paimi žmogus skaityti 

tautišką laikraštį, skaitai, 
ir tuojau pajunti, kad rita
si per veidą sunki, didelė 
ašara, lyg tai švino šmote
lis. Ir tuojau tavo mintys 
nuskrenda ten toli toli, už 
jūrų; rodos ten vėl randies 
mūsų tautos puošniame 
Kaune, vaikštai sau Lais
vės alėja; rodos, vėl praei
nanti žemesnio rango valdi
ninkėliai kilnoja prieš tave 
skrybėles; tartum vėl va
žiuoji brangiu automobiliu; 
tavo privatiškas šoferis jį 
vairuoja, o pats su minkšta 
panele sėdi automobilyje ir 
stebi pro langus puošnias 
Kauno gatves, Panemunę, 
Žaliąjį Kalną, Parodos 
Aikštę, aukštus Valstybės 
Rūmus... Ir tik tuomet ding
telia galvoje, lyg kokia per
kūno kibirkštis, apsidairai, 
kad tu esi kur nors Plea
sant Beach saloje, sėdi se
name, ant kulbukių pakel
tame automobilyje; paglos
tai 10-ties colių ilgumo bar
zdą; pasitaisai senas, sky
lėtas kelines, ir tada atsi
meni, kad tos linksmos die
nos jau nebesugrįš! Mes 
galime gyventi tik svajonė
mis...

Tai tokis likimas buvusio 
Lietuvos valdininko, ku
riam, užėjus “raudonai pa
vietrei,” prisiėjo nešdintis 
iš brangios savo tėvynės, 
paliekant puošnų Kaune 
mūrelį, šalyje Kauno “pa
vyzdingą” centrelį, ir tą vi
ską, kas tik buvo miela ir 
malonu.

Dar tiems pusė bėdos, 
kurie buvo arčiau prie vals
tybės kasos, nes jiems pa
sisekė nukniaukti skrynutę 
su sidabrėliu arba aukseliu
— jų ateitis užtikrinta. Bet 
blogiausia tiems, kurie pa
bėgome tik su lietuviškais 
banknotais, kurių valiuta, 
arba, kitaip tariant, kursas, 
paliko be vertės.

Aš kad ir veidmainingai, 
reiškiu gilią užuojautą po
nui, buvusio Tautos Vado 
sūnui Juliui Smetonukui. 
Jam irgi tėvynė be galo 
brangi, kaip ir mums vi
siems pabėgėliams. Jis, jo 
nutroškęs tėvelis, ir abelnai 
visa “garbinga” Smetonų 
pakalenija toje mūsų tėvy
nėje, kad ir veidmainingai, 
bet buvo garbinami, dievi
nami. Kam ką norėjo, davė
— iš ko norėjo, atėmė. Ka
da Tautos Vadas matė rei
kalo — pasiųsdavo neklau
žadas į kapus...

Tik vienos dienos įspūdį 
galiu prisiminti: Tai buvo 
nedėlia — birželio 25 d., 
1939 metais. Tą dieną Kau
ne, Aerodrome įvyko Lietu
vos šaulių paroda. Aero
dromas buvo apsuptas ke
liomis eilėmis policijos, mi
licijos ir 1.1. Senis Tautos 
Vadas, A. Smetona, buvo 
vežiojamas pasakiškai gra
žioje karietoje, dviem juo
dais, nenulaikomais arkliais. 
Bevežant, retkarčiais buvo 
sustojama ir duodama pro
ga laikraštininkams ir pa
samdytiems fotografistams 
Tautos Vadą nufotografuo
ti. Artimi Tautos Vado bi
čiuliai sakė graudžias kal
bas, taipgi kalbėjo ir pats 
Tautos Vadas. Savo kalbas 
visi baigė tokiu tonu, “kad 
nėra pasaulyje tokios jė
gos, kuri drįstų įžeisti 
šiandieninę mūsų vyriausy
bę”! Dievas danguje, o 
Tautos Vadas Kaune, ant 
žemės!...

Koks gi velnias tikėjosi, 
kad gali prisieiti už trumpo 

laiko pasiraitojus kelines 
bristi per upelius? Kas gi 
galėjo tikėtis, kad tie Lie
tuvos pilkasermėgiai galės 
pasprukt iš galingos Tau
tos Vado rankos ir iš po jo 
“globos”!? Taip. Viskas ap
virto ragožiumi.

Aš pilniausiai sutinku su 
pono Zadeikio pasakyta kal
ba Washingtone, vienoje 
valdiško namo “lobėje”, tai 
yra, dalyvaujant mūsų gar
bingoms ponioms ir išblaš
kytomis minitimis ponams. 
Pilniausiai sutinku su ponu 
Žadeikių, kad Lietuvoje be
darbės nebuvo tada; žmo
gus kar ir už penkis ameri
koniškus centus per dieną 
skaldė ant plento akmenis, 
kasė durpes, rišo šluotas, 
sterilizavo kumeliukus ir 
tt. Kad tie akmenų skaldy
tojai kartais ir neragauda
vo patys lietuviško ska
naus sviesto, bet tuo svies
tu buvo užtvinusi Vokieti
jos rinka, ir Vokietijos Fri- 
cai maumo j o mūsų sviestelį 
pilna gerkle.

