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Palikime Jiems Išspręsti.

Rašo A. BIMBA

Iš spaudos matyti, kad Ko
munistų Politinė Sąjunga tik
rai ir nuoširdžiai remia mūsų 
šalies naująjį prezidentą. 
“Daily Worker” daug apie tai 
rašo. Dienraštis tvirtai tiki, 
kad prezidentas Trumanas lai
kysis Roosevelto politikos. Jis 
savo pareigas pradėjo gražiai 
ir konstruktyviškai.

Komunistų įtaka Amerikos 
darbo masėse gana didelė. To
dėl jų aiškus ir tvirtas atsišau
kimas į visuomenę, kad jinai 
suvienytomis jėgomis remtų 
naująjį prezidentą, yra didelės 
reikšmės.

No. 98

sekmadienį masinis
Baltimorėje buvo

Pereitą 
mitingas 
gražiai priruoštas ir išėjo ge
rai. Baltimoriečiai dar kartą 
parodė savo nuoširdų duosnu- 
mą Lietuvos žmonėms. Jie ir 
šiame mitinge sudėjo $670. 
Kai kurie aukojo stambias su
mas. Dėkui jiems visiems.

Beje, tik prieš keletą dienų 
pirmiau mitingą turėjo smeto- 
nininkai. Kalbėjo ponia Raste
nienė, brolis Valaitis ir ponas 
Rastenis. Kalbėjo apie “misi
ją,” verkė ir prašė aukų. Su
rinko tik $70!

Vadinasi, baltimoriečiai ne
nori smetonininkų hitlerines 
“misijas” remti.

Dirvoje (bal. 20) apie tai 
rašo kazionas smetonininkas 
Jaras ir skundžiasi, kad juos 
tiesiog suėdę ’’stalincai” ir ko
kia ten “boba.” Girdi, išgirdę 
apie jų prakalbas, “stalinčiai 
atidarė savo raudonas gerkles 
ir pradėjo gvoltu šaukti dirb
tuvėse ir gatvėse, kad fašistai 
nori Lietuvą atiduoti na- 
ziams.”

sa
ne 
tai

Seniau Lietuvoje žmonės 
kydavo: “Viena bėda tai 
bėda, bet dvi-trys žmogų 
suėda.” Taip ir Baltimorėje 
atsitiko. Jaras skundžiasi, kad 
“Nuo komunistų neatsiliko ir 
tūla vietinė boba, kuri davė 
darbo savo palaidam liežu
viui.”

Kas pikčiausia, tai, kad ta 
“boba” esanti grigaitinės vie
nos ir drįsus su savo liežuviu 
išstoti prieš smetonininkus!

Ar tai reikia stebėtis, jeigu 
tasai smetoninių misionierių 
mitingas išėjo taip mizernai ?

D. M. šolomskas gavo laiš
kutį. Rašo K. Romikaitis ir M. 
Romikaitienė iš Reading, Pa. 
Tai labai seniai pažįstami 
draugai. Laiške randasi ir 
“money orderis” ant viso šim
to dolerių.'Abudu draugai au
koja po $50 
nėms!

Lietuvos žmo-

22 d. clevelan- 
didelj parengi-

Balandžio 
diečiai turėjo 
mą. Jie minėjo Lietuvių Litera
tūros Draugijos 30 metų su
kaktį ir pagerbė savo seną 
veikėją Juozą žebrį proga jo
jo 40 metų visuomeninės dar
buotės. Jie irgi žadėjo pasi
darbuoti Lietuvos žmonių pa
ramai. Rezultatų dar negirdė
jau. Nemanau, kad jie pra
lenks baltimoriečius.

Dabar einA vajus už pasiun
timą Lietuvos žmonėms gyduo
lių. LPT Komitetas nori grei
tu laiku pasiųsti nors už de- 
sėtką tūkstančių dolerių.

Tai gražus ir garbingas pa- 
simojimas. Komiteto pastan
gas turėtų paremti visi savo 
senojo krašto mylėtojai.

Kryžiokų spaudoje keliais 
atvejais buvo dejuojama dėl 
generolo Vitkausko. Girdi, jau 
jo nebesigirdi, jau jis “likvi
duotas.” Bet štai Vilniuje įvy
ko Lietuvos valstiečių suva
žiavimas ir jame ugningą pra-

(Tąsa 5-me puslapyje)

Darbo Žmonių 
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RAUD. ARMIJA NAIKINA NACIUS BERLYNO “SUBVĖSE”
AMERIKONAI NUTRENKĖ Jungi. Tautu Konle-' 
m.. . nTvivi i c «« ___ w DAUGIAU KAIP PUSEHITLERININKUS 28 

MYLIAS ATGAL
rencijos Pradžia 

San Franciscoje

{D

Paryžius, bal. 25. — Tre- 
čioji Amerikos armija per 
dieną nubloškė vokiečius 
dar 28 mylias atgal, užėmė 
vietas už 32 mylių nuo Aus
trijos ir pasiekė Dunojų a- 
biem pusėm Regensburgo, 
tvirtoviško nacių miesto. 
Septintoji amerikiečių ar
mija išmušė vokiečius iš 
pozicijų už 40 mylių nuo 
Miunicho. Pirmoji ir De
vintoji jankių armijos stū- 
mė nacius atgal palei Mul- ir pasidavė. Bėga
de ir Elbos upes, į vakarus nacių junginiai nuo Sovie- 
ir pietų vakarus nuo Ber- tų karių pas amerikiečius.

_ i radijas Italijoj anglai artėja prie 
kad Sovietų ka- Brenner tarpkalnės, vedan- 

riuomenė pasiekė Elbos upęjčios į Austriją.

lyno. Hamburgo radijas 
pranešė

3,140,000 JAPONU TA
PO JANKIU BOMBŲ 

AUKOMIS
San Francisco. — Japoni

jos radijas pranešė, jog 3 
milionai 140 tūkstančių ja
ponų tapo Amerikos bom- 
banešių aukomis per pasku
tines šešias savaites. Japo
nų radijas nepasakė, ar jis 
aukomis vadina tik užmuš
tuosius ar prie aukų pri
skaito sužeistuosius ir 
namius. Vien Japonijos 
tamiestyje Tokio buvo 
100,000 nukentėjusių 
amerikinių bombų.

Sostinėje Tokio tuo 
pu sunaikinta 510,000 
mų; Osakoj 130,000, Nago- 
yoj 60,000 ir Kobe 70,000 
namų. Šie keturi miestai y- 
ra didieji fabrikiniai Japo
nijos centrai.

Septyni pramoniniai To
kio apskričiai kuo ne visai 
sunaikinti, sakė Japonijos 
radijas.

be- 
soš-

nuo

tar-
na-

HITLERINIU ŽVĖRIŠKUMŲ 
JUDAMIEJI PAVEIKSLAI 
RODOMI LR AMERIKOJE
New York. — Amerikos 

armijos signalistai yra pa
gaminę judamuosius pa
veikslus, kurie parodo žvė
riškus nacių darbus prieš 
kitataučius darbinėje sto
vykloj arti Ohrdruf ir kon
centracijos stovykloje ties 
Holzen, Vokietijoje.

Tie judžiai jau perleisti 
penkioms judamųjų paveik
slų kompanijoms ir bus ro
domi New Yorke ir kituose 
Amerikos miestuose, prade
dant šį ketvirtadienį.

Tuose paveiksluose, tarp 
kitko, matyt, kaip ameri-

AUKŠČIAUSIAS SOVIETAS GILIAI PAGERBĖ PREZ. ROOSEVELTA
Maskva. — Į Sovietų Są

jungos Aukščiausios Tary
bos (seimo) sesiją susirin
ko daugiau kaip 1,000 dele
gatų baalndžio 24 d. Grei
tai po susirinkimo latsidary- 
mo ir dalyvaujant premje
rui maršalui Stalinui, buvo 

22 mylių frontu tarp Ber
lyno ir 
Numatoma 
kiečių susijungimas 
Raudonąja Armija.

Amerikos kariuomenė tą 
pačią dieną suėmė 12 vokie
čių generolų ir tūkstančius 
jų kareivių, kurie dar ne 
visi suskaityti. 1,500 vokie
čių tarp Berlyno ir Leipzi- 
go, nusigandę rusų, patys 
perbėgo į amerikiečių pusę 

. ir kiti

Dresdeno frontų. Jungt. Tautų konferencijos 
greitas ameri- visuotina sesija skirta atsi- 

su i daryt trečiadienį 7:30 vai. 
j vakare, Opera House sve
tainėje. Atvyko delegatai 
nuo 46 Jungtinių Tautų. 
Jie svarstys ir spręs suma
nymus pasaulinei taikai ir 
saugumui išlaikyti po da
bartinio karo.

Radijo stotys paruoštos 
prez. Trumano kalbai iš 
Washington© pačiam kon
ferencijos atidarymui 7:30 
vai. vakare, taip pat sekan
čiam Amerikos valstybės 
sekretoriaus Stettiniaus ir 
Californijos gubernatoriaus 
Warreno kalboms. ‘į

Jeigu nesusitars Sovietų 
užsienio reikalu komisaras vCechoslovaky Vadas 

Masaryk Prašo Dra
bužių Karo Aukoms

New York. — Jan Masa
ryk, Čechoslovakijos užsie
nio reikalų ministeris, vy
riausias čechošlovakų dele
gatas į San Francisco kon
ferenciją, pareiškė, kad 
verktinai reikia jo tautie
čiams visokių drabužių ir 
avalų. Jis, pirmojo (Jecho- 
slovakijos prezidento T. G. 
Masaryko sūnus, telegrafa
vo iš San Francisco Jungt. 
Nacion. Drabužių Rinklia
vai, kurios galva yra Hen
ry J. Kaiser. Savo telegra
moje Jan Masaryk dėkojo 
amerikiečiams už šią ir ki
tokią pagalbą Čechoslovaki- 
jai.

United National Cloth
ing Collection, padėvėtų 
drabužių rinkliava Jungtin. 
Tautoms, oficialiai eina iki 
balandžio 30 d. įimtinai. Ši 
įstaiga siekia surinkti bent 
150 milionų svarų padėvė
tų, bet dar naudingų, dra
bužių, čeverykų ir lovom 
reikmenų.

Naciai Neteko 11 Mil.
Kariu Rytuose

Maskvos radijas pranešė, 
kad rytiniame fronte viso 
buvo užmušta bei suimta 
jau 11 milionų nacių.

Sakoma, Šveicarija nepri-Įdžio 1 d. iki šiol amerikie
čiai užmušė daugiau kaip 
11,000 japonų.
Per 6 paskut. dienas siautė 

labai įtūžę mūšiai pietinia
me Okinawos gale, iki ame
rikiečiai laimėjo persvarą. 
Dabar japonai įniršusiai gi
nasi iš savo urvų ir fortų. 
Amerikos laivynas pila ne-

ima žinomų nacių.

kiečiai varo vokiečius pasi
žiūrėt nužudytų belaisvių 
lavonų ir jų kankinimų 
kambarių. Vienas nacių ofi- 
Čierius nenori eit į baiseny
bių kambarį, bet jankiai 
priverčia jį.

pagerbta prez. Roosevelto 
atmintis.

Sovietinių Tautų Vyriau
sios Tarybos pirmininkas 
Nikolajus M. Švemikas pa
prašė visų atsistoti ir viena 
tylos minute atiduoti pa
garbą velioniui prezidentui.

San Francisco, bal. 25. —

Prez. Trumanas Dėkoja L. L 
Draugijai už Sveikinimus

THE WHITE HOUSE 
Washington

April 21, 1945
My dear Mr. Bimba:

The President wants you and your associates to 
know how much it means to him to have your splendid 
message of April thirteenth. Your assurance of support 
is extremely helpful ant gratifying to him.

Very sincerely yours,
WILLIAM D. HASSETT

Secretary to the President
Mr. Anthony Bimba,
Chairman, American Lithuanian

Literary Association,
46 Teneyck Street, 
Brooklyn, New York.

Jankiai Užėmė Tris Ketvirtis 
Okinawos; Nukovė 11,000 Priešui

Guam, bal. 25. — Pieti
niame japonų salos Okina- 
wos gale amerikiečiai va
kar užėmė strateginę aukš
tumą, prie vakarinio pajū
rio, ir išmušė priešus iš po
zicijų už kelių šimtų jardų 
nuo Machinato lėktuvų 
aikštės.

Amerikos marininkai pa
ėmė Yagachi ir dar dvi sa- 
liukes ties šiaurvakariniu 
Okinawos salos šonu.

