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Penktadienis, šeštadienis ir 
sekmadienis buvo gedulo die
nos, liūdesio dienos dėl pre
zidento Roosevelto mirties.

Tenka pasakyti, kad per tas 
tris dienas mūsų radijo stotys 
užsilaikė korektiškai: nedavė 
jokių komercinių reklamų, o 
tik transliavo apie prez. Roo-
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JANKIAI ŠTURMUOJA GALINGAS VOKIEČIŲ TVIRTOVES
seveltą kalbas, muziką (dau-
ginusiai klasišką) ir pateikė 
žinių.

Muzikos klausytojai galėjo 
girdėti puikiausios: amerikie
čių, francūzų, italų, rusų, vo
kiečių, austrų, vengrų ir kitų 
tautų žymiųjų kompozitorių.

Visoki tušti juokai, kurie

Pranešama be Patvirtinimo, 
Kad Ran d. Armija Susisiekė 
Su Amerikos Kariuomene

Tautos Vienybė Reikalinga ne 
Tik Karui Laimėti, bet ir Taikai 
Apsaugot, Sako Prez. Truman

IŠTRAUKOS Iš PREZ. TRUMANO KALBOS

Ruhr Srity Suimta 200,000
Nacių; Užimta Jau Daugiau
Kaip Pusė Visos Vokietijos

dažnai nėra jokiais juokais, 
buvo per tas tris paras taipgi 
pašalinti.

Amerikos spaudoje prezi
dento Roosevelto mirties pro
ga buvo suteikta apščiai žinių 
apie mirusįjį.

★ ★ ★
Šiomis dienomis American 

Committee for Protection of 
Foreign Born išleido įdomią 
32-jų puslapių knygutę: “The 
Challenge of Our Immigration 
Laws.” Jos autorium yra Jack 
Wasserman.

Knygutėje nušviečiama visa 
eilė svarbių įstatymų ir kai ku
rių žymių žmonių pasireiški
mų imigracijos klausimu.

Egzempliorio kaina 15c. Ad
resas : 23 W. 26th St., 
York 10, N. Y.

New

skel-gegužės mėnuo
Amerikos pilietybės

(American Citizen-

Beje, 
biamas 
mėnesiu 
ship Month).

Per šį mėnesį bus darbuota
si, kad juo daugiau nepilie- 
čių sveturgimių patapti; Ame
rikos piliečiais. Tokių šioje ša-; 
lyje dar vis yra virš trys mili
jonai asmenų.

Lietuviai nepiliečiai taipgi 
raginami to fakto nepamiršti.

miesto burmis- 
fašistinis Sme- 
žlugo Lietuvo- 
į Švediją, nu-

Arjrentinos “Liet. Balsas” 
rašo :

Dr. Antanas Garmus, kadai
se buvęs Kauno 
tru (po to, kai 
tonos režimas 
je), bėgdamas 
skendo Baltijos jūroje.

Garmus, atsiminkime, ben
dradarbiavo su vokiškaisiais 
okupantais. Ir jis jautėsi di
džiai nusikaltęs lietuvių tau
tai. Todėl, kai vokiečiai buvo 
grūdami iš Kauno, Garmus 
spruko švedijon, bet jos nepa
siekė, — Baltijos jūra jį pri
siglaudė !

Buvo skelbta (pro-naciškoj 
lietuviškoj spaudoje), jog 
“daug žymių lietuvių” patiko 
tas pats likimas, kaip dr. Gar
mų.

Jeigu jie nebūtų nusikaltę rie, saugodami nelaimingas 1 • A * 1 J • 1 — J v i • vlietuvių tautai, nebūtų reikėję 
jiems bėgti, 
gyventų 
vien su 
statymo

šiandien jie 
Lietuvoje ir dirbtų iš- 
visa tauta krašto at- 
darbe.

Tas pats laikraštis rašo, jog 
Vincas Krėvė - Mickevičius 
“vengdamas mirties,” pabėgo 
j Vokietiją, kaip Galvanaus
kas. . . *

Kokios mirties Mickevičius 
vengė? Už ką jam būtų tekę 
mirti, jei jis būtų pasilikęs Lie
tuvoje ? Pats “Balsas” pripa
žįsta, jog dainininkas Kipras 
Petrauskas pasiliko Kaune.

Lietuvoj pasiliko toki žymūs 
rašytojai, kaip Mykolaitis-Pu
tinas, kaip Petras Vaičiūnas ir 
visa eilė kitų žymių poetų, dai
lininkų, artistų ir kitokių žmo
nių, — pasiliko gelbėdami sa
vo gyvybę.

Kufie pasiliko Lietuvoje, tie 
gyvena. Kurie paspruko Vo
kietijon (kaip Mickevičius), 
dar nežinia, kaip su jais bus.

Mūsų žiniomis, Krėvė - Mic
kevičius skaudžiai suklupo. 
Kai vokiečiai^ buvo Stalingra
de, Mickevičius, Biržiška ir ki
ti manė, jog vokiečiai Tarybų

Paryžius, bal. 17. — čio- 
naitinis radijas sakė, kad 

! Raudonoji Armija jau su
sisiekus su Trečiąja ameri
kiečių armija Elbos upės 
klonyje, ties Dresdenu. Šis 
pranešimas dar oficialiai 
nepatvirtintas.

Naciai per Berlyno radi
ją skelbė, kad Sovietų lėk
tuvai nuleido savo parašiu- 
tistus arčiau kaip už 23 
mylių nuo Berlyno. Vokie
čiai taip pat sakė, jog kiti 
rusų kariai jau tik už 17

Hitleris Desperatiškai Rėkia; 
Mato, kad Neteks Berlyno

• * —Roosevelto Nuosavybes Paliki
mas— Šeimai ir Valdžiai

Washington. — Hitlerio 
atsišaukimas per radiją į 
savo kariuomenę rėkia, kad 
vokiečiai turi “kraujuose 
paskandinti tuos didžiau
sius zydiškai-bolševikiškus 
priešus, kurie dabar pasku
tinį kartą daro masinę ata
ką” linkui Berlyno.

Hitleris gąsdino, kad jei
gu rusai laimėtų, tai, gir
di, “išnaikintų vokiečių 
tautą, išžudytų senius ir 
vaikus, o moteris ir mergi
nas paverstų kareivinių 
prostitutėmis.”

Hitleris džiaugėsi, kad 
mirė prezidentas Roosevel
tas; sako: “Šiuo momentu, 
kada likimas pašalino di
džiausią visų laikų karinį 
kriminalistą nuo žemės, tai 
karas griežtai pasisuks an- 
tron pusėn.”

Yra Neištikimų Naciam, 
Pripažįsta Hitleris

Hitleris pripažino, jog 
pačioj jo armijoj yra neiš
tikimų naciam karių; girdi:

“Labiausiai tėmykit tuos 
neskaitlingus išdavikiškus 
oficierius ir kareivius, ku- 

už rusiškus pinigus.
savo gyvybes, kovos prieš 
mus
Kas tiktai įsakytų jums 
trauktis atgal, jeigu jis nė
ra jums gerai žinomas, tai

/ •

Linija tarp Rusų 
Ir Amerikiečių 

Vokietijoje
Paryžius. — Amerikiečių 

ir rusų komandieriai susi
tarė, kurias Vokietijos da
lis užims vieni, o kurias 
antri. Tapo nustatyta busi
moji taktikinė linija Vokie
tijoje tarp Raudonosios Ar
mijos ir Amerikos kariuo
menės.

Sąjungą ir Jungtines Tautas 
nugalėsią. Na, ir jie padarė 
“pasisukimą,” nueidami vokie
čiams tarnauti.

Tai buvo didelė klaida!
Papildęs vieną klaidą, Mic

kevičius darė ir antrąją, — 
bėgo su naciais į Vokietiją.

ir pusės myl. į šiaurės ry
tus nuo Berlyno. Naciai gy
rėsi, kad, girdi, nušlavę ru
sų parašiutistus.

Raudonoji Armija bloškė 
nacius atgal 150 mylių 
frontu. Sovietų kariuomenė 
pradėjo ir kitą ofensyvą 
nuo Neisse upės linkui susi
siekimo su Trečiąja Jung
tinių Valstijų armija.

Oficialiai pranešimai ro
dė, kad tarp rusų ir ameri
kiečių dar buvo 40 iki 50 
mylių spraga.

jis turi būti tuojau suimtas 
ir jeigu reikia, tuojau mir- 
čia nubaustas, nežiūrint, 
kokį karinį laipsnį jis turė
tu.” c.

Guam, bal. 17. — Bent 150 
didžiausių Amerikos bom- 
banešių B-29 vėl triuškino 
japonų lėktuvų aikštes ir 
kitus karinius taikinius Ja
ponijos saloje Kyushu.

Džiaugsmingas Sovietu 
Susitikimas Ore su 

Amerikiečiais
Paryžius. — Susitiko So

vietu lėktuvai su Amerikos 
lėktuvais, kai vieni ir kiti 
bombardavo tą patį vokie
čių traukinį ties Dresdenu. 
Raudonieji lakūnai iš 
džiaugsmo ten pat suruo
šė amerikiečiams parodą su 
stebėtinais, n e p a p rastai 
drąsiais ir šauniais manev
rais ore.

Nusižudęs Nacių Radijo 
Gen. Dittmar

London. — Berlyno radi
jas skelbė, kad nusižudė 
vokiečių generolas Kurt 
Dittmar, gabiausias nacių 
radijo komentatorius.

Nors Dittmaras skleidė 
nacių propagandą per radi
ją, bet jis pasakydavo dau-

ĮVYKS SVARBŪS PASITARIMAI TARP MOLOTOVO, PREZ. 
TRUMANO IR ANGLŲ UŽSIENINIO MINISTERIO EDENO

Washington. — čia lau
kiama Viačeslavo Moloto
vo, Sovietu komisaro užsie- 
niniams reikalams. Prezi
dentui Trumanui papra
šius, maršalas Stalinas su
tiko siųst Molotovą į Jungt. 
Tautų konferenciją bal. 25 
d. San Francisco j. Supran
tama, jog Molotovas atvyks 
pirm konferencijos, kad ga
lėtų pasitarti su prez. Tru
mą nu, Amerikos valstybės 
sekretorium Stettinium ir 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeriu A. Edenu.

KONGRESE BALANDŽIO 16 D.
Tiek daug kraujo išlieta už idealus, kuriuos mes nuo

širdžiai branginome ip dėl kurių Franklinas Delano 
'Rooseveltas mirė, kad mes negalime nė valandėlei stap
telėti sunkioje kovoje dėl pergalės. Visas pasaulis šian
dien laukia iš Amerikos šviesios vadovybės į taiką ir 
pažangą.

Su didžiu nusižeminimu aš šaukiu visus amerikiečius 
padėti man išlaikyti mūsų tautos vienybę tiems idea
lams apgint, kuriuos taip iškalbingai skelbė Franklinas 
Rooseveltas.

Vokietija ir Japonija gali būti tikros, be jokios abe
jonės šešėlio, kad Amerika kovos dėl laisvės, iki neliks 
jokio pasipriešinimo pėdsakų. Amerika niekados nepri
sidės prie jokio plano, peršančio tik dalinę pergalę.

Musų reikalavimas buvo ir tebėra — besąlyginis 
priešų pasidavimas.

Karinių Kriminalistų Baudimas
Niekas nepaklibins mūsų pasiryžimo nubausti kari

nius kriminalistus, jeigu mums tektų dasivyti juos net 
iki paskutinių žemės ribų. Pastovi taika niekuomet ne
galėtų būti užtikrinta, jeigu mes leistume pavojingie
siem savo priešam be bausmės planuoti karus ateičiai 
bet kokioj kalnų prieglobstyj, kad ir tolimiausioj.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Sakoma, Stalinas Sutiko su 
Lenkų Valdžios Panaujinimu

Washington. — Čionaiti- 
nis laikraštis Washington 
Star gavo pranešimą, jog 
maršalas Stalinas susitarė 
su Lenkijos atstovais dėlei 
tokios panaujintos lenkų 
valdžios steigimo, kad val
džia tikrai atstovautų Len
kijos žmones.

Pasak Washington Star,

Prez. Truman Pasirašė 
Lend-Lease Biliu

Washington, bal. 17. — 
Prezid. Trumanas pasirašė 
kongreso tarimą pratęst 
dar vieniems metams pa
skolas talkininkams iš 
Lend-Lease fondo. Karta 
jis pareiškė, jog tas fondas 
yra paminklas prez. Roose
velto išminčiai. Jis buvo ir 
yra galingas įrankis Jungt. 
Tautų kovai prieš fašistų 
Ašį.

giau tiesos apie blogą vo
kiečių' armijos padėtį, negu 
kiti hitleriniai radijo ko
mentatoriai.

Neoficialiai pranešama, 
kad jie, tarp kitko, tarsis 
šitokiais reikalais: Papla- 
tint veikiančiąją Lenkijos 
(Liublino) valdžią, įtrau
kiant į ją daugiau demo- 
kratinių lenkų vadų namie 
ir iš užsienio, ir taip suda
ryt’lenkų tautos vienybės 
valdžią, pagal Jąltos-Kry- 
mo konferencijos nutarimą. 
Priimt daugiau Jungtinių 
Valstijų, ir Anglijos atstovų 
į Sovietų atvaduotus kraš
tus — Rumuniją, čechoslo- 

Stalinas sutiko, kad į Len
kijos valdžią įeitų ir “šešė
liai ministerial”, kaip kad 
vadinama buvusieji slapti 
lenkų vadai. Sovietai iki 
šiol nepripažino tų vadų, 
kurie palaikė ryšius su lon- 
doniške Lenkijos valdžia.

Naujojoj lenkų valdžioj 
būsią ir keturi komunistai.

Puse Tokio Dirbtuvių 
Sunaikinta Bombomis
Guam, bal. 17. — Ame

rikos lakūnų generolo C. E. 
LeMay’o štabas tvirtina, 
kad amerikiečiai oro bom
bomis susprogdino bei su
degino jau pusę visų fabri
kų ir dirbtuvių Japonijos 
sostamiestyje Tokio ir pla
čioje apylinkėje. Gaisrai 
nušlavė 17,650 akrų fabri
kinės Tokio srities.

Per keturias paskutines 
dienas jankiai sunaikino 
610 japonų lėktuvų.

čechoslovakijoj Sovietai 
užėmė H.-Bojanovicę.

vakiją, Lenkiją, Bulgariją 
ir kt.

Prez. Rooseveltas ir Ang
lijos vyriausybė neseniai 
kreipėsi į maršalą Staliną, 
pageidaudami greičiau pa- 
platint demokrat. Lenkijos 
valdžią, kad jinai galėtų 
dalyvauti San Francisco 
konferencijoj.