Pilnai sutinku su pono 
Žadeikio kalba, kad mes, 
valdininkai, buvome laisvi 
savo tėvynėje; mes galėjo
me laisvai klausytis būriais 
radijo priimtuvų žinias. 
Tik kaimiečiams buvo už
drausta būriais klausytis 
žinių, kuomet jie norėjo 
klausytis žinių kaž kur iš 
Maskvos, o ne iš Berlyno. 
Taipgi mes turėjome kelis 
laikraščius, nors cenzūrai 
nepraleidžiant daugelio ra
štų — išeidavo tie laikraš
čiai baltais puslapiais, bet 
jų buvo...

Tai ot, kodėl mes šian
dien taip ir alasavojame; 
todėl mes ir į Washingtoną 
važiuojam — tenais trina- 
mės po valdiškus korido
rius, kad pasimačius su ko
kio nors valdiško namo 
“dženitorium”. Visgi, jeigu 
jie ir negalės mūs sugrą
žinti į tas pačias šiltas vie
teles, tai gal jie nors pote
rius už mus kentančius ir 
klajojančius sukalbės...

Todėl, baigdamas, patariu 
labai tautiškai nusiteiku
siems patrijotams sekti mū
sų Tautos Vado sūnaus Ju- 
liuko filozofiją, būtent, kad 
nereikia nupulti dvasioje, 
bet labai daug reikia atsi
dėti ant Aukščiausiojo va
lios, arba, jo žodžiais ta
riant:

“Tikėkime, kad ir šį sykį 
Apveizda nulems kovą į ge
rąją pusę, ir kad ne smur
tas, bet teisingumas, kurį 
taip gražiai apibūdino Jus- 
tinijanas, išeis galutinu lai
mėtoju. ‘Justitia ėst summa 
et perpetua voluntas ius 
suum cuique tribuens.’ 
‘Teisingumas yra aukščiau
sia valia, kiekvienam tei
kianti tai, kas jam priklau
so.’ Lietuvai priklauso lais
vė, ir amžinoji aukščiausia 
valia tą laisvę Lietuvai su
teiks.” (Vienybė, balandžio 
6 d., 1945).

Taigi, ir aš sakau, kalbė
kime poterius, gal Aukš
čiausio galybė atsiųs kaip 
nors iš dangaus Šikelgru- 
beriui Adolfui didelių pa
stiprinimų, gal jis pajėgs 
išvyti iš Lietuvos Raudo
nąją Armiją ir visus tuos 
akmenų skaldytojus, žemės 
purentojus, o tuomet mes 
galėsime vėl sugrįžti į mū
sų brangią tėvynę, o kaip 
nebus Lietuvoje darbinin
kų, tad mes galėsime parsi
gabenti jų iš Afrikos, nes 
ten žmonės dar necivilizuo-

Mrs. Tabby gives an approving sniff to the fat salvage can, because 
shOz.knows one of the by-products of used cooking fat goes into her 
animal food. Used fat helps to make everyday civilian necessities as 
jwell as munitions and medicines for our fighting men.f '" 'v'

Waukegan, Ill.
Atsišaukimas i Kilnios Sielos 

Asmenybes
Kada paimi į rankas laik

raštį, tai pirmiausiai žiūri ir 
jieškai veikimo lietuvių kolo
nijose kūrybinės kultūros dir
voj.

Didelėse kolonijose, savaime 
suprantama, kūrybinės kultū
ros dirvoje veikimas verda- 
kunkuliuoja. Bet didelės kolo
nijos nesudaro ir neapima vi
sų Amerikos lietuvių. Kita pu
sė lietuvių yra susibūrus ma
žesnėse kolonijose ir veikime 
kūrybinės kultūros dirvoje la
bai apleista. Sielos gaivinimo 
sueigų, pažmonių, tai labai re
tas atsitikimas; jei bent ret
karčiais surengiama prakal
bas, pasikviečiant iš didesnės 
kolonijos kalbėtoją.

Vienok- labai klystume, jei 
manytume, kad tose mažose 
kolonijose nėra asmenybių su 
jautria, skaisčia širdimi, pri
tariančių veikime kūrybinės 
kultūros dirvoje, tik nėra drą
suolio pradėti darbo eigą. Ne
žiūrint to, kad Dėdė Samas 
nemažą skaitlių jaunimo, abie
jų lyčių, pasiėmė sau ir įpa
reigojo karo veiksmams, bet 
visgi liko moteriškos lyties 
jaunuolių, jos meno srityje ta
lentingos, kaip tai: paišybos, 
muzikos ir dainos srityje. Tė
vai tų prieauglių nėra pasenę 
ar tapę nejautriais veikmėje 
kūrybinės kultūros dirvoje. Tik 
be galo užversti darbais kovo
je už būvį ir neturi laiko vi
suomeniniam darbui.

