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Trečiadienį, balandžio 25 
d., prasideda San Francisco 
konferencija taikos palaiky
mui organizacijai įkurti.

Prezidentas Trumanas kon
ferenciją sveikins iš Washing
ton o.

M irusis prezidentas Roose
veltas buvo konferencijos su
manytojas ir net jai dienos nu- 
skyrėjas. Jei staigi mirtis ne
būtu jo gyvybės pakirtusi, jis 
ten būtu asmeniškai dalyva
vęs.

Daug vilčių Rooseveltas dė
jo šiton konferencijon. Jis 
skaitė ją vienu svarbiausių 
žmonijos žygių taikai užtikrin
ti, pasaulyj ramybei ir gerbū
viui palaikyti.

Tikėkime, kad konferenci
ja bus pasekminga visais at
žvilgiais.

Konferencija, beje, supuola 
su nepaprastais įvykiais Eu
ropoje: kai Raudonoji Armija! 
taško nacius pačiame Berly
no centre!

★ ★ ★
Dienraštis Laisvė konferen

cijoje turės savo koresponden-; 
tą-stebėtoją, — Ksaverą B. 
Karosienę, žymią veikėją ’iri 
visuomenininkę. Ji Įpareigota 
atstovauti mūsų dienraštį; ji,1 
vadinasi, parašys iš konferen
cijos eigos savo įspūdžių. <

Ankstyvesnes apie kjjįfffe- 
renciją žinias mes, beje, savo 
skaitytojams paduosime pasi
naudodami radijo pranešimais.

★ A ★
Lietuviškieji fašistai konfe

rencijon siunčia savo žiūrį, Olį 
ir Kumskį, — misijos” vadus.

O grigaitiniai - šimutiniai, 
(“tarybininkai”) L a u k a i t i, 
Kvietkų ir Grinių.

Laukaitis, atsimename^ per i 
kelerius metus veikė iš vien su . 
smetonininkais. Jis jiems net 
parašus ant jų peticijų rinko i 
praeitais metais.

Bet, štai, jis dabar jau anuos: 
pametė, pereidamas tarnauti, 
“Tarybai!” Gal neužilgo Kar-i 
piukas su Smetonuku Laukaitį; 
apšauks išdaviku.

Šitaip darydamas, adv. Lau-I 
kaitis, matyt, jaučia, kad jam 
lengviau pavyks būti antru sy-| 
kiu nominuotu į SLA prezi
dentus, — nominacijos įvyks 
sekamą rudenį.

Tėvynė andai iškilmingai 
paskelbė, būk lietuviškieji fa
šistai gavę iš Amerikos val
džios raštišką dokumentą, už
tikrinantį jiems teisę “daly
vauti plenumo posėdžiuose.”

Naujienos apšaukia tatai 
melu ir paskelbia, jog Smeto- 
nuko pasekėjai “apdūmė akis 
Tėvynės redakcijai” (Bajo
rui) ir “tokiu būdu SLA or
ganas įdėjo neteisingą žinią 
pirmame puslapyje.”

Kiek tai liečia akių apdūmi- 
mą, tai Tėvynės redaktoriaus 
akys niekad aiškiai nematė 
šviesos: jei ne Grigaitis, tai 
Smetonukas jas vis apdumia ir 
apdumia!

Tokia jau to žmogaus da
lia !

Ryšium su tuo, norisi pa
klausti štai ko: Kas apmokės 
p. Laukaičio kelionės lėšas ir 
sugaištis: Taryba ar SLA na
riai?

Jeigu jas turės padengti 
SLA nariai (tuomet, kai tiems 
nariams grūmoja konversija), 
tai gali dėl to kada nors kilti 
nemažas skandalas, kuris pir
miausiai atsilieptų pačiam p. 
Laukaičiui, SLA prezidentui.
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PUSE BERLYNO PAIMTA
Amerikos Kariai Audringai i 
Šluoja Nacius Atgal; Greitai 

Susisieks su Rusais

MASKVA SAKO, JALTOJE 
NEBUVO TOKIO TARIMO 
DĖL LENKŲ ATSTOVYBĖS

Mes galime drąsiai užtik
rinti lietuvių visuomenę, kad 
San Francisco konferencijoje 
mūsų reprezentante Ksavera 
Karosienė atliks daugiau nau
dingo darbo Lietuvai ir lietu
viams, negu tie visi šeši “dide
li ponai,” sudėjus kartu! Fak- 
tinai, jie gali gerokai pakenk
ti Lietuvai.

Paryžius, bal. 24. — Dau
giau kaip 2,000 Amerikos 
tankų ir amerikiečiai ir 
francūzai pėstininkai ne
sulaikomai šluoja nacius 
200 mylių ilgio frontu lin
kui Hitlerio sostinės Berch- 
tesgadeno, Bavarijos kal
nuose. Trečioji ir Septinto
ji amerikiečių armijos ir 
francūzų kariuomenė veja
si vokiečius visa linija nuo 
Šveicarijos iki čechoslova- 
kijos, artėja prie Austrijos 
rubežiaus ir užėmė kai ku
riuos sveikus Dunojaus til
tus. Septintoji armija, šalia 
kitko, užėmė Ulm miestą.

Trečioji Amerikos armi
ja, generolo Pattono ko
mandoj, per dieną numar- 
šavo iki 20 mylių pirmyn ir 
paėmė nelaisvėn 33,000 vo
kiečiu kareiviu ir oficierių. €> V V

Iš Belaisvių Odos Naciai 
Dirbosi Papuošalus

Buchenwald, Vokietija.— 
Anna Stringer, United 
Press korespondentė, matė 
čionaitinėje belaisvių sto
vykloje daiktus, kuriuos na
ciai pasidirbo iš žmonių o- 
dos. Vokiečiai, tarp kitko, 
iš belaisvių odos pagamino 
lempos gaubtuvą, knygų 
apdarus ir įvairius papuo
šalus.

Vienas holondas inžinie
rius, 12 mėnesių išlaikytas 
šioje stovykloje, sakė, jog 
stovyklos komendanto pati 
ypač mėgo dirbinius iš 
žmonių odos.

Kai kurie belaisviai turė
jo savo odoj tattuiruotus 
(neišdildomais dažais įba- 
dytus) vaizdelius bei ženk
lus.

“Komendanto pati liepda
vo tokiem belaisviam nusi
vilkt apatinius marškinius 
ir sustot į eilę. Ji pasirink
davo patinkamiausią jai 
tattuiravimą. Belaisvis su 
tokiu tattuiravimu būdavo 
nužudomas, o jo oda paver

Molotovas, Stettinius ir Eden Dar San Francisco j Spręs Lenkijos Klausinius
Washington. — Sovietų 

užsienio reikalų komisaras 
Molotovas, Amerikos vals
tybės sekretorius Stettinius 
ir Anglijos užsieninis mini
steris A. Edenas vedė kar
totinus pasitarimus Lenki
jos klausimais, bet dar ne
pajėgė pilnai susitarti. Jie 
todėl ir San Francisc. svar
stys tuos klausimus, kaip 
pranešė Baltasis Rūmas. 
Molotovas du kartu tarėsi 
ir su prezidentu Trumanu. 
Baltojo Rūmo pranešimas 
sako:

“Prezidentas Trumanas 
du kartu priėmė p. V. M. 
Molotovą, Sovietų Sąjungos

United Press pranešimas 
iš Maskvos tvirtino, kad 
Pirmoji Ukrainos armija 
susijungus su Pirmąja A- 
merikos armija apie 60 my
lių i pietus nuo Berlyno. 
Sparčiai maršuoja Pirmoji 
Baltarusijos armija artyn 
susijungimo su Devintąja1 
amerikiečių armija ties 
Stendai.

Luksemburgo radijas pa
kartojo, kad amerikiečiai 
susijungę su rusais arti 
Torgau miesto, prie Elbos 
upes. Vakar sovietinė ka
riuomenė pasiekė šios upės 
krantus per 39 mylias. “A- 
merikos ir Sovietų tankai 
ir kitos motorizuotos jėgos 
veikia išvien,” sakė Luk
semburgo radijas. Rusai ir 
amerikiečiai jau pirmiau 
kalbėjosi per radijus.

čiama į papuošalą,” kaip 
liudija tas inžinierius.

Vieno vyro oda nuo visos 
krūtinės buvo iškabinta ant 
sienos kaip papuošalas, be 
jokio pamarginimo.

“Vienoje stovyklos daly
je vokiečiai darė bandymus 
moterims romyti. Taip jie 
kas mėnesį numarindavo a- 
pie šimtą merginų,” sako 
tas pats liudytojas.

Hitlerininkai Pabūgo 
Savųjų Nuodų

Vokiečių komandierius ir 
kareiviai, sergėję didžiulį 
nuodingų dujų fabriką ir 
sandėlį ties Belsen koncent
racijos stovykla, pasidavė 
anglam į nelaisvę. Jie bijo
jo, kad jeigu anglai bom
barduos tą vietą, tai paskli
dusios dujos išnuodys vo
kiečius 60 ketvirtainių my
lių sklype.

komisarų tarybos vice-pir- 
mininką ir užsienio reikalų 
komisarą. Valstybės sekre
torius (E'd. R. Stettinius) 
vedė pasitarimus su p. Mo
lotovu ir p. Anthony Ede
nu, Didžiosios Britanijos 
užsienio reikalų ministeriu; 
jie svarstė Lenkijos padėtį 
ir dalykus susijusius su 
San Francisco konferenci
ja.

Molotovas Turi Susižinot 
su Maskva

“Kadangi teliko jiems tik 
mažai laiko Washingtone 
pirm San Francisco konfe
rencijos atsidarymo trečia
dienį ir kad p. Molotovas

London, bal. 24.— Jaltos- 
Krymtf konferencija nenu
tarė, kad San Francisco 
konferencijoj dalyvautų tik 
tokia Lenkijos valdžia, ku
rią bendrai pripažins Jung
tinės Valstijos, Anglija ir 
Sovietų Sąjunga. Dar dau
giau. “Jaltos konferencijoje 
net nebuvo svarstomas šis 
klausimas,” kaip pareiškė 
Maskvos radijas.

Užsieninėje spaudoje kai 
kur pasirodė pranešimai, 
būk Jaltos 

TRUMANAS, STALINAS IR 
CHURCHILLAS ĮSPĖJA 
NACIUS' ŽIAURUNUS

Washington.— Prez. Tru-.darbo vergus 'bus rūsčiai 
manas, marš. Stalinas ir 
Anglijos premjer. Churchil
las išleido bendrą pareiški
mą su savo parašais, kur 
įspėja vokiečius,-kad jie bus
aštriai baudžiami už žiau- ‘goninėse ir bet kur kitur, 
ramus, atliekamus prieš i “Atsakomybė už žiauru- 
karo belaisvius ir prieš ki- j mus gula ant kiekvieno as- 
tataučius, sugabentus į ver- į mens visose sąlygose, ir 

niekas negalės tą atsakomy
bę primesti jokiem kitiem 
valdininkam ar skirtingiem 
asmenim”, sako tas Truma- 
no, Stalino ir Churchillo pa-

belaisvius ir svetimtaučius | reiškimas.

stinus darbus Vokietijoje. 
Talkininkų lakūnai tūks
tančiais sėjo įspėjimo lape
lius po visą Vokietiją.

.Už žiaurumus prieš karo

Didieji Talkininkų Atstovai 
Išskrido į San Francisco

Washington, bal. 24. — 
Amerikos valstybės sekre
torius Stettinius, Sovietų 
užsienio reikalų komisaras 
Molotovas, Anglijos užsie
ninis ministeris Anthony 
Eden ir Chinijos premjero 
pavaduotojas T. V. Soong 
išskrido į San Francisco 
konferenciją, kuri atsidaro 
šį trečiadienį.

Amerikinėje delegacijoje 
yra ir W. Averell Harri
man, Jungi. Valstijų amba
sadorius Maskvai, ir keli 
kiti valdininkai bei žinovai.

Greta Molotovo San 

gautų laiko atsiklaust savo 
valdžios po šių pasitarimų, 
tai tie trys užsieniniai mi
nisterial ir San Francisco j 
tęs pasitarimus kas liečia 
Lenkijos padėtį.”

Pirmadienio vakare Ste
ttinius, Molotovas ir Ede
nas vėl suėjo svarstyti gin
čijamus klausimus dėlei 
Lenkijos. Jie stengėsi kiek 
galint daugiau susitarti 
pirm išvykstant į San 
Francisco.
, Besitariant jiems, valsty

bės sekretorius Stettinius 
dažnai ėjo pas prezid. Tru- 
maną, pranešdamas apie 
derybų eigą.

(Rooseveltas, Stalinas, 
Churchillas) nutarę kviesti 
į San Francisco tiktai at
stovus paplatintos lenkų 
valdžios, kurią pripažintų 
visi trys didieji talkininkai, 
bet, girdi, ne atstovus da
bartinės Liublino-Varšavos 
valdžios. Tokie pranešimai 
“visiškai nesutinka su fak
tais,” užreiškė Maskvos ra
dijas: “šis klausimas (Jal
toj) ne tik nebuvo išspręs
tas; jis nebuvo net disku- 

konferencija suojamas.”

baudžiami ne tiktai kari
niai bei civiliai nacių valdi
ninkai, bet ir sargai bei 
tarnautojai koncentracijos 
stovyklose, kalėjimuose, li-

Francisco konferencijoj da
lyvaus Andrius Gromyko, 
Sovietu ambasadorius Wa- 
shingtonui, ir kiti delegatai, 
ekspertai bei patarėjai.

Su anglų užsieniniu mi- 
nisteriu Edenu ten bus 
Clark - Kerr, Anglijos am
basadorius Maskvai, ir kiti 
valdininkai bei politiniai 
specialistai.

Jankiu Generolai Stebi 
Naciu Žvėriškumus

- Gotha, Vokietija. — Ge
nerolas Eisenhower, vy
riausias vakarinių talkinin-

London iškęs Lenkų Val
džios Reikalavimas

London. — Londoniškė 
lenkų premjero T. Arcišev- 
skio valdžia savo pareiški
me Anglijos ir Amerikos 
valdžioms apgailestavo, kad 
jinai nekviečiama į Jungt. 
Tautų’ konferenciją San 
Francisco j. Arciševskio mi
nisteriu kabinetas tvirtino, 
kad “Lenkija turi neginčija
mą teisę turėti savo atsto
vus San Francisco konfe
rencijoj.”

Londoniškiai lenkų valdo
vai pareiškė norą garniai iš
spręsti savo ginčus su Rusi
ja ir sumegsti gerus santy

Užkerta Naciam Ištrūkimą 
Iš Berlyno; Užėmė 125 Ket

virtaines Mylias Miesto
London, bal. 24. — Mar

šalo Konevo Pirmoji Ukrai 
nos armija ir maršalo Žu
kovo Pirmoji Baltarusijo: 
armija užėmė jau 125 ket 
virtaines mylias didžiojo 
Berlyno. Pranešimai iš be 
pusiškų šaltinių teigia, kac 
Sovietų kariuomenė paė
mus pusę, Berlyno; sako 
jog rusai visai apsupę Ber 
lyną ir užkirtę paskutinę 
spragą naciams pabėgti u 
degančio ir šturmuojame 
mieto. Hamburgo radijas 
skelbė kad priešingi na
ciams vokiečiai šiaurinėje 
miesto dalyje šaudė hitleri
ninkus. Ant daugelio namų 
plevėsuoja baltosios pasida
vimo vėliavos. Berlyno ra
dijas jau neveikia.