Pranešama, kad ■ prez. 
Trumanas laikysis prezid. 
Roosevelto pas ižadėjimo 
remti San Francisco konfe
rencijoj Sovietų reikalavi

Paryžius, bal. 17. — Sep
tintoji Amerikos armija 
šturmu ima stipriąją nacių 
tvirtovę ir jų “šventmiestį” 
Nurembergą. Pirmoji jan
kių armija daugiau negu 
pusiau apsupo didmiestį 
Leipzigą, galingą vokiečių 
tvirtovę į pietus nuo Ber
lyno. Kiti amerikiečių jun
giniai pramaršavo į rytus 
pro Leipzigą ir Hallę.

Devintoji amerikiečių ar
mija atmušė įtūžusias hitle
rininkų atakas rytiniame

Poughkeepsie, N. Y.—Ta
po įregistruotas velionio 
prez. Roosevelto testamen
tas, kuriuom jis sekamai 
sutvarko savo paliekamą 
nuosavybę:

Visas turta$ pavedamas 
naudoti jo žmonai Eleano- 
rai Rooseveltienei, kol jinai 
gyvens. Jai mirus, pusė pa
grindinio turto bus lygiai 
padalinta tarp keturių sū-

Kanadiečiai Užkirto Na
ciams Ištrūkimą iš 

Holandijos

nadiečiai šiauriniame fron
to gale užėmė Groningeną 
ir vietas už 5 mylių nuo 
Emdeno uosto. Pasiekdami 
jūrą, jie faktinai užkirto 
tūkstančiam nacių pabėgi
mą žeme iš Holandijos. Vo
kiečiai praardė jūros ] 
krančių užtvankas, kaipo 
kliūti kanadiečiams.

ANGLŲ PREMJERAS
VERKĖ ROOSEVELTO

London. — šv. Povilo ka
tedroj Londone buvo suruo
štos specialės pamaldos dė
lei prez. Roosevelto. Pamal
dose dalyvavo karalius 
Jurgis, karalienė Elzbieta, 
premjeras Churchillas, kiti 
ministerial ir seimo atsto
vai. Churchillas graudžiai 
verkė.

mą trijų balsų tarptauti
nėje taikos ir saugumo or
ganizacijoje — vieno nuo 
Sovietų Rusijos Respubli
kos ir po vieną nuo Sovie
tinių Ukrainos ir Baltarusi
jos Respublikų:

Anglijos, Kanados ir kitų 
savivaldinių Didžiosios Bri
tanijos imperijos dalių de
legatai į San Francisco 
konferenciją remia Sovietų 
reikalavimą pripažint po 
atskirą balsą Sovietinėms 
Bal tamsi jos ir Ukrainos 
Respublikoms.

Elbos upės šone ir užėmė 
pozicijas už 45 mylių nuo 
Berlyno.

Amerikiečiai ir anglai su
ėmė jau 200,000 nacių iš 
apsuptųjų Ruhr srityje, o 
likusius dar tūkstančiais 
ima. Amerikiečiai, anglai ir 
Sovietai yra užėmę jau 
daugiau kaip pusę Vokieti
jos.

Trečiosios armijos jan
kiai paėmė Plaueną, gele
žinkelių mazgą už 6 mylių 
nuo Čechoslovak. rubežiaus.

nų ir dukters Annos Roose- 
veltaitės B o e t tiger’ienės. 
Liekamoji pusė bus paskir
styta į globojamus fondus 
kiekvienam.

Rooseveltienė gali pasi
rinkt bet kokią asmeninę 
nuosavybę naudoti, kol bus 
gyva; kiekvienas iš penkių 
vaikų turi teisę pasirinkt 
po penktadalįpo penktadalį liekamos 
nuosavybės. Jei bet kokią 
asmeninę nuosavybę jie ne
pasiims, tatai bus pervesta 
kaip dovana Jungtinių Val
stijų valdžiai.

Prez. Rooseveltas ir žmo
na 1944 m. užrašė visą savo 
dvarą ir jo rūmus valdžiai 
kaip istorinę tautos vietą, 
paliekant, tačiau, jjų dviejų 
vaikams šią nuosavybę nau
dot, kel jie bus gyvi.

Roosevelto motina Sara 
Delano Rooseveltienė pirm 
mirus užrašė jam devynis 
dešimtadalius savo turto, 
kuris buvo skaičiuojamas

pa-į $1,089,872.
Savo nuosavybę Warm 

Springs, Ga., prezidentas 
paliko įstaigai, kuri veikia 
kūdikių paralyžiaus aukom 
gydyti.

Kiekvienam savo tarnui 
ir tarnaitei, buvusiam jo 
tarnyboje laike prez. Roo
sevelto mirties, jis užrašė 
po $100.

Talkininkai Sudaužė 
1,113 Nacių Lėktuvų 

Per Dieną
London. — Pagal dar ne

pilnus skaitmenis, ameri-
kiečiai ir anglai lakūnai 
bal. 16 d. sunaikino - bent 
1,113 nacių lėktuvų, kurie 
slapstėsi tolimesnėse Vo
kietijos vietose ir čechoslo- 
vakijoj. Daugiausia vokie
čių lėktuvų sudaužyta ant 
žemės: jie negalėjo pakilti 
dėl kuro stokos.

Vienas atsakingas kari
ninkas sakė, jog faktinai 
jau nušluota nacių jėga o- 
re. Jeigu vokiečiai dar ir 
turi kiek lėktuvų, tai “tik 
erzinimui”, o ne rimtai oro 

i kovai.
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Pirmoji Prezid Trumano Kalba
Praeitą pirmadienį naujasis mūsų 

krašto prezidentas, Harry S. Truman, 
pasakė Jungtinių Valstijų kongresui ir 
visai tautai savo pirmąją kalbą. Kalba 
buvo neilga, bet brandi, apimanti jo pa
žiūras link pačių didžiausių šių dienų 
klausimų, stovinčių prieš mūsų krašto 
ir viso demokratinio pasaulio akis.

Klausant per radiją prezidento kal
bos, pirmiausiai metėsi į galvą nepapras
tas jo, prezidento, kuklumas. Be pasi
didžiavimo, be didelio savo “aš” jis dės
tė savo paties ir savo vyriausybės, ad
ministracijos, pažiūras link svarbiųjų 
problemų.

Prezidentas Trumanas, kaip ir Roose- 
veltas, kietai pabrėžė, kad mes‘kariausi
me, iki pasieksime pilną pergalę, iki 
priešas visiškai besąlyginiai pasiduos. 
Tai mūsų tikslas, tai mūsų siekimas. Tai 
siekimas, beje, visų Jungtinių Tautų.

Kad tą pasekmingiau pasiekti, prezi
dentas užtikrino visą kraštą ir pasaulį, 
jog mūsų karinė vadovybė nebus pakeis
ta; gen. Marshall, adm. King, adm. Lea
hy, gen. Eisenhower, adv. Nimitz, ge
nerolas MacArthur, — patys didieji vy
rai, vadovaują mūsų ginkluotąsias pa
jėgas visuose karo frontuose, pasilieka 
savo vietose, kaip buvę!

Kitais žodžiais, prez. Trumanas iš 
anksto praneša visam pasauliui, jog mes 
siekiamės priversti priešą besąlyginiai 
pasiduoti, nekeisdami savo karinės va
dovybės. O tai reiškia, kad mūsų “karo 
politika” liekasi tokia pati, kokia buvo 
prie prez. Roosevelto. Apdairi, griežta 
vadovybė.

Prezidentas griežtai pasisakė Už karo 
kriminalistų nubaudimą.

Kai dėl taikos palaikymo, prez. Tru
manas Taipgi sakė, pakartodamas, jog 
mes dėsime didžiausių pajėgų taikai į- 
kūrti ir pastoviai taikai palaikyti orga
nizaciją sudaryti. .Tai reiškia, kad mes 
stojame už San Francisco konferenciją, 
kaip ją buvo nubrėžęs prez. Roosevel- 
tas. Konferencijoje teks susitikti nesu
sipratimų, teks aiškintis kai kuriuos da
lykus, su mūsų talkininkais, tačiau nebus 
gailėtasi nieko šiai konferencijai sėk
minga padaryti.

Norint palaikyti taiką, turi būti palai
kyta tautų vienybė — Jungt. Tautų vie
nybė. Norint palaikyti taiką, turi būti 
naikinamas skurdas visame pasaulyje ir 
mūsų tauta, kaipo turtinga ir galinga 
valstybė, privalo prie to prisidėti, pri
valo tam vadovauti.

Tiems didžiuliams darbams atlikti tu
ri būti mūsų pačių tauta apvienyta. Ir 
prez. Trumanas ragino visus Amerikos 
piliečius toje linkmėje dirbti ir jam pa
dėti. Jis, prezidentas, esąs tik mūsų dar
bininkas, mūsų pageidavimų gyveniman 
vykdytojas. Mes jam, todėl, privalome 
visame kame stoti talkon.

Kongresas — sesijoje dalyvavo abieji 
butai, senatas ir žemesnysis atstovų bu
tas — prez. Trumano kalbų pasitiko šil
tai. Tenka manyti, kad ją pasitiks šiltai 
ir visa tauta, visas kraštas.

Tas viskas, ką prez. Trumanas išdėstė 
neilgoje savo kalboje, paliečia kiekvieną 
mūsų krašto gyventoją, todėl kiekvienas 
privalo ištikimai stovėti su prez. Tru- 
manu, jam talkininkauti, kad jis galėtų 
pabrėžtuosius dėsnius juo pasekmingiau' 
gyveniman pravesti.

Kodėl Molotovas Dalyvaus San 
Francisco Konferencijoj?

Prieš tūlą laiką Tarybų Sąjungos vy
riausybė paskelbė, kad jos delegacijai 
San Francisco konferencijoje vadovaus 
ambasadorius Andriejus Gromyko. Dėl 
to tam tikroje Amerikos spaudoje buvo 
reikšta nepasitenkinimo. Girdi, ambasa
dorius Gromyko yra dar jaunas diplo
matas ir jo, o ne Molotovo, Tarybų Są
jungos delegacijai vadovavimas nepri- 
duos tiek svorio, kiek būtų, jei Moloto
vas vadovautų. Buvo nurodyta, jog A- 
merikos delegacijai vadovaus Stettinius, 
Anglijos — Edenas, kitų kraštų delega
cijoms — jų užsienio reikalų ministerial, 
tik vienos Tarybų Sąjungos delegacija 
bus vadovaujama ne užsienio reikalų 
ministerio.

Jei ne staigi prezidento Roosevelto 
mirtis, be abejo, Molotovas ir nebūtų čia 
atvykęs, nes Tarybų Sąjunga žinojo, 
jog konferencijoj dalyvaus pats pre
zid. Rooseveltas, tad viskas išeis gerai 
ir be asmeniško Molotovo dalyvavimo.

Bet štai, netikėtai, staigiai miršta 
prezidentas Rooseveltas, konferencijos 
sumanytojas. Jo vieton atsistoja naujas 
prezidentas Harry S. Trumanas. Užim
tas kitais svarbiaisiais darbais, prez. 
Trumanas pareiškia, kad jis konferenci
joje negalėsiąs dalyvauti asmeniškai. Be 
to, prez. Trumanas pasiunčia Stalinui 
patarimą, kad Molotovo dalyvavimas 
konferencijoje būtų labai pageidauti
nas.

Na, akiregyj šitų staigių ir svarbių 
permainų Amerikos vyriausybėje, Ta
rybų vyriausybė ir nutarė San Francis
co konferencijon prisiųsti savo užsienio 
reikalų liaudies komisarą Molotovą.

Netenka sakyti, jog Molotovo atvyki
mas Amerikon daromas ne tik tam, kad 
jis galėtų dalyvauti San Francisco kon
ferencijoje. Tarybų Sąjungos vyriausy
bei labai svarbu arčiau susipažinti su 
naujuoju mūsų krašto prezidentu Mr. 
Trumanu. Svarbu su juo asmeniškai ap
tarti visą eilę svarbių tarptautinių klau
simų; svarbu, kad jis, prezidentas, pa
žintų arčiau ir plačiau Molotovą, o Mo
lotovas — prezidentą.

Tuo sumetimu Tarybų vyriausybė ir 
prisiunčia Molotovą Amerikon.

Jei Maskva būtų buvusi arčiau Wa- 
shingtono, tai, be abejo, Molotovas būtų 
atvykęs ir prez. Roosevelto laidotuvės- 
na (Bent mums taip atrodo).

Šis Molotovo žygis, be abejo, sutvir
tins ryšius tarp Tarybų Sąjungos ir A- 
merikos. Tiek pirmoji, tiek antroji šalys 
geidžia, kad ryšiai tarp šitų didžiųjų 
valstybių būtų kuotampriausi. Prezi
dentas 'Rooseveltas buvo pirmutinis mū
sų krašto prezidentas, daug dėmesio 
kreipęs į sumezgimą ir palaikymą tvirtų 
ryšių su Tarybų Sąjunga. Atrodo, jog 
prez. Trumanas Roosevelto politiką tęs 
ir tai eis naudon ne tik abiem kraštam, 
bet ir visam pasauliui.

Kas Ką Rašo ir Sako

Vis labiau rodosi, kad dar prieš Lais
vės pikniką gali pasibaigti karas Euro
poje. Jei taip įvyktų, tai 1 d. liepos, 
Laisvės piknike, Klaščiaus Clinton Par
ke, Maspeth, būtų didžiausias lietuvių 
apvaikščiojimas Amerikos ir jos talki
ninkų didžiosios pergalės.

Graikijos Padangė Tamsėja.
Naujoji Graikijos vyriausybė, vado

vaujama admirolo Petros Voulgariso, 
šiaip taip sudaryta. Kai kurie skelbia, 
būk ši vyriausybė esanti “bespalvė”, nei 
šiokia nei tokia. Tačiau akylesni stebėto
jai sako, jog Voulgariso vyriausybė e- 
santi fašistinė, paisanti daugiau anglų 
interesų, negu Graikijos liaudies, nusis- 
tačiusios už tai, kad Graikija būtų pilnai 
nepriklausoma.

Londono Daily Workeris paskelbė, jog 
Londone gyveną graikai monarchistai 
džiaugiasi permainomis Graikijoje. Jiem 
perkairus buvęs gen. Plastiras. J i ė, sako: 
“Dabar mes esame viešpačiai Graikijo
je.”

Voulgaris paskyrė darbo ministeriu 
tūlą Cassimatis’ą, bendradarbį fašisto 
Metakso, kai šis buvo įvedęs Graikijon 
fašizmą pirm karo. Kai vokiečiai buvo 
okupavę Graikiją, šis Cassimatis tarna
vo jiems, išdavinėdamas Graikijos ko
munistus ir kitus anti-nacius!

Naujoji vyriausybė jau parodė savo 
spalvą: ji pradėjo uoliai areštuoti ir ka
linti pažangiuosius graikus.