Jungtinių Valstijų kariai 
užvaldė jau tris ketvirtis 
Okinawos. Nuo įsiveržimo 
į šią Japonijos salą balan-

Premjeras Stalinas, Rau
donosios 
lai, visi 
skaičiuje 
Baltijos 
sustoję ir galvas nuleidę, 
liūdėjo didžio prezidento.

Armijos genero-
delegatai, tame

Lietuvos ir kitų
kraštų atstovai,

Molotovas, valstybės sekre
torius Stettinius ir Angli
jos užsien. ministeris Ede
nas, tai Lenkija neturės at
stovų šioje konferencijoje. 
— Sovietai pripažįsta vei
kiančiąją Varšavos - Liub
lino valdžią, o Jungtinės 
Valstijos ir Anglija vis dar 
stoja už londoniškius lenkų 
valdininkus.

Iš anksto pagaminta pa
matiniai planai, kuriuos 
konferencija ims svarstyti.

, Clement R. Attlee, Angli
jos premjero pavaduotojas, 
pareiškė, kad Anglija žada 
remt Sovietų reikalavimą 
pripažint jiems tris atsto
vus arba balsus Pasaulinio I 
Saugumo Organizacijos su-' 
sirinkime.

atlaidžią ugnį, užgriauda
mas priešus urvuose ir dau
žydamas jų fortus.

Ragina net į Neutrales 
Šalis įsiveržt ir Imt 
Nacius Piktadarius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso komite
tas užsieniniais reikalais 
ragino valdžią net į bepu- 
siškus (nekariaujančius) 
kraštus įsiveržt ir suimti 
Hitlerį bei kitus karinius 
nacių kriminalistus, jeigu 
bepusiški kraštai mėgintų 
duoti jiem prieglaudą.

Tą kongresinio komiteto 
pasiūlymą turi tvirtinai se
natas ir kongreso atstovų 
rūmas.

Amerikiečiai gręsia 
supt Miunichą.

ap-

Rooseveltas Buvo Sovietų 
Sąjungos Draugas

Prasidėjus posėdžiui, Ni
kolajus Žvėriukas tarė:

“Sovietų žmonės nuliūdo 
dėl to nuostolio. Amerikie
čiai ir Jungtinės Tautos ne
teko didžio valstybės vyro

BERLYNO
London, bal. 25. — Sovie-'požemiuose raudonarmiečiai 

tų kariuomenė užėmė dau- visu ugningumu naikina 
giau kaip pusę Berlyno, užkluptus priešus. 
Luksemburgo radijas sakė,;' 
kad rusai, girdi, paėmę vi-! 
są Berlyną. United Press 
pranešimas teigia, kad na
ciai permetė visas galimas; 
savo jėgas žūt-būtiniai gin-; 
ti Berlyną. Hitlerininkai 
važinėja požeminiais gele
žinkeliais (s u b v ė m i s), 
stengdamiesi išlįst į sovie-' 
tinių karių užnugarę ir ten

Neoficialiai pranešimai iš 
Maskvos sako, kad Berly
nas faktinai visas apsup
tas. Pasak kitų neoficialių 
žinių, Sovietu ir amerikie- 

•čių armijos jau susijungu
sios arba gali bile 
susijungti į pietų 
nuo Berlyno.

Raudonarmiečiai

valandą 
vakarus

Berly- 
juos užpuldinėti. Raud. Ar-,no fronte suėmė dar 3000 
mijos patrankos ir tankai i nacių ir pagrobė 48 Jų tan- 
daužo nacių įėjimus j pože-ikus, 2,550 trokų bei auto- 
minius geležinkelius ir išė- i mobilių, 88 garvežius ir 1,- 
jimus. Tuo tarpu pačiuose 000 vagonų.

Vokiečiai Belaisviai 
Amerikoj Bus Netaip 
Gardžiai Maitinami

Washington. — Amerikos 
karo departmentas patvar
kė, kad įvairiose vokiečių 
belaisvių stovyklose šioje 
šalyje būtų duodama jiems 
gyvulių inkstai, plaučiai, 
kepenys ir širdys vietoje 
jautienos ir kitos branges
nės mėsos. Tai todėl, kad 
jaučiama vis didesnė mėsos 
stoka patiems amerikie
čiams, o ne todėl, kad būtų 
keršijama vokiečiams už jų 
žiaurumus prieš talkinin- 
kiškus belaisvius.

Vietoj sviesto, “kenuotų” 
vaisių ir daržovių vokiečiai 
stovyklose gaus oleomarga- 
riną (dirbtinį sviestą) ir 
šviežius vaisius ir daržoves.

Nors vokiečių belaisvių 
maistas bus ne toks skanus 
ir pigesnis, bet jis gana ge
ras palaikyti sveikatai. Be
laisviai gaus 3,500 maisto 
kalorijų per dieną, kuomet 
Amerikos kareiviai gauna 
po 3,800 kalorijų.

Jungtinėse Valstijose yra 
302,000 vokiečių belaisvių.

Sovietų Sąmata Me
tinėms Lėšoms

L * ’

Maskva. — Vyriausias 
Sovietas svarsto pasiūlymą 
skirt 325,252,000,000 rublių 
valstybinėms lėšoms per 
metus, tai 16 procentų dau
giau negu pernykščia są
mata. Beveik pusė naujos 
sąmatos skiriama karo rei
kalams.

London, bal. 25. — 1,100 
Amerikos lėktuvų bombar
davo ir apšaudė didžiuosius 
Skoda ginklų fabrikus PiL 
sene, čechoslovakijoj.

ir vieno iš tautų pirmata- 
kų, tarptautinio saugumo 
skelbėjų. Prezidento mirtis 
buvo didis nuostolis Jungti
nėms Tautoms. (

(Tąsa 5-me pusi.)

ITALIJOJE TALKININ
KAI PAĖMĖ TRIS 
SVARBIUS MIESTUS
Roma.—Amerikiečiai va

kariniame Italijos šone užė
mė La Spezia miestą, laivy
no stovyklą, ir keliose vie
tose prasiveržė per didžiau
sią Italijos upę . Po. Kiti 
Amerikos armijos daliniai 
šturmu paėmė Modeną, 61,- 
800 gyventojų miestą, pra
monės ir kultūros centrą, 
23 mylios į šiaurvakarius 
nuo pirmiau užimtos Bo
lognos.

Anglai išpiušė nacius iš 
Ferraros miesto, svarbaus 
geležinkelių ir plentų maz
go, ir užėmė Bodeno mies
tą, į šiaurės rytus nuo Bo
lognos.

Amerikiečiai ir anglai 
per dieną suėmė daugiau 
kaip 40,000 vokiečių karei
vių ir oficierių. Tūkstan
čiai talkininkų lėktuvų nuo
lat žėrė ugnį į besitraukian
čius atgal, dažnai sumišime 
bėgančius nacių pulkus. t-

MAJORU IŠRINKTAS KOMU 
NISTAS IR ITALIJOS 
MIESTE MODENOJE

Modena, Italija. — Ame
rikiečiams atėmus iš vokie
čių Modeną, 100,000 gyven
tojų miestą, Tautos Laisvi- • 
nimo Komitetas išrinko 
miesto majoru komunistą 
Alfeo Corassori, buvusį sta
tybos darbininką. Majoro 
pa vaduoto jum tautinis ita
lų komitetas paskyrė grafą 
Giuseppe Forni, linkusį 
daugiau į krikščionis de
mokratus.

Jau pirmiaus komunistas 
išrinktas majoru išvaduo
tos Bolognos, bent 250,000 
gyventojų miesto, svarbaus 
Italijos pramonės centro.

Karinė amerikiečių vy
riausybė užgyrė tuodu ko
munistus majorus bent kai
po veikiančiuosius Modenos 
ir Bolognos valdybų virši
ninkus.

Anglai smarkiną atakas 
prieš apsupamus nacius 
Bremene ir Hamburge.
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Tarybų Sąjungos - Lenkijos 
Sutartis

Š. m. balandžio 21 d. Maskvoje buvo 
si rašyta 20-čiai metų tarp Tarybų Są
jungos ir Lenkijos sutartis, — “draugiš
kumo, tarpusavines pagalbos ir pokari
nio bendradarbiavimo sutartis,” kaip ją 
apibūdino Stalinas.

Tai didžiules reikšmės dokumentas 
abiem kraštam. Su šios sutarties pasira
šymu tarp šitų kraštų prasideda nauja 
era, nauja gadynė, užtikrinanti abiem 
kraštam ramybę ir gerbūvį.

“Gerai žinome, jog santykiai tarp •mū
sų kraštų per penkius šimtmečius pasi
žymėjo atsitolinimu, nedraugiškumu ir 
dažnai atviru susikirtimu. Toki santy
kiai silpnino abi mūsų šalis ir stiprino 
Vokietijos imperializmą,” sakė Stalinas.

Jeigu mes pažvelgsime, kas darėsi tik 
prieš pat 1939 metus, pilnai sutiksime, 
jog Stalinas sako tiesą, nes šis laikotar
pis labiau negu kas kitas vaizduoja tai, 
kas niekad daugiau neturėtų būti.

Hitlerinė Vokietija ruošėsi karui, ruo
šėsi užkariauti visą pasaulį, bet pirmiau
siai savo kaimyninius kraštus. Lenkija, 
valdoma Pilsudskio, o vėliau Rydzio- 
Smyglio ir Becko, užuot sudaryti tvirtą 
tarp Tarybų Sąjungos ir Lenkijos fron
tą, pataikavo Hitleriui ir nuolat darė 
provokacijas prieš Tarybų Sąjungą! 
Kada Hitleris ruošėsi užpulti Lenkiją ir 
Tarybų Sąjunga pareiškė, kad ji yra pa- 
sirįžusi Lenkiją ginti, tai Lenkijos val
dovai pasakė, jog Raudonosios Armijos 
kovūno koja neatsistos ant Lenkijos te
ritorijos! Ar reikėjo ko nors Hitleriui 
geresnio?

Toliau Stalinas nurodė:
“Kol nebuvo santarvės tarp mūsų 

kraštų, Vokietija galėjo išnaudoti ben
dro fronto stoką tarp mūsų; ji galėjo 
naudoti Lenkiją prieš Sovietų Sąjungą 
ir atbulai, ir sumušti jas pavieniui. 
Tatai pamatiniai pasikeitė, padarius 
santarvę tarp mūsų šalių. Dabar jau 
negalima lošti vieną prieš antrą. Da
bar yra bendras frontas tarp mūsų 
dviejų kraštų, nuo Baltijos Jūros iki 
Karpatų kalnyno prieš bendrąjį priešą

— prieš Vokietijos imperializmą.
“Dabar galima tikrai pasakyti, jog 

lytuose sulaikytas užpuolimas iš Vo
kietijos pusės. Nėra abejonės, kad šį 
užtvarą iš rytų papildo užtvaras iš 
vakarų, tai yra, mūsų šalių sąjunga su 
mūsų talkininkais vakaruose. Tad su 
pasitikėjimu galima sakyti, jog vo
kiškieji užpuolikai bus pažaboti ir at
ras, kad nelengva bus jiems išsiveržti.

“Todėl nestebėtina, jog laisvę my
linčios tautos, o pirmučiausiai visos 
slavų tautos, nekantriai laukė šios su
tarties padarymo, nes jos yra įsitiki
nusios, kad ši sutartis reiškia bendro
jo Jungtinių Tautų fronto sustiprini
mą prieš bendrąjį priešą Europoje. 
Užtat aš neabejoju, jog mūsų talki
ninkai vakaruose sveikins šią sutar
tį!”

Netenka sakyti, kad talkininkių ša
lyse ne visi šią sutartį sveikina, — ją 
sveikina tik demokratinio nusiteikimo, 
tik toliau savo nosies numatą žmonės. 
Tam tikros klikos, londoniškių lenkų 
fašistų advokatai, Tarybų Sąjungos 
priešai, šiai sutarčiai nepritaria ir prieš 
ją Amerikoje atsiranda ne vienas plepė- 
tojas. Tūli jų plepa, kodėl, girdi, Stali
nas taip skubinasi daryt sutartį su Len
kiją; kodėl jis nepalaukęs, iki laikinoji 
Lenkijos vyriausybė bus “perorganizuo
ta.” z

Tūli žmonės tik ir gyvena tam, kad 
pulti Tarybų Sąjungą, nepaisant, ką ji 
padarys. Tačiau jų plepėjimų Maskva

negi paisys. Jie plepėjo ir plepės. Tai jų 
bįsįųis1. ' * .

Tąrybų Sąjungos vyriausybei, matyt, 
rūpi kuoveikiaušiąi pilnai sunormali- 
zuoti padėtį, jei ne visoje Europoje, tai 
bent toje dalyje, kuri liečia Tarybų Są
jungos gyvybinius interesus. Lenkija y- 
ra viena tokių šalių, nes Lenkija stovi 
tarp Tarybų Sąjungos ir Vokietijos.