Sovietiniai Stalingrado ir 
Budapešto veteranai iškėlė 
didžiulę raudonąją vėliavą

Japonai Ryja Talkininkų 
Ir Pačių Japonų Žmogieną
San Francisco. — United 

Press karinis koresponden
tas F. H. Bartholomew pa
skelbė faktus, kad japonų 
kariai Naujojoj Guinejoj, 
Bunoj, Gorio ir kitur ryja 
mėsą ne tik amerikiečių 
anglų ir australų, bet ir pa
čių japonų.

Tas korespondentas rašo •
“Australų pulkininkas L 

T. Shave parodė man pa
grobtas nuo japonų maisto 
dėžes su virtomis žmonių 
rankomis ir kojomis. Kūnas 
vieno Amerikos leitenanto 
su nukirstąja kairiąją ran
ka čia pat gulėjo.

“Talkininkų generolas R 
L. Eichelberger apsakė 
man, kaip jie atrado dideli 
sandėlį baltųjų žmonių mė-

|kų vadas; generolai Pat- 
1 ton, Omar Bradley ir kiti 
stebėjo vokiečių sudegintus 
belaisvius Gothos koncent
racijos stovykloje ir matė 
kitus nacių žvėriškumus.

kius su ja. Tuo tarpu jie 
reikalauja “laisvų rinkimų” 
Lenkijoje. Lenkų valdžia 
Londone išleido šį atsišau
kimą po to, kai Sovietų Są
junga pasirašė tarpusavio 
pagalbos ir draugiškumo 
sutartį su veikiančiąja lai
kinąja Liublino - Varšuvos 
valdžia. Sovietai ragina A- 
meriką ir Angliją kviesti 
dabartinę valdžią Lenkijoje 
į San Francisco konferen
ciją.

Jungt. Valstijos ir Angli
ja vis dar pripažįsta tik 
londoniškę lenkų valdžią.. 
Jos sako, kad dabartinė 
Liublino - Varšavos valdžia 

virš suardytų Hitlerio kan
celiarijos rūmų.

Luksemburgo radijas pra
nešė, jog sovietinės vėlia
vos plevėsuoja ant buvusio 
Reichstago (seimo) rūmo, 
ant Anhalter geležinkelio 
stoties, Tempelhof lėktuvų 
aikštės ir kitų didžiųjų pa
statų Berlyno srityje.

Mūšiuose linkui Berlyno 
Sovietai užėmė tvirtoviškus 
Frankforto ir Cottbus mie
stus ir daug kitų vietovių; 
suėmė 4,000 nacių, pagrobė 
85 patrankas, 3,100 trokų ir 
automobilių, 67 garvežius 
ir 1,800 vagonų.

Žygiuose artyn Dresdeno 
Raudonoji Armija pasiekė 
Elbos upę, paėmė kelis mie
stus bei miestelius; suėmė 
7,000 nacių ir pagrobė 200 
jų tankų, 105 patrankas ir 
3,000 troku bei automobi-

7 4.

lių.

sos, kurią japonai laikė su
vynioję į banyano medžių 
lapus, kad žmogiena netaip 
greit sugestų karštame 
ore.”

Petain, Buvęs Vichy 
Galva, Grįžtąs Teis

mui į Franciją
Berne, šveic. — Iš Vo

kietijos atvyko į Šveicariją 
maršalas Petain, buvęs Vi
chy Francijos valstybės 
galva, nacių įrankis. Jis 
grįžtąs Franci j on ir pasi- 
duosiąs teismui už bendra
darbiavimą su vokiečiais.

Petaino padėjėjas P. La
vai, vadinamas Vichy val
džios galva, norėjo iš Vo
kietijos pereit į Šveicariją, 
bet šveicarai neįsileido jo.

Belgijos karalius Leopol
das, kitas nacių bendradar
bis, taip pat atvyksta į 
Šveicariją.

turi būti paplatinta pirma, 
negu ji galėtų būti pakvie
sta į San Francisco. Londo
niškiai lenkai pareiškė, kad 
jeigu jie ir nebūtų priimti 
į San Francisco konferenci
ją, vis tiek, girdi, turėtų 
būti užtikrinta jiem rinki
nio teisė į Saugumo Tary
bą, taikai palaikyti po karo.

New Yorko Times kores
pondentas Clifton Daniel 
tuo tarpu rašo, kad Angli
jos ir Amerikos valdžios, 
| girdi, nekreipia dėmesio į 
londoniškę lenkų valdžią.

Anglai Burmoj atėmė iš 
japonų Pyinmaną.
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Berlyne
“Darvokšnis (torch), kuris buvo už

degtas Berlyne, sugrįžo atgal į tą patį 
miestą. Didysis gaisras, išsiplėtęs per 
virš du tūkstančius mylių Europoj, ir 
pagaliau per visą pasaulį, dabar šluoja 
tą pačią sostinę, kurioje jis buvo pradė
tas...” (New York Times, š. m. bal. 23 
d.). J

Tai įdomus didžiulio New Yorko dien
raščio pasakymas.

Taip, Berlyne buvo sugalvota pasaulis 
uždegti. Berlyne buvo pagamintas dar
vokšnis ir jis uždegtas. Po biskelio, pa
laipsniui, darvokšnio liepsnelė plėtėsi į 
liepsną, į gaisrą ir pagaliau į pasaulinę 
konflegraciją.

Tos baisiosios liepsnos liežuviai pasie
kė net Salingradą, pasiekė Kaukazo kal
nus, pasiekė net Eigipto pasienį! Jie, pa
galiau, aprėpė visą žemės skritulį!

Tarsi kokios magiko rankos valdoma, 
toji liepsna vėliau pradėjo trauktis, de
gindama ir naikindama viską, palikdama 
griuvėsius ir milijonų žmonių lavonus. 
Europoje ji traukėsi vis atgal į Vokie
tiją. Šiandien Berlynas, kuriame liepsna 
prasidėjo, yra apimtas tų pačių liepsnų. 
Berlynas šiandien ragauja tų visų kari
nių “prieskonių”, kuriais hitlerinė Vo
kietija maitino Europą ir Afriką!

Tuojau, kai hitlerinė Vokietija pasa- 
lingai užpuolė Tarybų Sąjungą, vienas 
tarybinis rašytojas - istorikas pareiškė: 
Tegu vokiečiai nepamiršta, kad Berlyno 
miesto raktas dar tebėra viename mūsų 
muziejų!

Daugelis žmonių tuomet iš to rašinio 
juokėsi. Ar galima rimtai šį straipsnį 
imti? — klausė tūli. Kas gi šiandien ti
kisi, kas gali prisileisti tokios minties, 
kad Raudonoji Armija kada nors bus 
Berlyne, nors ji ir turi nuo jo raktą?

Šiandien nereikia mums įrodinėti* tų 
abejotojų klaidingumo. Kiekvienam aiš
ku, kas darosi. Raudonoji Armija taško 
nacius pačioje jų sostinėje, pačiame cent
re. Pasaulis nekantriai laukia praneši
mo, kad Berlynas jau užkariautas. Toks 
pranešimas gali įvykti anksčiau, negu 
tūli pesimistai mano. •

Nei vienas Europoje miestas nebuvo 
tiek daug taškomas iš oro, kaip Berly
nas. Nei vienas Europos miestas nesu
silaukė tokios pabaudimo ekspedicijos, 
kokią šiandien mato Berlynas.

Ar iš Berlyno liks kas nors? Ar atsi
ras nors vienas nesudaužytas pastatas? 
Sunku atsakyti.

Šiandien, tačiau, vienas faktas turėtų 
būti kiekvienam žinomas: Berlynas ne
užilgo nebus nacių valdomas. Kiekvienas 
nacis, kuris ten bus pasilikęs, turės at
sakyti už savo ir savo sėbrų galvažudiš
kus darbelius.

Paskui Berlynas gal būt bus atstaty
tas ir jame gal būt gyvens, kada nors, 
perauklėti, sužmoninti žmonės, vokie
čiai. Jei juos pavyks perauklėti ir su
žmoninti, jie kada nors keikte prakeiks 
dabartinius savo neprietelius, naciškuo
sius budelius, tiek žalos atnešusius vi
sam pasauliui.

s Jei konferencija iširtų, jei Jungtinių 
Tautų vienybė iširtų, tuomet ’ne tik 
priešo sumušimas pasunkėtų, bet ir būsi
majai taikai perspektyvos labai apsitem
dytų.

Iki šiol, kaip buvo skelbta, konferen
cijai kliūtis darė lenkišk. fašistai su savo 
advokatais Amerikoje ir kituose kraš
tuos. Mes, tačiau, manome, kad “lenkų 
klausimas” išsispręs mažesnėse komisi
jose ir jis nebus iškeltas konferencijos 
plenume.

Kitas klausimas, dėl kurio gali kilti 
ginčų, tai Ukrainos ir Bielorusijos balsų 
klausimas. Tarybų vyriausybė Jaltoje 
siūlė sumanymą, kad tom dviem tarybi
nėm respublikom būtų pripažinti balsai 
konferencijoje. Amerikos ir Anglijos 
vyriausybės pasižadėjo tąjį sumanymą 
paremti. Mes manome, kad tai ir bus 
įgyvendinta.

Konferencijos atstovai, suvykę iš visų 
kraštų, atsivežė su savim daug visokių 
pataisymų, prie to projekto, kuris yra 
pasiūlytas būsimajai tarptautinei orga
nizacijai palaikyti. Netenka abejoti, kad 
vienas kitas pataisymas konferencijoje 
bus priimtas. Tačiau mes manome, jog 
konferencija pasisakys pagrindiniai už 
tą planą, kurį priėmė Dumbarton Oaks 
ir Jaltos konferencijos.

San Francisco konferencija įvyksta 
tuo laiku, kai karas Europoje eina prie 
pabaigos, kai priešas baigiamas mušti, 
naikinti jo paties sostinėje Berlyne, kai 
Tarybų Sąjungos ir Amerikos armijos 
susijungia Vokietijos žemėje!

Konferencija įvyksta tuo laiku, kai 
Amerika ir visas pasaulis dar tebeliūdi? 
prezidento Roosevelto, konferencijos su< 
manytojo. 'L;

Tas viskas privalo kiekvieną konfe
rencijos dalyvį paakstinti rūpintis, kad 
konferencija būtų pasekminga ir naši, 
kad busimosios žmonijos gentkartės ga
lėtų pasidžiaugti taikiu ir ramiu gyvenk 
mu ir besidžiaugdamos nuolat atsimin
tų, jog taikai palaikyti organizacija bu
vo įkurta 1945 m. San Francisco mies
te!

Mes sveikiname gerbiamuosius istori
nės konferencijos atstovus ir linkime 
jiems pasekmingai išspręsti visus svar
biuosius klausimus ir vieningai sudaryti 
tarptautinę organizaciją, garantuojan
čią pasauliui taiką ir visoms tautoms 
laisvę!

Jie Baliavoja Kitų Pinigais
L. Pruseika Vilnyj rašo:

“Smetoniniai siunčia į San Fran
cisco tris savo misionierius. “Naujie
nos” rašė, kad jie nieko neatstovauja 
tik patys save. Sako, jie tik pabaliavos 
viešbučiuose.

“Išrodė, kad tarybininkai nesiūs 
“delegacijos”. Bet ant rytojaus tos pa
čios “Naujienos” pranešė, kad trys ta
rybos “atstovai” veš į San Francisco 
“memorandumą” arba prašeniją.

“Galima įsivaizduoti, kiek ant to 
jaučio skūros prirašyta, jeigu net trys 
vyrai turės gabenti tą dokumentą į 
San Francisco.

“Dvi lietuviškos traicės zuja į San 
Francisco, kad pelnyti tiek, kiek Zab- 
lackas pelnė ant muilo.”
Kad jie ten nieko nepeš, tai tiesa. Bet 

šia proga svarbu priminti ir tą faktą, 
kad tie šeši ponai (Olis, Žiūrįs, Kums- 
kis, Laukaitis, Kvietkus ir Grinius) į 
San Francisco vyksta ne savo, bet iš 
žmonių iškaulytais pinigais. Tie pinigai 
buvo renkami “Lietuvai gelbėti”, bet 
jais “pasigelbės” kai kurie politikieriu- 
kai, o Lietuvai jie bandys, kiek tik ga
lės, pakenkti.

S. Francisco Konferencija^ Tautų Lygybe
ir Jos Priešų Nepateisinamas Alasas

politikos. Ar gi tokios ša
lelės, kaip Costa Rica, Do
minican Republic, Haiti, 
Honduras, El Salvador, Pa
nama ir kitos turi kitokią

Sveikiname!
Kai skaitytoją šios dienos Laisvė pa

sieks, San Francisco konferencija jau 
bus prasidėjusi.

Mes jau rašėme apie šios konferenci
jos istorinę svarbą ir reikšmę. Mes esa
me giliai įsitikinę, jog, nepaisant viso
kių painiavų ir nesusipratimų, pasireiš
kusių konferencijos išvakarėse tam tik
rais klausimais, konferencija bus pasek
minga.

Ji turi būti pasekminga. Nes jei ši 
konferencija iširtų, gali iširti Jungtinių 
Tautų vienybė, o tuo pasinaudotų tik 
priešas, dar nedabaigtas mušti. ,

Kanadiečiai Lietuviai ir Karas
Liaudies Balsas rašo:
“Juo toliau, tuo daugiau Kanados lie

tuvių aukų. Pranešimai apie Petro Rep
šio, montrealiečio, dingimą ir Jono Ba- 
liūno, torontiečio, sužeidimą yra primi
nimas iš naujo visiems Kanados lietu
viams, kad tiems draugams, kurie su 
ginklu kovoja prieš hitlerininkus ir kitus 
demokratijos priešus, tenka ne tik pa
vargti, bet ir nukentėti. Kas gali žinoti, 
ar nebus daugiau tokių aukų iki karas 
visai pasibaigs. Tiesa, del minėtųjų, drau
gų mes vilties nenustojame. Galimas 
daiktas, kad Petras atsiras, o Jonas 
greitai pasveiks. Ypatingai daug vilties 
mes galime turėti del Jono, kadangi 
pranešime nesakoma, kad jis sunkiai su
žeistas. Gal žaizdos greitai užgys. Bet 
abiems teks daug pavargti.

“Nuo karo pradžios iki šio laiko jau 
eilė draugų buvo sužeista. Keletas dingo 
be žinios ir iki šiai dienai neturime ži

San Francisco Tarptauti
nė Konferencija turi dide
lės reikšmės. Milionai žmo
nių, kurių sūnai ir giminės 
yra karo tarnyboj, kurie 
myli laisvę ir saugumą, 
laukia jos su viltimi. Visi 
jie nori, kad būtų padėti 
tvirti pamatai tarptautinei 
organizacijai, kuri ateityje 
pasaulį išgelbėtų nuo karo, 
nuo naikinimo miestų ir 
žmonių gyvybių.