Kitais žodžiais, Graikijoje dalykai 
prasti. Plastiras nebuvo geras, bet jis, 
sakoma, nepasidavęs visoms anglų už
gaidoms. Dėl to jis buvo pašalintas.

Arkivyskupas Damaskinos, matyt, yrą 
didelis reakcininkas ir liaudies priešas, 
todėl jam rūpi turėti tokią vyriausybę, 
kuri grąžintų monarchiją, tarnaujančią 
Imperijalistams. Damaskinos, kaip žinia, 
yra Graikijos regentas arba karaliaus 
įpėdinis.

VEIDMAINIAI VISUS 
VEIDMAINIAIS VAIZ

DUOJASI
Taip vadinamieji social

demokratai neatsilieka nuo 
fašistų niekinime ir šmeiži
me demokratiškojo pasau
lio vadų. Štai jųjų savait
raštyje ‘“The New Leader’" 
(bal. 14 d.) tapo bjauriau
siai išniekintas ir didžiau
sio veidmainio rolėje pa
statytas buvusis Jungtinių 
Valstijų prezid. Franklin 
Delano Rooseveltas. Rašo 
tūlas Jonathan Stout. Jis 
kalba apie Amerikos dele
gacijos užsilaikymą ir veik
lą busimojoje San Francis
co konferencijoje. Kaip ži
noma, mūsų delegacija yra 
nusitarus konferencijoj lai
kytis išvien, bet savo pozi
ciją įvairiais klausimais nu
statyti dauguma balsų. Tai 
yra, kaip delegacijos dau
guma nutars, taip visa de
legacija konferencijoje ’ tu
rės laikytis. Tas delegaci
jos nusistatymas, sako 
Stout, reiškia, kad “Stali
nas gali labai nusivilti, jei
gu jis tikisi Amerikos de
legacijos pritarimo”, reika
laujant naujosios tarptauti
nio saugumo organizacijos 
seime atstovybės arba bal
so taipgi Ukrainai ir Balta
rusijai. “Dauguma balsų 
spręstidelegacijos nusista
tymą praskina kelią gali
mybei atmesti Roosevelto 
pažadėjimą paremti Tary
bų Sąjungos reikalavimą.”

Ir dar toliau:
“Tatai duoda labai gražų 

pavyzdį, kaip skirtingai de
mokratinis protas ir totali
tarinis protas veikia. Ame
rikos delegacija San Fran
cisco konferencijoje gali 
atsisakyti ir veikiausia dau
guma balsų atsisakys pa
remti Stalino reikalavimą 
dėl trijų balsų. Tokiam at
sitikime, Rooseveltas gali 
manyti, kad jis galės bevil- 
tingai pečiais patraukti ir 
pasakyti: ‘Džio, jūs matote, 
kaip yra. Aš nieko nebega
liu padaryti. Aš apgailes
tauju! Ir Rooseveltas gali 
manyti, kad jis taip gali 
pasielgti ir yistiek tebetu
rėti Džio draugiškumą ir 
gerą valią.”

Tik valandėlei įsivaizduo
kime, ką tai visa reiškia. 
Rooseveltas davė Tarybų 
Sąjungai pažadėjimą, kad 
Amerika San Francisco 
konferencijoj rems reikala
vimą trijų balsų. Bet jis pa
skyrė tokią delegaciją, kuri 
tą jo pažadėjimą atmes. 
Vadinas, Rooseveltas veid
mainiavo tą prižadėjimą 
duodamas!

Juk tai yra bjauriausis 
Roosevelto išniekinimas ir 
pažeminimas. Jis čia pono 
Stout pavaizduotas didžiau
sio veidmainio ir apgaviko 
rolėje. ' ,, »

Betgi kas žino didžiojo 
prezidento politinę karje
rą, diplomatiją ir veiklą 
ne tik šiame kare, ne tik 
ryšyje su pastangomis pa
daryti galą karams ateity
je, bet iš daug pirmiau, tas 
žino, jog Franklink Delano 
Roosevelt tokiu niekados 
nebuvo. Tai įsivaizdinimas 
nesveikos, anti - sovietinių 
nuodų sugadintos Stouto 
vaizduotės.

Jonathan Stout, kaip ir 
kiti taip vadinamosios So
cialdemokratų Federačijos 
vadai, kasdien tik melais ir 
veidmainystėm gyvena. Jis 
negali suprasti, kad Roose
veltas, ar kuris kitas demo
kratiškosios visuomenės va
das, gali santykiuose su Ta
rybų Sąjunga arba su Sta-'

linu elgtis nuoširdžiai ir 
teisingai. Kitais žodžiais 
tariant, P. Stout sprendė 
Rooseveltą pagal save!

Beje, tos pačios dienos 
‘The New Leader” turi 

specialį priedą apie Balti
jos valstybes — Lietuvą, 
Estiją ir Latviją. Visoje to
je ilgoje tiradoje tiek pra- 
sihianymų ir melų, jog rei
kėtų ilgos knygos juos vi
sus išdėstyti. Matyt, kelių 
puslapių straipsnį rašė 
koks noris paskutinis igno- 
rantas ir didelis melagis. 
Štai, pavyzdžiui, ką jis nu- 
gieda apie 1940 metų ta
rybinę santvarką tuose tri
juose kraštuose.

“Bėgiu vienų metų žemė, 
pramonė, prekyba ir ban
kai buvo sunacionalizuota, 
visas ekonominis gyveni
mas sugriautas, žmonės su- 
elgetuoti ir i š t e r orizuoti. 
Valstiečiai buvo priversti 
eiti į kolektyvizuotus ūkius 
pagal Sovietų modelį. Reli
gijos laisvė išnyko kartu su 
kitomis civilinėmis laisvė
mis. Bažnyčia buvo pajuo
kiama spaudoje ir mitin
guose...”

Tiesos tiktai tiek, kad 
stambioji pramonė, preky
ba ir bankai buvo sunacio- 
nalizuoti. Visi kiti “The 
New Leaderio” plepalai ne
turi nė krislelio tiesos.

Jis sako, kad žmonės bu
vo paversti “elgetomis”, bet 
faktas yra, kad, pavyzdžiui, 
Lietuvoje 75,000 bežemių ir 
mažažemių gavo žemės, va
dinas, iš “elgetų” pasidarė 
savarankiais gyventojais.

Jis sako, kad Baltijos 
kraštuose ekonominis gyve
nimas buvęs sugriautas, 
tuo tarpu faktas yra, kad 
tasai gyvenimas į kelius 
mėnesius buvo pašokęs į 
pirmiau nematytas- aukštu
mas.

Tai yra grynas prasima
nymas sakyti, kad žmonės 
buvo terorizuojami. Juk 
pirmu sykiu 1940 metais 
Lietuvos, Estijos ir Latvi
jos 99 nuoš. žmonių atgavo 
tikrąsias demokratines tei
ses ir civilines laisves. 
Pirmu kartu jie galėjo lais
vai ir demokratiškai pa
reikšti savo nuomonę bal
savimuose. Pirmu sykiu 
žmonėms buvo leista laisvai 
organizuoties į apšvietos ir 
kultūros organizacijas. Pir
mu sykiu darbininkai galė
jo laisvai organizuotis į 
darbo unijas. O “The New 
Leaderio” politiniams mek- 
leriams tai visa reiškia 
žmonių “terorizavimą.”

Tas pats su religine lais
ve ir bažnyčia. Bažnyčios 
nebuvo uždarytos, tikintie
ji galėjo melstis, kunigai ė- 
jo savo pareigas. Juk mes 
gaudavome iš Lie tuvos 
spaudą ir nematėme, kad 
joje būtų buvę juoktasi iš 
bažnyčios.
, Arba ko verti “The New 
Leaderio” plepalai apie va
rymą valstiečių į kolekty
vizuotus ūkius. Atsimena
me mes, kad tų kraštų ta- 
rybin. vyriausybės kaip tik 
buvo uždraudusios vartoti 
kokią nors prievartą, kokį 
nors spaudimą, kad paaks- 
tinus valstiečius savo ūkius 
kolektyvizuoti, apjungti ir 
dirbti bendrai.

Ši tik viena citata iš 
“‘The New Leaderio” paro
do, ko yra vertas visas tas 
specialis priedas. Bet pa
matysite, kaip plačiai ir 
gausiai mūsų klerikalų, ’ tau
tininkų ir menšęvikų spau
da tuos nonsensus cituos ir 
girs.

Trečiadienis, Baland. 18, 1945

Amerikiečiams greitai užklupus vokiečių miestą Bon- 
ną, ten rasta ir išlaisvinta daug Tarybų Sąjungos pi
liečių, kurie buvo per tris ilgus metus vokiečiu vergo
vėje. Vienas iš darbininkų netikėtai gatvėje pamatė 
vokietį, kuris buvo policistu prie vergų kempės. Šiame 
paveiksle, parodoma, kaip darbininkas vejasi nacį, kad 
jam atpilti už jo žiaurumą. Nacis buvo pavytas ir skau
džiai apkultas.
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Rooseveltas Tebevadovauja Amerikai
Earl Browder

Visa mūsų šalis šiandien. kurio Bretton Woodszfr 
Dumbarton Oaks yra/pir- 
mieji būtinai reikalingi 
žingsniai. Kaip ilgai • mes

nuliūdus. Mūsų didysis ko- 
m a n d i e r i u s tapo iš
brauktas iš mūsų ei
lių. Nebėra mūsų tarpe, 
nebekalba už mus Ameri
kos didysis ir mylimiausis 
sūnus, kuris atstatė su
griautą tautinę vienybę, 
kuris atvedė kraštą atgal 
ant istorinio progreso kelio, 
kuris pagaliau apvienijo 
mus su mūsų talkininkais 
didžiojoje koalicijoje ir tuo 
būdu nulėmė Ašiai pražūtį, 
kuris atidengė visai tautai 
garbingas galimybes ilgam 
pasaulinės taikos ir gerovės 
laikotarpiui. Šiandien sun
ku mums suprasti tą spra
gą, kurią paliko jojo mirtis. 
Ims laiko prisitaikyti prie 
pasaulio be jo. Jis buvo ne
pavaduojamas.

Šiose pirmosiose mūsų 
šalies liūdesio valandose, 
kuriuomi su mumis dalina
si žmonės visuose kraštuo
se, sunku rasti žodžius, ku
rie pagelbėtų mums perneš
ti smūgius ir padėtų mums 
iš po tų smūgių atsikelti 
dar stipresniais. Tačiau to
kia yra užduotis. Mes ją tu
rime atlikti. Tautos liudėsis 
turi būti paverstas į tau
tos stiprybę.

Pasitraukdamas iš mūsų 
eilių, mūsų komandierius 
davė mums palikimą. Jei 
mes mokėsime juomi nau
dotis, jeigu mes jo nesu
daužysime arba neištaipin- 
sime, šis palikimas bus mū
sų stiprybės ir sveikatos 
nuolatinis šaltinis. Tasai 
palikimas yra jojo politika 
ir ta išmintis, kurią jis pa
rodė tą politiką suformuo
damas. Toje politikoje mes 
turime jį patį, jojo liepsno- 
jančiąją dvasią, kuri lai
mėjo‘jam visos tautos pasi
tikėjimą ir meilę. Mes tą 
palikimą turime, tai yra, 
turime taip ilgai, kol mes 
jį užlaikysime ir juomi nau
dosimės, ir neleisime jį su
triuškinti ir išbarstyti.

Tas didysis Roosevelto 
palikimas, visų pirma, yra 
koalicija su mūsų talkinin
kais, kuri tapo sucemen
tuota Teherane ir Kryme ir 
krauju mūsų armijų, kurios 
dabar baigia pravesti gyve
niman pirmąją tos progra
mos dalį. Kaip ilgai mes pa
laikysime ir stiprinsime tą 
Didžiąją Koaliciją, taip il
gai mūsų pasitraukusio ko- 
mandieriaus dvasia bus su 
mumis jr vadovaus -mums 
ir mes būsime stiprus. An
troji too palikimo dalis susi
dedi iš. didžiojo nutarimo 
suorganizuoti ramų ir ger- 
būvingą pasaulį, pasiekimui

kovosime už tų planų pra
vedamą gyveniman pilnai ir 
neleisime juos sudaužyti 
bei išbarstyti, taip ilgai mū
sų vyriausiojo komandie- 
riaus dvasia pasiliks su mu
mis. Trečioji dalis yra pasi
ryžimas, kad ateityje Ame
rikos ekonomija veiks pil
nai, aprūpindama visus a- 
merikiečius darbais su nuo
lat kylančio gyvenimo lygiu 
ir padedama visam liku
siam pasauliui siekti to pa
ties. Kaip ilgai mes sieksi
me to tikslo nesvyruodami, 
taip ilgai mūsų senasis vy- 
riausis komandierius žy
giuos mūsų pryšakyje. Ket
virtoji dalis — vienybė vi
sų geros valios žmonių, be 
kurios mes negalime žy
giuoti pirmyn. Kaip ilgai 
mes saugosime ir stiprinsi
me šitą tautinę vienybę, 
taip ilgai mes pajėgsime 
Roosevelto mirtį padaryti 
nemirtingumu, kuris pasi
lieka su žmonėmis ant visa
dos.

Jei mes tuo keliu eisime, 
Amerikos žmonės ant visa
dos gyvent ta dvasia, kuri 
paskutiniuosius dvyliką me
tų vedė juos iš pustynės į 
jau galimą įmatyti pažadė
tąją žemę.

Prezidentas Trumanas 
perėmė didžiąsias atsako
mybes iš rankų to žmogaus, 
kurio mes visi liūdime. Ta 
našta būtų per sunki bet 
kokiam žmogui, jei jisai ne
būtų sustiprinamas ir pa
laikomas didžiuoju jojo 
palikimu. Ta naštą būtų 
per sunki bet kuriam žmo
gui, jeigu jis neturėtų stip
rios aktyviškos visų žmonių 
paramos. Prezidentas Tru
manas išneš tą be galo sun
kią naštą garbingai ir pa
sekmingai, nes j ii žygiuos 
jau pramintu taku, nes jis 
saugos ir panaudos tąjį 
didįjį palikimą, nes jis ta
me žygyje turės stiprų pri
tarimą didelės žmonių dau
gumos, kurie yra tauta.

Iš šio didžiojo Amerikos 
liūdesio mūsų tauta turi iš
mokti pakilti stipresne. Ir 
Amerika augs stipresne, 
jeigu jinai žinos, o ji žinos, 
jeigu kiekvienas mes atlik
sime savo pareigą, kad mū
sų šalies vadu pasilieka di
dysis Rooseveltas.