Dabartinė Lenkijos vyriausybė veda 
lenkų tautą į naująjį, laimingesnį ir gra
žesnį gyvenimą. Lenkija persitvarko. 
Lenkija kyla iš griuvėsių, atsteigia savo 
ūkį, pradeda atstatyti miestus. Lenkija 
įkorporuoja į savo žemę didžiulę Prūsi
jos dalį, Pomeraniją, Aukštesniąją Sile
ziją. Naująjį gyvenimą Lenkija pasirįžo 
pradėti naujoje dvasioje, naujuose santy
kiuose su savo kaimynais.

Netenka aiškinti, kad panašias sutar
tis Lenkija bandys sudaryt ir su kitais sa
vo kaimynais: Čechoslovakija ir Rumu
nija.

Tegu dūksta lenkiškieji fašistai Lon
done ir Amerikoje; tegu sielojasi lenkiš
kieji dvarponiai, netenką savo dvarų; te
gu šūkaloja jų advokatai. Lenkų tauta 
pradeda naująjį gyvenimą, — gyvenimą, 
nešantį jai skaisčią ir ramią ateitį, o tai 
reikš skaisčią ir ramią ateitį ir visai Eu
ropai.

Bausti Kriminalistus!
Jungtinių Valstijų kongrese yra įneš

ta net keli sumanymai, kad šis kongre
sas paskirtų specijalę komisiją surašy
mui visų vokiškųjų karo kriminalistų 
jiems nubausti.

Tuo pačiu sykiu, generolo Eisenhowe- 
rio prašymu, kongresas išrinko specija
lę komisiją pasiuntimui Europon savo 
akimis matyti tas baisenybes, kurias 
mūsų armijos atidengė vokiečių koncen
tracijos stovyklose.

Keliolikos laikraščių redaktoriai taip
gi išvyko į Vokietiją tuo pačiu tikslu.

Iš Anglijos taipgi parlamentarinė ko
misija išvyko Vokietijon pamatyti savo 
akimis tų nuožmių scenų, kurias talki
ninkų armijos atidengia.

Prezidentas Trumanas, ministerių pir
mininkas Churchillas ir premjeras Sta
linas išleido bendrą vokiečiams įspėji
mą, pareiškiantį, jog bus baudžiami visi 
tie individualai, kurie prisideda prie ka
ro belaisvių kankinimo arba žudymo. 
Nei vienas karo kriminalistas negalės pa
sakyti, būk jis kankinęs arba žudęs karo 
belaisvį dėl to, kad jam taip įsakęs jo 
viršininkas. Bus baudžiami viršininkai, 
bus baudžiami ir tie, kurie jų klauso.

žodžiu, pastaruoju laiku Jungtinės 
Tautos suskato ką nors daryti, kad nu
bausti visus karo kriminalistus, visus 
žmogėdras, visus sadistus!

Tai yra gera ženklas. Tai yra viltis, 
jog milijonų žmonių reikalavimai, kad 
karo kriminalistai turėtų būti baudžia
mi, nenueis vėjais.

Tai nepatiks ir lietuviškiems nacių 
sėbrams, ilgai gynusiems vokiškuosius 
nenaudėlius, vokiškuosius budelius. Tik 
prisiminkime, kaip jie norėjo įpiršti lie
tuviams tuos niekšus, padarant juos lie
tuvių draugais! Kas skaitė Naujienas, 
Draugą, Dirvą, Darbininką ir kitus fa
šistų ir jų talkininkų leidžiamus laikraš
čius, tas žino, kaip jie advokatavo vokiš
kiesiems razbaininkams. Dabar ir jiems 
darysis nesmagu!

Stalingrado Vėliava Viršuj 
Berlyno

Tik pagalvokime: trys Raudonosios 
Armijos saržentai (gvardiečiai), Stalin
grado gynėjai, buvo pasiėmę globoti Sta
lingrado vėliavą, permirkusią raudon
armiečių krauju. Mušdami bjaurųjį prie
šą, vydami jį nuo Stalingrado per arti 
du tūkstančius mylių linkui Berlyno, ši
tie saržentai vis tebeglobojo vėliavą!

Pagaliau, jie įžygiavo į Berlyną ir čia 
iškilmingai iškėlė ją, kad plevėsuotų ant 
užkariautos nacių sostinės!

Vėliava šiandien ten plevėsuoja ir ji 
yra neapsakomu įkvėpimu kiekvienam 
Raudonosios Armijos kovūnui, kiekvie
nam karžygiui!

Iš paviršiaus tai atrodo nedidelis da
lykas, bet tikrovėje, — tai milžiniškas 
žygis ir jis simbolizuoja epokinius žy
gius.

Lenitio Gimtadienis
Šių metų balandžio 22 d. sukako lygiai 

75 metai, kai gimė vienas didžiausiųjų 
mūsų gadynės genijų — Vladimiras II- 
jičius Leninas.

Jei ne žiaurioji priešo kulipka, Leni
nas, vadinasi, šiandien dar būtų gyve
nęs ir būtų galėjęs Yėikti. Bet didieji

Kas Ką Rašo ir Sako
JOJO DIDŽIOJI VILTIS
Viename savo paskutinių 

laiškų, rašytų1 Karo Mobi
lizacijos ir Rekonversijos 
patariamosios tarybos pir
mininkui, Franklin Delano 
Roosevelt sakė:

“Aš esu tikras, kad ame
rikiečiai, kurie tiek daug y- 
ra padarę dėl karo .laimėji
mo, nė kiek neabejoja, jog 
mes galime pergalei duoti 
taurią reikšmę, aprūpinda
mi visus darbu Jungtinėse 
Valstijose, ir pagelbėti ki
toms tautoms jųjų atsistei- 
gimo pastangose. Pergalė 
be panaudojimo tų didžių
jų jėgų, kurias mes išvystė- 
me karo ritėtu gamyboje, 
ištiesų būtų tuščia pergalė. 
Saugumą ir gerbūvį mes 
turime planuoti bandromis 
jėgomis. Tokia tvirta Ame
rikos ekonomija bus reika
linga pravedimui gyveni- 
man mūsų atsakomybių, 
kurios glūdi tuose planuo
se, kuriuos išdirbo Bretton 
Woods, Hot Springs ir 
Dumbarton Oaks konferen
cijos. Iš kitos pusės, gerbū
vis namie remiasi suorga
nizavimu tvarkos ir sau
gumo pasaulyje...”

APGAVYSTĖ PRADEDA 
PAAIŠKĖTI

Taip vadinamo Lenkų 
Kongreso lyderiai buvo pa
sigyrė, kad jie gavę iš Val
stybės Department© pa
kvietimą dalyvauti San 
Francisco konferencijoje. 
Pasirodo, jog tai buvo bjau
rus melas. Dabar to Kong
reso lyderis Rozmarek pri
sipažino, kad jis taip va
žiuos į San Francisco ir ga
lės dalyvauti tiktai konfe
rencijos viešajam posėdyje. 
O tas posėdis bus atdaras 
visiems, nes svetainė milži
niška, sutelpa apie 15,000 
žmonių. Kas pirmas pribus, 
tas įeis. Tai bus masinis 
mitingas.

Lietuviški smetoninkai 
irgi buvo pasigyrę per Tė
vynę, kad jie gavę iš Vals- 
tyb. Depart, pakvietimą da- 
lyvaut konferencijoj. Sakė, 
kad jie tą pakvietimą pa
skelbs viešai. Bet nepaskel
bė. Olis, Žiūrįs ir Kumskis 
irgi apgaudinėjo visuome
nę. 1 t j f f

V. M. Molotovas
Viačeslavas 

vas (Skriabinas)
M. Moloto- ro policija areštavo daug 

i dabar Bolševikų Partijos veikėjų 
randasi Jungtinėse Valsti- Maskvoj. Rudenį tų metų 
jose. Jis eina pareigas So-' Molotovas atvyko į Maskvą 
vietų - Sąjungos Užsienio!ir ėmėsi atsteigimo parti ji- 
Reikalų Komisaro ir yra jnių organizacijų. 1915 me- 
pavaduotojas Sovietų Są- Tais caro policija areštavo 
jungos Komisarų Tarybos jį ir ištrėmė trims metams 
pirmininko ir įeina į kelias į Irkutsko guberniją (Sibi- 
kitas svarbias komisijas, ran), bet 1916 metais Molo- 
San Francisco Konferenci- ‘ tovas pabėgo iš Sibiro, grį- 
joj jis vadovauja Sovietų žo į St. Peterburgą ir ten 
Sąjungos delegacijai. dirbo kaipo partijos Centro 

Molotovas gimė kovo 9 į Komiteto Biuro narys.
d., 1890 metais, Kukarkū,i Peterburge (karo metu 
Viatkos (Kirovo) priemies- pavadint. Petrogradu) Mo
tyje, pardavėjo šeimoj. Į lotovas veikė iki prasidėjo 
revoliucinį darbo žmonių revoliucija, kuri nubloškė 
veikimą įsitraukė studentu | caro režimą. Molotovas bu- 
būdamas Kazanio mieste.
Į Bolševikų (Komunistų) 
Partiją įstojo 1906 metais 
ir nuo to laiko yra energin
gas jos veikėjas.

Frederick L. Schu- 
prof. Williams kolegi- 
Williamstown, Mass, 
laiške šis profesorius

A

vo tuojau išrinktas į Petro
grado Sovieto Pildomąjį 
Komitetą, kuris vėliau su
vaidino svarbią rolę prole
tarinėj revoliucijoj. Lapkri
čio (darbo žmonių) revoliu
cijoj Molotovas buvo Kari
nio Revoliucinio Komiteto 
nariu ir vadovavo liaudies 

i išsilaisvinimui iš buržuazi
jos ir dvarponijos jungo.

Po laimėjimo proletarinės 
revoliucijos ir įsisteigimo 
Sovietų valdžios, Molotovas 
nuolatos užėmė svarbias ir 
atsakomingas vietas. 1918 
metais jis yra pirmininku 
Liaudies Ūkio Sovieto Pet
rograde. 1919 metais jis ei
na Sovietų pirmininko pa
reigas Nižny - Novgorode 
(dabar Gorkio) gubernijoj, 

veiki- 1920 metais eina pareigas
V. M. Molotovas

Už darbininkišką 
mą, 1909 metais caro vai- gubernijos komiteto sekre- 
džia jį areštavo ir ištrėmė į toriaus Doneco srityj, o vė- 
dviems metams į Vologdos 
sritį. Jis ir ten nenustojo i 
veikęs ir jau 1910 metais 
sutvėrė partijos organiza- Į 
ciją tarpe Vologdos gelžke-i

liau Ukrainos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
sekretoriaus. Po Bolš. Par
tijos 10-j o suvažiavimo,

1921 metais, iki pabaigos 
1930 metų, eina pareigas 
partijos Centro Komiteto 
sekretoriaus ir kandidato į 

o 
Jo i nuo 1926 metų Centro Ko- 

ir Politinio Biuro

I

ir pasisavi-

DŽIAUGIASI, KAD JŲ 
MELU MELAGIS PASI

NAUDOJO
Naujienos rašo, kad koks 

ten Kanados McMaster uni
versiteto profesorius Wat
son parašęs straipsnį, apie 
Baltijos kraštus. Tame raš
te tas profesorius kalbąs a- 
pie “bolševikų terorą Lie
tuvoje.” Bet iš kur jis tam 
savo straipsniui ėmė “fak
tus”? Naujienos paaiškina:

“Rašytojas paduoda iš
trauką iš telegramos, kurią 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdom. Komitetas siuntė 
velioniui president. Roose- 
veltui ir premjerui Chur- 
chillui, kai juodu buvo susi
tikę Quebecuj.” (N., bal 20

Jeigu tas profesorius 
Watson nėra politinis šar
latanas ir apgavikas, ta!i jį 
Amėrik. Lietuvių Taryba 
bjauriai apgavo. Bet jeigu 
jis yra sąmoningas žmonių 
mulkintojas, tai gali džiaug
tis, kad susirado sau lietuvi
škus talkininkus Amerikos 
Lietuvių Taryboje.