Kita gi yra žmonių gru
pė, kuri nori, kad ši konfe
rencija nepasisektų,— kaip 
kad jie norėjo, kad Tehera
no ir Krymo konferencijos 
suirtų, — kad Jungt. Tautų 
vienybė pakriktų.

Suprantama, kad to pir
miausiai nori hitlerininkai, 
kurie siekė pavergti pa
saulį, bet jiems nepavyko,' 
kurie mato, kad jie pralai
mėjo Antrą Pasaulinį Karą 
ir jau dabar planuoja Tre
čią Pasauk Karą, kad savo 
judošiškus planus pravesti 
gyvenimam

■ Visų jų viltis buvo ir yra 
— kaip įnešti nesutikimus 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos iš vienos pusės ir 
Sovietų Sąjungos iš kitos. 
Visas svietas žino, kad 
Jungtinių Tautų karo pasi
sekimas priklauso nuo šhj 
trijų didžiųjų valstybių su
sitarimo ir ateityje pasau
lio taikos išlaikymas taip 
pat priklausys nuo jų ben
dradarbiavimo. Aišku, kad 
jeigu glaudus susitarimas 
būtų buvęs tarpe Sovietų 
Sąjung., Anglios, Amer. ir 
Franci jos, tai ir šis karas 
nebūtų galėjęs įvykti.

Nereikia nei kalbėti, kad 
tarpe darbo žmonių valsty
bės — Sovietų Sąjungos ir 
tarpe kapitalistinių, demo
kratinių valstybių, kaip 
Jungtinės Valstijos, yra pa
matinių skirtumų gyveni
me.

Tuos skirtumus ir bando 
išnaudoti Jungtinių Tautų 
vienybės ardytojai ir visi 
tie, kurie bijo darbo liau
dies, masių, tikrosios de
mokratijos ir laisvės.

Laukiant San Francisco 
konferencijos, spaudoj, per 
radiją ir organizacijų keliu 
pasireiškė* kalnai “kriti
kos”, pasiūlymų, visokių 
sumanymų, kaip Lenkijos 
klausime, didelių ir mažų 
tautų lygybės reikale, busi
mosios organizacijos tvar
kos reikalais ir kitais, ir vi
sa tai buvo naudojama tū
lų elementų užpuolimui ant 
Sovietų Sąjungos.

Užtenka prisiminti vys
kupų išleistą pareiškimą, 
kuris veik nieko nesako 
prieš hitlerininkus, bet vi
sas nukreiptas niekinimui 
Sovietų Sąjungos.

Kas Tas Lenkijos 
Klausimas?

Rodosi, labai aišku, ‘ kad 
Lenkijos Laikinoji Vyriau
sybė, kuri vadovauja apie 
20,000,000 žmonių gyveni
mui, kuri organizavo galin
gą armiją mušti hitlerinin
kus prie Berlyno išvien su 
Raudonąja Armija, kuri 
turi savo šalyj masių prita
rimą, turėjo teisę ir daly
vauti San Francisco konfe
rencijoj. 1 ■i*lJ

Sakoma, kad ji “neatsto

vauja Lenkijos žmonių. Bet 
ar Graikijos vyriausybė ge
riau atstovauja tos šalies 
žmones, kurią Anglija pas
tatė ton vieton? Ar Fran- 
cijos ir Belgijos vyriausy
bės geriau atstovauja tų 
kraštų žmones? Nieko pa
našaus !

Lenkijos vyriausybė turi 
masių pritarimą. Lenkijoje 
įvyko valstiečių, kooperaty
vų, darbo žmonių suvažiavi
mai, kur milijonai žmonių 
buvo atstovaujama. Jie pa
sakė, kad pilnai remia da
bartinę vyriausybę. Tokio 
pritarimo neturi nei Grai
kijos, nei Francijos, nei 
Bįelgijos vyriausybės, o jos 
vis viėn, kdipo laikinos, da
lyvauja San Francisco kon
ferencijoj ir tas šalis atsto
vauja. Todėl išstojimas 
prieš Lenkijos laikinosios 
vyriausybės dalyvumą yra 
neteisingas.
Kokios Tautų “Lygybes” 

Jie Nori?
Dabar Jungtines Tautas 

sudaro 45-kios valstybės, įr 
valstybėlės, bet sunkiausią 
karo naštą neša Sovietų Są
junga, Jungtinės Valstijos 
ir Britanijos imperija, pas
kui seka Chinija, Jugosla
vija, Lenkija, Francija ir 
kitos. Yra tokių Jungtinių 
Tautų narių,- kurie neturi 
nei jėgų, nei galimybės pri
sidėti prie karo laimėjimo. 
Ką gi reiškia tokia Luk- 
semburg, kuri yra, kaip ko
kis dvarelis tarpe Franci
jos, Belgijos ir Vokietijos— 
užimanti tik 999 ketvirtai
nių mylių plotą ir teturinti 
300,000 gyventojų?

Ką gi gali padėti karo 
laimėjimui ir tokios šalelės, 
kaip Haiti; Honduras, Cos
ta Rica, Dominican Repub
lic, El Salvador ir panašios, 
kurios veik neturi armijos? 

' Tatai turėdami mintyje 
prezidentas Rooseveltas, 
maršalas Stalinas ir Angli
jos premjeras Churchill, at- 
sibuvusioj Krymo Konfe
rencijoj, nutarė, kad busi
moj tarptautinėj organiza
cijoj taikos išlaikymui, jos 
valdyboj, iš 11-kos narių 
penkis atstovus turėtų So
vietų Sąjunga, Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Francija 
ir Chinija, o kitus šešis 
rinks visų tautų atstovai. 
Prieš šį nutarimą tuojau 
pakilo skandalas, kad būk 
esą norima mažas tautas 
“skriausti.” Jieško tos “ly
gybės” visi. Jieško jos ka
pitalistai, jieško ir lietuvių 
tarpe ant-lietuviai, anti- 
sovietiniai žmonės!

Lygybė yra brangus da
lykas ir jos nori visi. Bet 
paklauskime tų “lygybės” 
šalininkų, ar jie nori lygy
bes 'mažesnėje skalėje, tai 
y Va, savo šalyje? Ar jie no
ri, kad būtų darbininkai ir 
dabartiniai kapitalistai ly
gūs tvarkyme gamybos ir 
paskirstymo: p r i emonių ? 
Jie* ‘rėks visa gerkle, kad 
tas negalima. Jie net savo 
bizniškuose reikaluose to
kios “lygybės” nenori, 
sprendžiant savo reikalus 
balsuoja nuo Šerų, tas dau
giau balsų turi, kas daugiau 
pinigų turi. Net P. Grigai
tis tvarkyme “Naujienų” 
biznio nenori lygybės, bet

su savo keliais sėbrais bal
suoja nuo šėrų ir tvarko, 
kaip jis nori.

Bet jie nori lygybės pa
saulyj! Nori, kad tokios 
valstybėlės, kaip Andora, 
kuri užima tik 191 ket. my
lią ir turi 5,000 gyventojų, 
turėtų tokį pat balsą, kaip 
Jungtinės Valstijos arba 
Sovietų Sąjunga! Jie nori, 
kad Monaco valstybėlė, ku
ri neužima nei 8-ių ketvir
tainių mylių, turi tik kelis 
desėtkus policininkų tvar
kyti gemblerius, būtų ly
giateisė sprendimui pasau
lio reikalų , su Sovietų Są
jungą,!: Jiė,:'noi’i, kad visos 
tos didelės ir mažos valsty
bės būtų lygios būsimoje 
tarptautinėj e organizaci j o j 
ir Sovietų Sąjunga, kuri už
ima virš 8,500,000 ketv. my
lių plotą, turi apie 200,000,- 
000 gyventojų! Ar tai nėra 
absurdas reikalauti tokios 
lygybės?

Bet jie jos reikalauja. 
Kodėl? Todėl, kad,, jie-žino, 
kad tokia didėlių ir mažų 
valstybių lygybė buvo Tau
tų Lygoj. Mažųjų valstybių 
atstovus naudojo Francijos 
ir Anglijos valdonai, kaip 
kokias lėles. Tautų Lyga 
buvo paversta į pasakų į- 
staigą. Daug prikalbėta, 
daug prišnekėta, bet karo 
sulaikymui jokių rimtų žy
gių nepadaryta. Neužstojo 
ji nei Mandžurijos, nei Chi- 
nijos, nei Ispanijos, nei 
Ethiopijos, nei Austrijos,* 
nei Lenkijos, o galų gale 
vadovystėje buvusių Fran
cijos ir Anglijos anti-sovie- 
tinių valdžių išbraukė So
vietų Sąjungą ir tuo įkalė 
paskutinę vinį sau į širdį.

Kas nori atgaivinti se
nąją Tautų Lygą, tas neno
ri nieko padaryti prašalini- 
mui karų iš pasaulio. Pa
saka apie visų tautų lygy
bę, tikrumoj yra nelygybės 
reikalavimas. Kokia gali 
būti lygybė, kada 200 tautų 
ir tautelių .Sovietų Sąjun
ga būtų lygi su San Mari
no valstybėle, užimančia 38 
ketv. mylias ir neturinčia 
savo tautos? Todėl, mes ir 
manome, kad busimoj tarp
tautinėj organizacijoj išlai
kymui pasaulyje taikos, di
džiosios valstybės turės 
gauti daugiau galios, nes 
nuo jų priklausys išlaiky
mas taikos, kaip priklauso 
ir šio karo laimėjimas.

Kas Tie 3 Sovietų Balsai?
Sovietų Sąjunga reika

lauja trijų balsų busimo
sios taikos ^palaikymo orga
nizacijos seime — Sovie
tų Sąjunga vieno ^r dar po 
vieną savistovioms tarybų 
respublikoms Ukrainai ir 
Baltarusijai. Mes manome, 
kad visos 16-ka savistovių 
tarybinių respublikų, jų 
tarpe ir Tarybų Lietuva, 
turėtų turėti teisę pasiųsti 
ten po atstovą.

Bet jau skandalas kelia
mas prieš Ukrainos ir Bal
tarusijos atstovus. Tūli šau
kia: “Amerika pasitenkina 
su vienu atstovu, tai kodėl 
reikia Sovietams trijų?”

Tikrumoj Jungtinės Val
stijos vadovauja Centrali- 
nės ir Pietinės Amerikų vi
som šalims ir visos, virš 20 
rdspublikų, laikosi vienos

politiką nuo Washingtono? 
Žinoma, kad ne! Visų tų 
mažų respublikučių gyveni
mas ekonominiai ir politi
niai priklauso nuo \yash- 
ingtono. To fakto niekas 
negali nuneigti, nes Ame
rikos marinai ir armija ne
kartą darė “parėdką” Ku
boj, Nicaraguoj ir kitur.

Tas patsai ir su Britani
jos imperija. Anglija ten 
turės ne vieną, ir net ne še
šis balsus, tai yra: Angli
jos, Australijos, Indijos, 
Canados, Naujos Ze
landijos ir Suvienytos 
Pietų Afrikos, bet daugiau. 
Ten turės atstovus Egiptas, 
Irakas, Lebanas, Sirija, 
Ethiopija ir visa eilė kitų 
valstybių, kurios skaitomos 
“nepriklausomos” ir “savis- 
tovės”, bet jų ta nepriklau
somybė yra tik ant popie- 
ros, tikrumoj jos yra Ang
lijos kolonijos.

Todėl šauksmas, kad būk 
Sovietų Sąjunga nori “už
kariauti” būsimą taikos pa
laikymo organizaciją, yra 
tuščias! Mes manome, kad 
didžiųjų šalių susitarimas, 
bendras veikimas priklau
so ne nuo rankų (balsų) 
skaičiaus, bet nuo bendro 
sutikimo ir supratimo, kad 
jų visų pareiga dirbti, kad 
pasaulį apsaugojus nuo 
naujų karų, naujų katastro
fų.

Ir mes manome, kad to- 
kis atsiekimas bus padary
tas San Francisco konfe
rencijoj.

D. M. šolomskas

Kas Ką Rašo ir Sako
VAŽIUOJA GRIAUTI, O 

“VELINA” PASISEKIMO.
Šimutis ir Grigaitis siun

čia į San Francisco “dele
gaciją”. Tarpe Laukaičio ir 
Kvetkos, skamba vardas ir 
“pulk.” Griniaus. Pasirodo, 
kad tasai Grinius yra šian
dien vyriausias hitlerinės 
smalos virėjas tarpe Ame
rikos lietuvių. Nes, pasak 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pranešimo, “pulkininkas” 
yra “Lithuanian Bulletin” 
redaktorius ir “Lietuvių In
formacijos Centro direkci
jos narys”.

Ko jie ten važiuoja? Ką 
jie ten darys? Jie ten va
žiuoja, sako Taryba, “pain
formuoti konferencijos da
lyvius apie Lietuvą.” Jie 
ten veža “memorandumą”. 
O tos jų informacijos jau 
seniai visiems gerai žino
mos. Jos susideda iš žemi
nimo ir niekinimo Tarybin. 
Lietuvos ir Tarybų Sąjun
gos. .

Bet štai kas keisčiausia. 
Nežiūrint to, kad Laukai
tis, Kvetkas ir Grinius va
žiuoja į San Francisco kon
ferencijos pastangas griau
ti (kiek jau jie pajėgs), ta
čiau Amerikos Lietuvių Ta
ryba savo pranešime drįsta 
sakyti: “mes išreiškiam A- 
merikos lietuvių jausmą, 
linkėdami San Francisco 
konferencijai geriausio pa
sisekimo.”

Tiesa, Amerikos lietuviai 
trokšta konferencijai pasi
sekimo, "bet to pasisekimo 
netrokšta nei Šimutis, nei 
Grigaitis. Jei jie trokštų pa-

nių. Keli buvo užmušti kovos lauke. Nors 
mūsų, lietuvių, skaičius nedidelis, bet 

mes mokame brangiai. Proporcionaliai, 
veikiausiai nei kiek nemažiau, kaip ir 
visi kiti.. Hitlerinis priešas kainuos 
mums didelę kainą.

‘“Dabar kalbėti apie tai, kurie dirbom, 
kad neleisti tam priešui įsigalėti, ir ku
rie visai nedirbom, nebėra laiko ir pras
mės. Bet mes visi turime atminti, kad

prieš akis stovi darbas, kad ateityje tas 
nepasikartotų. Ir mūsų, lietuvių, tarpe 
yra reikalas daugiau dirbti del ateities, 
negu tarp kitų, kadangi mūsų tarpe 
daug dirba tam, kad taikos priešai ne
būtų nugalėti, kad fašizmo šaknys būtų 
paliktos^ Atsimindami Tuos draugus, ku
rie aukojasi kovos lauke, dirbkime kiek-
vienas sulyg išgalės už taikos jėgų stip- 
rinimą.” , , /-t

sisekimo, tai ten nesiųstų 
trijų smalavirių. Jie trokš
ta, kad konferencijoj kiltų 
vaidai tarpe Amerikos, An
glijos ir Tarybų Sąjungos. 
O jeigu kiltų pasidalinimas, 
tai pakriktų ir konferenci
ja. Tai štai ko trokšta Ame-
rikos Lietuvių Tarybos čy- 
fai.