(Paimta iš Earl Browde- 
rio prakalbos, pasakytos 
balandžio 14 d. Carnegie 
Hall, New York, žydų dien
raščio “Freiheit” jubilieji
niame parengime.)
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Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Amerikos Moterų Kovų už Politines
Teises Trumpa Istorija

Rašo Alice Jonikienė.

Mrs. Roosevelt — Pavyzdis 
Ištvermės Krizyje

(Tąsa)
Nenorėdamos pasiduot tai 

minčiai, kad moterų lygy
bės klausimas negali būti 
vedamas kartu su negrų 
pasiliuosavimo klausimu, 
Lucretia Mott, Mrs. Stan
ton ir Mrs. Wendel Phillips 
1840 m. nuvyko i Londoną. I 
Ten ėjo pasaulinė konven-, 
cija prieš vergiją. Moterų! 
reikalavimas pripažinti už į 
delegates tapo atmestas. 
Mrs. Mott ir Mrs. Stanton 
nutarė, kad sugryžusios į 
Jungtines Valstijas jos 
pradės organizuoti judėji
mą vien už moterų teises. 
Tuomi jau pradėjo vis di-

c

Lucretia Mott

dėsnis skaitlius moterų in
teresuotis. Margaret Ful
ler tais metais Bostone pra
dėjo daug rašyti ir kalbėti 
už moterų politines teises. 
1845 m. kunigas Samuel J. 
May, žymus tų laikų veikė
jas, savo bažnyčioj, Syra
cuse, N. Y., pasakė karštą 
prakalbą nurodant, kaip ne
teisinga yra laikyti mote
ris pažemintas, nesuteikti 
joms lygių politinių teisių.

Ką tik užbaigus Oberlin 
College, Lucy Stone 1847 
m. įsitraukė į judėjimą ir 
sakė prakalbas. Lucretia 
Mott išleido brošiūraitę, 
kurioj davė atsakymus tū
lam Richard H. Dana. Jis, 
mat, važinėjo su prakal
bom ir pašiepė moteris, rei-i 
kalaujančias lygių teisių.!

BINGHAMTON, N. Y.
Susirgo draugai Anelė ir Jo

nas Kaminskai, kurie gyvena 
Johnson City. Jona& dar tebe
guli ligoninėj, o jo žmona po 
savaitės laiko parvežta į na
mus. Jonas jau kelintu kartu 
sunkiai suserga.

Serga F. žvirblis, per šešis 
metus buvęs LDS 6 kuopos 
protokolų raštininkas. Jam 
padarė operaciją. Nors jau 
parvežtas į namus, bet dar 
silpnas. Vėlinu greitai jiems 
pasveikti.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 kuopos, Moterų Sky
riaus susirinkimas įvyko ba
landžio 7 d., Lietuvių Svetai
nėje. Nąrių dalyvavo nemažai. 
Įstojo nauja narė Eva Čeka- 
nauskienė.

Kliubas nutarė pasiųsti dien
raščiui Vilniai pasveikinimą 
proga 25-kių metų gyvavimo. 
Tam reikalui paaukavo $5 iš 
iždo, palinkėta dienraščiui il
gai gyvuoti.

Plačiai kalbėta apie paren
gimą, kuris įvyks, gegužės 5 
d. Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Tikieto kaina tik 75 centai. 
Komisija sakė, kad parengi
mas bus visais atžvilgiais pui

Įvairiose Jungtinių Valsti
jų dalyse jau pasirodė laik
raštukai ir knygų moterų 
reikalu klausimais. Mote
rys jau pradėjo plačiau 
veikti, pačios daugiau pra
kalbų sakyti.

Mrs. Stanton, sugrįžusi iš 
Londono konvencijos (prieš 
vergiją) savo pasiryžimą 
organizuoti moterų organi
zaciją negalėjo greit pra
dėti, nes turėjo rūpintis 
šeimyna. Bet 1948 m. lie
pos mėnesį ji, jos sesuo 
Martha Č. Wright ir Lu
cretia Mott vieną sekma
dienį išleido deklaraciją ir 
rezoliuciją, po kuriom 
vardų betgi nedrįso pasi
rašyti, žinodamos abelnai 
žmonių sentimentą tame 
klausime, ir pasiuntė laik
raščiams. Deklaracijoj bu
vo atsišaukimas laikyti 
dviejų dienų konvenciją 

Wesleyan bažnyčioj, Sene
ca Falls. Ten Mrs. Stan
ton gyveno. Konvenciją jos 
šaukė, kad viešai apdisku- 
savus moterų visus reika
lus.

Konvencija įvyko liepos 
19-20. Bažnyčia kimštinai 
užsipildė žingeiduoliais. 
Pirmininko vietą užėmė 
James Mott. Šaukėjos pa
sakė po karštą prakalbą. 
Kalbėjo ir negras Frede
rick Douglas, kuris laikėsi 
tos nuomonės, kad visų pa
vergtųjų reikalai vienodi ir 
visi turi kartu prieš vergi
ją veikti. Rezoliucija, kurią 
šaukėjos įteikė šiai kon
vencijai, tapo priimta ir 
po jos pasirašė šimtas vyrų 
ir moterų. Prasidėjus štur- 
mingiems protestams, ne- 
kurie savo vardus ištraukė. 
Bet konvencija taip užinte- 
resavus dalyvius, jog nu
tarta vėl susirinkti už ke
turių savaičių Rochester, 
N. Y., Unitarian bažnyčioj. 
Čia irgi prisirinko pilna 
bažnyčia klausovų. Po pra
kalbų deklaraciją pasirašė 
garsiosios Susan B. Antho

kus. Moterys jau seniai turėjo 
parengimą, tai bus ir geras 
“surprizas.” Prašome visus ir 
visas pirkti tikietus iš kalno, 
tai komisijai yra lengviau pri
sirengti su maistu.

J. K. Navalinskienč.

Darže Šią Savaitę 
Daugelis, daržininkų New 

Yorke ir apylinkėj jau pasėjo 
žirnius, špinatus, ridikėlius, 
salotas, morkas, burokėlius, 
svogūnus.

Galima sėti gėliniai žirnu- 
kai, aguonos, šiaudinukai, 
larkspur, alyssum, candytuft 
ir daugelis kitų gėlinių žolynų. 
Daugelio jau pasėta ir dygsta 
astros, ankstybieji ir rudeni
niai gvazdikai.

Tiesios, kaip botagai laibos 
atžalos tarp vaismedžių šakų 
reikia išpjaustyti vos spėjus 
pasirodyti. Jos kenkia medžio 
vaisingumui. Atžalos tarp ša- 

’ kų dygsta dėl perdaug apge- 
nėjimo ar perriebiai patręši
mo medžio.

Niekuomet ne per anksti da-

ny motina. Pati Susan B. 
Anthony vėliau į tą judėji
mą įsitraukė ir per ilgus 
metus veikė. Tik keletą me
tų atgal Washingtone tapo 
pastatytas jai paminklas, 
kaipo atsižymėjusiai kovo
je už moterų balsavimo tei
ses. Deklaraciją pasirašė 
taipgi ir jos tėvas ir sesuo. 
Ji pati tuo laiku mokytoja
vo Canajoharie, N. Y., ir 
dar nežinojo apie šiuos mi
tingus. Deklaracijos ir re
zoliucijos buvo labai plačiai 
apimančios ir, sakoma, su
darė nepaprastai įdomų do
kumentą.

Susan B. Anthony

Panelė Susan B. Anthony 
pirmu kartu susipažino su 
Mrs. Stanton 1851 metais 
ir nuo to laiko tapo uoli 
veikėja ir organizatorė. 
1852 m. jau sušaukta kur 
kas platesnė Moterų Teisių 
Konvencija Syracuse, N.Y. 
Čia jau dalyvauja delegatės 
nuo astuonių valstijų ir iš 
Kanados. Čia ėmusi vado
vaujančią rolę, Susan B. 
Anthony pasilieka vadovy
bėj per 54 metus.

(Bus daugiau)

West Orange, N. J.
Koncertavo Biruta Ramoškaitė

Koncertą rengė West Or
ange Home and School 
League, vadovaujant vietos 
Simfonijos Orkestrai. Dainų 
programą išpildė viena Biruta 
Ramoškaitė, jai akompanavo 
Sergius Kagen.

Biruta Ramoškaitė, šiame 
koncerte, sudainavo net 19 
dainų: 5 ispaniškai, 5 fran- 
cūziškai, 5 angliškai ir 4 lie
tuviškai. Lietuvių dainos buvo 
šios: Prisipažinimas, kompozi
cija B. L. šalinaitės; Mano 
Gimtinė, komp. Kačanausko; 
Ne Margi Sakalėliai, — Tal- 
lat Kelpša ir Mano Rožė, 
komp. Kačanauskas.

Taigi, tiek dainų sudainuoti, 
ir dar nemažai iš operų, atro
dė, kad Biruta nuvargins, bet 
paprastai ji jautėsi smagi ir 
tartum visai nepavargus. ,

Labai svetingai ją priėmė 
West Orange įvairių tautų 
publika ir gėrėjosi jos gražiu 
balsu. Biruta ne vien gražiai 
dainuoja, bet labai gražiai ant 
scenos užsilaiko, atatinkamai 
ir artistiškai nuduoda. Paskui 
teiravausi ar daug čia lietuvių 
girdėjo jos dainas, pasirodo, 
labai mažai. Tai didelis apsi
leidimas praleisti tokią progą 
išgirsti tiek gražių dainų.

Albinas.

boti daržą nuo ankstybųjų pa
razitų, sunaikinti vos spėjus 
pasirodyti, kol neužkrętė viso
daržo.

— — i-

Amalgameitų rūbsiuviu unijos 100,000 narių, dirban
čių medvilninių drapanų siuvimo pramonėje, susilaukė 
apdraudos ligoje ir nelaimėje. Tatai yra Įrašyta Į nau
jąjį kontraktą. Šiame paveiksle parodoma panelė Gla
dys Dickson, kuri priima nuo darbdavių pirmuosius 
čekius į apdraudos fondą.

Nauju Pirmoji Mūsų Krašto 
Šeimininke

Mrs. Harry S., Truman, 
nauja pirmoji mūsų krašto 
šeimininkė (First Lady), 
yra ramutė, tiktai savo šei
mos židiniu besirūpinanti 
moteris.

Naujoji mūsų krašto 
šeimininkė vargiai yra tu
rėjusi bent kokių kitokių 
reikalų už savo namų sienų 
apart vaikystėje lankymo 
mokyklos ir, paskiau, trum
pą laiką mokytojavimo. Ar 
mokytojavimas buvo jos 
pasirinkimu, .-ar gal kaipo 
beveik vienintelė tuomet 
moterims populiariška pro
fesija buvo jai parinkta tė
vų, neteko’ to girdėti. Kaipo 
miestelio majoro dukrai, be 
abejo, buvo laikoma esant 
reikalinga pasiekti kokios 
nors profesijos.

Mrs. Truman, po tėvais 
Bess Wallace, yra augusi 
ir mokyklą lankiusi maža
me miestelyje, Indepen
dence, Missouri. Tenai ji
nai ir ištekėjusi už Tru- 
mano, tuomet dar tebebu
vusio eilinio advokato. Ten 
ir gyveno, rūpindamosi tik
tai šeimininkyste. Tas pa
reigas jinai atlikinėdavusi 
pati iki pat paskutinių lai
kų, jau gyvendama Washi- 
ingtone.

Ar jinai iš kuklios, eili
nės šeimininkės norės ir 
pajėgs persiimti didžio kra
što šeimininkės plačiomis 
pareigomis, a r pasiliks 
pirmąja vadintis tik re
miantis nuo vyro paveldėta 
teise, ateitis parodys. Taip 
staiga įmestai į tokias pa
reigas ir labiausia pasiruo
šusiai būtų nelengva. Juo 
sunkiau yra ramiai kaimo

Neužilgo Gausite Kny
gelę Apie Melnikaitę
Prašome skubiai užsisa

kyti, kas to dar nesate pa
darę anksčiau. Gražus pluo
štas užsakymų gautas iš 
anksto. Ačiū.

Knygelė bus 64 puslapių, 
su Didvyrės Melnikaitės 
paveikslu, kurį artistiškai 
atpiešė fotografė Lucy 
Rauduvė, Pittston, Pa. Kny
gelę parašė žymusis Lietu
vos rašytojas Antanas Ven
clova. Išleidžia Lietuvių 
Literatūros Draugijos Mo
terų Komitetas.

• S. Sasna. 

žmonai. Prie to ir ne jau
nystė, šalnos jau padabin
ta balsvai. Tačiau yra žL 
noma, jog ir ramiausiuose 
asmenyse tankiai glūdi už
slėpti talentai, kurie išky
la aikštėn tik uždėjus ant 
asmenų kokią rimtą atsa
komybę. Linkime jai pasi
sekimo didžiausioje atsako
mybėje.

Kita nauja šeimininke 
Baltajame Name galėtų 
būti Trumanų vienturtė 
dukra Margaret apie 22 
metų, universiteto studen
tė. Dirva iš šio punkto pla
ti ir ilga — visas kraštas, 
perspektyvos gausios jau
nai esant ir jau turint bent 
elementariškąjį pasiruoši
ma. M-tė.c

Smulkios ir vidutines figū
ros moterims-merginoms suk
nelės forma gaunama 12 iki 
20, 30 iki 42 dydžio. Suauges
nėms, didžiumoje, geriau tiks 
pastaraisiais numeriais imant 
formą, nes pirmieji visuomet 
taikomi jaunesnėms. Jų dydis 
gal bus tas pats, bet forma 
biskelį skirtinga.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St.. Brooklyn 6. N. Y.

One pound of used fat is required 
to supply medicines to maintain 
one bed In a military hospital for 
12 daystjS.ave every drop of used fat.

asmens patogumų, lepnu- 
mo. Ir dabar, prezidento 
mirties valandą, jinai pa
reiškė, kad asmens skau
dus nuostolis teprivalo bū
ti antruoju, kad pirmiau
sia privalome statyti šalies 
ir žmonijos gerovę.

Kada susijaudinęs nau
jasis prezidentas Truman, 
tuomet tebebuvęs vice-pre- 
zidentu, nuėjo pareikšti 
Rooseveltienei užuojautą, 
jis paklausė:

“Kuo galėčiau pagelbėti?”
“Pasakykite mums, kuo 

mes galėtume pagelbėti?” 
atsakė Mi’s. Roosevelt nau
jajam vyriausiam koman- 
dieriui. “Ar nėra būdo, ku- 
riuomi mes galėtume jums 
pagelbėti?”

Valstybės laivas ne bile 
kam išvedamas ir geriau
siose sąlygose. Juo labiau 

| sąlygose tokio karo, kokio 
pasaulis nebuvo matęs. 
Niekas kitas taip negali 
žinoti ir atjausti tos parei
gos sunkumus, kaip Mrs. 
Roosevelt, kuri matė ir sy
kiu pergyveno prezidento 
pareigose sutiktas audras, 
kovojo greta jo tas audras 
nugalėti.