Na, paimkim kad ir Wauko- 
gano kolonijos lietuvius. Kiek 
man teko susipažinti su šei
momis, tai neradau nei vienos 
šeimos, kuri nebotų ir neat
jaustų savo kolonijos veiklos 
kūrybinės kultūros dirvoje. 
Štai pavyzdis: Prieš dešimts 
metų atgal LLD 140 kuopa bu
vo veikli kūrybinės kultūros 
dirvoje, bet ji užmigo ir išsi- 
braukė. Mėnuo atgal pripuola
mai suėjom trys- keturi bičiu
liai ir trumpai pasikalbėję at- 
gaivinom LLD 140 kp. Nepra
bėgo nei trys savaitės, kaip 25 
nariai įsirašė ir pilnai užsimo
kėjo metines duokles, čia tu
riu pasakyti ir pilnai duoti 
kreditą už atgaivinimą Liet. 
Lit. Draug. 140 kp. plačiai ži
nomiems waukeganieciams 
Antanui Petkui, Jonui Pau
lauskui ir Fr. Krisiūnui. Ačiū 
jų pastangoms, ne tik atgijo 
mūsų kuopa, bet pasiryžta ne
sustoti verbavus naujų narių. į 
kuopą, kol pilnos šimtinės na
rių kuopa nesuskaitys. Turė
dami šimtinę organizuotų na
rių, galėsime kuopos susirin-

ti, tad jie prieš mus nesu
kils.

Ponas Bankrūtas 
Pleasant Beach sala, 

Bridgeportas.

kiniuose planuoti, nutarti toli
mesnį veikimą savo ir visuo
menės naudai darbuotis.

Tad, waukeganiete ir wau- 
keganieti, nelauk, kad kas pas 
tave ateitų ir prirašytų į LLD 
140 kp., pats susirūpink ir at
eik dr. A. L. Graičūno ofi
sai! bile kada, nuo 9 valandos 
ryte iki devintos valandos 
vakare ofisas bus atdaras. At
sinešk $1.65, užsimokėsi pilnai 
už visus 1945 metus ir gausi 
LLD išleistą knygą ir žurnalą 
Šviesą.

Dr. A. L. Graičūnas, 
140 kp. fin. sekr., 
902 McAlister Ave., 
Waukegan, 111.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

žmogus, nepaisant, kaip jis 
būtų tvirtas, nebegali pakelti 
daugiau, kaip žmogus.

Ir jis suklupo po sunkiąja 
atsakomingų pareigų našta.

Ir tas faktas Rooseveltą da
ro mūsų akyse ir širdyse di
desniu ir brangesniu!

Stovėdami mintimis ties 
Roosevelto kapu, giliai susi
kaupkime ir uoliau dirbkime, 
kad jo programa būtų gyveni
mai! pravesta ’

KĄ KRIENAS SAKO-
Apsukraus politikieriaus 

samprotavimas: kam pyk
tis, kuomet gražumu galima 
akis išsilupti!

Žmonijos raukšlių pro- 
sintojas, nepataikaujantis 
visų ydų naikintojas, priva
lo būt pasiruošęs savo gy
venime •’ neturėti nei vieno 
draugo. ’

Kam tenka viešint Bos
tone pamatyti dain. Kubi
liūną, tas pamato ten viską, 
kas tik yra geresnio, nes 
Kubiliūnas tam tikslui pa
aukoja savo laiką ir savo 
automobilį, — sako laisvie
ms P. šolomskas.

Garbink gerą gyvą žmo
gų, giedok psalmes pavyz
dingai besitvarkančiam tau
tų kraštui — tai bus geres
nis Dievo garbinimas, negu 
nuobodžių maldų jam kalbė
jimas.

Pr. Krienas

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
11W 910 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine/at retail under Section 
107 of the. Alcoholic Beverage Control Law 
681 if — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO DISCULLO & 
CONCETTANA STALTARI 

(Zi Francisco Rest.)
6818 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ 
VIDAUS IR IŠLAUK O DARBAS.

GEROS ALGOS 
VIRŠLAIKIAI 

PAGEIDAUJAMA VETERANŲ 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

LACQUER SPECIALTIES, INC., 
249 AVENUE P, NEWARK, N. J.

(89)

APVALYTOJAI 
atlikimui abclno valymo fabrike. 

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

RUBBERSET CO. 
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
 (90)

PAPRASTI DARBININKAI
1OO

U. S. Valdžios Darbas /

10 Valandų Diena 
Viršlaikiai ir Laikas ir Puse 

Už viršaus 40 Valandų Savaitę 
Kreipkitės:

JAMES KING & SON
INC.

CONTRACTORS 
CAMP UPTON, L. I. 

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

traukinius.
Ar Šaukite: 

PE. 6-2863 dėl sutarties.
(90)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BŪTINAS DARBAS FABRIKE
3 Šiltai. 6 Dienų Darinis.

Laikas ir I’usč Už Viršaus 40 Valandų.
Nuolatinis Darbas Ištisų Metų.

PRADEKITE SAVO POKARINĘ PROGĄ
ŠIANDIEN!
Kreipkitės

WHITEFORD PLASTICS
311 WEST 66TH ST., N. Y. C.

(94)

APVALYTOJAI—BELL HOPS
Pilnam ar daliai laiko.

TAIPGI KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Pilnam laikui. Kreipkitės

HOTEL SANFORD
140-40 Sanford Ave., Flushing.