I
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MnKiekvienas darbas, kožnas 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?

Brooklynietės Lietuvos ir R. 
Kryžiaus Rėmimo Darbuose
Iš Moterų Apšvietos Kliubo Day), kuri įvyks 13 d. gegu-į 

Susirinkimo žės. Visos draugės sutiko su!
Ketvirtadienį, balandžio 19 dideliu džiaugsmu pranešimą,' 

d., nuėjus į Laisvės svetainę! kad atvyksta iš tolimos Kali-' 
tuoj metėsi į akis kas tokio! fornijos mūsų nenuilstanti
nepaprasto, nes svetainės sta- darbuotoja d. Karosienė, tai-; 
lai buvo apkrauti įvairių spal-'pogi bus graži muzikalė pro-' 
vų drapanom, maistu ir mez- grama. Ir tas viskas turi įvyk-j 
giniais. Mat, tą vakarą turėjoI ti Piliečių Kliube, 13 d. gegu- 
įvykti Moterų Kliubo susirin-'žės popietį. Smulkūs praneši- 
kimas, tad draugės ėjo jin i mai tilps Laisvėje. Darinkta 
nešdamos didelius pundus sa- platesnė komisija iš d. Augu- 
vo pasiūtų bei supirktų d ra-! tienės, Tamsonienės, Malinaus- 
panų ir maisto Lietuvos vai-jkienės, Sasnos, Aleknienės ir 
kučiams. Nebandysiu čia! Senkevičienės rūpintis, kad šis 
smulkmeniškai aprašyti to di-'svarbus parengimas būtų pa
dėlio darbo, kurį draugės at-; sėkmingas. Beje, reikia paste- 
liko, nes gale šios korespon-! bėti, kad labai gražu matyti 
dencijos matysite kitos drau-' komisijos surašė vardą mūsų 
ges paruoštą surašą. Tik turiu jaunos ir dar naujos narės d. 
pasakyti, kad tiesiog n uosta-; Aldonos Aleknienės, kuri tik 
bu, iš kur mūs moterys semia įstojus į mūsų organizaciją 
tiek daug energijos, laiko ir jau parodė noro dirbti jai. Už 
pasišventimo, kad atlikus to- tai reikia ją labai pagirti, 
kius milžiniškus darbus. Ir 
kokių drapanų čia buvo su
nešta! Geros materijos, artis
tiškai suderintų spalvų, 
kompletų mergaitėms bei ber
niukams, “dresiukių,” apati
nių, mezginių ir t.t. ir t.t. Ir 

tam darbui nesimato, 
draugės dirbs tol, kol 
reikalinga pagalba nu-!

Pagerbsime Liaudies Rašytoją 
Kadangi 31 d. gegužės pri- 

čielu Puola lybiai 100 metų kaip gi
mė mūs didi rašytoja žemaitė, 
tai nutarta sekančio susirinki
mo didesnę laiko dalį pašvęs
ti jos atminčiai. Susirinkimas 
įvyks 17 d. gegužės. Būtų ge
rai, kad visos narės prisireng
tų ką nors pasakyti apie šią 
žymią rašytoją, kokį įspūdį 
gavo iš jos raštų ir t.t. žinoma, 
kad veik kiekviena iš mūs 
skaitėme jos veikalus, ir ne 
vienai pagelbėjo jie, arba pa- 

Gauta rodė kelią į apšvietą, į skais-

mūs 
bus 
kentėjusiai nuo karo ir nacių 
apiplėštai lietuvių tautai.

Gavome Naują Narių
Bet einame prie paties su

sirinkimo. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir įdomus,
dvi naujos narės, būtent: d. tesnį pasaulį. 
Aldona Alekna įstojo į ALD-;
LD 81 kp., o <1. Vera Vaičių-! Buvo pranešta, kad mus lei- 
lienė j kliubą. Jos su dideliu dzlam,a . kny?u tS a»,e .Man« 
entuziazmu liko priimtos. Mū-i Melnikaitę, kuri ta>p žiauriai 
su pirmininkė d. Petrikienė iš-j fas‘st,-‘ *5UVO nuzudyta-.Ja“ 
davė platesnį raportą iš siuvi-!ve,k *ataya ,lr greit iseis is 
mo vaikučiams, taipgi paminė-! spaudos Kiekvienas ir kiek
io, kad laike Laisvės bazaro'v‘ena buk.me pns.rengę ne 
d. žvingilienė, iš Jewett City, i patyst PaslP11-kt,1.- bet ir pa' 
paaukavo $10 tam tikslui, i skleisti arpe plačiųjų masių, 
taipgi d. Zeidat $2. Vėliau d. TadI ,kl Pas!maty™u? 13, d’ 
Bondzi aukavo $3.50, o susiJ gegu^s. Piliečių Kliube kur

• i • i q q į apvaikščiosime jMEotinu Dienarinkime aukavo po $2 S. Sas-!.*' _ .o tzi • • - tz i -4.- ir turėsime proga išgirsti viena, S. Kleiziene, M. Kalvaitie-1 \ 7/- . I na is geriausių sios dienos lie-
tuvių kalbėtojų, d. Karosienę.

Už korespondentę,
B. E. Senkevičienė.

Mūsų Ligonės
Buvo pranešta, kad pas mus 

randasi ligonių, tai d. Skir- 
montienė, kuri iš po sunkios 
operacijos jau sveiksta. Ji ran
dasi Women’s Hospital, 110th 
ir Amsterdam Ave., New Yor
ke. Taipgi dar serga d. P. Nak- 
tinienė ir d. Vera Mankevi- 
čienė. Tarpe blogų žinių, buvo 
viena smagi, nes mūsų kliu- 
bietė d. Mary Stukas susilau
kė sūnaus. Nutarta, kaip ligo
nėm taip ir naujai motinai pa
siųsti tinkamus suraminimo 
bei pasveikinimo laiškučius.
Gražiai Pasidarbuota Raud. 

Kryžiui
D-gė Sasna išdavė raportą 

iš Raudonojo Kryžiaus vajaus, 
kur pasirodė, kad ir čia kliu- 
bietės puikiai pasižymėjo. Pa
vyzdžiui : d. Elzbieta Kasmo
čienė surinko $12 ant blan- 
kos ir 4 pilnas dėžutes pririn
ko sėdėdama banke. O reikia 
suprasti, kad į dėžutę telpa 
nuo $30 iki $50. Tai stambi 
suma tapo surinkta per vie
ną draugę. Kitos draugės su
rinko: Sasna $122.83, Petri
kienė $46, Marčiukienė $21, 
Augutienė $8.35. 
$6.10, Depsienė 
Senkevičienė $4.80.
vajus puikiai nusisekė ir pro
gresyviai lietuviai sukėlė neto
li $900 tam garbingam tiks
lui. Vien tik kliubietės, pride
dant $100, kuris sukelta pa
rengime, surinko $348.

Turėsime Tolimą Viešnią
Plačiai buvo kalbėta apie 

būsimą parengimą paminėju 
mui Motinų Dienos (Mother’s

Drabužiai Lietuvos Vaikams
Nors vajus siuvimui ir rin

kimui drabužių Lietuvos vai
kams faktinai turėjo baigtis 
su kovo mėnesiu,' bet kliubie- 
tės savo siekius nesuspėjo 
baigti su paskirta diena. Per 
ištisą mėnesį narės darbavęsi, 
susirinkime vėl nudėstė stalą 
praktiškais ir gražiais drabu
žėliais ir maistu. Kliubo var
du pirkta materijų kavalkų, iš 
kurių narės pasiuvo daug nau- 

j dingų rūbelių. Kitos siuvo iš 
savo medžiagos, o negalinčios 
siūti bei mėgsti, gatavus nupir
ko arba maisto parūpino. Iš 
kliubo nupirktos medžiagoj 
pasiuvo:

Kasmočienė — 5 kelines 12 
metų berniukams ir padovano
jo po 2 skardines mėsos, žu
vies ir pieno.

M. Yakštienė pasiuvo 3 vai
kams žiponėlius ir iš savos me
džiagos 3 mergytėms sukne
les.

Zablackienė — 2 berniu
kams žiponėlius ir savo me
džiagos 5 m. sukneles.

Paškauskienė — 4 
les, savo medžiagos.

B. E. Senkevičienė — nupir
ko 4 mergytėms sukneles ir 
gerą baksą maisto ir kitokių 
reikmenų.

O. Kalvaitienė — maisto, 
drabužėlių ir porą batelių.

A. Mikalaus — 12 metų 
berniukui siūtą iš nupirktos 
medžiagos ir 7 sukneles savos 
medžiagos.

O. Dobilienė — 2 berniu-

Yanches 
$21.75 ir
Abelnai,

sukne-

Laisvė— Liberty, Lithuanian Daily

kams žiponėlius iš nupirktos 
medžiagos ir gerą kiekį gerai 
pertaisytų drabužėlių.

K. Petrikienė — 2 siūtus ir 
2 bliuses savo medžiagos. J. 
Bondžinskaitė — sumokėjo už 
medžiagą sijonėlio ir žiponėlio 
(kliubo pirkta) 8 metų mergy
tei, o pasiuvo K. Petrikienė.

Čekanauskienė — 6 kaval- 
kus drabužėlių.

E. Mizarienė — 6 mergai
tėms sukneles ir 2 bliuzes.

Kliubietės dar turi medžia
gos’ir yra pasiruošusios siūti

Amerikos Spauda Apie 
Stalino Dukterį

Buvo laikai, kada apie 
kai kurių, nors ir ne labai 
žymių, bet galingų žmonių 
vaikus mes girdėdavom 
perdaug; O apie kitų, labai 
garsių žmonių vaikus, ne- 
girdėdavome visai nieko ar
ba girdėdavom paikas pa
sakas.

Tarpe tų negirdimų pas 
mus, Amerikoje, arba te
girdimų tiktai neigiamoj 
prasmėje buvo Sovietų ’ Są
jungos7 vadų vaikai.

Pastaruoju laiku padėtis 
kinta. Reakcijos ir jos apa
štalo fašizmo ginkluota 
ataka ant Sovietų Sąjun
gos gyvasties subliūško. 
Ant fašizmo viltis dėjusios, 
aplink fašizmą būrusiosios 
jėgos pradėjo suprasti, kad 
pikti šmeižtai ir melai taip
gi nebeįtikina nieko apart 
politiniai sugedusių ar 
protiškai ligotų. Praktiški 
amerikinės spaudos savi
ninkai ir vedėjai taipgi su
prato, jog ir užtylėjimu 
vieno šeštadalio pasaulio 
nesutirpysi. Laikraštinin- 
kiškas smalsumas naujo
vių, pagaliau, nugalėjo abe
jojančius. To pasekmėje 
mes pastaruoju laikotarpiu 
tankiau matome raštų di
džiojoj spaudoj iš tikro ar 
artimo tikrajam gyvenimo 
žymių užrubežiečių vadų ir 
jų šeimynų.

Viena iš neseniausia ap
rašytų buvo Stalino duktė, 
jos santykiai su pasauli? 
niai paskilbusiu tėvu. Da- 
leidžiant, kad spaudoje ga
lėjo būti amerikoniškų per
dėjimu, Stalino duktė vis 
tik atrodo panašia į daugelį 
Sovietų Sąjungos pirmaei
lių mergaičių. O jinai at
vaizduojama maždaug ši
taip :

Kartą pora anglų kores
pondentų pereitą rudenį* vi
sur vaikščioję po Sovietų 
Sąjungos vyriausybės įstai
gas prašyti pasimatymo su’ 
žymiu generolu, bet vis lei
dimo negavę. Jiems skun
džiantis viens kitam nepa
sisekimu, čia pat raštinėj 
prie netolimo rąštstąlio dir
busi jauna mergina viena 
iš būrio merginų, gražia an
gliška kalba pasakiusi: “Ti
kiuosi, jog tame galėčiau 
jums padėti.” Ji telefonu 
pasikalbėjo su kuo nors sa
vo kalboje ir ne už ilgo 
jiems pasakė: “Gerbiamie
ji, maršalas atsiųs mašiną 
jus nuvežti pas jį ryt die
nos trečią valandą.”

Jiems nežinomoji maža 
mašinistė, su gražia anglų 
kalba ir didele įtaka, buvu
si jiems pageidaujamo 
maršalo giminaitė ir vy
riausio Sovietų Sąjungos 
vado Stalino duktė.

Stalinas ir jo duktė Šviet
imą (šviesute) labai pri

daugiau.
Megstiniais pridavė: K. 

Petlitzkienė — 16 porų koji
nių; K. Rėklienė — 5 p. ko
jinių ir R. Laukaitienė 2 sve-1 
derins su rankovėmis.

Tai gražus kiekis naujų rū
bų Lietuvos vaikams nuo kliu- 
biečių. O reikia nepamiršti,! 
kad Brooklyno pažangios mo-Į 
torys mezgimo - siuvimo dar
bą veda jau nuo pusės 1941 
metų. Sudėjus viską krūvon,! 
pasidarytų didelė kupeta dra-l 
bužių.

sirišę prie viens kito. Ta
čiau jaunuolės drąsūs veik
smai Stalinui, kaip ir kiek
vienam tėvui, duoda rūpes- 
ties apie jos saugumą. Bi
jomasi, kad jos drąsa, gre
ta tėvo didžios atsakomy
bės, nepastatytų jos gyvas
ties pavojun. Šeimos rate
lyje, sakoma, susirūpinęs 
tėvas ne kartą ją baręs — 
I š d y k us, nedisciplinuotas 
vaike! Argi nežinai, kad 
neišgyvenčiau tavęs nete
kęs? Kaipgi aš galėčiau be 
tavęs laimėti karą?

Taip kartą jisai baręs ją, 
kada sužinojęs <jog jinai kai 
ką padarius be tėvo ir vy
riausybės leidimo. Taip at
sitikę prieš daugiau metus 
laiko.

Stalinas laukęs priimti 
grupę jaunų moterų, einan
čių air-raid wardenu parei
gas. Jis turėjo moteris ap
dovanoti už drąsą laike ata
kų. Įėjęs kambarin, jis gru
pę perbėgo akimis. Ir ką 
jis randa — savo Šviesutę 
tarp jų. Suvaldęs savo nuo
stabą, jis atlikęs savo pa
reigą tarsi nieko nebūtų at
sitikę, tarsi būtų jos nepa
žinęs. Bet išėjęs, jis per- 
nagrinėjęs viską iš pat pa
nagių. Jis sužinojo, kad 
nors jaunesnėms 18 metų 
mergaitėms buvo vyriausy
bės uždrausta į wardenus 
stoti, vienok jo dukrelė jau 
senokai buvusi įstojusi po 
slapyvardžiu ir jau dalyva
vusi daugelyje pavojingų 
pareigų, išgelbėjusi kelių 
vaikų gyvastis.

Nuo to laiko vyriausybė 
įsakius ją griežtai saugoti 
nuo rizikingų žygių, nes 
bijoma, kad atsitikime ko
kios nelaimės su ja, didžių 
pareigų išvargintam Stali
nui toks smūgis galėtų bū
ti nepakeliamu.