Atidėjus savo problemą 
į šalį, kaipo mažesnę, jinai 
klausė naujojo mūsų prezi
dento Harry S. Truman’o 
—. Kuomi mes galėtume 
jums pagelbėti?

Kiekvienas, kiekviena iš 
mūsų privalome savęs pa
klausti šioje mūsų krašto 
didžiojoj nelaimėje, ką ga
lėtume atlikti mes padėji
mui išvesti mūsų kraštą ir 
pasaulį į visuotiną pergalę 
—ir pastovią taiką, kaip 
to norėjo velionis mūsų 
prezidentas Rooseveltas?

Eleanoros Roosevelt pir
mieji žodžiai po išgirdimo, 
kad prezidentas Roose vel
tas mirė, buvo:

“Man gaila žmonių mū
sų krašto ir pasaulio la
biau, negu mūsų.” Jinai tai 
pasakė White House spau
dos sekretoriui Stephen T. 
Early ir vice-admirolui 
Ross T. McIntire.

Šeimos nuostolį, šeimos 
didį gailestį jinai pasvėrė 
su nuostoliu kraštui, su 
nuostoliu milionamš žmo
nių. Tai pajėgė padaryti 
valandoje didžiausio sukrė
timo ir skausmo. Ir pajėgė 
padaryti teisingas išvadas 
tokiu momentu, kokiu dau
gelis žmonių praranda pa
jėgumą šaltai rišti proble
mas.

Taip, didysis mūsų pre
zidentas,' tautos patikėtas 
ir mylimas vadas, išbandy
tas jau ne pirmame krizy
je, buvo pirm visko ir vi
suomet pirmiausia savo 
krašto ir jo žmonių tarny
boje, viso pasaulio demo
kratiją ir laisvę mylinčių 
žmonių tarnyboje. Kiti 
reikalai užėmė antrą, liku
sią vietą jo gyvenime.

Mrs. Roosevelt tą supra
to ir aukštai tą prezidento 

ypatybę įkainavo jam gy
venant. Jinai jam visame 
pagelbėjo. Jinai, kaipo pre
zidento akys ir ausys, kart
kartėmis apkeliavo skersai 
išilgai kraštą, kad parneš
ti jam žinias, kaip šalies 
žmonės jaučiasi, ko šalies 
žmonės pageidauja. Jinai 
apkeliavo daugelį karo 
frontų, kad patirti, kas 
kenkia, kas gelbsti kovoto
jams. Tiems darbams ji
nai pati atsižadėjo dauge
lio šeimyninių smagumų ir

Massachusetts Lietuviai 
Apdovanos Liet. Vaikus

Naujosios Anglijos lietuviai 
praktikuoja kaimynišką drau
giškumą. Jie tuomi draugišku
mu tankiai patarnauja svar
biems visuomenės reikalams.

Sekamu didžiu bendru Nau
josios Anglijos žygiu bus ' šį 
sekmadienį, balandžio 22-rą 
Bostone įvyksiantis perstaty
mas puikios operetės “Kada 
Kaimas Nemiega.” Veikalą 
susimokino ir perstatys Wor- 
cesterio Aido Choras, vadovy
bėje Josefinos Karsokienės.

So. Bostone operetę “Kada 
Kaimas Nemiega” matysite 
Patrick F. Gavin School audi
torijoj, kampas Dorchester ir, 
7th St. Pradžia 2:30 po piet. 
Rengia Moterų Sąryšis.

Tai ne visai trumpas ir ne 
lengvai šiose sąlygose įvykdo
mas kelias — nuo Worceste- 
rio į Bostoną ir atgal. Bet cho
ristai su energinga savo moky
toja tą kelionę atliks. O Bos
tono moterys, to puikaus kul
tūriško popiečio rengėjos, pa- 
gelbstimos kitų meną mylin
čių ir Lietuvai pagelbėti no
rinčių bostoniečių, sunkiai 
darbuojasi sukviesti ir atsako- 
mingai priimti publiką, z

Publikos tikimasi daug, kaip 
matyti pranešimuose spaudo
je ir girdėti iš bostoniečių, ga
vusių laiškus iš kitų miestų, 
žmonės rengiasi grupėmis at
vykti iš kitų miestų. Ir at
vyksta netuščiomis. Iš kitų 
miestų ir bostoniečiai atvyks 
vežini su daugeliu dovanų Lie-

tuvos vaikams.
Ir visas šios pramogos pel

nas skiriamas apdovanojimui 
Lietuvos vaikų. Taigi, daina, 
teatras, organizuotų siuvėjų 
pastangos ir atskirų grupelių 
bei asmenų atneštos dovanos 
sudarys vieną didelę Naujosios 
Anglijos lietuvių dovaną Lie
tuvos vaikams. Toji dovana, 
nuvežta Lietuvon per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą, 
RWR, išnešios mūsų pasvei
kinimą po šimtus sodybų. Mū
sų dovanos pridengs ir palink
smins daug vaikų našlaičių.

Iš Ryto Įvyks Moterų 
Suvažiavimas

Tos pačios balandžio 22-ros 
rytą įvyks Naujos Anglijos 
Moterų Sąryšio suvažiavimas. 
Į jį kviečiama moterų draugi
jos, kliubai ir visos savo eilėse 
turinčios moterų narių draugi
jos ir kuopos. Kviečiamos dele
gatės, atstovės, taipgi kviečia
mi ir svečiai-viešnios.

Suvažiavimas bus 376 Broad
way, So. Boston. Prasidės 10 
vai. ryto.

Sąryšio Komitetas visuomet 
savo darbuose susilaukdavo 
gražios kooperacijos iš visuo
menės. Tikimės, kad ir šį kar
tą lietuvių visuomenė įvertins 
mūsų kaimynų menininkų pa
sišventimą atvykti mums pa
tarnauti, taipgi įsvarbins mūs 
gražų siekį šio metinio suva
žiavimo ir parengimo proga 
paremti Lietuvos vaikus.

I
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(Tąsa)
— Čigoną matėte?
— Ne, nemačiau.
— Vilką matėte?
— Nemačiau. Miegok.
— Kaminkrėtį matėte?
— Kaminkrėčio nemačiau. Gali mie

goti visai ramiai.
Berniukas dar kartą giliai ir saldžiai 

atsiduso, apsivertė ant antro skruosto, 
semtuvėliu po juo pasidėjo delniukus ir, 
merkdamas akis, sumurmėjo:

— Teta, duokite ganjką.
— Sveikas gyvas! O aš maniau, kad 

tu nuo ganjkos seniai atpratai.
“Ganjka” buvo vadinama švari, spe

ciali nosinė, kurią Pavlikas buvo įpratęs 
žįsti lovoje ir be kurios niekaip negalė
davo užmigti. *

— Ga-anjką... — tęsė vaikas, kaprizin
gai kreksėdamas.

Tačiau teta ganjkos nedavė. Didelis 
berniukas. Laikas atprasti.

Tada Pavlikas, tebesikaprizindamas, 
patraukė į burną priegalvio kampą, ap
sėdėjo jį, vangiai nusišypsojo sulipusiom 
kaip virtiniai akutėm. Tačiau staiga jis, 
siaubo apimtas, atsiminė taupomąją dė
žutę: o kas, jeigu ją pavogė vagys? Bet 
jau nebuvo jėgų jaudintis.

Ir berniukas ramiai užmigo.

VIENUOLIKTAS SKYRIUS
Tą pat dieną kitas berniukas, Gavri- 

kas,— tas pats, kurį mes probėgomis pa
minėjome, aprašinėdami Odesos kran

tus, — auštant pabudo nu šalčio.
Jis miegojo ant kranto, paliai šalan- 

dą, po galva pasidėjęs lygų jūros akme
nį ir veidą prisidengęs senu senolio švar
ku. Kojoms švarko nebeužteko.

.Naktis buvo šilta, tačiau į rytą pasi
darė vėsu. Basos kojos nužvarbo. Gav
rikas pro miegus nutraukė švarką nuo 
galvos ir suvyniojo kojas. Tada ėmė 
žvarbti galva. Gavrikas pradėjo drebėti, 
bet nepasidavė. Norėjo nugalėti šaltį. 
Tačiau užmigti jau nebebuvo galima.

Nieko nepadarysi, velniop, reikia kel
tis.

Gavrikas rūkščiai pravėrė akis. Jis ma
tė žibančią citrininę jūrą ir rūsčią tam
siai vyšninę aušrą visai gryname, pilkš
vame danguje. Diena bus kait
ri. Tačiau kol dar nekyla saulė, apie ši
limą nėra ko nė galvoti.

Žinoma, Gavrikas laisvai galėjo mie
goti su senoliu, trobelėje. Ten buvo šilta 
ir minkšta. Tačiau kuris berniukas atsi
sakys nuo malonumo vieną kitą kartą 
pernakvoti ant jūros kranto po atviru 
dangumi?

Retos bangos tyliai, vos girdimai, teš
kena į krantą. Tekštelės ir nueis atgal, 
tingiai vilkdamos paskui save žvirgždą.

Palauks, palauks ir vėl velka žvirgž
dus atgal, ir vėl tekštelia.

Sidabriškai juodas dangus ištisai api
bertas rugpjūčio žvaigždėmis. Suskilusi 
į dvi dalis paukščių tako rankovė kabo 
viršuj galvos kaip dangaus upės regi
nys.

Dangus atsispindi jūroje taip pilnai, 
taip prabangiai, jog, gulėdamas ant šil
tų apzulintų akmenėlių, užvertęs galvą, 
niekaip nesuprasi — kur viršus, o kur 
apačia. Tartum kabotum žvaigždžių be
dugnėje.

Visomis kryptimis ritasi blyksėdamos 
krintančios žvaigždės.

Piktžolėse čirškia svirpliai. Kažkur la
bai toli ant skardžio loja šunes.

Iš pradžių galima pagalvoti, kad 
žvaigždės nejuda. Bet ne. Įsižiūrėsi —ir 
matai, kad visas dangaus skliautas pa
mažu sukasi. Vienos žvaigždės leidžiasi 
už vasarinių. Kitos — naujos — išeina 
iš jūros.

Šiltas vėjelis eina šaltyn.
Dangus darosi baltesnis, labiau perre

gimas. Jūra tamsėja. Rytinė žvaigždė 
atsispindi tamsiame vandenyje kaip ma
žutis mėnulis.

Vasarinėse mieguistai gieda tretieji 
gaidžiai. Švinta.

Kaip gi galima miegoti tokią naktį po 
stogu

Gavrikas atsikėlė, saldžiai ištiesė ran
kas, pasiraitojo kelnes ir žiovaudamas 
ligi kulkštymų įbrido į vandenį.

Ar jis iš proto išėjo, ar ką? Kojos ir 
taip nužvarbo ligi mėlynumo, o čia dar

lįsti į jūrą, kurios vienas vaizdas sukelia 
šiurpulį!

Tačiau berniukas gerai žinojo, ką jis 
daro. Vanduo tik pažiūrėti atrodė šal
tas. Iš tikrųjų, jis buvo labai šiltas, daug 
šiltesnis už orą. Berniukas paprasčiau
siai šildėsi jame kojas.

Paskui jis nusiprausė ir taip garsiai 
išsišnypštė į jūrą, jog keletas didžgalvių 
mailių, nerūpestingai užmigusių ties 
krantu, purkštelėjo į visas puses, suvin
giavo ir dingo gelmėje.

Žiovaudamas ir merkdamasis nuo te
kančios saulės, Gavrikas sausai ištrynė 
marškiniais mažutį margą veidą su aly- 
viškai rausva nosyte, apsilupusia kaip 
jauna bulvikė.

—Och-och-och,—pasakė jis visai kaip 
suaugęs, nesiskubindamas peržegno
jo burną, kur ligi šiol dar tebetruko 
dviejų priešakinių dantų, pakėlė švarką 
ir ėmė eiti aukštyn staigia, kibia Odesos 
žvejo eiseniuke.

Jis skverbėsi pro tirštą smarkiai iške
rojusių piktžolių augmenyną, kuris ant 
drėgnų kojų ir kelnių bėrė geltonus žie
dų miltelius.

Trobelė stovėjo už trisdešimt žingsnių 
nuo kranto, ant raudono molio kalvelės, 
mirgančios skalinio akmens krikštoliu- 
kais.

Iš tikrųjų, tai buvo nedidelė daržinė
lė, šiurkščiai sukalta iš visokios medi
nės žaliavos: iš dažytų valčių, lentų nuo
laužų, dėžių, faneros, stiebų.

Plokščias stogas buvo uždengtas mo
liu, ir jame augo piktžolės ir pomidorai.

Kai dar buvo gyva senolė, ji būtinai 
du kartus metuose — Velykoms ir Išga
nytojo šventei — trobelę baltindavo krei
da, kad bent kaip padarytų prieš žmones 
gražesnę jos elgetišką išvaizdą. Tačiau 
senelė mirė, ir štai jau treji metai, kai 
trobelės niekas nebebaltino. Jos sienos 
patamsėjo, apšiupėjo. Tačiau vis dėlto 
šen ten liko silpnos žymės kreidos, įsi- 
graužusios į seną medį. Jos Gavrikui 
nuolat primindavo senolę ir jos gyveni
mą, dar mažiau tvirtą kaip kreida.

Gavrikas buvo visiškas našlaitis. Sa
vo tėvo jis visai neatminė. Motiną atmi
nė, bet vos vos: kažkokia iššutusi gelda, 
raudonos rankos, antspaudinis Kijevo 
žiedas ant slidaus, ištinusio piršto ir 
daugybė vaivorykštinių muilo burbulų, 
skrajojančių apie jos geležines šukas.

Senolis jau atsikėlė. Jis vaikščiojo po 
mažytį darželį, apaugusį piktžolėmis, 
užverstą šiukšlėmis, kur skaidriai degė 
keli dideli vėlybi moliūgų žiedai — oran
žiniai, mėsingi, plaukuoti, su saldžiu 
skysčiu perregimos taurelės dugne, i

Senolis rinko pomidorius į sterblę 
skalbtų perskalbtų marškinių, nebeturin
čių jokios spalvos, bet dabar švelniai 
rausvų nuo tekančios saulės.

Tarp pakeltų marškinių ir apdribusių 
kelnių buvo matyti rudas pilvas su juo
da bambos duobele.

Pomidorų darže liko visai maža. Su
valgė beveįZ viską. Senoliui pavyko su
rinkti aštuonetą — mažų, gelsvų. Dau
giau nebebuvo.

Senolis vaikščiojo, nuleidęs širmą gal
vą. Paspaudęs kareiviškai išskaptuotą 
smakrą, jis basa koja judino piktžolių 
krūmus — ar ten ko neatsiras? Tačiau 
nieko daugiau nebcatsirado.