(94)

Paryžius, bal. 13. — De
vintoji Amerikos armija 
užėmė vietas už 48 mylių 
nuo Berlyno. Kiti šios ar
mijos junginiai marguoja 
apsupti Hamburgą iš rytų 
pusės.

Trečioji amerikiečių ar
mija įsiveržė į Jeną ir paė
mė vietoves už 34 mylių 
nuo Čechoslovakijos rube- 
žiaus.

Roma. — Amerikiečių ko- 
mandierius Italijoj, gen. 

Clark sake, kad talkininkai 
pradės ten šturmuot vokie
čius.

Greitai Pagelbai
Dėl Nuovargio, Rankų, Kojų skau
dėjimo ir Tirpimo, Reumatiškų 
skaismų, ir sustingusių sąnarių — 
Kas jums yra reikalinga, tai Deks- 
nio Galinga Mostis, Deken’s 
Ointment $1.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666ž Newark 1, N. J.

Saugok Savo Grožį
Tik gimę kūdikiai turi labai gražią, 
skaisčią odą. Netinkamas maistas, 
gyvenimo sunkumai, žiauri gamta 
sugadina odą. Laimė, kad mokslas 
yra išradęs veidui apsaugą, kuri su
augusių veiduose palieka kūdikio 
skaistumą.

Dėk $1 į laišką ir siųsk:
DEKEN’S COLD CREAM

P. O. Box 666Ž Newark 1, N. J.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAILYDĖS, GONTORIAI, STOGDENGIAI.
AUKŠTOS ALGOS. EASTERN STATES

HOME IMPROVEMENT CO.. INC.,
31 DENTON AV., NEW HYDE PARK, L. I.

GARDEN CITY 6560.
(90)

POPIERINĖS DĖŽĖS
PATYRĘ ĮLINKĖJAI, KERČIŲ 

APRIEŽEJAI, GALAM UŽLENKI
MŲ MAŠINŲ OPERATORIAI IR 
LEIDĖJAI Į THOMPSON PRESĄ. 
NEWARK PAPER BOX COMPA
NY, 216 HIGH ST, NEWARK, N. J.
•(94)

STILL OPERATORIUS
PAGEIDAUJAM/Y KARO 

VETERANO
Pastoviam pokariniam darbui prie puikaus 

organiškų chemikalo išdirbėjo.
NUOLATINIS DARBAS

VAN DYK & CO.
MAIN & WILLIAM STS.

BELLEVILLE. N. J.
BELLEVILLE 2-3225

(94)

VYRAI
PRIE

KARINIO DARBO
Pramonėje, kuri operuoja pilną 

laiką taikos ir karo metu.
Išsilavijiimo Nereikalaujama

PROGOS VIRŠLAIKIAM 
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ 

IR DVIGUBAI.
APMOKAMOS ŠVENTES IR 

VAKACIJOS.
GREITI PAKILIMAI

Linksmos darbo sąlygos.
Prisilaikoma WMC Taisyklių

Kreipkitės į
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.
(100)

DAILYDĖS
PRIE GYVENAMŲJŲ NAMŲ PATAISYMŲ 
IR PAGERINIMU; VYRAI. GALINTI PA
TYS VESTI VISĄ SAVO DARBĄ. AUTO

MOBILIS BŪTINAI REIKALINGAS; 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. 

KREIPKITĖS ROOM 502.
FEDERAL HOME IMPROVEMENT CO., 

60 PARK PL, NEWARK, N. J.
(93)

PAPRASTI DARBININKAI
... darbui prie lokomotyvų 
budavojamų karo pastan
gom. Gera alga, viršlaikiai 
ir pakilimai esantiems tin
kamais.

Pasiklauskite sau arti
miausiame USES ofise 

dėlei susisiekimo su

BALDWIN LOCOMOTIVE 
WORKS

Chester Pike, Eddystone, Pa.
(91)

PAPRASTI DARBININKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS! 

70c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
5c Į VALANDĄ BONŲ VĖLESNIAIS 

ŠIFTAIS
10c I VALANDĄ BONŲ UŽ NAKTIMS 

ŠIFTUS
Nemokamai Apdrauda; Apmokėtos ’ 

Vakacijos ;
Daug Kitų Darbininkų Pašalpų

LITHALOYS CORP.
42-25 9th St, L. I. City.

(91)

VAGONŲ 
DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ 

GERA ALGA 
IR VAKACIJOS

KREIPKITĖS
E. SANDT,

N. Y. DOCK
RAILWAY

FOOT OF JORALEMON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

 (93)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(91)

BUY WAR BONDS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

EXPERIENCED SELECTORS, 
MEASURER AND SALTER FOR 
SHEEP CASINGS. ALSO BEGIN
NERS. GOOD PAY. FELLERMAN 
& NEWMAN, 324 AVENUE A. 
(CORNER 20TH ST.)

 (91)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DALIAI LAIKO AR PILNAM LAIKUI 

Rytais ar po pietų ; 
Nuolatinis darbas ; 

Linksmos aplinkybės 
Kreipkitės j Housekeeper.

HOTEL BOSSERT
98 MONTAGUE ST, BROOKLYN, N. Y. 