Svietlana buvo tik penkių 
metų, kada mirė jos moti
na, gražuolė Nadia Aleliu- 
jeva. Svietlana užaugo pri
žiūrima auklės ir maloniai 
globojama tėvo su broliu 
VasiĮiu. Iš mažystės buvusi 
mokinama dviejose kalbose, 
rusiškai ir lotyniškai na
mie savo auklės. O visko 
kito, kaip ir visi vaikai, 
mokinosi moderniškose 
Maskvos mokyklose.

Dabar, sulaukus 17 me
tų, esanti aukštai prasila
vinusi viskame ir gabi pia
nistė. Sakoma, tėvo sma
giausiomis valandomis pa
bėgimui nuo karo rūpesčių 
yra praleistosios prie duk
ters, skambinančios pianu. 
Mergina esanti gyvas pa
veikslas savo motinos tame 
amžiuje, kada jinai ištekė
jo už Stalino Tiflise, 1919 
metais. Jinai mirė 1932 
metais, vos sulaukus 31 m.

Svietlana pavelde jus nuo

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!
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Amerikos Motery Kovy už Politines 
Teises Trumpa Istorija

(Tąsa)
Balandžio 19-20, 1850 

m., Moterų Teisių Konven
cija įvyko baptistų bažny
čioj, Salem, Ohio. Frances 
Sage jau per keliolika me
tų šioj valstijoj dėjo pama
tą moterų teisių reikalavi
mui kartu su judėjimu prieš 
vergiją, kuriam ji vadova
vo. Po atsišaukimo, išleis
to šiai konvencijai susi
rinkti, pasirašė dešimtis 
moterų. Pačiose pirmose ei
lėse matėsi vardai: Emily! 
Robinson, J. Elizabeth 
Jones ir Josephine S. Grif- 
fing. Konferenciją sveikino 
Mrs. Stanton, Lucretia 
Mott, Lucy Stone ir kitos 
rytietės. Šaukėjos išleido 
tokį puikų dokumentą (at
sišaukimą) į Ohio moteris, 
jog sakoma, kad iki šių die
nų turiningesnio ir kalbos 
gražumu turtingesnio nesi
randa. Po atsišaukimu pa
sirašė 8,000.

Už dviejų metų, būtent 
1852 m., Massilon, Ohio, 
tapo suorganizuotas pirmas 
valstijos Sufragisčių Susi
vienijimas. Ir kas metą iki 
civilio karo šioj valstijoj 
laikyta to susivienijimo 
metinės konvencijos. Civi
liam karui užsibaigus, su
sivienijimas ir vėl pradėjo 
šaukti savo metines kon
vencijas.

Gegužės mėnesį, 1850 me
tais, Boston, Mass., įvyko 
konvencija prieš ' vergiją 
(negrų). Kelios moterys 
delegatės, nepamiršdamos, 
kad ir moterys dar dalinai 
vergėmis laikomos ir netu- 
ri balsavimo teisių, nusita- ir laikraščius. Lucy Stone,

motinos ne tiktai grožę, bet 
ir ramų pobūdį, taipgi pa
siryžimą talkininkauti tė
vui, kaip jos motina. Mėgs
ta studijuoti. Jinai esanti 
jau tiek apsiskaičiusi, jog 
kas mėnuo perstudijuoja 
tėvo nespėtus perskaityti 
svarbesniuosius spaudos 
leidinius ir pateikia jam tų 
spausdinių minčių ir faktų 
sutraukas. Ir abelnai di
džiumą savo laiko jinai pa
švenčia tėvo pareigoms ir 
interesams.

Kada Valstybinė Spau
dos Tarnyba (kur jinai tū
lą laiką dirbo nežinoma 
esant Stalino dukterim) kė
lėsi iš Maskvos į Kuibiše- 
vą, jinai atsisakė išvykti, 
nes nenorėjo vieną tėvą pa
likti' Maskvoj.

Jaunuolės tipiška diena 
maždaug tokia: Diena pra
sideda plaukiojimo gimnas
tika prūde 'Maskvos Uni
versiteto, kur jinai studi
juoja kalbas. Nuo 12 išei
na pietų ir po to į vieną di
delę spaustuvę, kur ji mo
kinasi raidžių rinkėja. Ke
tvirtą valandą ji pareina į 
tėvo raštinę dirbti tik jai 
patikėtą darbą. Vakarais 
ji pagelbsti politiniuose mi
tinguose ir lanko slaugybos 
kursus. O dar kitais, nulie
kamais vakarais, myli nu
eiti į koncertus ir judžius.

Tai tokia yra duktė Sta
lino, kurio vadovaujama 
Raudonoji Armija šiandien 
jau šluoja fašizmą iš pa
saulio pačiame Berlyne.

M~te.

Rašo Alice Jonikienė.
rė šaukti moterų konvenci
ją spalio 23-24, Worcester, 
Mass. Sušaukimo reikalais 
rūpinosi Lucy Stone ir Mrs. 
Pauline Wright Davis. Nuo 
šios konvencijos judėjimas 
jau pasidarė nacionalis; 
devynios valstijos buvo at
stovaujamos. Konvenciją 
sveikino ir vyrai, daugiau
siai iš tų, kurie tais laikais 
veikė, kad panaikinti vergi
ją. Iš moterų kalbėjo Mrs. 
Mott, Mrs. Rose, Abby Kel
ly, Lucy Stone, Antoinette 
Brown, Dr. Harriet K. 
Hunt ir daug kitų. Sveiki
nimo laiškus prisiuntė 
Emersonas, Alcot, Whittier, 
Gerrit Smith, Joshua R. 
Giddings, Mrs. Swissheim, 
Elizur Whight, Mrs. Stan
ton ir kiti.

Konvencijoj išrinktas na
cionalis komitetas, kuris 
buvo įgaliotas šaukti meti
nes konvencijas. Massachu
setts valstijoj prasidėjo i 
platus ir gyvas veikimas 
už moterų teises.

Mrs. John Stuart Mill 
taip įspūdingai aprašė 
Massachusetts konvenciją, 

kad jos raportui tilpus' 
Londono laikrašty “West-; 
minster Review,” Londono; 
moterys pasekė Amerikos 
moteris ir pradėjo išsiju-! 
dinti į veikimą už moterų; 
politines teises.

Amerikoj prasidėjo dar! 
smarkesnis judėjimas. At-
skirose valstijose, kaip tai 
Pennsylvanijoj, Indiana ir 
kitose įvyko valstijinės mo
terų konvencijos. Moterys 
pradėjo leisti savo žurnalus

Siuvėjų Atydai
Siuvančios namie drabužius 

ir perkančios formas per mū
sų skyrių prašomos įsitemyti, 
kad, pradedant šia savaite, 
formos bus dedamos, po du 
kart per savaitę — trečiadie
niais ir penktadieniais. Tiki
mės, kad tuo būdu mūsų siuvė
jos gaus platesnį pasirinkimą 
formų. Sk. Vedėja.

A New Style For Spring
Take advantage of CASPER’S morning 

SPECIAL $10
Soft., Cream - Oil \Permanent $8.

Includes Shampoo, 
Cutting and 

Individual 
Hair Style.

Special from 8:30 a.m. 
to 10:80 a. ni.

Other Permanents 
from $5 to $50.

Luxurious Waves 
Set While You 

Relax in Glamorous 
Surroundings.

TAKE YEARS FROM YOUR LOOKS.
Face looks younger when framed in the soft appealing 

Permanent Wave.

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway

TEL. SOU. 4645

□ □ □ 
Experienced Manicurist always present.—No appointment Necessary.

HOURS 8:30 TO 5. OPEN THURSDAY EVENINGS.

Trečias puslapis

kurios vardą jau matėte 
šiame aprašyme, 1870 me
tais pradėjo leisti “Wo
man’s Journal.” Tas žur
nalas per 50 metų, tai yra 
iki 1920 metų, tarnavo kai
po oficialis organas “Ame
rican Woman Suffrage As
sociation.” Lucy Stone mi
rė 1893 metais. Jos duktė 
Alice Stone Blackwell, mo
tinai mirus, redagavo žur
nalą.
(Pabaiga sekančiam Skyriuj)

Hartford, Conn.
Mūsų darbščiosios draugės 

vėl primezgė gražų skaičių 
mezginių, kuriuos balandžio 
17-tą pasiunčiau Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui, 417 
Lorimer St., Brooklyne. Vilnos 
gautos iš RWR skyriaus. Nu
mezgė :

O. šilkienė sveterių didelių 
(su rankovėm) 2 ir mergaitėm 
2.

V. širvidienė šalikus 7.
M. Margaitienė kojinių 13 

porų.
V. Kazlau sv. su rank. 1, 

mergaitėm 3.
Mrs. Naktinienė sv. be ran- 

kov. 2.
M. šiurkienė sv. su rank. 1.
M. Pilkauskienė koj. 3 p.
M. Sabaliauskienė 2 poras.
M.' Tikaviki 2 p.
Viso mezginių 38 štukos. 

Labai didelis ačiū visom drau
gėm už gražią talką.

Mezg. Kom. narė, V. Kazlau.

Binghamton, N. Y.
Dabar rengiamės prie pami

nėjimo Motinų Dienos. Rengia 
Moterų Skyrius. Įvyks gegužės 
(May) 5-tą, Lietuvių Svetai

nėj. Pradžia 5:30. Pusė pelno 
eis Lietuvos žmonių pagalbai. 

(Tikietai yra platinami per ko
misijos nares. Tikietų kaina 
nebrangi, tik 75c. Bus gardi 
vakarienė. Moterų Skyrius 
kviečia visus dalyvauti. Pasi- 
pirkite tikietus iš anksto, kad 
žinotume, kiek vakarienės pa
gaminti.

M. S. korespondentė,
J. K. Navalinskienė.

SOUTH BOSTON, MASS.
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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(Tąsa)
Paprasčiausia būtų buvę nueiti pas 

Petią ir pasitarti dėl duonos ir mėsos.
Žinoma, pinigų Petia neturėjo, ypač 

tiek daug kaip penkiolika kapeikų. Apie 
tai nėra ko nė galvoti. Tačiau Petia ga
lėjo pačiupti virtuvėje gabaliuką mėsos 
ir bufete gauti duonos.

Gavrikas buvo kartą pas Petią sve
čiuose per praeitas Kalėdas ir puikiai 
žinojo, kad jie turi bufetą, kur stovi 
daug duonos, į kurią niekas nekreipia 
akių. Taigi nieko nereiškia išnešti kad ir 
puskepalį. Ten jie su tuo nesiskaito.

Visa bėda, kad nebuvo žinoma, ar Pe
tia parvažiavo iš ekonomijos. Jau, rodos, 
laikas parvažiuoti. Keletą kartų vasarą 
buvo užėjęs Gavrikas pas Petią į kiemą 
sužinoti, kaip reikalai. Tačiau Petios vis 
nebuvo ir nebuvo.

Praeitą kartą jų virėja Dunia pasakė, 
kad veikiai grįš. Tai buvo prieš penkias 
dienas. Gal jau parvažiavo?

Iš prekyvietės Gavrikas nuvyko pas 
Petią į kiemą. Gerai, kad netoli: tiesiog 
prieš stotį — Kulikovo laukas, Virvių 
gatvės kampas, greta štabo, dideli ke
turių aukštų namai su dvejom paradi
nėm durim.

Tai buvo labai geri namai, puikiai pri
taikyti geram gyvenimui.

•Pirma, jie buvo nepakeičiami gatvės 
mūšiams, nes juose buvo dveji vartai. 
Vieni išėjo į Kulikovo lauką arba, pa
prastai, į Kuličkas, o antri — į puikiau
sią dykynę, su krūmais, su tarantulų 
(Tarantulas — nuodingas voras) urve
liais ir, tiesa, nedidele, bet dėlto su iš
imtinai turtinga pamazgine.

Ten, jeigu gerai pasirausdavai, visada 
buvo galima surinkti dugybę naudingų 
daiktų — nuo vaistininkiškos pūsliukės 
ligi negyvos žiurkės.

Petjkai pasisekė. Ne kiekvienas ber
niukas greta namų turi tokią pamazgi
nę!

Antra, pro namus važinėjo mažučiai 
traukiniai vasarotojams su garvežiuku 
— gegute. Taigi, po ratais, norint padėti 
petardą arba akmenį, toli nereikėdavo 
eiti.

Trečia — štabo kaimynystė.
Ten, už aukštos akmeninės sienos, iš

einančios į aikštelę, buvo paslaptingas 
pasaulis, kurį dieną naktį sergėjo sar
gybiniai. Ten ūžė štabo spaustuvės ma
šinos. Vėjas per tvorė nešė pluoštus nuo
stabiai įdomių nuorėžų: kaspinų, juos
telių, popieriaus lakštinių.

Į aikštelę išėjo ir raštininkų kambarių 
langai. Pasilipus ant akmens, buvo gali
ma pažvelgti pro grotas ir pasižiūrėti, 
kaip gyvena raštininkai, šie be galo gra
žūs, orūs ir šaunoki jaunuoliai su ilgo
mis karininkiškomis kelnėmis, tačiau su 
kareiviškais antpečiais.

Apie raštininkus buvo tikrai žinoma, 
kad jie yra paprasčiausi “žemieji laips
niai” tai yra — tie patys kareiviai. Ta
čiau koks didžiulis skirtumas buvo tarp 
jų ir kareivių!

Gal būt, išskiriant kvaso pardavėjus, 
raštininkai buvo visų elegantiškiausi, 
puošniausi miesto gražuoliai.

Tarnaitės iš kaimyninių na
mų, pamačiusios raštininką, virpėda
vo ir baldavo, kas valandėlė pa
sirengusios apalpti. Jos negailestingai 
degindavo sau smilkinius replėmis, dan
tų'šveičiamaisiais milteliais pudruodavos 
nosį ir saldainių popieriukais raudonin- 
davosi skruostus. Tačiau raštininkai į 
jas nekreipė akių.

Jeigu bet kuriam Odesos kareiviui tar
naitė buvo neprieinama ir aukštesnė bū
tybė, tai raštininkui ji buvo ne daugiau 
kaip “kaimo žaliava”, neverta net žvilg
snio.

Raštininkai vienišai ir melancholiškai 
sėdėjo ant savo geležinių narų pas save 
už grotų ir, nusivilkę mundierius, tyliai 
grojo gitaromis. Jie buvo ilgomis kelnė
mis su aukštu raudonu dygsniuotu kikli
ku ir švariais marškiniais su juodu ka- 
rininkišku kaklaryšiu.

O jeigu sekmadienio vakare raštinin
kas pasirodydavo gatvėje, tai būtinai po 
ranka su dviem modistėm — aukštomis 
šukuosenomis, panašiomis į velenėlį.

Raštininkai buvo negirdėtai turtingi. 
Gavrikas savo akimis matė, kaip kartą 
raštininkas važiavo vežiku.

Ir vis dėlto, kad ir kaip keista, rašti
ninkai iš viso tebuvo “žemieji laipsniai.”