Suaugęs viščiukas su skudurėliu ant 
kojos bėgiojo paskui senolį, retkarčiais 
lesdamas žemę, nuo ko viršuje virpėjo 
krapų skėteliai.

Senolis ir sūnaitėlis nepasisveikino ir 
nepalinkėjo vienas antram labo ryto. 
Tačiau tai visai nereiškė, kad juodu vai- 
dytųsi. Priešingai. Juodu buvo dideli bi
čiuliai.

Tiesiog atėjęs rytas nežadėjo nieko, 
tik sunkų darbą ir rūpesčius. Nebuvo jo
kios prasmės save apgaudinėti tuščiais 
linkėjimais.

— Viską suvalgėme, nieko nebeliko,— 
murmėjo senolis, tartum tęsdamas va
karykštį pokalbį. — Ką pasakysi! Aš- 
tuoni pomidorai — kur gi tai tinka? — 
Vištoms juokai.

—Ar plaukime, ar ką? — paklausė 
Gavrikas, iš po rankos paželgęs į sau-

.V— Reikia plaukti, — sakė senolis, iš
eidamas iš daržo.

(Bus daugiau)

Pirmu kartu i keturius metus amerikiečiu tavorinis 
laivas “SS-William Blount” perplaukė Dardanelius. Ji
sai gabeno labai svarbių reikmenų dėl Yaltos konferen
cijos. Laivo įgula yra CIO jūrininkų unijos nariai. Jie 
plačiai papasakoja savo patyrimus toje ilgoje ir pavojin
goje kelionėje. Čia keturi tos įgulos nariai. Iš kairės į 
dešinę: Jerome Marshall, Pedro Rodriguez, Fred Her
nandez ir David Greenberg.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyrius rengė kon
certą ir prakalbas dėl naudos 
Raudonojo Kryžiaus ir Lietu
vos žmonių, ypačiai nupirki
mui vaikučiams drapanėlių. 
Publikos atsilankė apie 100. 
Koncertinė programa buvo ge
ra, publika pilnai užganėdin
ta.

Koncerte pirmininkavo drg. 
Dudonienė. Programą atidarė 
Rusų Jaunuolių Orkestrą iš 
Philadelphijos. Apie Raudo
nojo Kryžiaus rolę kalbėjo 
miesto majoras Ralph F.

Bostono ir Ą^linkes Žinios
Nuo Balandžio 22-ros Bosto

nas “Nemiegos”

Tai jau ir sulaukėme pava
sario. Sunkioji žiema nuslinko 
nuo mūs kontinento ir nepur
tys mūsų kaulų žiaurūs šal
čiai. Su pavasariu, atgimė vi
sa gamta ir gyvūnija. Su pa
vasariu pasikeičia ir žmogaus 
siela — sustiprėja energija. 
Nežiūrint, kad mes dabar per
gyvename skaudžiausį momen
tą. Baisusis karas tebesiaučia. 
Šiuos žodžius pradėjus rašyti, 
atėjo žinia, kad mūsų vyriau
sias komandierius — preziden
tas Rooseveltas mirė. Tai be 
galo skaudi žinia!

Bet antraip vertus, tai čia 
nieko tokio naujo, o tik nor
mal is gamtos patvarkymas. 
Kas gimė, tas turės ir mirti. 
Kovos ėjo ir tebeina už būvį; 
už geresnį rytojų ir laisvę. 
Kas gi ir būtu, jeigu gyveni
mas sustotų dėl vieno arba ke
lių ypatų mirties. Vieni miršta, 
kiti gema, treti traukiasi, o 
ketvirti Sumina iki apsvaigimo.

Kad smagiau pavasarį pra
leisti, balandžio 22 d., turėsi
me linksmybių, dieną. Pas mus 
atvažiuos worcesterieciai ir tą

dieną suloš operetę: “Kada 
Kaimas Nemiega.” šis dailės 
kūrinys atvaizduoja mūsų jau
nas dienas, kuomet mes augo
me. Mes jauni būdami daug 
šposų esame pridarę, daug pri- 
dainavę ir gražių laikų turėję. 
Taigi, dabar kaip tik ir yra 
proga pamatyti šį dailų loši
mą ir panaujinti tas jaunas 
dienas. Pamatyti dar kartą, 
kaip mes šieną pjovėme, grė
bėme, uogavome, vestuvėse ir 
vakaruškose šokome.

Kad veikalas yra juokingas, 
tai nėra nei kalbos, bet yra 
svarbu, kad visi mes jį maty
tume. šį kartą aš norėčiau at
kreipti atydą, tai apylinkei 
Bostono priemiesčių. Aišku, 
jog mažesniuose miesteliuose 
nėra galimybės perstatyti to
kius veikalus. Kitas dalykas, 
mes jau keliolika metų kaip 
nesame matę lietuviškų persta
tymų, tai pusėtinai pasiilgome 
šio meno. Dabar kaip tik yra 
proga atvažiuoti į So. Bosto
ną balandžio 22 d., 2:30 va
landą po pietų, Patrick F. Ga
vin School Auditorijoj, kam
pas Dorchester ir 7th Sts., So. 
Boston, Mass.

Jaunutis.

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

?_ 4.
VALANDOS: c Q Sekmadieniais nėra valandų.o—o

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS
X

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Chester, Pa.

F. Swarts, taipgi Lietuvių Pa- 
šalpinio Kliubo prezidentas
Juozas Shuppas ir nuo Rau
donojo Kryžiaus atstovas.

Paskui kalbėjo kunigas R. 
N. Samilo, kuris pareiškė, kad 
Europoj nuo karo nukentėju
sioms žmonėms yra reikalin
ga greita pagalba. Tuojau ir 
buvo renkamos aukos. Surink
ta virš įf>70.

Užsibąigus prakalboms drg. 
Nella Grigas, iš Eddystone, su
dainavo keletą dainelių labai 
gražiu balsu, kas labai publi
kai patiko. Nella Grigas, kai
po mūsų lietuvių kolonijos lie
tuvaitė dar pirmu kartu pasi
rodė lietuvių koncerte. Mes 
linkime jai pasisekimo moksle 
ir tapti tikrai profesionale 
dainininkę ateityje.

Dalyvavo Vincas Valukas ir 
Ona Vanagaitė iš Wilkes- 
Barre. Drg. V. Valukas gra
žiu balsu ir juokingomis dai
nėmis ant tiek sužavėjo publi
ką, kad žmonės nenorėjo jį 
paleisti nuo estrados. Ona Va
nagaitė akompanavo pianu. 
Mes tariame širdingai ačiū 
Nellai Grigas, Vincui Valukas, 
Onai Vanagaitė ir kitiems da
lyviams.

P. Šlajus.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

J. GARŠVA Į
GRABORIUS-UNDERTAKER I 

Laidotuvių Direktorius ; [ 

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Hartford, Conn. '
Anapus Nemuno ir Velnias 

Statinėje Bus Scenoje
Balandžio 22 d., kaip 2:30 

vai. po pietų, Lietuvių Kliubo 
svetainėje, 227 Lawrence St., 
Laisvės Choras ruošia persta
tyti du veikalus “Anapus Ne
muno” ir “Velnias Statinėje.” 
Įžanga 75 centai ypatai ir vai
kams tik 35 centai. Visus ir 
visas kviečiame atsilankyti.

Kviečia Komisija.

1,150 Amerikos bomba- 
nešių puolė vokiečius užsili
kusius “kišenių j e” prie 
Bordeaux uosto, vakarinėje 
Franci jo j e.

GAUK

EXTRA RAUDO
NŲ PUNKTŲ

EXTRA KEPSNIUI! t

Extra raudonieji punktai gali 
daug patarnauti. Gauk po 2 
raudonu punktu už kiekvieną 
savo pristatomą riebalų svarą. 
Vis Taupyk Panaudotus Rieba
lus Kovos Frontam ir Nami
niam Frontui.

Tbomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia 1 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavime*

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA 
TeL 8-6723.

I LIETUVIŠKAS 1

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

Juozas Zeidat
’ Savininkas
į 411 Grand St. Brooklyn j 

»♦<> n— n i o ■■ ■■■ ! i n — n —

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

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spinduliu 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrini- 
tinkamą gydtyną.

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

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

(Isist. 28 m.) __

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

T

1113 Ml Vemon St

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.
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Tautos Vienybė Reikalinga ne 
Tik Karui Laimėti, bet ir Taikai 
Apsaugot, Sako Prez. Truman

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Būklės Gerinimas Amerikos žmonėms

Mūsų laikais Amerikoje yra padaryta didžiulių žing
snių pirmyn linkui tikrai demokratinio gyvenimo ke
lio. Leiskite man užtikrinti žvelgiančius pirmyn Ame
rikos žmones, kad mes neatlėždami stengsimės gerinti 
paprastų žmonių likimą.

Laisvinančios armijos šiandien daro galą siaubūniš
kam Hitlerio pasimojimui už viešpataut pasaulį. Tokio 
(Japonijos sostinė) dreba nuo mūsų bombų. Didžioji 
Jungtinių Tautų strategija buvo nustatyta žymia da
lim pagal mūsų kritusio vyriausio komandieriaus nu
matymą. Dabar mes vykdome savąją tos strategijos 
dalį gabioje vadovybėje admirolo Leahy, generolo Mar- 
shallo, admirolo Kingo, generolo Arnoldo, gen. Eisen- 
howerio, admirolo Nimitzo ir gen. MacArthuro.

Aš noriu, kad visas pasaulis žinotų, jog ta vadovybė 
turi pasilikti ir pasiliks — be atmainų ir be varžymų.

San Francisco Konferencija, Taikos Mašinerija
Už vienos valandos po mano prisiekos kaipo preziden

to, aš paskelbiau, jog San Francisco konferencija į- 
vyks. Taikos klausimus mes pasitiksime su ta pačia 
drąsa, su kuria mes pasitikome ir išsprendėme karo 
klausimus. Atminčiai tų, kurie savo gyvybę paaukojo, 
atminčiai mūsų kritusio prezidento, mes nepralaimėsi
me (taikos).

Mes turime dirbti ir, jeigu reikia, kovoti dėl taikos. 
Sukurti tinkamą tarptautinę organizaciją yra painus ir 
sunkus darbas. Tačiaus, be tokios organizacijos nega
lima apginti žmogaus teisių ant žemės. Turi būti su
rasta mašinerija tarptautiniams skirtumams teisingai 
spręsti. Be tokios mašinerijos visas pasaulis turėtų lik
tis ginkluota stovykla. Pasaulis be jos būtų nusmerk- 
tas mirtiniems susikirtimams, be vilties dėlei tikros 
santaikos.

Mes turime turėti gana pasitikėjimo veikti su kito
mis taiką-mylinčiomis tautomis, kad išlaikytume tai
ką. Užpuolikai buvo atmušti atgal tik tada, kai taiką- 
mylinčios tautos susijungė gintis. Nieko nėra svarbes
nio būsimajai pasaulio taikai, kaip nuolatinis bendra
darbiavimas tautų, kurios turėjo suburti reikiamas jė
gas, kad sumuštų Ašies kraštų sąmokslą viešpatauti 
pasauliui.

Didžiosios valstybės turi ypatingą atsakomybę tai
kai vykdyti, tačiaus jų atsakomybė rymo ant visų val
stybių, didžių ir mažų, pareigos — nenaudot jėgos 
tarptautiniuose santykiuose, nebent kur reikia ginti 
teisių įstatymą. Didžiųjų valstybių atsakomybė yra 
tarnauti pasauliui, o ne viešpatauti jam.

Padėti pamatus pastoviai taikai, mes turime sutarti
nėje veikti ne tik su mūsų draugais užsienyj; mes tu
rime turėti ir savo žmonių vieningą paramą. Net ge
riausiai patyręs kapitonas negali saugiai įvest laivą į 
uostą, jeigu su juom pilnai nesandarbininkauja laivo 
įgula. Visų naudai kiekvienas asmuo turi atlikti savo 
pareigą.

Amerika turi padėti kenčiančiai žmonijai sugrįžti 
atgal keliu į taikos progresą. Tam reikės laiko ir pa
kantos. Mums taip pat reikės patvaraus pasitikėjimo 
žmonėmis, tokįo pasitikėjimo ir drąsos, kaip kad Frank
linas Delano Rooseveltas visados turėjo.

Skaitytojų Balsai
PRAŠAU PAAIŠKINTI
Gerbiamoji Redakcija:
Kas atsitiko su tais lietu

vių parašais, kuriuos mes 
beveik per du metu rinko
me Philadelphijoje? Mes be 
galo daug darbo įdėjome. 
Ėjome per stubas ir per 
mokyklas. Pranešėme, kad 
pradinės mokyklos vaikai 
pasirašytų ant blankos, nes 
didžiuma suaugusių lietu
vių tik juokus krėtė iš mū
sų, sakydami, “iš jūsų dar
bo nieko nebus.” Mes buvo- 
me priversti vaikų prašyti, 
kad jie pagelbėtų daugiau 
blankų pripildyti. O dabar, 
žiūrėkite, nei tų garbingų 
žmonių, nei tų blankų, nie
ko nebesigirdi. Kur tas dar
bas dingo? Meldžiu paaiš
kinti Amerikos lietuviams, 
nes jūs daugiau žinote.

Su pagarba, 
Frahkfordo Mozūras

Nuo Redakcijos:
Tie parašai buvo renka

mi lietuviškų smetonininkų. 
Jie žadėjo surinkti milioną 
parašų, o kaip teko girdėti, 
tai tesurinko tūkstantį ki
tą. Ponai Karpius, Olis, 
Žiuris ir Smetonukas kovo 
23-24 dienomis parašus nu
vežė Washingtonan ir įtei
kė vienam iš valstybės de
partment sekretorių. Aiš- 

]ku, kad tas visas jūsų dar- 
j bas atsidūrė to sekreto
riaus gurbe.

Tuo tarpu minėtieji po
nai dar kartą gražiai pa- 
juokino Washingtono val
dininkus su savp reikalavi
mais, kad Lietuva būtų iš
traukta iš Tarybų Sąjun
gos ir jų plauko fašistams 
pavesta vėl valdyti.

}

Jankiai tik 30 myl. nuo 
Dresdeno didmiesčio.

Nacių žvėriškumą puikiai įrodo amerikiečiai karo belaisviai. Šis baisus pa
veikslas parodo, kas beliko iš mūsų jaunų vyrų, kurie buvo patekę į nacių rankas.

Strips of burlap fashion clumsy shoes for war-stricken people 
overseas whose clothes are worn to shreds after more than five 
years, of constant wear. To help them, give all vour spare clothing, 
shoes and bedding to the United National Clothing Collection.