GERAI ATSAKYTA SU- 
GED C SIEMS ĖLEMEN -

TAMS
Atsirado dvylika trockis- 

tin. apaštalų, Kurie nusitarė 
pageioet londomšKiams len- 
Kams daugiau sudrumsti 
tarptautinio vandens. Jie 
išleido platų pareiškimą 
prieš Jaltos konferenijos 
nutarimą dėl Lenkijos ru- 
bežiaus. Jie pasmerKia nu
tarimą ir reiKalauja, kad 
londoniškė. lenkų valdžia 
būtų pripažinta ir pakvies
ta į San Francisco konfe
renciją, kad didelės dalys 
Ukrainos ir Baltarusijos 
būtų sugrąžintos Lenkijai, 
kaip buvo prieš 1939 me
tus. x

Manifestą pasirašo, tarpe 
kitų, nuo seniai žinomieji 
Tarybų Sąjungos pludikai 
SokolsKy, JLyons, Eastman, 
Levine, Folie, Oak, Bohn 
ir dar kiti.

Dabar, balandžio 24 die
ną, laiške New York Time- 
sui, šitiems gaivalams ge
rai ir konstruKtyviškai at
sako 
man, 
jos, 
Savo
nurodo, kaip tie dvylika 
trockistų jiesko nepametę, 
graibstos kaip akli. Jis nu
rodo dokumentais, kaip a- 
nais laikais Pilsudskis ir jo 
karininkų šaika pasinaudo
jo Tarybų Sąjungos silpnu
mu ir smurtu užgrobė ir 
pavergė didelius U krainos 
ir Baltarusijos plotus. Jis 
primena, kaip tais laikais 
talkininkai atsisakė užgirti 
Lenkijos grobikiškus žy
gius ir nustatė Kurzono li
niją. Jis primena, kaip mū
sų valstybės sekretorius 
Norman H. Davis, pasmer
kė lenkų žygius ir reikala
vo, kad jie nekištų rankų 
prie Vilniaus. Bet vėliau 
Vilniaus kraštą pilsudski- 
ninkai užgrobė 
no.

Ir pabaigoje savo laiško 
prof. Schuman sako:

“šis karas baigiasi su pa
sekmingu apvienijimu, pir
mu sykiu bėgyje paskutinio 
tūkstančio metų, visų slavų 
žmonių prieš vokiečių žygį 
į rytus. Amerikiečiai nesi
duos save suklaidint, jog jie 
manytų, kad naujieji san
tykiai tarpe Tarybų Sąjun
gos, čechoslovakijos, Jugo
slavijos ir naujosios Lenki
jos yra tų žmonių ‘susovie- 
tizavimas’ arba ‘terorizavi
mas’. Jie žino, kad slavų 
vienybė reikalinga tiek len
kų, tiek kitų slavų ateities 
gerovei. Rooseveltas ir 
Churchillas Jaltos konfe
rencijoje pripažino tąją 
vienybę reikalinga taikai. 
Amerikiečiai negali dasilei- 
sti, kad jie būtų nuvesti 
nuo to teisingo kelio ar že- 
žemės ištroškusių aristo
kratų ir šovinistų ištrėmi
me, ar prašymais jųjų už
tarytojų, kurių meilė Pil
sudskio žygiams yra pa
remta jų neapykanta Tary
bų Sąjungai. Anglijos-Ame
rikos - Sovietų vienybė yra 
vienintelis galimas pagrin
das pasaulinei taikai ir ma
žųjų tautų saugumui. Išti
kimas iš visų pusių išpildy
mas Jaltos susitarimo tėra 
vienintelis kelias pasieki

mui to tikslo?’

Amerikiečiai pusiau per- 
mačršavo per didžią Minda
nao salą, Filipinuose.

darbai, kuriuos jis turėjo dirbti ir, pa
galiau, piktasis priešas, jam pakirto 
sveikatą ir jis mirė (1924) pačiame vi
duramžyje

Lenino gimtadienis. buvo plačiai minė- širdyje —

Grįžęs iš ištrėmimo, jis 
mokėsi Politechnikos Insti
tute St. Peterburge, dabar-' Cent. Komiteto narius, 
tiniame Leningrade, 
pasidarbavimu tuojau buvo 'miteto 
sudaryta tarpe studentų nario, 
revoliucinė o r ganizacija. ■ Nuo gruodžio, 1930 metų, 
Nuo pradžios 1912 metų jis iki 1941 metų gegužės mė- 
energingai darbuojasi bol- nėšio Molotovas buvo So- 
ševikų laikraštyj “Zvezda”,' vietų Sąjungos Komisarų 
o paskui, pagal partijos ‘pirmininku, kuriuomi nuo 
Centro Komiteto nutarimą, | to laiko yra maršalas Sta- 
dirba įsteigimui dienraščio i linas. 
“Pravdos”, energingai ve- : 
da kovą prieš darbo liau
dies neprietelius menševi
kus ir carizmą.

Kada dienraštis “Prav
da buvo įsteigtas, tai Molo-j 
tovas ėjo jo sekretoriaus 
pareigas. Rašė straipsnius j 
po slapyvardžiais V. 
chailov A. Riabin ir A. Zva- 
nov. Tuo laiku jis pirmu 
kartu susitiko su dabarti
niu maršalu Juozu Stalinu, 
kuris vadovavo “Pravdos” 
įsteigimui ir leidimui. Molo
tovas, būdamas “Pravdos” 
sekretorium, palaikė susira
šinėjimą su rusų revoliucio
nieriais, gyvenančiais už- 
sienyj, jų tarpe daugiausiai ' 
su Vladimiru' Leninu.

Kada Hitleris užpuolė 
ant Sovietų Sąjungos, tai 
buvo sudalyta Apsigynimo 
Taryba, kurios nariu yra ir 
Molotovas. 1942 m. gegu

lės mėn. Molotovas buvo 
atvykęs į Ameriką ir tarėsi 
su prezidentu Rooseveltu 

Mį.i antrojo fronto prieš Hitlerį
atidarymo reikalu. Po to jis 
dalyvavo Teherano ir Kry
mo konferencijose.

Molotovas yra' ištikimas 
marksistas, buvo uolus Le
nino ir yra Stalino drau
gas. Jis nuoširdžiai atliko 
visur savo pareigas, ar tai 
partijiniame ar tarybinės 
vyriausybės darbe.

Molotovas yra parašęs 
Mo- nemažai svarbių veikalų, jų 

lotovas aktyviai dalyvavo tarpe sekamus: “Klausimai 
ir Bolševikų Partijos atsto
vų veikloj caristinėj Durnoj, 
tai yra, padėdamas tiems 
atstovams paruošti prakal
bas ir sumanymus.

Jo darbininkiška veikla 
vis dažniau atkreipė caro 
policijos atydą ir kelis kar
tus jis. buvo areštuotas ir 
iš St. Peterburgo ištremtas. 
Bet Molotovas rasdavo bū
dus sugrįžti ir vėl veikė. 
Pabaigoj li912 metų jis jau 
turėjo pereiti į pogrindinį 
partijos veikimą.

Pradžioj Pirmojo pasau
linio karo, 1914 metais, ca-

Partijinės Praktikos”, “Le
ninas ir Partija Laikotar- 
pyj Revoliucijos”, “Kas Tai 
Yra Trockizmas”, “Partijos 
Politika Kaime”, “Mūsų 
Darbas Kaime”, “Kovoj Už 
Socializmą”, “Didžioji Tau
tų Draugystė,” “Socializmo 
Konstitucija,” “Pamokos iš 
Kenkėjų, Diversijos ir Šni- 
pavimas Japonijos - Vokie
tijos ir Trockistų Agentų” 
ir nemažai kitų veikalų.

tas visoje Tarybų Sąjungoje. Jis buvo, 
beje, atžymėtas ypatingose apystovose: 
kai Lenino organizuota ir auklėta Rau
donoji Armiją taškė fašizmą pačioje jo

■ Berlyne!

.Siaučia nuolatiniai nuož
mūs mūšiai apylinkėje Na- 
hos, Okinawos salos sostą- 
miesčio.

Japonų bombanešiai nu
skandino vieną karinį Ame
rikos laivą. Amerikiečiai 
nušovė 53 japonų lėktuvus.
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DUMBARTON OAKS PASIŪLYMAI IR 
BUVUSIOJI TAUTU LYGA

San Francisco mieste susirinko daugiau kaip keturių 
dešimtų šalių atstovai. Jie sušaukti apsvarstyti taip va
dinamąjį “Dumbarton Oaks Planą”. Tą planą išdirbo ir 
paskelbė Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos, Ta
rybų Sąjungos ir Chinijos konferencija, įvykusi 1944 m. 
tarpe rugpjūčio 21 ir spalių 7 d. Planas pavadintas pa
gal tos konferencijos posėdžių vietovę. Kai šitą planą 
San Francisco konferencija apsvarstys, pataisys bei pa
pildys ir priims, jisai eis visų šalių atskiram apsvarsty
mui ir užtvirtinimui.

Mūsų skaitytojams labai svarbu su tuomi Dumbarton 
Oaks Planu susipažinti, nes tas pagelbės sekti San Fran
cisco konferencijos eigą ir diskusijas.

Dumbarton Oaks Plano siūloma pasaulinė taikos ir 
saugumo organizacija turėtų susidėti iš sekamų įstaigų:

1. Seimas: Visos valstybės, narės pasaulinės taikos ir 
saugumo organizacijos, turi seime atstovybę. Seimas tu
rės teisę svarstyti taikos išlaikymo reikalus ir duoti Sau
gumo Tarybai pasiūlymus, jeigu tų reikalų dar nėra 
svarsčiusi Taryba. Seimas taip pat turės teisę priimti į 
organizaciją naujus narius ir teikti direktyvas Ekono
minei ir Socialinei Tarybai.

2. Saugumo Taryba: Saugumo Taryba susideda iš vie
nuolikos narių. Penki nariai būna pastovūs, o šeši seimo 
išrenkami. Pastoviais nariais yra Jungtinės Valstijos, 
Didžioji Britanija, Tarybų Sąjunga, Francija ir Chinija. 
Gi šešius narius renka Seimas dviejų metų terminui.

Ant Saugumo Tarybos gula didžioji taikos išlaikymo 
atsakomybė.

3. Tarptautinis Teismas: Turi būti įsteigtas tarptauti
nis teismas, kuris tyrinės ir svarstys tarpe tautų iškilu
sius ginčus, susijusius su teisėtumu. Sudarymui šio teis
mo gali būti panaudotas esamasis Tarptautinis Teismas, 
jį pakeičiant bei išplečiant, arba sudarytas naujas teis
mas, panaudojant dabartinio teismo statutą pamatu 
naujajam statutui.

4. Militarinis štabų Komitetas: Penkių didžiųjų vals
tybių militarinių štabų pirmininkai arba jų atstovai su
darys tarptautinį militarinį komitetą.

5. Militarinės Jėgos: Pasaulinės Saugumo Organizaci
jos nariai turi turėt gatavai paruoštų militarinių jėgų 
būrį, kurį bile kada organizacija gali pašaukti prie pa
reigų. Greitam militarinės jėgos vartojimo reikalui orga
nizacija užlaikys oro jėgų vienetą.

6. Ekonominė ir Socialinė Taryba: Šitą Tarybą išrinks 
organizacijos Seimas ir ji susidės iš 18 narių. Jos parei
ga bus darbuotis dėl sudarymo tokių ekonominių ir so
cialinių pasaulyje sąlygų, kurios padėtų palaikyti tarpe 
tautų bei šalių ramų sugyvenimą.

7. Skretoriatas: Generalis organizacijos sekretorius 
turės pranešti Saugumo Tarybai apie grūmojantį taikai 
pavojų. Taipgi jojo štabas, kuris vadinsis organizacijos 
sekretoriatu, pagelbės kitoms organizacijos įstaigoms at
likti savo darbus.

Balsavimo Procedūra: Dumbarton Oaks konferencijoj 
nebuvo susitaikyta dėl balsavimo procedūros. Todėl Jal
tos konferencija išdirbo planą, kaip bus balsuojama Sei
me ir Saugumo Taryboje.

SEIME' kiekvienas organizacijos narys turi tiktai 
viena baisa. C v

TARYBOJE: (a) kiekvienas narys turi tiktai vieną 
balsą; (b) iš vienuolikos narių septyni gali nuspręsti 
bet kokį klausimą, kuris nėra surištas su vartojimu 
jėgos nubaudimui kurios nors šalies arba valstybės ir 
tas Tarybos narys, prieš kurio šalį yra paduotas skun
das, susilaiko nuo balsavimo; (c) kur jau iškyla klau
simas dėl vartojimo jėgos (militarinės arba ekono
minės) prieš kurią šalį, reikia, kad balsuotų septyni 
Tarybos nariai ir kad tarpe tų septynių būtų penki 
pastovieji nariai, tai yra, Jungtinės Valstijos, Tarybų 
Sąjunga, Didžioji Britanija, Chinija ir Francija.