Ir Gavrikas savo akim matė, kaip kartą 
ties Pirogovskos ir Kulikovo lauko kam
pu generolas su sidabriniais antpečiais 
mušė raštininką į dantis, rėkdamas dar- 
kiu balsu:

;— Kaip stovi, šunsnuki? K-kaip s-s- 
stovi ? 1

Ir raštininkas, išsitempęs ir kinkuoda
mas galva, su išsprogusiom, kaip papra
sto kareivio, šviesiom kaimietiškom 
akim, burbėjo:

— Atsiprašau, jūsų ekscelencija! Pa
skutinis kartas!

Štai ši dvejopa būklė ir darė iš raštinin
kų keistas, puikias ir drauge pasigailė
tinas būtybes, tartum kritusius angelus, 
bausmei ištremtus iš dangaus į žemę.

Taip pat buvo labai įdomus ir papras
tų sargybinių kareivių, gyvenusių gre
ta raštininkų, gyvenimas.

Kareiviai taip pat turėjo dvi prigim
tis.

Viena—kai jie stovėdavo poromis, su 
pilna sargybos uniforma, su šovininėmis, 
prie alebastrinio štabo privažiavimo, kas 
valandėlė narsiai išsitempdami ir efrei- 
toriškai (Efreitorius — vokišk. — caro 
armijos grandinio laipsnis) “atiduodami 
pagarbą” įeinančiam ir išeinančiam ka
rininkui, tai yra truputį į šalį pakreipda
mi gerai taukais išteptą durtuvą.

Antroji prigimtis buvo paprasta, na
minė, kaimietiška, kada jie sėdėdavo ka
reivinėje, siūdamies sagas, tepalu valy
dami batus arba žaisdami šaškėmis, o jų 
žodžiais — “damkėmis.”

Ant jų langų amžinai buvo džiovinami 
dubens, gulėjo daug juodos kareiviš
kos duonos graužtukų, kuriuos jie mie
lai atiduodavo elgetoms.

Su berniukais jie taip pat kalbėdavo 
mielai, tačiau duodavo tokių klausimų 
ir tardavo tokius žodžius, jog berniu
kams degdavo ausys, ir jie, apimti sal
daus siaubo, išbėgiodavo.

Abu kiemai, padengti asfaltu, puikiau
siai tiko žaist klasėmis. Asfalte puikiau
siai buvo galima braižyti anglimi arba 
kreida langelius, ir skaitmenis. Lygūs 
jūros akmenėliai šliaužiodavo nuosta
biai.

O jeigu kiemsargis, vaikų šauksmo iš
vestas iš kantrybės, žaidėjus išvydavo 
šluota, — labai • patogu būdavo bema
tant pereitį į kitą kiemą. . \

Be to, namuose buvo nuostabūs, slap
tingi pogrindžiai su malkų sandėliais.

Slapstytis šiuose sandėliuose, tarp 
malkų ir visokių gremėzdų, dulkinoje 
sausoje tamsoj — tuo metu, kai kieme 
skaidri diena! — būdavo neaprašomas 
malonumas.

žodžiu, namai, kur gyveno Petia, vi
sais atžvilgiais buvo puikūs.

Gavrikas įėjo į kiemą ir sustojo po 
langais Petios buto, esančio trečiame 
aukšte.

Kiemas, įžambiai perkirstas griežto 
vidudienio šešėlio, buvo visai tuščias. Nė 
vieno berniuko! Matyti, visi — arba kai
me, arba jūroje.

Daugumas langų uždaryta langinėmis. 
Karšta, tingi vidudienio tyla. Nė garso.

Tik kažkur iš tolo — gal būt, net iš 
Botanikos gatvės — girdėti įkaitusios 
keptuvės urzgimas ir šūviai. Spren
džiant iš kvapo, kažkur kepama kefale 
ant saulėgrąžų aliejaus.

— Petia! — sušuko Gavrikas į viršų, 
prie burnos pridėjęs delniukus.

Tyla.
Langinės uždarytos.
— Pe-e-e-e-tjka-aaa!!
Langelis iš virtuvės atsidarė, ir išsikišo 

balta skarele aprišta virėjos Dunios 
galva. f. ■.i,

— Dar neparvažiavo, — greitai pasa
kė ji paprastą sakinį.

i— O kada parvažiuos?
— Laukiame šį vakarą.
Berniukas nusispjovė ir patrynė ko

ja. Patylėjo.
— Klausykit, teta, kai tik jis parva

žiuos, pasakykite, kad Gavrikas buvo at
ėjęs.

— Klausau, jūsų malonybe. •
— Pasakykite, kad aš ryt rytelį užei

siu.
—Laisvai gali neužeiti. Mūšų Pėtią 

dabar leis į giinriaziją. Taigi — ligi pa
simatymo visiems jūsų išdykavimams.

(Bus dąugiau)

PIRMOJI MOKYKLOS DIENA
Kada San Francisco Konferencija pasibaigs, jos delegatai 

bus patyrę “pirmąją mokyklos dieną” studijavimui painiųjų pa
saulinės taikos klausimų ir kurso išvystymui pastoviai mokyklai.

Visi ir visur turėtų aiškiai suprasti, jog ši Konferencija yra 
kuo svarbiausias tarptautinis susirinkimas istorijoj.

Mes galime būti dėkingi, kad mūsų kraštą atstovauja išmin
tingi ir patyrę valstybės vyrai su nuoširdžiu taikos troškimu, ir 
mes esame tikri, jog kitos tautos turi tokios pat rūšies atstovybę.

Konferencija patieks vadovybę, ir planą, bet taika priklauso 
nuo Jungtinių Tautų žmonių, nuo jų pasiryžimo taikai, nuo jų 
pasiaukojimo dėl taikos, nuo jų darbų taikai.

Keblumai yra milžiniški, kai kurie uždaviniai negali tuojau 
būti išspręsti, ir visos tautos darys nuolaidų, kad galėtų prieiti 
išvadų, kurios bus žmoniškos visiem kraštam.

Konferencija negali sukurti pastovios taikos. Bet ji padės 
pamatus taikos planui, kuris turės būti įvykdytas kaip galint 
greičiau ir kurią mes ir busimosios pasaulio kartos turės išlai
kyti.

Būkime šykštūs kritikuot ir duosnūs padrąsinimais ir kūry
biniais patarimais.

O labiausiai melskimės, kad mąstantieji pasaulio žmonės 
pasinaudotų proga, kurią suteikia ta “pirmoji mokyklos diena,” 
ir nuolat pirmyn varykime statybą linkui pastovios taikos.

PRESIDENT
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Skaitydamas Laisvę teiJūs centai ar doleris Lai- _
svei aukotas, ■— tai smūgis sybę žinosi, ir priešui mo- 
į galvą fašizmui užduotas! kėši užduoti per nosj!
17

Telef. HUmboldt 2-7964

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

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

VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

TELEPHONE
STAGG 2-ft04i>

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1UOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės plis taus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Hudson, Mass.
Draugas C. K. Ui’b an pri

siuntė mums iškarpą iš Hudso- 
no Daily Sun, kuriame prane- 

i ša, kad mirė Juozas A. Sapai- 
la. Gyveno po 65 Main Street. 
Po 3-jų savaičių sirgimo, jis

mirė balandžio 16 d., Peter 
Ben Brigham ligoninėje. Ve
lionis Sapaila buvo dienr. Lais
vės skaitytojas ir narys Hud
son© Lietuvių Kliubo. Nepali
ko giminių.

Veikiausia, šiam raštui ei
nant spaudon, velionis bus jau 
palaidotas.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVU IR PILVO, HEMORRHOIDA1 ir k) 
tos Mėšlažamės 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 b- MOTERY?* 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu X-spinduliL 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrin. 
Hnkamą gydymą.

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

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

(Isist. 28 m J

Arti Union Square
Sekm 9 A M - 2 P M
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Ar Dar Ilgai Bus Karas ir Kas Toliau?
Kažin, ar Hitleris ir jo 

propagandos štabas pa
skelbs, kad ir Vokietijos 
aukso-' ■ rezervą amerikiečiai 
paėmė “pagal jo planą”? 
Kiekvieną kitos šalies pa
vergimą Hitleris teisino, 
būk “Vokietija ginasi.” Taip 

“gynėsi” nuo Čechoslovaki- 
jos, Lenkijos, Norvegijos ir 
net mažytės Luksemburgo 
valstybės.

Bet kada Raudonoji Ar
mija pradėjo pliekti hitle
rininkus, mušti ir varyti iš 
savo žemės, tai vokiečių 
pralaimėjimą naciai teisi
no, kad ‘jie pasitraukė pa
gal planą”, tai “liniją tie
sindami,” tai ’’liniją trum
pindami.”

Kada amerikiečiai, kana
diečiai ir anglai išlipo Eu
ropoj ir iš kitos pusės pra
dėjo hitlerininkus mušti, 
tai Goebbelis sakė, kad hit
lerininkai traukiasi “pagal 
planą.” Tas jų planas atve-; 
dė prie to, kad neužilgo A-
merikos, Kanados ir Angli- laimėjimų 
jos armijos iš vienos pusės, j 1941 metais, suprato, kad 
o Sovietų Sąjungos iš kitos * galų gale jie pralaimės ka- 
susivienys, pereidamos hit- ra. Todėl jie pradėjo ener- 
lerišką Vokietiją iš vakarų. gingai ruošti Trečią Pasau
li* rytų. jlinį Karą. Naujo karo pa-

Hitleriškos Vokietijos ga- ruošimui jie ėmėsi šių žy- 
las jau neišvengiamas, gių, kaip rašo Sovietų dien- 
KJausimas, ar dar ji ilgai 
priešinsis? Atrodo, kad tal
kininkams teks sukapoti fa- Į 
šistinės Vokietijos jėgas,1 
apsupti ir taip paskirai j ga]gtu finansuoti 
jas sunaikinti. Hitlerininkų; 
žvėriškumas ir barbarišku- į 
mas didelis. Jie tiek daug 
žalos žmonijai padarę, kad 
neturi drąsos sudėti ginklą 
ir pasiduoti, kad sulaikius 
tolimesnį bereikalingą krau
jo praliejimą.

žmogžudžius Pašaukti 
Prie Atsakomybes

Kiekvienos šalies išlaisvi
nimas atidengia vis baises
nes ir didesnes vokiečių- 
nitlerininkų žmogžudystes. 
Ištisi miestai ir šalys sunai
kinta, ištisos šalys pavers- i 
tos kapinynais. Neprisoti-; 
namas vokiškas žvėris žudė 
civilius žmones, senelius, 
moteris ir vaikus. Išgalvojo 
visokius būdus kankinimų > 
ir žudynių. Senovės barba-! 
rizmas, viduramžių žiau- ■ 
rūmas yra niekai, palygi- j 
nūs su Hitlerio barbarų ■ 
darbais.

Sovietų Sąjungos profe
sorius A. N. Traininas ra- j 
šo, kad Jungtinių Tautų; 
laimėjimai karo lauke ne
atneš pergalės, jeigu hitle
rininkai— žvėrys nebus pa
statyti prieš liaudies teis
mą ir tinkamai nubausti.

Jeigu hitlerininkai išsi
suks nuo bausmės, tai jie 
tęs savo pragaištingą dar
bą, provokuos Trečią Pa
saulinį Karą. Jie jo trokš
ta, jie nori matyti pasaulį 
sunaikintą, jie nori žmonių : 
kraujo, ir jie randa saul 
pritarėjų net ir lietuvių Į 
tarpe.

Išlaisvinimas E u ropos į 
reikalauja ne vien išlaisvi-! 
nimo jos iš po nacių vergi- , 
jos; taipgi neužtenką žmo-! 
nių papenėjimo, aprengimo , 
ir suteikimo jiems sąlygų 
iš naujo dirbti, tverti, bu- ; 
davoti ir demokratiškai gy
venti; reikalingas sunaiki- i 
nimas hitleriškų žvėrių, ku
rie maudėsi žmonių kraujo 
mariose, kurie kankino 
žmones ir niekino, kas tik 
yra žmoniška ir laisva.

Bulgarijos liaudies teis
imas tos šalies išdavikų, 
nuteisimas princo Kirilo ir 
jo hitleriškos šaikos, tai tik 
pradžia apsivalymo, tik 
pradžia kovos už šalies lais
vę. Dar daug hitlerininkų ir 
mussoliniečių laisvai gyve
na Italijoj, Belgijoj ir 

Trainin ma- 
vilkinama su 
kriminalistų 

atsakomybėn

Francijoj. O jie visi t^ sa
vo laisvę išnaudoja veiks
mams prieš žmonijos lais
vę.

Profesorius 
no, kad labai 
patraukimu 
mussoliniečių
Italijoj, kad hitleriniai ele
mentai Franci jo j, Belgijoj, 
Rumunijoj ir Finliandijoje 
deda desperatiškas pastan
gas, kad neleisti tų kraštų 
žmonėms demokratiškai, 
pagal didžiumos valią gy
venti, deda pastangas kenk
ti Jungt. Tautų galutinai 
pergalei. Ir pilnos pergalės 
ant hitlerininkų ir fašistų 
nebus tol, kol jų piktoji 
veislė nebus nubausta, kol 
liaudis neparodys jų pase
kėjams, kad ji gali juos su
valdyti ir atatinkamai nu
bausti.

Priešo Planai Trečiajam 
Karui

Hitlerininkai jau po pra- 
prie Maskvos

rastis “Pravda.”
(1) Suorganizavo stam- 

iš ku- j bią finansinę bazę, 
rios, po karo pralaimėjimo,

i. savo po
grindinį veikimą ir organi
zatorius Trečiojo Pasauli
nio Karo, kuris turės būti 
nukreiptas s u n aikinimui 
Sovietų Sąjungos.

(2) Išgelbėti pamatinius 
kadrus nacių partijos. Tam 
tikslui hitlerininkai tūks-
tančius savo propagandistų 
ir veikėjų aprūpino paspor- 
tais, suteikė jiems naujus 
(ne vokiškus) vardus, pini
gų Hr išleido į Ispaniją ar
ba Argentiną.

(3) Deda pastangas, kad 
išgelbėjus Vokietijos indus
trinę karo bazę — fabrikus 
ir dirbtuves. Yra davinių, 
kad dalį fabrikų perkraustė 
į Švediją. Vokiškieji indus
trijos magnatai gauna už
tarimo tarpe reakcinių ele
mentų .Anglijoj ir Jungt. 
Valstijose, kad palikus čie- 
lybėje Vokietijos industri
ją

(4) Stengiasi paruošti 
moraliai Vokietijos jauni
mą atkeršinimui už pralai
mėjimą Pirmo ir Antro Pa
saulinio Karo. Ir vysto pro
pagandą pasaulyj už Trečią 
Pasaulinį Karą.

(5) Hitlerininkai stengia
si pravesti Trečio Pasauli
nio Karo priruošimą prisi
dengiant “demokratijos” 
skraiste, neva išgelbėjimui 
“pasaulio nuo bolševizmo” 
ir “užtardami mažąsias 
tautas”, kurias vokiečiai 
fašistai patys buvo paver
gę ir pasirengę sunaikinti.