CLEVELAND*) ŽINIOS
Bus Pagerbta Ilgametis Veikė
jas J. Žebrauskas ir Paminėta 
LLD 30 Metų Sukakties Jubi
liejus. Rengia LLD 190 Kuopa

Jau kelinta savaitė kaip tel
pa Clevelando žiniose kores
pondencijos būsiančio parengi
mo reikale, kuris įvyks balan
džio 22 d., bot kaž kodėl tose 
korespondencijose lyg prisibi- 
joma pasakyti teisybė.

Pirmiau buvo rašyta, kad 
bus bankietas ir tikieto kaina 
$1. Yra žmonių, kurie mano, 
kad perbrangus tikietas. Bet 
tikrenybėje, tai visai nebran
gus. štai, pažiūrėkite, kas už 
tą dolerį bus duodama: Skani 
vakarienė, žaislai, dainos ir 
deklamacijos. O po to viso bus 
šokiai prie geros muzikos.

Dar daugiau, šis progra
mas bus sudarytas iš jubilie- 
janto veiklos, dainų, raštų ir 
eilių. Taip, kad kiekvienas 
dalyvis galės artimai pažinti J. 
Žebrausko • darbuotę ir kiek 
daug naudingų darbų jis yra 
nuveikęs tarpe Amerikos lie
tuvių.

žinant šio program© puiku
mą, iš kalno galiu pasakyti, 
kad įžangos tikietas visai ne
brangus. Gausite daugiau ver
tės programą ir vaišių, negu 
doleris vertas.

Dar vienas svarbus dalykas, 
tai kad visas uždarbis nuo šio 
parengimo yra skiriamas nu
pirkimui dovanų dėl Lietuvos 
liaudies.

Nors bus pagerbtas vetera
nas veikėjas už jo pastovią 
veiklą laike 4Q metų pažan
giajame judėjime, tačiau vi
sas uždarbis bus sunaudotas 
šelpimui mūsų brolių ir sesu
čių Lietuvoje. Dėl šio reikalo 
mūsų veteranas daug dirba 
per visą rinkliavos laikotarpį.

Kiek tenka nugirsti, tai 
daug rengiasi dalyvauti kal
bamam parengime ir ne vien 
vietinių, bet ir iš kitų koloni
jų. Tikimės sulaukti svečių iš 
Detroit, Mich., Pittsburgh, Pa., 

Akron, Ohio, ir daugelio kitų 
kolonijų.

Viena, ką turėtumėt visi pa
daryti, tai įsigyti tikietus iš 
kalno, nes komisija turi pa
rūpinti maisto, o šiuo laiku tas 
nelengva. Taigi, jei žinosime, 
kiek publikos dalyvaus, tai ga
lėsime dėl tiek maisto paga
minti. Kitaip gali būti perma- 
žai maisto arba perdaug. Vie
naip ar kitaip būtų labai keb
lu komisijai, t. y., būtų per
daug maisto prigaminta arba 
permažai. Tad prašomo visų 
tai padaryti iš kalno. Geriau
sia galite įsigyti tikietų, tai at
silankę į LDS Kliubą.arba pas 
komisijos narius.

Dabar noriu priminti šios iš
kilmės vietą ir laiką. Parengi
mas įvyks balandžio 22 d., 5 
vai. po pietų, Slovėnų svet., 
15810 Holmes Ave. (Collin
wood).

Niekur tą dieną nepasižadė
kite eiti, bet būtinai atsilanky
kite į minėtą parengimą, links
mai ir draugingai praleisime 
laiką, pagerbsime veikėją ir 
atžymėsime LLD 30 metų su
kaktį, kiek nuveikta šios orga
nizacijos gražių darbų per sa
vo gyvavimo laikotarpį, be to, 
paremsime tuos Lietuvos žmo
nes, kurie turėjo pergyventi 
kruviną nacių vergiją laike tri
jų metų okupacijos.

Tikiu, kad neatsiras nei vie
nas lietuvis Clevelande, kuris 
turi širdyje meilės kibirkštėlę 
link Lietuvos liaudies, kad ne
dalyvautų šiame Svarbiame 
parengime. ,

A. M.

Naciai Nužudė dar Keturis 
Danijos Patrijotus

Naciai nužudė dar ketu
ris Danijos patrijotus, ku
rie vedė sabotažą prieš vo
kiečius fabrikuose ir baudė 
parsidavusius naciams da
nus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PEČKURIAI ,
Reikalingi pečkuriai. Turės- kūrenti Šildymui 

pečius (boilers), išnešti pelenus ir 
apvalyti skiepus.

Grandview Court Homes
Company

7 Savoie Street at Route 6
Lodi, N. .1. Phone PASSAIC 3-4327

(Į04)

VYRAI - VYRAI
PRIE 

BŪTINOS MAISTO IŠDIRBYSTĖS 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

KREIPKITĖS, JACK GOLDENHORN, SUPT.

JOE LOWE CORPORATION 
601 W. 26TH ST., (9-TOS LUBOS) N.Y.C.

'(97)

DAILYDĖS
PRIE GYVENAMŲJŲ NAMŲ PATAISYMŲ 
IR PAGERINIMŲ ; 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)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Vyrai-Moterys
LENGVAS FABRIKO DARBAS
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS, 

BONAI, VAKACIJOS, APMOKA
MOS ŠVENTES. SUTEIKIAMOS 
LIGONINES, SVEIKATOS IR NE
LAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AP- 
DRAUDA. POKARINE ATEITIS.

Kreipkitės:
F. W. FITCH CO.

38 AVENUE A BAYONNE, N. J.
Prisilaikoma MWC Taisyklių.

(93)

BŪTINAS DARBAS FABRIKE
3 Šiftai. 6 Dienų Darbas.

Laikas ir Pusė Už Viršaus 40 Valandų.
Nuolatinis Darbas Ištisų Metų.

PRADĖKITE 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)

PRANEŠIMAS
CLIFFSIDE, N. J.

ALDLD 77 kp. susirinkimas jVyks 
balandžio 18 d., 8 v. v. pas Stasiu- 
kaitj, 420 Morningside Ave. Kvie
čiame visus narius dalyvauti tame 
susirinkime, turim labai svarbių 
dalykų aptarti. — G. S., fin. sekr.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės. Gali būt ir senyvas žmogus, 
bot kad mylėtų ūkės darbą, karvių 
melžt nereikės, antksti kelti ir ne
reikės, ne ilgos valandos. Valgis ir 
guolis geri. Gera vieta geram žmo
gui. Atsišaukdami, praneškite kiek 
norėtumėt algos j mėnesį. — W. G. 
Lasky, R. D. 1, Brooktondale, N. Y.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirtie* 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos _ ___ - 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes .....  10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ...... 30c
Mikaldos Papasakojimai ..............................25c
Duktė Marių, graži apysaka _ ___ ...... 25c
Duktė Gyvena Pūstynčjo ... ........    25c
Burykla ir Burtininkas ..........   25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sebūklingas Zerkilas .......................... 25c
DVARINE PANA, yraži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

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

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

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

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

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

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

Virėja, knyga apie sU 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų.....  $1.00

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

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

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užslsenėjusio 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Pražilimo ir Pleis
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan
kės (stambios) 60c; nuo surūgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; Pailių arbata ir mostis 
ix> 85c;

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

Aukšto kraujo milteliai 85c, 3 pakeliai 
už $1.

M. ŽUKAITIS
« 334 Pęan Street, , 
SPENCERPORT, N. Y.

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI
BŪTINAS KARINIS DARBAS

Patyrimas Nereikalingas 
40 VALANDŲ, 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
Mokestis 60c iki 65c Pradžiai
HILO VARNISH CORP.

42 STEWART AVENUE
(ARTI FLUSHING AVE.) 

BROOKLYN.
(96)

POPIERINĖS DĖŽĖS
PATYRĘ ĮLINKĖJAI, KERČIŲ 

APRIEŽĖJAI, GALAM UŽLENKI
MŲ MAŠINŲ OPERATORIAI IR 
LEIDĖJAI Į THOMPSON PRESĄ. 
NEWARK PAPER BOX COMPA
NY, 216 HIGH ST., NEWARK, N. J.

(94)

STILL OPERATORIUS
PAGEIDAUJAMA 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.
Išsilavinimo 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)

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)-.........    i

PAPRAST! DARBININKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS!

70c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5c I VALANDĄ BONŲ VĖLESNIAIS 

ŠIFTAIS
10c Į VALANDĄ BONŲ UŽ NAKTIMS 

SIFTUS
Nemokamai Apdrauda; Apmokėtos 

Vakacijos ;
Daug'Kitų Darbininkų Pašalpų

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

(91)

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.

PAPRASTI DARBININKAI
100

U. S. Valdžios Darbas
10 Valandų Diena 

Viršlaikiai ir Laikas ir Pusė 
Už viršaus 40 Valandų Savaitę 

Kreipkitės:

JAMES KING & SON 
INC. 

CONTRACTORS 
CAMP UPTON, L. L 

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

traukinius. 
Ar Šaukite;

PĖ. 6-2863 dėl sutarties.
J (97)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

LATHE DARBININKAI IR 
MOKINIAI

Apsigynimo Fabrikas 
Daug Viršlaikių

BONNERT MFG. COMPANY 
104-13 MERRICK ROAD 

JAMAICA, L. I.
 (93)

VULKANIZUOTOJAI.
Reikalingi j vulkanizavimo kambarį

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas 

Patogios Valandos.

BŪTINA PRAMONE
Prisilaikoma WMC Taisyklių

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
_________________ (97)

vagonų Krovikai
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST,
(95)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

(r

ABELNAI PAGELB1NINKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(91) r”-.. .............................. ............. ■ i ...i. ........ .

VAGONŲ 
DARBININKAI

BŪTINA PRAMONĖ 
GERA ALGA 

IR VAKACIJOS 
KREIPKITĖS 
E. SANDT,

N. Y. DOCK 
RAILWAY

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

(98)

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 į Housekeeper,

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

____________________ __ _______________ (91)

' VIRĖJA
PRAMONĖS KAFETERIJAI
PRIVALO TURĖTI SUPRATIMĄ 
APIE PAPRASTĄ NAMŲ VIRIMĄ 

VALANDOS 2 IKI 10:30 P. M. 
NUOLATINIS DARBAS 

DUODAMA UNIFORMOS 
IR VALGIS

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
PHELPS DODGE 

CAFETERIA
BAY WAY, (ELIZABETH), N. J.

(93)

Darbininkė, Namų Ruošas. 3 Ar 4 Rytu! 
J Savaitę. 9 A.M. Iki 1 P. M. 75c I Valandą. 

Prie busų linijos, nuo Steamboat Road. 
GREAT NECK 2537.

_______________________________________ (92)

MERGINOS—MOTERYS
Puikios išvaizdos, švarus darbas saldainių 
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 PI.) Jersey City. 
__________________________________ (91)

MERGINOS
Lengvas Sustatymo Darbas 

50 VALANDŲ — $30.25 
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Patogu Visom Subvčm
PUBLIX METAL PRODUCTS 

100—6th Avenue
„•.............  (X)

Buy Motė Bonds
/
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New Yorko^AfcTZIiilffl
Dovanos Lietuvos

Žmonėms
Pastaruoju laiku per Lietu-

Vieši Pas Motina Sgt. 
Petras Katinas

Gavęs 10 dienų atostogų iš

kalbiavę pakelti kainas ant 
odų, vartojamų daryme laivy
nui lėktuvų. Prasikaltimas bu
vęs laikotarpiu 1942, 1943 me
tų. Jam bausmę paskirs Šio 
mėnesio 26-tą.

Sulaukusiam Žilo Plau
ko Lenktyniuoti už 

Meilę—Ne Baikos
Jonas Juška — tūkstančiam

VISAS MIESTAS LIŪDI, TŪKSTANČIAI 
STOVĖJO LIETUJE PREZIDENTĄ F. D.

ROOSEVELTĄ ATSISVEIKINANT
brooklyniečių/ ir šimtam Lietu
viui Liaudies Teatro patrijotų 
iš apylinkės jau pažįstamas ir 
mylimas per daug metų. Ma

donas Juška
žai kas Brooklyne yra buvę su
vaidinta be jo. Ir daug veika
lui buvo suvaidinta jo vadovy
bėje.

Juška yra vaidinęs ir labai 
sėkmingai pasirodęs dramose, 
bet komedijose jis tarpte 
tarpsta, šį sekmadienį jo vai
dinsima uošvio Alberto rolė 
komedijoje “Moterims Neišsi- 
meluosi” — tartum Juškai pa
rašyta. O kas nemyli gražios 
mergužėlės? Albertas (Juška) 
meilėje gražuolei Zosei (šert- 
vietytei), kaip sakoma, “įklim
pęs iki aukų.” Ir, kad ne ta se
na pati (Stankaitienė )ir mar
ti (Ventienė), Zosytė būtų be
veik jo glėbyje. Beveik. . .

Kad tą visą “laimingą” (lai
mingą juokais tiem, kurie ma
tys) užbaigą geriausia įver
tinti, reikia visą tai pamatyti 
vaidinime.

Komedija “Moterims Neiš- 
simeluosi” bus perstatyta jau į 

šį sekmadienį, balandžio 22- 
rą, 4:30 po piet, Ukrainian 
National Home, 216 Grand St., 
Brooklyne. Bilietas tik 1 do
leris. Vaidins Liaudies Teat
ro aktoriai, vadovybėje Aldo
nos šertvietytės, ' kuri taipgi 
vaidina ir gražuolę Zosę.

N. T.

Juozas Retikevičius 
Buvo Sužeistas

Joseph R. Rich, tarnavęs 
ant LST, Machinist’s Mate 
3/c, buvo sužeistas ant Iwo 
Jima vasario 26-tą, kaip pra
nešta jo namiškiams.

Juozas yra sūnus Mr. ir Mrs. 
Juozo Retikevičių, 22 metų 
amžiaus. Tarnyboje jau treji 
metai. Pasiruošiamąsias parei
gas ėjo kempėj Lejeune, No. 
Carolina.

Apie Juozo kariškus prieti
kius taipgi buvo rašyta ir pa
veikslas įtalpintas New York 
Times balandžio 5-tos laidoje.

Berlinas Pribuvo į 
New Yorką

—Ne nacių Berlynas, bet 
amerikiečių Berlin’as, vardu 
Irving, parvyko atostogų/ New 
York an iš trijų meti/ tarnybos 
Karo Departmental. Pastaruo
ju laiku Berlinas buvęs Filipi
nuose, ruošęs - davęs kariams 
pasilinksminti programas.

Irving Berlin»yra laike per
eito ir šio karo parašęs galy
bę populiariškų dainų kariams 
ir iš karių gyvenimo. Jo pa
ruoštas veikalas “This Is The 
Army” esąs matytas apie 330,- 
000 kariškių frontuose. O nuo 
atsidarymo New Yorke, per 
tris metus, veikalo perstaty
mais uždirbta armijos pašal
poms 10 milionų dolerių.