____________________ __________________ (91)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI 
GERA ALGA 

PROGA PAKILIMUI
DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS
HUSCHLE BROS., INC.

47-28 37TH ST.,
LONG ISLAND CITY. 

------------------------------------ m
VIRĖJA

PRAMONĖS KAFETERIJAI
PRIVALO TURĖTI SUPRATIMĄ 

APIE PAPRASTA NAMŲ VIRIMĄ
VALANDOS 2 IKI 10:30 P. M. 
NUOLATINIS - DARBAS

DUODAMA UNIFORMOS 
IR VALGIS

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
PHELPS DODGE

CAFETERIA
BAYWAY, (ELIZABETH), N. J. 

f___________________ _ __________________ (93)

MERGINOS—MOTERYS
Puikios išvaizdos, švarus darbas saldainiu 
firmoje. 48 valandos, nuolat; laikas ir pusė 

už viršlaikius. Pasitarimas 9 iki 12 A.M.
MAL NEWBERG CO, 35 W. 33RD ST..

N. Y. C.(93)

MOTERYS
OFISŲ VALYMUI 

GERA ALGA! .
Prisideda bonai už naktinį darbą. 

Pastovūs darbai.
KREIPKITĖS 10 A.M. IKI 3 P.M.

Colgate - Palmolive - Peet Co. 
105 Hudson St. (Exchange Pl.) Jersey City.

(89)
MERGINOS

Lengvas Sustatymo Darbas
50 VALANDŲ — $80.25 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Patogu Visom Subvėm

PUBLIX METAL PRODUCTS 
100—6th Avenue

(X)

HELP WANTED—MALE 
i i . REIKALINGI VYRAI

STOGDENGIAI ir gontoriai: nuolat; lokalini* 
darbas, su ar be įrengimų. 

JAFFE CONSTRUCTION CO, 
216 Monticello Ave., Jersey City, N. J.

BERGEN 4-2414. (88)

PATAISYMUI VYRAI
75c Į VALANDĄ 

58 VALANDŲ SAVAITĖ 
Laikas ir pusė už viršaus 40 vai.

Patyrimas nereikalingas.'
REINER CO.,

12-12 37th Ave, Long Island City.
(89) r ................... ■" ■ ■" ■ —

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA

PROGA PAKILIMUI
DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS
HUSCHLE BROS., INC.

47-28 37TH ST., 
LONG ISLAND CITY.

________________________ !«2>
MILLING MAŠINŲ 

OPERATORIAI
LATHE DARBININKAI IR

" MOKINIAI
Apsigynimo Fabrikas

• Daug Viršlaikių
BONNERT MFG. COMPANY f

104-13 MERRICK ROAD 
JAMAICA, L. I. 

_______________________

VULKANIZU0T0JA1
Reikalingi j vulkanizavimo kambarį

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas 

Patogios Valandos.

BŪTINA PRAMONĖ
Prisilaikoma WMC Taisyklių

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
________________________ <221

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(»5)

1



ŠeStas puslapis Laisvi—Liberty, Lithuanian baily Pirmadienis, Paland. 16, 194*

NewYori«K^gž%fe?lni( h Laisves “Pare ’
Laisvės baząro ir kitų pa

rengimų darbininkams pavai-

Jis Turi Dvarą, Gražią 
Panelę ir Daug Bedu
Turėti ir valdyti dvarą su 

tarnais, gauti gražią panelę ir 
skaitytis jos savininku, yra vie
nas dalykas. Bet būti jos ga
nytoju — visai kitas, kaip pa-

u

Kazys Yuknys

tiria Kazys Yuknys praktiko
je. Turtu viliota meilė, tai kaip 
aguonos rėtyje — visomis pu
sėmis byra, visi žvirbliai lesa.

Pažįstantieji Kazį Yuknį 
gal sakysite, kad pirmu kartu 
apie Kazio dvarus ir paneles 
girdite. Gal būti. Bet Kazys ti
krų tikriausia bus dvarininku 
šio mėnesio 22-rą, sekmadienį, 
Ukrainian National Home, 216 
Grand St., Brooklyne. Tai bus 
komedijoje “Moterims Neišsi- 
meluosi,” kurią stato scenon 
Lietuvių Liaudies Teatras, va
dovybėje Aldonos šertvietytės. 
Ten Yuknys bus dvarininku 
Liudviku, aktorės Zosės (Al
donos šertvietytės) sužadėti
niu. nfl

Priminkite ir savo drau
gams, jog balandžio 22-rą jų 
laukia smagus juokų popietis 
ir, po vaidinimo, smagūs šo
kiai ir vaišės. Įžanga tik $1. 
Vaidinimas prasidės lygiai 
4:30.

Įspūdžiai iš Greatnec- 
kiečių Bendro 

Parengimo
Sekmadienį po pietų, iš Pe

tro Kapicko aludės, sėdome į 
mašiną keturiese. Už pusva
landžio jau buvom išvažiavę iš 
Brooklyno atmosferos, vingiuo
jančiu vieškeliu traukėme lin
kui “Didžiojo Kaklo.”