Procedūra dėl baudimo nusižengusių prieš taiką
Saugumo Taryba pirmučiausia praveda ištyrimą tarpe 

šalių iškilusių ginčų arba nesusipratimų. Tos šalys gali 
būti Pasaulinės Saugumo Organizacijos nariai, arba gali 
būti nenariai, nedaro skirtumo. Po nuodugnaus ištyrimo, 
ji gali sutaikymui panaudoti derybas, arbitraciją, teismi
nį sprendimą, arba raginti tas šalis vengti susikirtimo 
per sričių susitarimus ir t.t. Bet jeigu tos pastangos ne
pavyksta, Taryba gali imtis bet kokių kitų priemonių tų 
šalių sutaikymui, panaudojant net militarinę spėką.

Kultūrinis Masinis 
Darbas Lietuvos

Profsąjungose

Amerikos darbininkai visuomet galėdavo ateiti j 
Baltąjį Namą ir pasitarti su prezidentu Rooseveltu. 
Jis visuomet surasdavo laiko organizuotųjų darbinin
kų delegaciją priimti. Čionai parodoma National Mari
time Unijos delegacija Baltajame Name.

Lygiagrečiai su Lietuvos 
TSR profesinių organizaci
jų — respublikinių apskri
čių, fabrikų, įmonių ir vie
tos komitetų atkūrimu, įmo
nėse ir įstaigose organiza
vosi kultūrinio masinio dar
bo komisijos.

Nepilnais duomenimis, iš 
viso Vilniaus ir Kauno mie
stuose priskaitoma daugiau 
kaip 470 kultūrinio masinio 
darbo komisijų, turinčių 
1575 komisijų narių akty
vą. Pirmoje eilėje kultūri
nės komisijos ėmėsi organi
zuoti raudonuosius kampe
lius, kurie buvo atidaryti 
232 įmonėse ir įstaigose. 
Raudonieji kampeliai ati
tinkamai įrengti ir apipa
vidalinti. Visuose kampe
liuose yra Partijos ir Vy
riausybės vadovų atvaizdai, 
o taip pat šūkiai. Prenu
meruojami vietiniai laikra- 

Iščiai. Daugelyje kampelių 
lyra stalo žaidimų (šachma
tai, šaškės ir kt.), brošiūrų 
komplektų, daugiausia Tė
vynės karo metu išleistųjų.

Daugelyj raudonųjų kam
pelių iškabinti savi sieni
niai laikraščiai ir plakatai, 
kalbą apie kruviną fašisti
nių bjaurybių siautėjimą ir 
kviečia darbo žmones dar 
labiau remti Raudonąją 
Armiją, kad ji greičiau su
triuškintų nekenčiamą prie
šą.

Del riboto profsąjunginių 
klubų skaičiaus pagrindinis 
kultūrinis masinis darbas 
vykdomas betarpiškai į- 
monėse, r a u donuosiuose 
kampeliuose balsiai skai
tant laikraščius — pirmoje 

i eilėje Tarybinio Informa- 
Icijų Biuro pranešimus, mū- 
Isų sąjungininkų fronto pra- 
i nešimus, laikraščių veda
muosius, Partijos ir Vy- 
. riausybės nutarimus.

Vargu ar besusirastų to
kia įmonė, kurioje nebūtų 
svarstytas ar bent perskai
tytas draugo Stalino pra
nešimas, padarytas minint 
27-tąsias Didžiosios Spalio 
revoliucijos sukaktuves.

Didžiai įkvėpti šio prane
šimo klausėsi visi darbo 
žmonės. Ryšium su drau
go Stalino pranešimu darbi
ninkai ir tarnautojai mi
tinguose ir susirinkimuose 
ėmėsi naujų socialistinių į- 
sipareigojimų; ir- toliau kel
ti darbo našumą, viršyti 
1944z metams nustatytąjį 
planą, paruošti naujus ka- 

I drus, paleisti atstatomuo
sius cečhus.

Yra nemaža įmonių, ku
riose su dideliu susidomėji
mu klausyti pranešimai a- 
pie tarptautinę padėtį, pra
nešimai ryšium su artileri
jos diena, apie Lenino-Sta- 
lino nacionalinę politiką, a- 
pie tautų draugystę, apie 
Stalino Konstituciją ir kt. 
. Draugo Stalino knygos 
“Apie didįjį Tarybų Sąjun
gos Tėvynės karą” nagrinė
jimas geriausiai organi
zuotas profesin. švietimo, 
odininkų ir valstybinių tar
nautojų organizacijose.

Šiuo metu ' priskaitomos 
194 įmonės, leidžiančios sie
ninius laikraščius, kuriuose 
pažymimi įmonės darbų at- 
siekimai ir trūkumai. Paro
doma socialistinio lenkty
niavimo eiga bei rezultatai 
ir gamybinio bei visuome
ninio įmonės gyvenimo 
klausimai. Įmonės, turin
čios sieninius laikraščius, 
didžia dalimi priklauso tek
stilininkų, metalistų ir odi

ninkų profesinių sąjungų 
organizacijoms.

Plečiant klubų tinklą pa
sitaiko didelių sunkumų 
dėl to, kad šiuo metu neį
manoma gauti tam tikslui 
reikalingų patalpų. Ypatin
gai dideli sunkumai šiuo 
reikalu iškyla Vilniaus mie
ste, kur reikiamų patalpų 
nepavyko surasti profsą
junginių klubų organizaci
jai.

Daugiausia klubų organi
zavo geležinkelių profsą
junga, būtent? Naujoje Vil
nioje, Lentvaryje, Varėno
je, Švenčionėliuose, Tur- 
monte ir Panevėžyje. Dau
gumoje šių klubų išrinktos 
klubų vadovybės. Visuose 
klubuose veikia dramos ra
teliai su 74 dalyviais ir dai
nos rateliai su 39 choris
tais. Išskyrus Turmontą, 
visuose klubuose suorgani
zuoti orkestrėliai, išviso su 
32 dalyviais. Yra 4 stygi
niai orkestrai su 26 daly
viais ir vienas pučiamųjų 
orkestras su 17 dalyvių 
Švenčionėliuose.

Pravestų masinių prie
monių kiekybe ir kokybe 
išsiskiria g e 1 e žinkeliečių 
klubas Naujoje Vilnioje, at
naujinęs savo darbą 1944 
m. rugpjūčio mėn. 5 d.

Statybos darbininkų prof
sąjunga suorganizavo klu
bus Vilniaus ir Ukmergės 
miestuose. Ukmergės klube 
yra choras ir dramos rate
lis, kurie čia surengė kelis 
pasirodymus.

Be paminėtųjų, yra dar 
bendri profšąjungų klubai 
Kaune, Marijampolėje ir 
Šiauliuose, kur drauge su 
politiniu masiniu darbu iš
vystyta meninė saviveikla 
ir visokių pasirodymų bei 
koncertų o r g anizavimas. 
Marijampolės profsąjungų 
dainos ir šokio ansamblis 
per trumpą laiką davė 20 
koncertu, kuriu 14 karino- 
menės daliniams.

Iš viso meninės saviveik
los ratelių yra 112. Jų di
džioji dalis priklauso gele
žinkeliečių, medicinos, sani
tarijos, chemijos ir poligra
fijos darbuotojų, metalistų 
ir maistininkų profsąjungų 
įmonėms.

Daugelis suorganizuotų 
meninės saviveiklos ratelių 
su pasisekimu pasirodo ne 
tik savo įmonėse, bet ir ki
tose kaimyninėse įmonėse 
ar šefuojamose ligoninėse.

Iš profsąjunginių biblio
tekų savo darbo apimtimi ir 
knygų kiekiu išsiskiiia su
organizuotos b i b liotekos- 
skaitykios Vilniuje ir Kau
ne. Bibliotekos aptarnauja 
skaitytojus, i š d u odamos 
vietos prof organizacijoms 
kilnojamas bibliotekas. Sėk
mingai dirba Vilniaus mies
to' skaitykla, kurioje šalia 
vietinių laikraščių yra ir 
centriniu laikraščiu bei žur
nalų. Vilniaus bibliotekoje 
yra ir vaikų literatūros.

Stambesniųjų įmonių dar
bininkai ir tarnautojai še- 
fuoja ligonines. Kaune di
delę paramą savo šefuoja
mosioms ligoninėms parodė 
poligraf. ir chemijos dar
buotojų profsąjungai pri
klausančios įmonės.

Dėl profsąjunginių kadrų 
trūkumo ir dėl žemesniojo 
profaktyvo nepasirengimo 
pagrindinis P r of sąjungų 
Centro Tarybos uždavinys 
buvo organizuoti ir praves
ti profsąjunginius semina
rus. Tai ir buvo padaryta 

Vilniuje ir Kaune prezidiu
mų nariams ir respubliki
nių bei apskričių komitetų 
instruktoriams, FIVK at
stovams ir visu FIVK ko
misijų atstovams — iš viso 
daugiau kaip 900 žmonių. 
Profseminaruose profsą
jungų aktyvui galima buvo 
3—Kultūrinis masinis 
išaiškinti jo uždavinius ir 
visapusiško profsąjunginio 
darbo vedimo metodus. Lie
ka uždavinys — pravesti 
profsąjung. seminarus ki
tuose apskričių centruose, 
o taip pat organizuoti dvie
jų mėnesių profsąjunginius 
kursus Vilniuje naujiems 
profsąjung. kadrams pa
rengti.

Prie visų aukščiau nusta
tytų profsąjungų masinio 
kultūrinio darbo duomenų 
būtina nurodyti kai ku
riuos trūkumus. Ne visi 
proforganizacijų v a dovai 
rūpinasi masinio politinio 
auklėjamojo darbo darbi
ninkų ir tarnautojų tarpe 
patikrinimu. Dėl to pasitai
ko nemaža įmonių, kuriose 
nerengiamos paskaitos ir 
pašnekesiai politinėmis ir 
gamybinėmis temomis ir 
kaip tik tose įmonėse darbo 
drausmė, gamybinių planų 
įvykdymas yra žemiausio 
lygio.

Profsąjungos įpareigotos 
labiau padėti tarybinei in
teligentijai, darbininkų ir 
tarnautojų aktyvui sava
rankiškai nagrinėti draugo 
Stalino knygą “Apie didįjį 
Tarybų Sąjungos Tėvynės 
karą”, draugo Stalino 1944 
m. lapkričio mėn. 6 d. pra
nešimą ir Trumpąjį VKP 
(b) Istorijos kursą.

Ne visos profsąjunginės 
organizacijos išnaudoja di
delį darbininkų ir tarnauto
jų, ypatingai jaunųjų, norą 
įsijungti į meninę saviveik
lą. Ši kultūrinio masinio 
darbo sritis vietos ir įmo
nių komitetams teikia pla
čią veiklos dirvą. Būtina 
susirūpinti šiuo reikalu. 
Pirmoje eilėje rekomenduo
tina organizuoti chorus ir 
dramos ratelius. Į šiuos ra
telius reiktų traukti mėgė
jus dainininkus (solistus), 
skaitytojus ir deklamuoto- 
jus. Esant sąlygoms (turint 
daugiau muzikos instru
mentų), reikia susirūpinti 
orkestrų organizavimu (pu
čiamųjų, džiazo, styginių ir 
kt.). Šalia to, visų pirma, 
reikia paraginti mėgėjus, 
turinčius nuosavus -̂ instru
mentus. Jie dideliu malonu
mu įsijungs į bendrą orkes
trą.

E. Načas, 
PSCT Kultūrinio Masinio 

Skyriaus Vedėjas
(Iš “Tiesos”)

INKSTŲ AKMENYS.
Gerb. daktare, kas būtų do 

liga? Gavau nuo bėgimo amži
ną ligą. Baigdama 13 metus, 
smarkiai bėgau nuo kalno pa
vasarį. Nubėgau — nieko ne
jaučiau, o namo pareinant, jau 
skauda kryžių, strėnas. Vakare 
atsiguliau, tai kad pradėjo ver
ti per vidurius, kaip su peiliu. 
Nei krust, guliu ant nugaros 
ir kenčiu. Po kelių valandų ap
stojo — ir vėl aš vaikščioju. 
Bet šlapimą tankiai varo ir 
greit, nedanešu ligi vietai. Ir 
tas po valiai apsistojo, bet 
skaudulį vis jaučiu, viduriai 
per ilgus metus ir šlapimas ne
buvo normalūs. Vis turėjau 
kelt nakčia. Išbalau, tik raukos 
dreba. Skaudžiai nieko negelia.

Rudenį pradėjo taukų guzai 
augti. Pirmas ant delno, kitas 
ant viršaus kojos, kitas į riešą 
žemai. Tai išėmė du Lietuvoj.