Tuo pat laiku, kada Wash
ingtone, Baltajame Name, įvy
ko trumpos ceremonijos atsi
sveikinti su prezidentu Roose- 
veltu, New York o miestas tu
rėjo savąjį gedulo mitingą 
prie City Hali.

Tarsi kartu su žmonėmis ap
gailaudama jų nelaimę, pa
dangė apsiblausė ir šian ir ten j 
išleidinė.jo ašarėlę. Bet žmo
nės rinkosi masiniai. Prisėdo, 
pristojo visa aikštė, užsipildė 
gatvės ir keleliai, paliekant tik 
takelius praeiti. Pradėta leisti 
žmones ant pievelių Miesto Sa
lės sodelyje, bet ir pievelės 
greit užsipildė. Vengiantieji 
spūsties naujai pribūnantieji 
ilgomis eilėmis išsirikiavo į 
aikštelę vedančių gatvių pa
kraščiais. Sakoma, kad čionai 
buvo susirinkę 50,000 newyor- 
k iečių.

Tarpe organizuotai dalyvau
jančiu/ buvo New Yorko vals
tijos gvardijos būrys, CIO ir 
AFL unijos, Raudonasis Kry
žius, Mergaitės Skautės, gru
pės amerikiečių veteranų, 
Free French veteranai, Jugo
slavijos jūrininkai ir Anglijos 
paratrūperiai u n i form o se, 
Miesto Taryba ir daugelis ki
tų.

Varpai senutėj Miesto Salėj 
išmušė 4 valandą. Majoras 
LaGuardia atidarė susirinki
mą. Jo balse jaučiamas dide
lis susijaudinimas. Kur nors 
netoli, padangėse, tarsi pritar
damas, susibeldė griaustinis ir 
nutilo sykiu su paskelbimu ty
los. Net vaikai, kažkaip lyg 
nujausdami šio momento svar
bą, pasistiebdami, patyka 
šnabždėjo motinoms klausi
mus.

Prasidėjo trumpos kalbos — 
išreiškimai liūdesio ir pasiža
dėjimai vykdyti prezidento 
Roosevelto pradėtus darbus, 
remti naująjį prezidentą Tru- 
maną tų darbų pravedime. O 
griaustinis ir vėl dundėjo, žai
bas padangę raižė ir didėjo 
vėjas. Už kelių m in u tų po pra
džios mitingo srovėmis pasipy
lė smarkus lietus. Bet žmonės 
atsiminė, kad ir prezidentas 
nebėgo nuo lietaus, nebėgo 
nuo audrų. Paskiausiu kartu, 
kada minios miesto žmonių 
matė jį gyvą, matė jį stovėda
mi lietuje. Matė ir patį prezi
dentą važiuojant atviroje ma
šinoje, matė lietų srovėmis lie
jantis per rūpesčių išvagotą 
veidą, žmonės stovi, laukia už
baigos mitingo.

Tiktai vėliau, kada smarkus 
lietus, pakaitomis sugrįždinė- 
damas, permerkė ir kada sto
vėjusieji slėniuose pradėjo pa
sijusti apsemiami vandeniu iki 
čeverykų viršaus, o moterų su
sitraukusios rayoninės sukne
lės pradėjo daryti ten stovėji
mą lyg ir nebetinkamu, taipgi 
užėjus šalto oro banga vertė 
dantim kalenti, tiktai tada 
apie pusė publikos nuėjo į 
apylinkės bildingus jieškoti 
prieglaudos arba į subves va
žiuoti namo. Kiti lietuje išsto
vėjo iki galo ceremonijų.

Mitinge kalbėjo Columbia 
Universiteto prezidentas dr. 
Nicholas Murray Butler, in
dustrial istų atstovas Charles 
Wilson, miesto CIO viršinin
kas Joseph Curran, miesto ir 
valstijos AFL viršininkas Ja
mes C. Quinn. Įvedamąją ilgą 
maldą-kalbą skaitė armijos 
kapelionas vyskupas Francis 
J. McIntyre, o užbaigiamąją 
maldą — žydų dvasiškis. Tarp 
kalbų giedojo religines gies
mes ir patrijotines dainas viso 
miesto Vidurinių Mokyklų 
Choras.

Tūkstančiai Kitų Mitingų
Daugybė organizacijų turė

jo sušaukusios specialius savo 
susirinkimus. Visokiausių tiky
bų bažnyčios buvo užsipildžiu- 
sios liūdinčiais maldininkais.

Ketvirta valanda mieste vi
sas judėjimas buvo sustojęs. 
Traukiniai ir busai stojo tose 
vietose, kur tuo tarpu radosi. 
Milionai žmonių išreiškė išlei
džiamam prezidentui pagarbą 
ir liūdesį, kaip kas tikėjo ir 
mokėjo. Kariškiai stojo po ka
rišku saliutu. Civiliniai, vieni 
stovėjo galvas nuleidę, visiško
je tyloje. Kiti, religingi žmo
nės, meldėsi pašnabždomis, 
stovėdami, o dar kiti klaupė 
ir meldėsi. Ir daug, daug žmo
nių su ašaromis liūdėjo.

Nieko panašaus miestas ne
buvo matęs mūsų gadynėje. 
Nebent tik Lincoln© išlydėji
mas galėjo turėti panašumo 
šiam giliam liūdesiui, koks pa
sireiškė prezidentą Rooseveltą 
išlydint.

Sekmadienio rytą, baland
žio 15-tą, laike laidotuvių pre
zidento jo gimtajame ir numy
lėtame Hyde Parke, panašios 
gedulo ceremonijos pasikarto
jo šimtuose bažnyčių ir kitose 
viešose sueigose.

Ir tūkstančiuose masinių ir 
organizacijų susirinkimų kas 
dieną pasikartoja jautri, šir
dinga apgaila, sujungta su pa
siryžimu daugiau dirbti už vi
suotiną ir greitą pergalę ant 
fašizmo visuose frontuose, už 
pasaulinį demokratijų vienin
gumą įsteigimui pastovios tai
kos, kaip to troško velionis 
prezidentas Rooseveltas.

Rep.

Tėvai Turės Atmokėti 
Už Vaikų Išdaužytus 

Mokyklos Langus
Buvimas geru metėjų ak

mens, juomi pataikant į moky
klos langus, neapsimokės tų 
akmenų mete jams vaikams nei 
jų tėvams, kaip pasirodė iš 
teisėjų nuosprendžių tuo klau
simu Queens apskrityje iški
lusiais nuotikiais.

Vienu iš nuteistų pasimokė- 
ti $100 už langus buvo Law
rence Keddy, 17 m., 125-03 
101st Ave., Richmond Hill. 
Jis teisme prisipažino, kad jis 
su kitais dviem išdaužęs Liau
dies Mokyklos 57-tos langus 
balandžio 7-tą. Mokykla ran
dasi netoli jo namų. Teisėjas 
Hockert patvarkė, kad tėvai 
turi užmokėti tą šimtinę.

Kiti trys jaunuoliai buvo tei
siami už išdaužymą 26 stiklų 
Liaudies Mokyklos 151 gim
nastikų salės pereito kovo 29- 
tą. Mokykla rahdasi prie 31st 
Avė. ir 50th St., Woodside. 
Teisėjas patvarkė mokyklos 
vedėjai Margaretai Hearn pra
vesti pataisas, o už jas bilas 
pasiųsti tų trijų jaunuoliui tė
vams.

Tūkstančiai Newyorkie- 
čiy Vargo su Taksais 

Paskutinę Dienų
Pereitą pirmadienį ’ buvo 

paskutinė diena pasimokėti 
taksus nuo įplaukų New Yor
ko valstijos iždinei. Na ir pra-
kaitavo .žmdnės. Kiekvienas 
skubėjo atiduoti valstijai donį 
nepavėlavęs. Kožnas ofisas, 
kuriame priimta taksai ar duo
ta tais klausimais patarimai, 
buvo užsikimšęs žmonėmis.

Centralinėj New Yorko 
miesto raštinėj, 80 Center St., 
per dieną buvę 15,000 svieto. 
Laiškais per dieną gauta 20,- 
000 mokesčių. Atitinkami skai
čiai svieto buvę Brooklyno 
raštinėj, 320 Schermerhorn 
St. Laiškais atsiunčiamų mo
kesčių Brooklyne pastarosio
mis dienomis buvę prikrauna
ma 8 iki 10 maišų.

Raštinėms užsidarius 5-tą 
valandą po piet, tūkstančiai 
pavėlavusių skubino savo mo
kestis pasiųsti laiškais. Laiš
kai, kurie pašte užantspauduo
ti pirm 12 vai an d. vakaro, 16- 
tą, skaitėsi nepavėluotais, ne-Į 
žiūrint, kad mokesčių priėmi-j 
mo centre būtų gauti ir už po
ros dienų.

Normališkai, paskutinė die-
na taksams būtų buvusi 15-ta, 
bet kad pripuolė sekmadienis, 
tad sekamas pirmadienis buvo 
skaitoma teisėtu taksų sumo
kėjimo rubežiumi.

Coney Island Atidarymo
Iškilmės

Majoras LaGuardia, Brook
lyno prezidentas Cashmore, 
policijos komisionierius Va
lentine ir parkų kųmisionic- 
rius Moses, taipgi 'eilė kitų 
miesto vyriausybininkų yra už
kviesti į Coney Islando Cham
ber of Commerce pokilį šio 
mėnesio 26-tą? Pokilis rengia
mas oficialiam atidarymui Co
ney Island sezono.
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CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842Nustatyta nauja skalė davi
mui nemokamų pietų vaikams 
mokyklose, šeima iš dviejų, 
su $29 įplaukom savaitei, tu
rės teisę gauti nemokaipus 
pietus. Pirmiau buvo $22. Skir
tumą užleista dėl pabrangimo 
pragyvenimo.

vai Pagalbos Teikimo Komite
tą, Brooklyno /skyrių, gavome 
aukų nupirkimui dovanu/ Lie
tuvos žmonėms sekamai:

Po $5: Petras Nork, Bronx, 
N. Y.; Mr. X, brooklynietis ir 
Leon Geisler, Broklyn, N. Y.

P. Waškevičius, Brooklyn, 
N. Y., $3.

Juozas Banaitis, ’ Flushing, 
N. Y., $2,50.

John Aluška, .College Point, 
N. Y. $2.00.

Tariame širdingai ačiū ■ Lau
kiamo daugiau gražios para
mos nuo brooklyniečių ir iš 
apylinkės.

Jurgis Gasparevičius, gyve
nantis 1213 Colgar St., Bronx, 
N. Y., paaukojo Lietuvos žmo
nėms $10 pinigais ir atnešė 
daug drabužių. Jis žadėjo dar 
daugiau drabužių atnešti. Jur
gis Gasparevičius iš Lietuvos 
paeina Vabalninku par., Gal
vokų kaimo, Panevėžio apskr.

K. Rušinskienė, Fin. Sekr. 
LPTK, Brooklyno Skyr.

New Yorkui Gręsia 
Telefonų Streikas

Apie 18,000 telefonų ir tele
grafų kompanijų darbininkų 
iš naujo balsuoja streiko klau-
simą. Sakoma, kad protestas šį 
kartą esąs atsuktas ne prieš 
firmas, bet prieš Karinę Dar
bo Tarybą, kadangi jinai te- 
leidus pakelti algas tik trim 
doleriais, o bosai žadėję mo
kėti $4.

Unija sako, kad ir po $6 ne
būtų perdaug, nes vidutiniai 
gauna tik po $24.05.

Atidaryta nauja įstaiga — 
Children’s Center laikinai prie
glaudos reikalingiems vaikams. 
Adresas: 2 East 105th St., 
New Yorke. Pirmuoju buvo 
Brooklyno berniukas, 5 metų, 
kurio 'motina susirgo, o tėvas 
randasi armijoje.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey 'St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(SHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

karinės tarnybos, šiomis dieno
mis vieši pas brooklynietę Mil
lie Katinas, jos sūnus T/Sgt. 
Peter J. Katinas.

Saržentą ir jo motinėlę te
ko susipažinti pas Laisvės kai
myną, biznierių xJoną; Bala- 
žentį, jo užeigoj. Užklausus, 
ką reiškia tie penki dryželiai 
(straipai) ant jo rankovių, 
saržentas paaiškino, kad tai
teiškia technikai) saržentą. Jis 
taip pat sakė, kad turi savo 
tris brolius anapus marių.

Dabartiniu laiku Sgt. Petras 
Katinas tarnauja Texas valsti
joj, dirba ofise. Tarnyba jam 
gerai patinka.

Linkime Petrui ir jo trims 
broliams sėkmingos tarnybos 
ir laimingo sugrįžimo pas sa
vuosius, o ypatingai motinėlę.

Rep.

Norėjęs Apsukti 
Vyriausybę

Frederick Mueller, 42 metų, 
odinių daiktų išdirbėjas, iš 
Freeport, Nassau apskričio, 
Brooklyno federaliame teisme 
prisipažino esąs kaltu suokal- 
biavime apsukti vyriausybę.

Mueller ir kiti du buvę 
Grumman Aircraft Corp, tar
nautojais, su kita firma, suo-

SUSIRINKIMAI
Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks balandžio 
19-tos vakaro 8 vai., 419 Lo
rimer St. Prašome nares ir vi
sus sunešti Lietuvos vaikams 
pasiūtas - supirktas dovanas.

Valdyba.

RIDGEWOOD-BROOKLYN, 
N. Y.

Balandžio 17 d., Šapolo-Vaiginio 
salėje jvyks ALDLD 55 kp. susirin
kimas. Visi nariai bandykite daly
vauti, nes turime prisirengt prie 
parengimo, kuris jvyks geg. 19 d. 

i Taipgi atsiveskite ir naujų harių 
| įrašyti j kuopą, nes dabar eina va- 
i jus gavimui naujų narių. M. Sta- 
' kovas.

E. NEW YORK-RICHMOND
Į HILL, N. Y.

Balandžio 18 d., 8 v. v. Buzelio 
patalpoj, kampas Crescent ir Ai- 

įlantic Avė. jvyks LLD 185 kp. su
sirinkimas. Nariai, kurie tik galite, 
malonėkite dalyvauti. Kurie dar ne- 

I užsimokėję už šiuos metus, malo- 
I nėkite užsimokėti šiame susirinki
me. — V. Paukštys. (90-91)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti restau

racijoj, pageidaujama, kad biskutj 
suprastų apie Counter darbą (bufe
to). Gera užmokestis. Kreipkitės 
pas Aleksiejų, 33 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (91-93)

PIRKITE KARO BONUS!

LITUANICA SQUARE ‘^£2

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

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

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

J

GREEN STAR BAR & 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 Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2178i-*.,..,.,,

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.

i