Užmiestyje vieškeliai—gra
žios gamtinės scenerijos. Me
džių šakas pavasaris padengė 
žaliais lapais ir žiedais, kurie 
sudaro grožę ir kvapsnį. Kvė
puok ir gėrėkis.

Pasiekėme Great Necką. 
žmonės jau sėdo prie stalų 
Kasmočių svetainėje, kur bu
vo rengiama visų lietuvių sro
vių vakarienė, naudai Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus. Tik 
spėję pasimatyti su Kasmočių, 
sėdame ir mes. Choras Pir
myn, vadovystėje Kasmočiu- 
tės, jau dainavo. Taipgi dai
navo solo jauna mergina, pa
vardės nenugirdau. Turi gra
žų ir muzikalį balsą, bus ge
ra dainininkė.

Visų organizacijų atstovai 
savo kalbose pasveikino susi
rinkusią publiką. Kalbėjausi 
su seniai gyvenančiu Great 
Necke asmeniu. Jis sakė, kad 
jam atrodo, jog pirmu kartu 
tiek skaitlingai lietuvių great- 
neckiečių susirinko vienon 
vieton. Tai reiškia, — vieny
bėje yra galybė.

Bravo, Didžiojo Kaklo 
Gaspadinėms!

Davė gerą vakarienę. Buvo 
rūkyto kumpio, košelienos ir, 
kvietine koše iškimštos, kep
tos veršio ✓krūtinės, įvalias ža- 
lėstų, alaus. Kietesnių gėrimų 
svečiai patys pasirūpino.

Iš greatneckiečių turėtų pa
imti pavyzdį Brooklyno ir ki-

Gerai Pavyko Rusų Koncertas Teisingumas Apsimokė- 
Pagalbai Stalingrado i°’ *r Nepilnaijo, Kad ir Nepilnai

Našlaičių
Penktadienio vakare, Car

negie Hall svetainėje, įvyko 
koncertas rusų muzikos. Jį 
ruošė rusų liaudies dienraštis 
“Russky Golos.” žmonių buvo 
pilnutėlė ta gražioji muzikai ė 
svetainė.

Koncertą atidarė Khatcha- 
tourian Simfonija, vadovystėj 
jauno, bet gabaus Leonardo 
Bernsteino. Pirmiausiai visa 
publika 5-kių minučių atsisto
jimu išreiškė pagarbą miru
siam prezidentui Franklinui 
D. Rooseveltui. Po to simfoni
ja sugriežė Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos himnus.

Po to simfonija griežė rusų 
kompozitoriaus Prokofievo ei
lę kūrinių. Simfonija skaitlin
ga ir pasiekus aukštai muziko
je.

Sekė saržentas fast, kuris 
pateikė šostakovičiaus muziką 
pianu, o Bernsteino vadovauja
ma Simfonija jam pritarė.

Trečias numeris buvo Rusų 
Choras, vadovystėj Adomian. 
Chorą' sudarė faktiškai trys 
chorai: Radiščievo Choras, 
Lomonosovo Choras ir Rusų 
Choras iš Newarko. Bendrasis 
choras didelis, tautiniais rūbais 
pasirėdęs ir daugiausiai gavo 
publikos pritarimo. Sudainavo 
tris dainas: “Laukas Lauke
lis,” vieną partizanų dainą ir 
“šventasis Karas,” kompozici
ja Aleksandrovo.

Soprano, Maria Kurenko, 
sudainavo “Armėnų Serena
dą,” “šiaurių Jūros” ir dvi ru
sų liaudiškas dainas.

Metropolitan Operos barito
nas Lawrence Tibbett daina-

vo Rachmaninovo “Oh, Tie 
Mylimi Derliaus Laukai” ir 
Čaikovskio — “Pilgrimų Dai
na.” Iššauktas publikos, pa
gerbimui prezidento Roosevel- 
to, jis sudainavo “By the 
Bierside” ir ant galo per
skaitė Carl Sandburgo eiles, 
pašvęstas Rooseveltui, kurias 
telefonu gavo tiesiai į svetainę 
iš Michigano valstijos.

Pertraukoj, dr. Krinkinas, 
“Russky Golos” redaktorius, 
perskaitė telegramą preziden
tui Trumanui, pasižadant rem
ti jį ir raginant tęsti preziden
to Roosevelto politiką karo 
pergalei ir ateityje išlaikyti 
pasaulyje taiką, veikiant išvien 
su Sovietų Sąjunga. Telegra
ma vienbalsiai priimta.

Kapitonas Sergiejus Kour- 
nakovas, žymus strategas ir 
kolumnistas, pasakė trumpą 
kalbą apie Jungtinių Tautų 
pergales ir paprašė aukų pa
galbai Stalingrado našlaičių. 
Jis sakė, jog, nepaisant, kad 
Amerikoj tūli anti-sovietiniai 
žmonės pasakoja, būk Sovietų 
Sąjungoj viskas labai brangu, 
bet už $100 ten galima žmo
niškai per metus užlaikyti vai
kutį.

Todėl buvo net keli desėt- 
kai žmonių ,kurie aukavo tam 
reikalui po $100 ir $50, o šim
tai po mažiau. Aukų buvo su
rinkta apie $5,000.