Hitlerininkai organizuoja 
teroristų gaujas, visokių 
plėšikų ir žmogžudžių bei 
nupuolėlių šaikas. Jiems 
bus geros visokios priemo
nės, nuo bjauriausio melo 
iki bombos ir peilio. Jie dės 
pastangų, kad suradus sau 
šalininkų nuo paprastos 
prostitutės iki senato ir 
kongreso nario. Jų visų bus 
tikslas ardyti Jungtinių 
Tautų vienybę, aštrinti esa
mus skirtumus, imtis pro
vokacijų, kad tik savo pa
siekus.

Ir jeigu mes gerai pamą
stysime, tai pamatysim, kad 
net neinant toli, tarpe pa
čių lietuvių, atrasime, kad 
tie patys redaktoriai, kurie 
1941 metais garbino hitleri
ninkų armiją, sakė,. kad 
“vokiečių armija pereis

per Raudonąją Armiją, 
kaip aštrus peilis pereina 
per sūrį”, kurie aiškino, 
kad “vokiečiai išvystė Lie
tuvoj naują lietuvį”, kurie 
mokino, kad būk “vokiečiai 
nesikėsina ant kitų tautų 
laisvės ir kultūros”, dabar 
dirba, kad pravedus šiuos 
Hitlerio generalio štabo 
planus. Jie neva stoja už 
“nepriklausomą Lietuvą”, o 
tikrumoj eina prieš Lietu
vos žmonių valią; prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, 
ruošia žmones, pasakoda
mi, būk tarpe Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos neišven
giamas karas, būk Amerika 
ir Anglija tuojau paskelbs 
karą, kai tik baigs mušti 
hitlerininkus. Pasakoja, 
būk Amerikos armija at
liks tą, ko negalėjo atlikti 
Hitlerio armija— sunaikin
ti darbo žmonių laisvą val
stybę.

Tie patys elementai, iš
vilioję iš Amerikos lietuvių 
ir valdiškų įstaigų pinigų 
neva Lietuvos žmonių pa
galbai, tuos pinigus naudo
ja propagandai už Trečią 
Pasaulinį Karą, siunčia 
Kvislingams, pabėgusiems 
nuo Lietuvos liaudies kerš
to, į Švediją arba Argenti
ną, į Porutgaliją ir Ispani
ją.

Arba paimkime susitari
mus . tarpe Roosevelto, 
Churchillo ir Stalino, tai 
rasime, kad tiems ponams 
kiekvienas nutarimas yra 
“neteisingas” ir “negeras”. 
Taip jiems nepatiko Mask
vos konferencijoj užsienio 
ministerių susitarimai, taip 
jiems nepatiko Teherano ir 
Krymo konferencijų tari
mai.

Kaip hitlerininkai- ir ja
ponai imperialistai niekino 
tuos nutarimus, taip ir tar
pe lietuvių tie elementai 
niekino ir niekina tuos nu
tarimus.

Tai yra darbas tų, kurie 
bijo žmonių laisvės, bijo 
demokratijos, bijo visuome
nės didžiumos valios, bijo, 
kad pasaulyj susidarys pa
dėtis, kad daugiau nebus 
galimi karai, kad Vokieti
jos hitlerininkai ant visa
dos pralaimėjo pasaulio pa
vergimo planus.

Jie bijo ir San Francisco 
konferencijos, kad ji nepa
vyktų, kad neapvienytų de
mokratinių ir laisvę mylin
čių šalių. Jie organizuoja 
visokias “misijas”, kurios 
baigiasi tuo, kad pasibrėžia 
dirbti, kad paruošus dirvą 
Trečiam Pasauliniam Ka
rui.

Bet kaip Hitlerio planai 
pavergimui pasaulio susmu
ko, susmuko pasimojimas 
sumušti Sovietų Sąjungą, 
tą galingiausią anti-hitleri- 
nę jėgą, taip susmuks ir jų 
pastangos išgelbėtą hitleri
ninkus nuo galutino karo 
pralaimėjimo, nuo teisingo 
liaudies teismo ir pakenkti 
pasaulio taikai ateityj!

D. M. šolomskas.

2 raudonieji punktai už 
kiekvieną svarą pa
naudotų riebalų, jūsų 

atnešamų pas 
mėsininką!

DAUGIAU TAUPYK 
PANAUDOTŲ RIEBALŲ 

4 IKI JAPONAI BUS 
SUPLIEKTI

(((.

Extra Raudoni Punktai 
ATEIK IR GAUK JUOS

Wilkes Barre, Pa.
•P • » ... > *• .» <

ALDLD 12-to Apskričio Kon
ferencija ir Prakalbos

Draugo V. Andrulio pra
kalbų maršrutas pavyko ge
rai. Dabar rengiamės prie Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
12-to Apskričio Konferencijos, 
kuri įvyks sekmadienį, 20 d. 
gegužes, 1 vai. po pietų, 325 
E. Market St., Wilkes Barrėj. 
Visos kuopos stengkitės pri
siųsti delegatus ir dalyvaukite 
laiku. Po konferencijos bus 
užsikąsti ir išsigerti.

Vakare, kaip 7:30 vai., toj 
pat svetainėj Antanas Bimba 
sakys prakalbą apie Lietuvos 
padėtį ir svarbius pasaulio 
įvykius. Visus ir visas kviečia
me dalyvauti.

Mūsų apskričiui lenktyniuo
ti naujų narių reikale nėra 
daug dirvos. Mes vos išlaiko
me senus narius, išskiriant 
Binghamtono kuopą. Neseniai 
mirė Juozas Bataitis ir Kazi
mieras Randarčikas, daugelis 
iš kasyklų srities išvažiavo ki
tur dirbti, mat, daugelis sako, 
kad darbas prie anglies kasi
mo, tai katorga. Todėl yra 
sunku gauti naujų narių, bet 
mes bandysime, bandykime 
prirašyti prie organizacijos 
savo vaikus, jaunuolius, nes 
jiems centras parūpins anglų 
kalboj knygas.

Būtų labai malonu, kad 
apskričio konferencijoj daly
vautų delegatai nuo IJLD 20 
kuopos iš Binghamtono. Tai 
mūsų apskrityj yra didžiausia 
ir veikliausia kuopa, gal ji 
duotų mums patarimų, kaip ir 
kitur veikti.

Laiškai yra išsiųsti visoms 
kuopoms kviečiant į konferen
ciją. Išrinkite delegatus, pada
rykite naujų ir gerų sumany
mų ir dalyvaukite. Atminkite, 
kad konferencijoj dalyvaus ir 
Centro Komiteto pirmininkas 
Antanas Bimba, tai jis duos 
gerų sumanymų.

M. Kalauskas.

Laisvės piknikas įvyks lie
pos - July 1 d., bus Klaščiaus 
Clinton Park, Maspeth, L. L, 
N. Y.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Raimės Mirties ......_ M 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos_ ......  15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes .....   10c
Celibatas, Mrba Nevedusių Kunigų

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

ir Paskandino Hudson Upėj— 
su meilužės paveiksiu............ 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 {Statymo, su 

paveikslais ................................ 25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

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

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

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

Sebūklingas Zerkilaa .......................... 25c
DVARINE PANA, graži 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 uokeiktos 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......v..........  10c
Lengvas Būdas Išmokt 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

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
vietoj ji randasi ir kaip kankina 30c

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

ŽOLES 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 Užsisenėjusio 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Ndo 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 
po 85c;

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
Išbėrimų $1.25.

Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 pakeliai 
už $1.

M. ŽUKAITIS 
834 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINISTAI
PATYRĘ

KREIPKITĖS

John J. Nesbitt, Inc.
STATE ROAD & RHAWN ST., 

HOLMESBURG, PA.
(103)

VYRAI
PRIE NUOLATINIO 
FABRIKE DARBO

POKARINE PROGA.

ANTIPYROS CO.,
1175 MANHATTAN AVE., BROOKLYN.

(99)

VYRAS 
Pagelbėjimui priėmimo departmente. 

40 valandos, 5 dienos.
DURST MFG. CO., 462 BROADWAY, N.Y.C.

(99)

VYRAI 
JAUTIENOS NUO KAULŲ 

NUĖMIMUI
APDIRBIMŲ MAŠINOS 

OPERATORIUS 
PAGELBININKAI 

Pilnam ar daliai laiko. 
Armijos kontraktas.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
D. FULLERTON & CO.

River Street, Kampas Keen St., 
PATERSON, N. J.

(99)

AUTOMOBILIU
VIRŠŲ VYRAI

Ateikite ir dirbkite čia tiek valandų ar tokiu 
laiku, kada tik jūs galite. Pritaikysime viską 
jūsų patogumui, kaip galite, dalį laiko, ar 
nuolatiniam darbui, ar darbui nuo kavalkų.

Aukštos algos. Ideališkos darbo sąlygos. 
Prisilaikoma WMC taisyklių.

Kreipkitės tuojau.
RELIABLE AUTO 
REFINISHING CO.,

402 New Brunswick Avenue, 
Perth Amboy, N. J.

Šaukite Perth Amboy 1-0603 ar po 6 P.M. 
ir Sekmadieniais, Perth Amboy 4-0131.

(99)

PAPRASTI DARBININKAI
ir

PAGELBININKAI
Darbas prie lokomotyvų budavojiinų 

karo pasttangom. Gera alga, viršlaikiai 
ir pakilimai kai tinkamai.

Klauskite jūsų artimiausio USES Ofiso 
susisiekimui su

BALDWIN LOCOMOTIVE 
WORKS

Chester Pike, Eddystone, Pa.
(97)

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. J. Phone PASSAIC 3-4327
______________________________________ (104)

VAGONŲ KROVIKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

BUTINA PRAMONĖ 
KRAMER BROS. 

FREIGHT LINES, INC.
303 PATERSON PLANKROAD, 

CARLSTADT, N. J.
PHONE RUTHERFORD 2-8404 

Prisilaikoma WMC Taisyklių
(98)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ATYDOS!!!
PRIŽIŪRĖTOJAI - 

ŠAUDYKLIUOTOJAI
AR JIEŠKOTE DALIES LAIKO 

DARBO SAVO ATLIEKAMU 
LAIKU, AR NUOLATINIO DARBO 

PASITIKIMOJE. FIRMOJE ?
ŠAUDYKLIUOTOJAI

IR JAUNOS MERGINOS MOKYTIS PRIE 
SAURER MAŠINOS, DIENINIAM DARBUI.

PRIŽIŪRĖTOJAI
PATYRĘ PRIE 15.YD, SAURER MACHINE, 

DALIAI LAIKO PO 6 VAKARAIS.

MODĘRN ART CO.
801 76th ST., NO. BERGEN, N. J.

,.... . . ------ - . .................... (103)

»sr Needs Money—YOURS!

Xhls war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
wit caii muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him With a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 Or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United Statai 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. «

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
Nelavintų Darbininkų

DIENINIAMS AR NAKTINIAMS ŠIFTAMS 
NUOLATINIS DARBAS DABAR IR PO KARO.

Kreipkitės:

JOSEPH DAVIS PLASTICS CO.
SCHUYLER & QUINCY AVES., 

KEARNY, N. J.
Važiuokite autobusu No. 40 nuo Newarko iki Quincy Ave., Kearny.

(101)

VYRAI
PRIE 

KARINIO DARBO
Pramonėje, kuri operuoja pilną 

laiką taikos ir karo metu. 
Išsilavinimo Nereikalaujama 

PROGOS VIRŠLAIKIAM 
UŽ LAIKA IR PUSĘ 

IR DVIGUBAI.
APMOKAMOS ŠVENTES IR 

V AKACIJOS.
GREITI PAKILIMAI

Linksmos darbo sąlygos.
Prisilaikoma WMC Taisyklių

Kreipkitės j
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.
(100)

VYRAI - VYRAI 
PRIE

BŪTINOS MAISTO IŠDIRBYSTES
DAUG VIRŠLAIKIŲ

KREIPKITĖS, JACK GOLDENHORN, SUPT.
JOE LOWE CORPORATION

601 W. 26TH ST., (9-TOS LUBOS) N.Y.C.
(97)

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. «
(97)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

Ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(98)

VYRAI
ABELNAM DARBUI 

Tcc Cream dirbtuvėje. 
Patyrimas Nereikalingas. 

GERA ALGA
SEKMADIENį NEDIRBAMA.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

PIONEER ICE CREAM DIVISION 
THE BORDEN COMPANY 

564 — 20TH AVE., 
PATERSON, N. J.

 (97)

REIKALINGAS VYRAS 
DABAR 

CHEMIKALŲ 
PRAMONĖJE

Didelė chemikalų įstaiga reikalauja ne
patyrusio vyro mokytis operuoti chemiškus 
įrengimus. Gera proga tinkamam vyrui. 
Turi būt su palinkimu pradėti nuo apa
čios. Pažangūs pakėlimai; geros darbo 
sąlygos; pensijos planas ir apdraudos 

pašalpos darbininkams nemokamai.

KREIPKITĖS
CHARLES LENNIG & CO.,

5000 RICHMOND STREET, 
PHILADELPHIA (BRIDESBURG)

Or U.S.E.S, 4417 Frankford Ave.

(98)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN ;
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba.

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(102)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TOOL MAKERS (2) 
LATHE OPERATORIAI

Linksmos Darbo Sąlygos
58 V2 Valandos Į Savaitę 

Pokarinė Proga
WILLIAM KARL & SONS

62-22 METROPOLITAN AVENUE
MIDDLE VILLAGE, L. I.

.(98)

VYRAI IR BERNIUKAI
Lengvas Darbas 

$24 — 40 VALANDŲ 
Laikas ir pusė už viršlaikius

KREIPKITĖS Į KRAUTUVĘ 
2071 FULTON STREET 

BROOKLYN.
(97)

VULKANIZUOTOJAI
Reikalingi į vulkanizavimo kambarį

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS 
Moderniškas fabrikas 

Patogios Valandos.

BŪTINA PRAMONĖ
Prisilaikoma WMC Taisyklių

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
(97)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

JAUNOS MERGINOS
PAKAVIMUI MAKARONŲ 

Kreipkitės
NATIONAL MACARONI 

MFG. CO.
18 PASSAIC STREET, 

GARFIELD, N. J.
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 

_______________________________________(97)

MOTERYS
OFISŲ VALYMUI 

GERA ALGA!
Prisideda bonai už naktinį darbą. 

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

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

(99)

VALYTOJOS IR PROSYTOJOS, patyrusios, 
reikalingos prie suknelių.

EMEL MANUFACTURING CORP., 
77 RICHMOND ST.. (3-čios lubos) 
NEWARK, N. J. MARKET 3-9899 

101

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

AMŽIAUS 18 IKI 50 
LENGVAS DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
LABAI GEROS ALGOS 

KARINIS DARBAS 
EKSTRA MOKESTIS UŽ VIDURNAKČIO 

ŠIITUS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

Approved Equipment Mfg. Co. 
27 Eighth Street. PASSAIC. N. J.

PASSAIC 2-1769 — PASSAIC 2-2569
101

MERGINOS IR MOTERYS
Pakavimui Cookies
BŪTINA* PRAMONE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
$28.60 už 48 Valandų Savaitę 

Pradžiai
Poilsio periodai ir Muzika 

Kreipkitės
GRAND CAKE 

84 HOPKINS STREET 
Brooklyn.

_______________________________________ (X)

MERGINOS-MOTERYS 
Dirbti Prie Singer Sewing Mašinų 

TAIPGI MERGINA ABELNAM 
DARBUI 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

PERFECT WEAR NOVELTY 
26 Waverly Place, N. Y. C.