Kiek maž pagerėjus, atva
žiavau į Ameriką, būdama 20 
metų. Tai susiporavom. šeimos 
nebuvo. Po kelių metų įaugo 
taukų didelis guzas į kulšį, kai 
kumštis. Koją negaliu pakelt. 
Išėmė operacijos keliu. Paskui 
į kelienį. Irgi operacija. Nuo 
tos operacijos skilvis pradėjo 
sirgti.

Po kelių metii pasirodo — 
turiu akmenis į inkstus, į pūs
lę. Vėl operacijos. Ir vienas in
kstas puvo. Išėmė tą pūvantį, 
liko vienas ir tas su akmeniu, 
šlapimas baltas, tirštas ii' pa
degina.

Daktaras leidžia kas mėnuo 
inkstų ekstrakto. Jis daugiau 
nieko nesako man. Man geriau 
yra nuo to. Ar būtų galima jo 
imt per burną? Galėčiau to 
daugiau., tankiau paimt. Dabar

THESE WOMEN
By Gregory D’Alessio—Publishers Syndicate

Nors vienas darbdavis kalbėjo unijos narių susirinki
me ir pasisakė už darbininkų teises. Juomi yra Basil 
Harris, United States Lines laivų kompanijos preziden
tas. Jis sakė, kad jis labai apgailestauja, kad. prekybos 
laivyno darbininkai, kurie tiek šiame kare yra paauko
ję, nėra apimti Kongreso biliujh “GI Bill of Rights.” 
Viduryje paveikslo sėdis yra National Maritime Unijos 
prezidentas Joseph Curran.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-79G4

esu 62 metu amžiaus, sveriu 
125 svarus, 53 colių ūgio. 
Lauksiu greito atsakymo. Dė
kui iš kalno.

ATSAKYMAS. Aš Jūsų, 
Drauge, tik dalį laiško šiuo 
tarpu čia talpinu ir atsakau. 
Apie jūsų vidurius ir apie vy
ro tą “grybą” tai kitą kartą. 
Perdaug ant karto negalima. 
Imsime bent dalimis. Jūsų, 
mat, ilga istorija, padrika, 
mišri . . .

Jūsų tas bėgimas nuo kalno 
nedaug ką bendra turėjo su 
pamatine jūsų liga — inkstų 
akmenais. Tie akmenys inks
tuose bei jų angose susidarė 
per ilgą laiką, per metų me
tus. Susidarė veikiausia dėl 
kokių mitybinių trūkumų, dėl 
medžiagų apykaitos pakriki
mo, o gal ir kaipo pasėka ko
kios apkrečiamos bakterinės 
ligos vaikystės metu.

Bėgant kuris akmenė
lis galėjo atitrūkti ir žemyn 
pasislinkti. Jums sugedusį in
kstą išėmė. Kitas irgi nekoks, 
turi akmenų. Ne ką padarysi. 
Paskutinio išimt nebegalima. 
Be inkstų nėra gyvenimo.

Jums gydytojas kokio “eks
trakto” leidžia. O ką gi aš ga
liu įspėt, kokio būtent ekstrak
to? Juk jo, to gydytojo, jūs ir 
turite pasiklausti. Taipgi jo pa
siklausti, ar galima ką nors 
panašaus per burną imti. Vei
kiausia ne. Veikiausia tas 
“ekstraktas” leidžiama į pūslę 
ii’ gal da aukščiau, kad aptala
pinus ir atliuosavus akmenis, 
ir gal kad išplovus prišvinku- 
sią medžiagą. Vis tai sudėtin
gas daiktas. Taip sau už akių, 
nesimačius, neką tepatarsi. 
Apie kitas negales — kitą kar
ta.

Traukdamiesi Vokiečiai 
Jau Paliksią Visus Be

laisvius Stovyklose
Washington. — Vokietija 

per nekariaujančią Šveica
riją pasisiūlė palikt kon
centracijos stovyklose jau 
visus talkininkiškus karo 
belaisvius vietose, iš kurių 
naciai bus priversti pasi
traukt.

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija priėmė tą pasiūly
mą dėlei saviškių kiro be
laisvių.

(Vokiečiai iki šiol išsiva
rydavo sveikesnius belais
vius, palikdami stovyklose 
tik pusgyvius ir sunkiai 
sergančius.)

Raudonarmietės mergai
tės tvarko važiavimus gat
vėmis užimtose Berlyno da- 
lyse. I
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T Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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(Tąsa)
— Gerai, — apsiniaukęs burbtelėjo 

Gavrikas. — Svarbiausia, tik jūs pasa
kykite. Pasakysit?

— Pasakysiu, neverk.
— Ligi pasimatymo, teta.
— Ligi pasimatymo, puikusis sutvėri

me.
Kaip matyti, pačiai Duniai taip nubo

do vasaros nedarbas, jog ji net nusileido 
ligi juokaujamo pokalbio su mažučiu 
driskium.

Gavrikas truktelėjo kelnes ir išėjo iš 
kiemo.

Blogas reikalas! Ką dabar daryti?
Žinoma, buvo galima nueiti pas vyres

nįjį brolį Terentijų į Artimuosius Malū
nus. Bet, pirma, tie Artimieji Malūnai 
Dievas žino kur, — ten ir atgal keturios 
valandos, ne mažiau. O antra, po sąmy
šių dar nežinia, ar Terentijus namie. 
Labai gali būti, kad jis kur nors slaps
tosi arba pats “sėdi tuščiomis,” tai yra 
pačiam nėra ko valgyti.

Tai kam gi veltui mušti kojas — ne 
valdiškos!

Berniukas išėjo į aikštelę ir, praeida
mas šalimais, žvilgterėjo pro langus pas 
kareivius.

Kareiviai kaip tik buvo baigę pietauti 
ir ant palangės plovė šauktus. Nebaig
tos valgyti duonos krūva džiūvo smar
kioje saulėje.

Musės šliaužiojo juodais išakijusiais 
gabalais su kaštonine, net iš pažiūros 
rūkščia pluta.

Gavrikas sustojo po langu, sužavėtas 
šio pertekliaus reginio.

Jis patylėjo ir staiga, netikėtai sau 
pačiam, šiurkščiai tarė:

— Dėde, duokit duonos!
Bet čia pat susizgribo, paėmė skiau- 

rę ir ėjo tolyn, kareiviams parodęs ru
pų šypsnį:

— Ne — aš taip! Nereikia!
Tačiau kareiviai susibūrė ant palan

gės, berniukui šaukdami ir švilpaučiau 
mi: % )

— Ei! Pss! Kur nubėgai! Grįžk atgal!
Pro grotas jie tiesė jam gabalus /duo

nos. I
— Imkis! Nebijok!
Jis neryžtingai sustojo.
—Akišk marškinius!
Jų šauksmuose ir triukšme buvo tiek 

linksmo geraširdiškumo, jog Gavrikas 
suprato: nebus nieko žeminančio, jeigu 
jis iš jų paims duonos.

Jis priėjo ir pakišo marškinius.
Ėmė lėkti gabalai.
— Nieko, pavalgyk mūsų kareiviškos, 

valdinės!* Pratinkis!
Be duonos, kurios primetė penketą 

svarų, kareiviai gerokai dar prikrėtę va
karykštės tyrės.

Berniukas rūpestingai visa tai susi
dėjo į skaurę ir, lydimas stiprių juoka
vimų dėl kareiviškos tyrės veikimo vi
duriams, nuvyko namo padėti senoliui 
taisyti ūdų.

Vakarop juodu vėl išplaukė į jūrą.

PENKIOLIKTAS SKYRIUS.
Pastebėjęs, kad garlaivis nesustojo ir 

nenuleido šliupkos, o plaukia pirmykščiu 
kursu, matrosas kiek aprimo ir atsikvo
šėjo.

Pirmiausia jis paskubėjo nusimesti 
viršutinį drabužį, kuris kliudė plaukti.

Atsiskirti nuo švarko buvo lengviau
sia. Keletą kartų, persivertęs ir spiaudy- 
damasis nuo sūriai karčios bangos, ma
trosas per tris kartus nusitempė švar
ką, sunkų nuo vandens, tartum ketinį.

Švarkas, išplėtęs rankoves, kurį laiką 
plaukė paskui matrosą kaip gyvas, — 
nenorėdamas skirtis nuo šeimininko ir 
mėgindamas apsivynioti aplink jo kojas.

Matrosas paspyrė jį keletą kartų, 
švarkas atsiliko ir pamažu pradėjo 
skęsti, supdamasis ir pereidamas iš 
sluoksnio į sluoksnį, kol dingo sūkuryje, 
kur silpnai skverbėsi drumsti vakarinės 
šviesos pluoštai.

Daugiausia triūso buvo su batais. Jie 
lipo kaip pripildyti klijų.

Matrosas įnirtęs — koja į koją — 
plėšė šiuos šiurkščius laivyno matroso 
batus su rudais aulais, kurie jį išdavė.

Irdamasis rankom, jis šokinėjo van
denyje, čia pranykdamas galva, čia iš- 
sikišdamas iš bangos sulig pečiais.

Batai nesidavė. Tada jis įkvėpė į

plaučius daugiau oro ir sučiupo batą 
rankom. Galvą panėręs bangoje, jis plė
šė jį už slidaus užkulnio, mintimi kone- 
veikdamasis paskutiniais žodžiais ir 
keikdamas viską pasaulyje.

Pagaliau jam pavyko nutraukti pra
keiktąjį batą. Antrasis ėjo lengviau.

Tačiau, kada abu batai ir kelnės bu
vo nutrauktos ir numestos, kartu su pa
lengvėjimu Rodionas pajuto smarkiau
sią nuovargį. Gerklėje degė nuo jūros 
vandens, kurio jis, kad ir kaip vengė, 
gerokai prisirijo. Be to, šokdamas iš 
garlaivio, jis smarkiai užsigavo į vande
nį-

Jis buvo beveik nemiegojęs dvejetą 
parų, pėsčias buvo nuėjęs keturiasde
šimt ar penkiasdešimt varstų, persi j au- 
dinęs. Akyse buvo tamsoka. Pagaliau, 
tu r būt, dėl to, kad greitai artėjo vaka
ras.

Vanduo neteko savo dieninės spalvos 
ir pasidarė kažkoks, nors ir žibąs, skaid
riai heliotropinis paviršiuje, bet baisus, 
beveik juodas gilumoj.

Iš apačios, nuo jūros paviršiaus, kran
to visai nebuvo matyti. Horizontas be 
galo susiaurėjo. Tiktai grynas dangus 
iš krašto švitėjo perregimu saulėlydžio 
žalumu su silpnute, vos pastebima žvaig
ždute.

Vadinasi, toje pusėje krantas, ir ten 
reikia plaukti.

Matrosas liko apsivilkęs tik marški
niais ir apatinukėmis. Jie beveik nekliu
dė. Tačiau galva sukosi, rankas ir ko
jas laužė per sąnarius, plaukti darėsi vis 
sunkiau.

Kartais jam rodėsi, kad jis nebeten
ka sąmonės. Kartais imdavo noras vem
ti. Arba staiga jį apimdavo trumpas bai
mės antpuolis. Vienuma ir gelmė jį bau
gino.

Anksčiau jam to niekuomet nebūdavo. 
Panašu į tai, kad jis susirgo.

Drėgni trumpi plaukai atrodė sausi, 
karšti ir toki stangrūs, jog badė galvą.

Aplink nebuvo nė dvasios. Viršuje, 
tuščiame vakarė jaučiame ore, praskrido 
didžioji žuvėdra su storais sparnais ir 
pati stora kaip katė. Ilgame, gale už
lenktame snape ji laikė mažutę žuvytę.

Naujas baimės antpuolis apėmė mat
rosą. Štai, štai sprogs širdis — ir jis 
nuskęs. Jis norėjo sušukti, tačiau nega
lėjo atčiaupti dantų.

Staiga jis išgirdo švelnų irklų teškeni
mą ir, kiek palaukęs, pamatė beveik juo
dą šalandos siluetą.

Jis sukaupė visas jėgas ir sujudėjo 
paskui ją, paklaikusiai stumdydamas 
kojom vandenį. Jis ją pavijo ir suspėjo 
sugriebti už aukšto užpakalio.

Graibydamasis rankom, šiaip taip 
prisiyrė ligi bordo, kur buvo žemiau, įsi
ręžė ir pažvelgė į šalandą.

— Nagi, nevaliukauk! — sušuko Gav
rikas niauriu bosu, pamatęs šlapią gal
vą, išsikišusią viršum pasvirusio bordo.

Šios galvos pasirodymas nė kiek ber
niuko nenustebino. Odesa garsėjo savo 
plaukėjais.

Atsitikdavo, kai kurie nuplaukdavo 
už trijų varstų nuo kranto ir grįždavo 
atgal vėlai vakare. Gal būt, tai vienas 
tokių plaukėjų.