Taip šis koncertas, iš prie
žasties prezidento Roosevelto 
mirties, buvo pašvęstas ne tiek 
Jungtinių Tautų pergalei, kaip 
Roosevelto pagarbai.

Laisvės Rep.

Jauna, 46th, St. Teatre sve
čių į sėdynes išvadžiotoją Miss 
Lou Prentis, pereitą pirmadie
nį rado branzalietą. Po darbo, 
aprodė jį savo draugams ir vi
si nusprendė, kad, tur būt, bū
siąs koks pįgus blizgutis, kos
tiumo parparginimui gražme
na. Brangų negi kas mėtys. 
Vis viena jinai tą gražmeną 
atidavė teatro vedėjui, o tas 
pridavė policijai.

Kada už poros dienų rastų- 
pamestų daiktų prižiūrėtojas 
policijoj perskaitė pajieškoji
mą tame teatre pamesto bran- 
zalieto ir pasiūlymą atlyginti 
$750 radyboms, jis pašaukė 
j ieškotoją. A tsišaukė Mrs. 
Wolrich, fabrikanto žmona. 
Branzalietas, sakė jinai, ver
tas $10,000. Branzalietas atsi
segęs ir nukritęs nusivelkant 
ploščių.

Dewey Paskelbė 30 
Dienų Gedulu

Gub. Thomas E. Dewey per
eitą penktadienį paskelbė 30 
dienų gedulą New Yorko vals
tijoj prezidento Roosevelto at
minčiai.

“Netekimu Franklin D. Roo
sevelto, Jungtinių Valstijų 
prezidento, New Yorko valsti
ja neteko žymiausio piliečio, 
kuris du kart buvo guberna
torium,” sakė Dewey.

Dewey patvarkė visu gedu
lo laiku visoj valstijoj vėliavas 
ant visuomeniškų bildingų lai
kyti nuleistomis pusiau stiebo.

sinti “pare” negalėjo įvykti iš 
anksto paskirtoje dienoje, 14 
d. balandžio. Dėl prezidento 
mirties, gedulo dienoje, neno
rėjome turėti pasilinksminimo. 
Todėl “parę” perkėlėme į at
einantį šeštadienį, į balandžio 
21 d.

Prašome visų, kurie esate 
bent kada dirbę, Puriame nors 
dienraščio Laisvės naudai pa
rengime, šį šeštadienį užeiti į 
Laisvės salę, 7-tą vai. vakare. 
Turėsime užkandžių ir gėri
mų, tad ateikite be vakarie
nės.

Laisves Administracija.

Miestas Pasiruošia 
Daug Dirbti 7-tos Ka

ro Paskolos Vajuje
Vajus prasidės gegužės 14-tą, 

tačiau mieste mašinerija dar
bui sudaroma ir vietomis ga
tavai užsukta jau dabar.

■ Be kitų žymių namų fronto 
veiklos organizacijų ir įstaigų, 
šimtu nuošimčių kooperuoti 
vajuje pasižadėjo Civilinių 
Apsigynimas, Moterų Liuosno- 
rių Tarnyba (AWVS).

Frances Meyers, 25 m., per 
pastaruosius 5 mėnesius gy
venusi viešbutyje Lafayette, 
New Yorke, rasta pasikorusį.

Miesto Tarybos nario Ben 
Davis, Jr., pagarbai buvęs 
rengtas balius 15-tą, dėl pre
zidento Roosevelto mirties ta
po nukeltas į gegužės 6-tą.

Prašymas
Mes ir vėl turime kreiptis j 

geruosius brooklyniečius ir 
prašyti pagalbos L. P. Teiki
mo Komiteto centre. J centrą 
ateina daug drapanų ir čeve- 
rykų ir mes vien tik komiteto 
spėkomis nebegalime apsidirb
ti. Reikia drapanas surūšiuoti 
ir sudėti j pundus, reikia če- 
verykus surūšiuoti ir sudėti j 
medines dėžes. Gi tai visa ten
ka atlikti tiktai vakarais, nes 
visi dirbame savanoriškai, ne
mokamai.

Nutarėme koncentruotai 
dirbti dviem vakarais savaitė
je, būtent, pirmadienio ir tre
čiadienio. Todėl ir prašome at
eiti tais vakarais. Reikia vyrų 
ir moterų. Kad darbas eitų

sėkmingai, tai reikia turėti 
nuo 7 iki 10 žmonių. Tada 
darbą galima tinkamai pasi
dalinti ir jis eina labai sklan
džiai.

Kurie galite, ateikite nuo 6 
valandos. Kiti galite ateiti vė
liau, kad ir nuo 8 vai., kurie 
dirbate dirbtuvėje ilgas valan
das ir anksčiau pribūti nega
lite.

Tikimės, jog šį mūsų prašy
mą pasidarbuoti dėl suteikimo 
pagalbos Lietuvos žmonėms iš
girsite ir ateisite mums talkon. 
Iš anksto tariam ačiū visiems!