(100)

MERGINOS (6)
Gera Alga.

40 Valandų Savaitė, laikas ir pusė už 
A viršlaikius.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lengvas Fabriko Darbas.

UTILITY SUPPLY CO.
188 WATER ST., N. Y. C.

WHITEHALL 3-6950 
_______________ a________________ L221 
MOTERYS ruošiavimui naujų sveterlų at

karpų. Geros darbo sąlygos. Gera alga.
HELLERMAN WASTE CO., • 

65 GEORGE STREET. BROOKLYN. 
(Tarpe Central & Wilson Avea.).

(98)
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Do-Re-Mi
Rehearsals For This Week: 

Wednesday, April 25th re
hearsal will be for the girls 
only.- Thursday, April 26th — 
for men only. Friday, April 
27th Aido Chorus is sched
uled to sing at the American 
Lithuanian 
where May
and a meeting to gredt the 
San Francisco Conference is to 
take place. Before going to 
the Club entire Chorus will 
have a short rehearsal. Ali re
hearsals will begin not later 
than 8 P.M., at Laisve Hall.

Citizen’s Club, 
Day celebration

into the Chor- 
černe vienutė.

We Welcome 
rus Miss Nellie 
who followed the example of 
her sister Mary. Hope your 
association with the 
will be a long lasting 
pleasant one, girls.

and a

Invited 
in 

Or- 
June 17. 

. picnic,

Chorus Has Been 
and accepted to participate i 
programs of Baltic Nat. 
ganizations’ picnic, 
Also at the Laisve’s 
July 1st.

A Happy
Franeone 
charming 
ber who 
birthday 
ril 18.

Happy

Ko Sulauksime iš San
F rancisco? Kas ir Kaip 

Nustatys Taiką?
šiais ir kitais svarbiausiais 

pasauliniais klausimais girdė
sime prakalbas šį penktadienį, 
balandžio 27-tą, Piliečių Kliu- 
bo salėj, Pirmos Gegužės pa

rų asi-m i n ė j i m u i su ša u k ta m e 
niame mitinge. Kalbės:

Antanas Bimba 
Domininkas M. Šolomskas 
Rojus Mizara.
Dainuos Aido Choras, 

vybej. savo mokytojos 
nos Anderson.

Pradžia 7 :30 vakaro.
Visi kviečiamiga nemokama.

vado-
Aldo-

Jžan-

kada žmonės 
savo krašto ir 
lų sprendime.

Birthday
Pakali, a 

little Chorus 
celebrated her 10th j
on Wednesday, Ap-

Už poros savaičių po to, kai 
nežinomas skenduolis buvo 
rastas North Upėj ir palaido
tas pamestinių kapuose, neži
nomas asmuo telefonavo poli- j 
cijai kai ką. Po to lavonas bu- ! 
vo atkastas, tyrinėjamas ir pa-! 
tii'ta, jog pirmajame apžiūrė
jime lavono pražiūrėta, kad jis1 
buvo iš užpakalio peršautas 
pakaušiu.

Nušautasis buvo Nunzio P 
lagonia, 21 m., gyvenęs 5f 
Hendricks St., Brooklyne. Tu-j 
rėjęs policijos rekordą, bet bu- į 
vęs paleistas pataisoms. Pas
kiausia buvęs matytas patai-1 
soms paleistų prižiūrėtojo raš-1 

pereito
sa-! paukštieną nelegališkomis juo-j Pradėjo tyrinėti, kas ir dėl ko Į 

nužudė.

Piešinių Paroda
Elsa Tennhai'dt išstatė sa

vo kūrinius parodai Moderni 
Art Studijose, 637 Madison! 
Ave., New Yorke, šis yra pir
mas jos išstojimas mūsų mies
te. Paroda tęsis iki 30-tos šio! 
mėnesio. Tennhardt mokinosi j 
Vokietijoj, Anglijoj, Franci-

nėliams, kištis? O kada žmo
nės nesikišo, reakcininkai iš
augino fašizmą ir karą.

Ar jūs norite, kad < .......— I .jūsų jauniems vaikams ir anū
kams nereikėtų kariauti, kai])' 
kad .iūsų sūnūs šandien ka-j 
riauja? Jeigu norite taikos,! 
jūs privalote, kaip amerikiečiui 
perspėjimas prie gelžkelių, • užklupo bučerius 
prie pavojingų skerskelių 
ko: sustoti, pasidairyti, klau-idojo turgaus kainomis, tūli j Ji 

Jūs privalote žinoti iki! taip išsigando, kad vištas nu-i 
“ "i namo ir iš ten parda-j 

telefonu savo ištiki-Į 
k os tu m e r i a m s, kuri o m s 
nieko nereiškia.

ateityje -i0.)- Piešinių ii- braižinių paro
das. yra turėjusi užjūriuose ir 
Amerikoj e.

Kada New Yorko moterys I 
prieš Velykų šventes grupėse!

parduodant! tin ė j

sytis. <
smulkmenų, kas ir kaip pade-| sivežė 
da įsteigti pastovią taiką? Kaslvinėjo 
ir kaip kenkia, pastoja kelią miems 
taikai. i doleris

Dalyvaukite šiame Pirmos;
Gegužės minėjime! Išgirskite| 
apie taiką 
draugus ir priešus! Pasveikin-į 
kito San Francisco konferen
ciją ir tarkite žodį, ko iš jos 
pageidaujate! Sužinokite, kuo-

New Yorke, 
San Francisco

pataisoms. Pas-

gruodžio 18-tą. I

.Scena iš naujos filmos “A Royal Scandal,” apie ka
ralienės meiles ir meilužius, rodomos Roxy Teatre, 7th 
Avė. ir 50th St., New Yorke. Komedijoj žvaigždinėse 
rolėse Tallulah Bankhead, Charles Coburn, Anne Bax
ter, William Eythc ir kiti geri aktoriai.

Brooklyno du berniukai,! 
' Raymond- Taylor ir Robert' 
Goldrich, atliekamos popieros 
rinkimo čampijonai, pereitą 

[mėnesį vienas surinkęs 2,044 
svarus popieros, o kitas 2,000. 
Abu yra tik 14 metų amžiaus.

r LIETUVIŠKASTRAKTYRIUS
Į (VALGYKLA IR ALINft) 
i Didelis pasirinkimas visokių 
j? Vynų ir Degtinės.
f Kasdien Turime Karštų
į Užkandžių

Juozas Zeidat
( Savininkas

i 411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA S

minėjime! Išgirskite OPERETĖS “KUPROTAS 
mylinčio pasaulio | OŽELIS” AKTORIŲ ATYDAI

Šiuomi pranešu, jog operetės vai
dinimas Great Nccke įvyks 13 d. 
geg. Visų aktorių prašome jsitėmy- 
ti ir būti pasiruošusioms tam dar
bui. —- George Klimas. (97-98)

GRABORIUS-UNDERTAKER
Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BRO OKI. YN
Telephone: EVergreen 8-9770

HELP WANTED

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

Buvo laikai, 
1 neturėjo balso 
‘ pasaulio reik;
Paskiau atėjo laikas, kad dau
gelio kraštų žmonės įstatymiš
kai gavo tą teisę, bet ja nesi
naudojo. Juos reakcininkai ap
gavo. Jiems sakė, kad rūpes
tis politika, tai profesionalų | mi jūs, būdami 
politikierių darbas. Jie mums i galite padėti 
sakydavo — Ko jums, neišma-, konferencijai įsteigti taiką.

YI Veteraną Atleido Nuo Moterą Masinis Mitin- 
Bausmės už Seną gas Akstinti Karo Bony 

Prasikaltimą

SUSIRINKIMAI
SVARBUS SUSIRINKIMAS

PASTOVŪS DARBAI 
Su Pokarine Ateičia

m c m-1

Birthday to Loon 
our genial white-' 

headed Base who claims lie 
became 69 years young Satur-' 
day, April 21st.

Mr. Grikštas, may we also 
share your joy upon returning' 
of your son Bonaparte from 
military service? Hope we can 
soon celebrate 
your other son 
the service!

Kampanijai

the return of 
who is still in

Uis merits

Let’s Seat Mr. Žilinskas, the 
father of our teacher, upon 
a seat of honor.
are: Good attendance, as he
never missed a rehearsal with
out a real cause: he takes 
care of the song albums: ho 
remained with the Chorus 
through it’s brightest and the 
darkest days... Need 1 say 
more ?

seemsRemember May 5th, 
to be very appropriate slogan 
for this time. May 1 hope to 
see ail the new, as well as 
veteran Chorus members, at

Prieš trejetą metų jaunas 
Alfonso Romano buvo atsidū-' rų 
ręs prieš teisėją Goldstein už I 
muštynes. Tuomet jį teisėjas j .j u i įvyko ant didžiojo knygy 
paleido pataisoms su sąlyga, | 
kad jis eis kariškon tarnybon. į 
Romano išėjo. Atbuvo 21 mė
nesį užjūriuose, kariavo Nor-

Į mandijoj ir Belgijoj, buvo su- j 
žeistas ir dėl to dabar paleis- i 
tas iš armijos, kaipo garbingai j 
atsitarnavęs.

Pereitą pirmadienį jis stojo Į tą.
prieš tą patį teisėją išsiaiškin- Ištisos valandos programą 
ti savo padėtį. Jį, kaipo gerai i pildė pačios moterys. Benas 
užsilaikiusį, visai atleido nuo į taip pat buvo moterų, iš Wac. 
bausmės už senąjį prasikalti-■ 
mą su patvarkymais ir I 
kaltinimą panaikino. Ten pat į 
buvo pasiūlytas jam ir darbas. į

Teisme buvęs karui Paren- į 
kamosios Tarnybos direktorius j 
McDermott, taipgi ir prokuro
ro padėjėjas užgyrė teisėjo 
nuosprendį.

Brooklyno ir apylinkės Skyr. LPT I 
Komiteto susirinkimas įvyks kol - Į 
virtadienio vakare, balandžio 26 d., į 
Laisvės salėje. Dalyvaus iš Russian i 

| War Relief atstovas ir plačiai aiš- j 
i kins svarbą Russian War Relief i 
šaukiamos tautų konferencijos.

Pirmasis uniformuotu mole- Kiekviena* LPT B’klyn Skyr narys, 
‘ gnus laišką, kur) turės parnešti sa-

masinis mitingas moblliza- vo draugijai. Taipgi svarstysime Pa-Į 
Į ciįai 7-tos Karo Paskolos va-j rengimo ir Brooklyno lietuvių šau-I 

; klausimą, j 
ateikite j su- j 
neatsilankymas ! 
— J. W. Tam-1 
pirmininkas.

j kiamos 
j Draugai, 

no laiptų, New Yorke, pereitą į sirinkimą, 
pirmadienį. Buvo sušauktas j trukdo mūsų darbą, 
tikslu suverbuoli 200,000 sonas’ LPT!' 
nevvyorkiečiu liuosnorių užra- Į 
šinėti karo bonus.

7-tos Karo Paskolos kampa
nija oficialiai prasidės gegu
žės 14-tą, baigsis birželio 30-

konferencijas 
būtinai visi 

jūsų

LPTK 
(97-98)

Egzaminuojam Akis,
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

^3 ! Pradėjo Verbuoti Bony 
Pardavėjus

New Yorke susidūrus trokui 
all rehearsals and at our con- b’ busui prie 10th Ave. ir 39th 
cert?! A. C. C.1 St., sužeista 13. keleivių.

• New Yorko mieste prasidė
jo mobilizacija liuosnorių par
davinėjimui 7-tos Karo Pasko
los bonų. Siekiama su verbuoti 
200,000 Blue Star Brigadiers. 
Užmiestyje New Yorko vals
tijoj tikimasi turėti 500,000 to
kiu liuosnorių. € *•

Yra Žmonių Galinčiu 
Amžinai Mylėtis

me-1 
ata-.

Mrs. Justina Burns, 75 
tų, rasta mirus nuo širdies 
kos savo apartmente, 136 E. i 
13th St., New Yorke. Už ke
lių valandų kaimynai pašaukė 
policiją skubintis pagalbon jos 
vyrui William, 76 metų. Jis! 
perrėžęs sau gerklę bandyme 
nusižudyti. Nuvežtas Bellevue 
ligoninėn. Jo padėtis esanti 
kritiška. Burns’ai išgyvenę po
roje virš 50 metų ir, matomai, 
neįkyrėję viens kitam.

Butler Pasitraukė Iš 
Columbia Prezidento
Dr. Nicholas Murray Butler 

pereitą pirmadienį rezignavęs 
iš Columbia Universiteto pre
zidentystės. Universiteto trus- 
tistai rezignaciją priėmę, bet 
kito prezidento dar nepasky
rė, nebuvę tam pasiruošę, nes 
šio prezidento rezignacija iš 
anksčiau nebuvusi numatyta. 
Tačiau Butler pasiliksiąs ir to
liau “veiklioje tarnyboje.”

Butler tą vietą užėmė kaipo 
veikiantysis prezidentas spa
lių mėn., 1901 m. Tapo paskir
tas prezidentu sausio 6, 1902 
m. Šio mėnesio 2 jam suėjo 83 
metai amžiaus.

Daliai laikui ar pilnam laikui darbai vy
rams ir moterims prie Rerai mokamo 
darbo, pavyzdinROj skalbykloj Brooklyne. 

Rašykime, telefonuokite ar ateikite 
asmeniškai pasitarimui.

Pilgrim Laundry, Inc.
1102 Prospect Avenue

Brooklyn 18, New York
Tel. SOUTH 8-45G7.

Į DANTŲ GYDYTOJAS

(DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

i

iĮ
VALANDOS: įtV Xre

Penktadieniais uždaryta.L

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

SKELBKITES LAISVĖJE

CHARLES1
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Gražuolė Jan Clayton ir ne prastesnis John Raitt vai
dina meilužius naujame Richard Rodgers ir Oscar 
Kammerstein 2nd muzikališkame veikale “Carousel,” 
kuris pradėta vaidinti balandžio 19-tą, Majestic Tea
tre, 44th St. ir Broadway, New Yorke. Stato scenon 
Teatro Gildija. Muzika yra Rodgers’o, Hammersteino 
veikalas ir eilės ,Agnes de Mille šokiai, Mamoulian di
riguojama.

F<oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

STOKES
Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

0F1CIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija fiapoj 
Tclcf.: GR. 7-7553

< 2539 
DETROITE: į

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

1 Woodward Avenue 
( 602 Hofmann Bldg.

JONAS
512 Marion St.

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 SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tek EVergreen 4-9808

LITUANICA SQUARE ^3

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

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

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

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

Ateikite pasimatyti su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MDH

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-869?

v

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

t

MkU.IRJ

PITS

Persodinam Deimantus jums belaukiant.

Bulovą, Benrus, Gruen, Longine*,
Jules, Jurgensen.

Turime ekspertus taisymui laikrodžių
ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

VERI-THIN RYTHM... n-i.wd Pramio.
movement Smartly ttyled yellow

ROBERT
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.

II