Tačiau, jeigu, jau tu toks herojus, tad 
nesigriebk svetimos šalandos ir nesiil- 
sėk, o plauk pats! O čia žmonės ir be ta
vęs pavargę, vos tiktai iš darbo.

—Na, nevaidink kvailio, atsikabink! 
Nes tuojau irklu — kai smogsiu!

Ir berniukas, norėdamas labiau at
grasinti, net apsimetė benuimąs irklą 
nuo kuolelio, lygiai taip, kaip tokiais at
sitikimais darydavo senolis.

— Aš ... ligonis ... — uždusdama 
pasakė* galva.

Iš už bordo išsitiesė drebanti ranka 
su prilipusia išsiuvinėtų marškinių ran
kove.

Čia Gavrikas iš karto sumojo, kad tai 
ne plaukėjas: plaukėjai su išsiuvinėtais 
marškiniais jūroje neplauko.

— Ką, skendai?
Matrosas tylėjo. Jo rankos ir galva 

negyvai kabojo šalandos viduje tuo me
tu, kai, kojos su apatinukėmis iš lauko 
vilkosi vandenyje.

Jis buvo apalpęs.
Gavrikas ir senolis numetė irklus ir 

vargais negalais įtempė sudribusį, bet 
baisiai sunkų kūną į šalandą.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Lietuvos Vaikučių Pagalbai 

Parengimėlis
Ateinantį sekmadienį, 29 d. 

balandžio, 2-rą vai. po pietų, 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto Philadelphijos skyrius 
rengia puikų bankietą, name 
mūsų draugės Veronikos Ur
bienės, 628 N. 12th St., Phi- 
la., Pa.

Phila. lietuviai, rėmėjai Lie
tuvos vaikučių, būtinai daly
vaukite šiame parengime p? 
paremkite svarbų tikslą.

Komitetas nusitarė rengti 
visą eilę parengimui privatiš- 
kuose namuose ir ant atviro 
oro. Visi žinote aplinkybes — 
karo laikais. Bus pagaminta 
skanių užkandžių ir visi links
mai laiką praleisime.

LPT Komitetas ligi šiol nu
veikė daug darbo berinkdamas 
padėvėtas drapanas ir aukas, 
nupirko daug naujų Lietuvos 
vaikučiams drapanų, primegs- 
ta keletas šimtų svederių, ko
jinių, pirštinių ir surinko daug 
apavalų. Juo daugiau mes su- 
kelsime finansų, tuo daugiau 
pagaminsime pagalbos Lietu
vos vaikučiams. Prie to, prasi
dėjo siuvimo darbas. Perka 
audeklo ir gauna atkarpų šmo
tų dykai ir tuo būdu pigiau 
pagamina drapanų ir kitokių 
daiktų. Jūs dalyvaudami šiuo
se parengimuose prisidėsite 
prie tos pagalbos.

Rep.
------------------

Detroit, Mich.
Gerai Pavyko LDS 21 Kuopos 

Parengimas
Balandžio 15 d. įvyko LDS 

21 k p. parengimas buvusioj 
Lietuvių svetainėje. Daug su 
darbu prisidėjo ir LLD 52 kp. 
Čia buvo sulošta juokinga ko
medija “Sušaldyta Dėdienė.” 
Lošėjai puikiai atliko savo ro
les. Kiek nugirdau, tai sumo- 
kino gabus lošime ekspertas 
J. P. Vaitkus.

Dažnai tenka matyti juo
kiantis publiką laike komedi
jų, bet einant į šį parengimą 
maniau, kad tokiame momen
te, kuomet šaltis liūdi netekus 
savo vado, kad žmonės nebus 
suįdominti ir nesijuoks. Bet

ne visai buvau teisingas. Ne
žiūrint, kad žmonės buvo nu
liūdę ir su kuo tik kalbi, visi 
ką tai slepia. Kada programa 
prasidėjo ir lošiant komediją 
gabūs artistai taip paveikė į 
žiūrėtojus, kad daugelis ska
niai juokėsi.

Manau, kad šis parengimas 
duos gražaus uždarbio. Nors 
labai negerai, kad pasitaikė 
tokia liūdna diena, kitaip, ma
nau, būtų dar geriau kalba
mas parengimas nusisekęs.

Tikiu, kad komitetas para
šys daugiau.

Dalyvis.

Philadelphia, Pa. New Britain, Conn.

Paterson, N. J.
Patersone susitvėrė Lietuvai 

Pagalbos Teikimo Komiteto 
skyrius. Balandžio 22 dieną 
susiėjo būrelis draugų ir prie- 
telių Lietuvos žmonių. Aptarė 
ir apsvarstė tą, kaip hitleri
ninkai žiauriai nuteriojo mūsų 
seną tėvynę, -jos gyventojų 
būklę ir nutarė darbuotis, kad 
padėti Lietuvos žmonėms, kaip 
tai: renkant padėvėtus drabu
žius, čeverykus ir pinigiškas 
aukas, kad nupirkus medika
mentų ir kitų reikmenų.
ęQarbą pradedame su sek

madieniu, balandžio 29 d. Mes 
manome, kad Patersono geros 
valios lietuviai šiltai į tai at
silieps ir padės komiteto pra
kilniame darbe, kas tik ką iš
gali, tai paaukos Tarybų Lie
tuvos žmonių pagalbai.

Gerbiami Patersono ir apy
linkės lietuviai, malonėkite 
peržiūrėti savo šėpas ir jūs su
rasite tokių drabužių, be ku
rių jau galite apsieiti ir .pa
aukokite juos Lietuvos žmo
nėms. Jeigu komitetas pas ku
riuos nepribus, o tas nelengva 
padaryti, kad visus apeiti, tai 
prašome jūsų auką atnešti ir 
priduoti komiteto nariams: V. 
Gudaitis ir J. Kulikaitis, 46 
Lafayette St., Paterson, N. J., 
nes šie prieteliai turi vietos ir 
pažadėjo priimti jūsų atneš
tas Lietuvos žmonėms dova
nas. Komitetas.

Klaidos Pataisymas
Renkant aukas Lietuvos 

žmonių pagalbai, kovo 4 d., 
laike A. Bimbos prakalbų, per 
klaidą kaip kurių aukavusių 
nebuvo Užrašyti vardai, tai jų

Laukan Tą Šlamštą!
Bal. 18 d., Lietuvių Muzika- 

les Namo Bendrovės įvyko ber- 
taininis susirinkimas. Aptarus 
organizacijos reikalus, užrašų 
rašt. Juozas Ivanauskas klau
sia narių, ką darysime su Ke
leiviu, kuris per pastarus ke
lis mėnesius sistematiškai 
šmeižia mūsų organizaciją? 
Buvęs Bendrovės pirmininkas 
Jonas Griganavičius patarė: 
“Šluoti laukan tą šlamštą iš 
mūsų namo.” Didele didžiuma 
balsų prieš 8 nutarta daugiau 
Keleivio neprenumeruoti.

Senas Kliubietis.

Juozas Streleckis, Onos ir 
Juozo Streleckių sūnus, buvo 
parvykęs porai savaičių ato
stogų. Bal. 20 d. išvyko atgal 
tarnybon Avon Park, Fla., 
Korporal. J. Streleckis jau 3 
metai kaip tarnauja Dėdei Ša
mui.

Sgt. Antanas P. Paleckis 22 
m., 3409 Almond St. sužeistas 
Pacifike.

Tech. 5th grade Antanas 
Paleckis 34 m. papuolė nelais
vėn Vokietijoj. Sesuo Susan 
Lendziavičienė gyvena 3326 
Almond St.

Būdingas Pareiškimas
Viename Liet. Muz. Namo 

Bendrovės direktorių ir valdy
bos susirinkime, užbaigus biz
nio reikalus, prasidėjo liuesas 
pasikalbėjimas Lietuvos klau
simu. Vieni stojo už nepriklau
somą buržuazinę Lietuvą; kiti 
teigė, kad tarybinė Lietuva 
liaudžiai bus tinkamesnė. Bai
giant pasikalbėjimą išgirstu 
būdingą pareiškimą:

“Pirmiau Lietuva buvo ‘ne
priklausoma,’ bet nebuvo lais
va, dabar priklausoma, bet yra 
laisva.” Tai žodžiai žymaus 
veikėjo tautinėse organizacijo
se — Jono Streleckio. Jis yra 
įrašęs daug narių SLA 135 
k p., nes toje kuopoje eina or
ganizatoriaus pareigas ilgo
kas laikas. v

S. V. Ramutis.

Seniai tokį džiaugsmą jau
tėme, kaip dabar, štai, Lietu
va laisva, Berlynas Raudono
sios Armijos rankose, visoj 
Vokietijoj nacių žvėrių lizdas 
baigiamas ardyti, pasaulyj tai
kai palaikyti mašinerija sta
toma San Francisco Konferen
cijoje. Prezidentas Truman 
vairuoja mūs šalį į kelią, ku- 
riuom buvęs prezidentas mie- 
rijo. Tai kaipgi nesidžiaugsi?

Bet vien džiaugtis negana! 
Smagus džiaugsmas kartais 
virsta į kartybės ašaras. Todėl 
turime budėti; kad džiaugs
mas nevirstų ašaromis. Vietos 
lietuviai atsakykime darbais į 
klausimus, kurie kelia džiaugs
mą. Gal atsakysite, kad mes 
sunkiai ir ilgas valandas dar
be darbuojamės, pavargę, bet 
to dar negana. Pasižiūrėkime 
į šalies, į pasaulio sūnus, jie 
irgi sunkiai dirba! Tai mes at
likime savo, štai ką:

Sekmadienį, 29 d. balan
džio 2:30 vai. po pietų, yra 
šaukiamas platus susirinkimas 
Laisvės skaitytojų, LLD 27 kp. 
ir LDS 108 kp. narių, Darbi
ninkų Svetainėje, 53 Church 
Street.

Susirinkime bus apkalbėta 
teikimas pagalbos Lietuvos 
žmonėms ir kiti labai svarbūs 
reikalai. Tai visi būkite ir sa
vo draugus atsiveskite.

Elizabethport, N. J.
Plačiai žinoma Elizabetho 

lietuviams Bertha M. Klishus, 
Antano Klishiaus moteris mi
rė bal. 11, 1945.

Minėta ypata buvo labai 
draugiška, todėl daug palydė- 
tojų susirinko atiduoti pasku
tinį atsisveikinimą.

W. P.

Pittston-Wyoming, Pa.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

o__4
VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

vardai ir netilpo Laisvėj/ ko
vo 24 d. Taigi, čia tą klaidą 
pataisau. J. Remeikis aukavo 
$2 ir Ignas Kulikaitis $1. Atsi
prašau aukavusių, kad ta klai
da įvyko.

Reporteris.

PIRKITE KARO BONUS

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 12 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 6 
d., paprastoj vietoj ir paprastu 
laiku. Tai bus labai svarbus 
susirinkimas, nes rinksime de
legatus į 12-to apskričio meti
nę konferenciją, kuri įvyks ge
gužės 20 d., Wilkes-Barre j. 
Todėl visi ir visos dalyvaukite 
ir atsiveskite prirašyti naujų 
narių.

M. Kalauskas.

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

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spinduliu 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrin* 
tinkamą gydymą.

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

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

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A M - 2 P M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Ml Vernon St

Telefonas Poplar 4118

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

i1
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LIETUVOS IŠDAVIKAI NEGALI PASI- 
SLePTI kitose ŠALYSE

Britanijos užsienio minis- 
teris Anthony Eden pasakė 
parlamente įdomų dalyką. 
Jisai pareiškė, jog Sovietų 
Sąjunga atsiėmė Besarabi
ją ir šiaurinę Bukoviną su
sitarimu su Rumunija, 1940 
metais, ir žmonės pasitrau- 
kę iš tų šalių be Sovietų 
valdžios leidimo, grąžinami 
atgal į SSSR.

James Duncan’o klausia
mas, ar negalima padaryti 
taip, kad tie žmonės galėtų 
pasilikti kur jie nori, Ede
nas atsakė, kad Britanija 
nėra atsakominga už tą su
tartį ir jis nemato, kur ji 
turi kokį oficiali interesą 
tuo klausimu.

Iš to galima padaryti tik 
šias išvadas:

Viena, Besarabija ir Bu
kovina pasilieka tarybinė 
respublika.

Antra, pabėgę iš tų teri
torijų žmonės, žinoma, ku
rie laike okupacijos naciam 
tarnavo, bus grąžinami at
gal ir bus baudžiami tose 
šalyse.