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas, 
417 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Im*..*..*..*..*..*..*-*“*-*-*"*”*“*-*”*"*“,-*“*"*"*0,-*-* Į

Į DANTŲ GYDYTOJAS ;;

Į DR. A. PETRIKĄ

1
221 So. 4th Street
BROOKLYN, N. Y. “

Te). EVergreen 7-6868

VALANDOS: įįįLakare ''

Penktadieniais uždaryta.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN C, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

Minios Darbininkų Tie
siai iš Šapų Susirinko 
Pagerbti Rooseveltą
Pereito penktadienio popie

tį, samdytojų ir darbininkų 
bendru susitarimu, New Yor- 
ko kailiasiuvyklose sustabdyta 
darbas nuo 3 valandos. Visi iš
ėjo ant 7-tos Avenue, tarp 
29th ir 30th St., New Yorke, 
gedulo programai. 25,000 mi
nia užtvenkė gatvę.

Newyorkieciai Susirin
ko į Gedulo Mitingų 
Prie Miesto Salės

Mayoras LaGuardia paskel
bė oficialį gedėjimo susirinki
mą parke, prie City Hali, ba
landžio 14-tą, 4 vai. po pietų, 
laike prezidento Roosevelto 
laidotuvių valstybinių apeigų, 
Washingtone. »

Majoras taipgi buvo prašęs 
tuo laiku uždaryti visokias biz-

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Knmp. Broadway ir Stone Ave; 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

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.

Mitinge kalbėjo Irving Po
tash nuo unijos ir Lewis White 
—nuo samdytojų. Lt. koman- 
dierius Joshua Goldberg per
skaitė maldą angliškai ir žy
diškai.

nio įstaigas ir šapas, kurios ne
gamina karui .

Majoras, tačiau, prašė ne
rengti bildingų juodomis juos
tomis, nes dėl to būtų suga
dinta daug medžiagų, reika
lingų karui.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

tų kolonijų lietuviai, svarbiais 
visuomeniniais klausimais veik
ti bendrai visos srovės. O ypa
tingai mes galėtume susitaiky
ti bendrai teikti pagalbą Lie
tuvos žmonėm, nukentėjusiem 
nuo vokiečių okupacijos ir ka- 
ro^ Vasaros laiku galėtume su
ruošti puikų pikniką ir visame 
kame veikti bendrai.

Brooklynietis.

People’s Lobby — 31 organi
zaciją mieste apklausinėjo 7,- 
500 asmenų dėl miesto subway 
fėro. Iš jų 6,900 pasisakė už 
5 centų fėrą. Klausta iš eilės 
kiekvieno atėjusio į tų organi
zacijų įstaigas.

New Yorko mieste įsteigtas 
Akių Bankas. Tai brolis Krau
jo Banko.

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

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

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

New Yorkas Specialiuo
se Posėdžiuose Išreiš

kė Gedulą
Didžiojo New Yorko vyriau

sybinė vadovybė, Darbo Parti
jos Komitetas, CIO Industri
nių Unijų Taryba ir daugelio 
kitų žymiausių organizacijų 
valdybos specialiuose pasitari
muose pasiuntė apgailos parei
škimus dėl prezidento Roose
velto mirties.

Rendauninkai 3235 Grand 
Concourse apartmentų laimėjo 
dviejų mėnesių senumo rendos 
streiką. Savininkas pirm ru
dens’turės įvesti aliejumi šildy
mą. Rendauninkai skundė jį 
dėl nedavimo šilumos, o jis tei
sinosi negalįs užšildyti dėl an
glinio aparato netikusio veiki
mo.

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/<

WAR SAVINGS BONDS I. STAMPS

Filmos-Teatrai
Embassy Žinių Teatruose
Now Yorke, rodo mūsų ka

rinių jėgų i.šsikėlimą ant Oki
nawa; masinį oru ir vandeniu 
persikėlimą per Rhein e j Vo
kietiją, išlaisvinimą Burmos 
kapitoliaus Mandalay nuo ja
ponų ir gyventojų sveikinimus 
išlaisvintojams.

Radio City Programa 
Pasilieka Toliau

“Without Love,” filmą su 
Spencer Tracy ir Katharine 
Hepburn priešakyje, balan
džio 12-tą pradėjo 4-tą savai
tę didžiajame Radio City Mu
sic Hall, 6th Ave. ir 50th St., 
New Yorke. Taipgi paliktas 
toliau ir šventinis scenos spek
taklis “Glory of Easter.”

City Center
Mįestavas teatras, 131 W. 

55th Stų pradėjo operų sezoną. 
Operas stato Now York City 
Center Opera Company. Reper
tuare turi “Faustą,” “The Gyp
sy Baron,” “Manon Lescaut,” 
“Cavaleria Rusticana” ir “Pa- 
gliacci,” “La Boheme,” “The 
Flying Dutchman.” Ir turi eilę 
operos įžymybių artistų.

PIRKITE KARO BONUS!

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti restau

racijoj, pageidaujama kad biskutį 
suprastų apie Counter darbą (bufe
to). Gera užmokestis. Kreipkiėts 
pas Aleksiejų, 33 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (87-89)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANTi

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR 4 GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glvlais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
►◄□H

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

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Jules, Jurgensen.

I’ersodinarn Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

Bulovą, Benrus, Gruen, Longlnes.

VERI-THIN RYTHii... 17-i.wd Pr.cWi
movement Smartly ityleJ yellow

$317i

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

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