Besarabija ir Bukovinos 
dalis tapo tarybine respub
lika 1940 metais, kuomet 
SSSR jas išlaisvino. Rumu
nijos valdžia priešintis tam 
nedrįso. '

1940 metais Lietuvos 
žmonės nusikratė fašistinį 
Antano Smetonos režimą 
ir įsikūrė liaudies valdžią, 
o pagalios jie nusitarė pri
sidėti prie Sovietų Sąjun
gos.

Lietuva taipgi tapo tary
binė respublika.

Kokis Britanijos atsineši- 
mas link Besarabijos - Bu
kovinos, tokis jos atsineši- 
mas ir link Lietuvos ir' ki
tų Pabalčio kraštų, būtent, 
kad tie kraštai prisidėjo 
prie SSSR ir Britanija ta
me neturi nieko.

Pabaltijo kraštai irgi pa
silieka tarybinėmis respub
likomis, kaip buvę.

Pabėgę iš ten liaudies iš
davikai, kurie tarnavo na
ciams laike okupacijos, 
taip- jau bus grąžinami at
gal ir Lietuvos žmonės ga
lės juos bausti.

Edenas tai sakė neabejo
damas. Jis kalbėję apie Jal
tos konferencijos nutari
mus.

Lietuvių fašistiniai ele
mentai Chicagoj viename 
savo slaptam susirinkime 
taip jau apverkė likimą sa
vo kolegų. Ar Lietuvos iš
davikai būtų Švedijon pa
bėgę, ar jie būtų pabėgę 
kur kitur, jie negalės išsi
sukti nuo bausmės, papildy
tos prieš Lietuvos liaudį. 
Jiems teks už tai atsakyti.

Neutralių šalių valdžios 
turės išduoti kvislingus. 
Lietuvių fašistai Chicago je 
jau apverkė savo vienmin
čių likimą Europoje.

Suprantama, pabėgėliai 
bandys įsigauti Amerikon. 
Daugeliui betgi bus užkir
sta kelias, nes jie bus rei
kalaujami grąžinti atgal 
kaipo prasikaltę kare, kai
po Hitlerio ir jo budelių 
talkininkai.

Hitlerio budelių darbai 
vis labiau paaiški. Vengras 
Dr. Bela Fabian, kuris savo 
akimis mątė masinio žudy
mo kempes, tvirtina, kad 
naciai išžudė apie 5,000,000 
(penkis milionus) žydų.

Jie išžudė milionus kitų 
tautybių žmonių. Jų krimi- 
nalystės jau kalnais išaugo. 
Jie turės už tai atsakyti.

Turės atsakyti ir jų ber
nai, jų tarpe ir Lietuvos 
kvislingai ir išdavikai.

Ir ta valanda netoli.

Dėlto ir Amerikos lietu
vių fašistai ir juos sekanti 
taip nervuojasi ir taip zuja 
sukurstymui žmonių prieš 
SSSR, kad galėtų teisinti 
savo kolegas išdavikus, kad 
galėtų smerkti SSSR už 
baudimą karo kriminalistų 
ir jų tarnų.

Bet jų pastangos eina 
niekais. Artinasi visiems 
budeliams atsiskaitymo va
landa.

Artinasi jiems teismas, 
kuriame jie turės atskaitą 
išduoti. a V. J.

Aukščiausias Sovietas 
Giliai Pagerbė Prezi

dentą Rooseveltą
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Jis buvo didis Sovietų 
Sąjungos draugas, prade
dant nuo normalių ryšių 
sumezgimo su ja ir bai
giant kova prieš bendrąjį 
priešą.

“Sovietų žmonės visuo
met su meile gerbs atmintį 
to didžio kovotojo dėl lais
vės ir tarptautinio saugu
mo. Sovietų žmonės yra įsi
tikinę, jog tarps ir žydės 
idėja, kuriai Rooseveltas 
atidavė savo gyvybę.”

Iki šiol dar jokio kito 
krašto žmogus nebuvo taip 
aukštai pagerbtas Sovietų 
Sąjungoj. Pirm pašaukiant 
dalyvius atsistoti, Šverni- 
kas sakė:

“Užtikrinkime, jog atei
tyje draugiškumas tarpe 
Sovietų ir Amerikos tautų 
stovės kaip paminklas jo 
atminčiai.”

Aukščiausios Tarybos se
sijos eina milžiniškame 
Kremliaus palociuje, di
džioj šv. Andriaus svetai
nėj. Tarp stebėtojų yra A- 
merikos ambasadoriaus pa
vaduotojas G. F. Kennan ir 

Į kitų talkininkų ir bepusiškų 
kraštų atstovai.

Viena Amerikos Armija 
Suėmė 800,000 Nacių

Vokietija. — Vien tik 
Pirmoji Amerikos armija, 
komanduojama generolo 
Hodges, suėmė 800 tūkstan
čių nacių karių iki balan
džio 23 d.

Vokiečiai Priversti Matyt 
Nacių Žiaurumus

London.— Talkininkų ko
manda nutarė varyt civi
lius vokiečius į vietas, kur 
bus rodoma judamieji pa
veikslai nacių žvėriškumų 
prieš belaisvius. Bus paga
minta iškabos su paveiks
lais ir aprašymais nacių 
žiaurumų. Tatai bus iška- 

| bintą miestų gatvėse ir į- 
vairiose viešose vietose.

t
Prezidentas Trumanas su savo žmona ir dukteria 

Margaret. Margaret sako, kad jos tėvo pakilimas j pre
zidentus jos patrauks iš mokyklos. Jinai lanko kole
giją ir yra 20 ihetų amžiaus.

B-29 Vėl Bombardavo 
Japonijos Sostinę

Guam, bal. 24. — 150 di
džiausių Amerikos bomba- 
nešių B-29 vėl bombardavo 
Japonijos sostinę Tokio. 
Bombos buvo taikomos y- 
pač į Hitachi lėktuvų sta
tyklą ir kitus fabrikus To
kio apygardoje.

SOVIETŲ ŽYGIAI ĮVAI
RIUOSE FRONTUOSE

Maskva. — Grumdamiesi 
artyn Vokietijos didmies
čio Dresdeno, į pietus nuo 
Berlyno, .sovietiniai kariai 
užėmė Luebbenau, Dahme, 
Schlieben, Burkau ir šešis 
kitus miestus bei mieste
lius. Per keturias dienas 
šiame fronte buvo suimta 
daugiau kaip 10,000 vokie
čių kareivių ir oficierių ir 
pagrobta 96 nacių lėktuvai, 
150 tankų ir motorinių pa
trankų.

Į žiemius nuo Vienos, 
Austrijos sostinės, Raudo
noji Armija užėmė dar 30 
gyvenamųjų vietovių. ' 

Čechoslovakijoje, į pietų 
vakarus nuo savo užimto 
Hodonin miesto, sovietiniai 
kariai atmušė kelias vokie
čių kontr-atakas, nubloškė 
nacius 5 kilometrus atgal ir 
užėmė Valtice miestą, svar
bų vieškelių mazgą ir vo
kiečių tvirtovę.

Anglai šturmuoja Bre
meną ir Hamburgą.

Bridgeport, Conn.
Kadangi Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Komiteto vietinis sky
rius buvo nutaręs rengti vaka
rienę ir garsinos!, kaipo ba
landžio 28 d. įvyksiančią, bet 
vėliau, pasirodžius sunkumo 
gavime maisto ir kt., todėl mi
nėtas skyrius nutarė vakarie
nės nerengti, o vasai'ą sureng
ti platų-smagų pikniką. Kada 
piknikas bus, pranešime vė
liau.

Skyriaus narys,
J. J. Mockaitis.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kalbą pasakė tasai “nebegy
vas“ generolas Vitkauskas.

Aš manau, kad visai saugu 
karines operacijas palikti 
Amerikos, Anglijos ir Tarybų 
Sąjungos kariniams štabams.

Kai prieš kelias dienas-ame
rikiečiai veržėsi linkui Berly
no, tai buvo pakilę balsų: “O 
kodėl Raudonoji Armija stovi 
ant vietos ir nepuola vokiečių 
prie Berlyno ?”

Dabar, kuomet Raudonoji 
Armija muša vokiečius pačia
me Berlyne, o amerikiečių ar
mija tame sektoriuje sustojo 
ant vietos, jau girdisi nusi
skundimų : “Kodėl mūsų armi
ja nepuola priešų?^

Visi tie balsai nepadeda ka
rą laimėti. Jie tik sukelia abe
jones ir nepasitikėjimą.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Cleveland; onio
, LPTK Cleveland© Škyr.' ' mošio 

teatrą ir balių, kuris , rodos,, bus jau 
paskutinis šiame sezone. Bus suloš
ta graži komedija “Jaunavedžių 
Naktis.” įvyks balandžio 29 d., 
White Eagle Salėje, 8315 Koscius
ko Ave. Pradžia 5 vai. vai. Po per
statymo bus šokiai. Pelnas skiria
mas nuo karo nukentėjusiems Lie
tuvos žmonėms. Kviečiame dalyvau
ti. — Rengėjai. (98-99)

WASHINGTON, PA.
LDS 98 kp. rengia draugišką va

karėli, 700 Maple Ave. Įvyks ba
landžio 29 d. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti, turėsime vi
sokių pamarginimų, užkandžių ir 
kartaus - saldaus gėrimo. Bus gera 
muzika šokiams. — Kom, (98-99)

ROCHESTER, N. Y.
Koncertas, Liet, žmonių pagalbai. 

Balandžio 28 d., 8 vai. vak. Artis
tai iš Eastman mokyklos. Rengia 
Draugijų Komitetas. Nesivėluokite, 
koncertas prasidės pažymėtu laiku. 
Kviečiame visus, — Komitetas.

(98-99)

HARTFORD, CONN.
Visiems svarbus sąskridis. (Dum

barton Oaks Rally). Balandžio 29 
d., Bushnell Memorial salėje. Kalbės 
nacionaliai žymūs asmenys, kong- 
resmanai, senatoriai ir gubernato
rius Baldwin. Bus muzikališka pro
grama, pagerbimui velionio F. D. 
Roosevelto. Rengia Didysis Hart
fordo Komitetas dėl Dumbarton 
Oaks. Kviečiame dalyvauti. (98-99)

PHILADELPHIA, PA.
Phila. LPTK susirinkimas įvyks 

balandžio 27 d., 1218 Wallace St., 
8 v. v. Delegatai ir rėmėjai daly
vaukite šiame susirinkime, yra 
svarbių reikalų. — A. J. Smitas, 
sekr. (98-99)

HARTFORD, CONN.
Balandžio 29 d., 2:30 v. dieną, 

155 Hungerford St., įvyks Amerikos 
Lietuvių Choro Namo B-vės šokiai. 
Bus skanių užkandžių, gera orkes
trą, taipgi šiltų ir šaltų gėrimų. 
Įžanga 75c (su taksais). Dalyvauki
te visi.' (98-99)

PHILADELPHIA, PA.
Phila. LPTK rengia gražų poki- 

lį mūsų draugės Veronikos Urbie
nės namuose, 628 N. 12th St. Lie
tuvos vaikučių naudai. Įvyks balan
džio 29 d., 2 vai. dieną. Prašome 
rėmėjus dalyvauti šiame parengime.

(98-99)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 3-čio Apskr. kom. posė

dis įvyks balandžio 28 d., 6 v. v., 
155 Hungerford St. Visi 3 Apskr. 
Kom. nariai dalyvaukite. — F. J. 
Repšys, sekr.

London. — Hitlerininkai 
paskutiniu laiku nusivarė 
tūkstančius amerikiečių ir 
anglų belaisvių į pietinius 
vokiečių kalnus.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nūn Baime* Mirtie* ..... —... 50c
Girtuoklių Linksmo* Dainos —. 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigžde* ..... - 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ...... ..— 30c
Mikaldo* PapAakojimai.... .............. - 25c
Duktė Marių, graži apysaka —.__ ...» 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ... ....... —-— 25c
Burykia ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužė* paveikslu.................... 15c

Neapmokama* žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniška* Tiltas, Erodas Boba ........ 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at-

• rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ..... — 75c

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

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

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

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai _ _ 85c
GREGORIUS buvo prirakytas ant sa

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

Sebūklingas Zerkilas ..................  .. 25c
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

no Jaunikio ....................................  85c
PINIGAI galvažudžiai ir kaip Rąžan

čius išgelbsti nuo smerties ......... 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c 
Trys uėkeiktos karaliaus dukterės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Johas ........... 80c
KELIAUTOJAI į šventų žemę JERU-

ZOLIMĄ ...........    25c
Kabalas, Zobovos Knygutė ____ __ -.. 10c
Praloto Olšausko Darbai ...............  25c
Ko Nori Kunigas Katilinis................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos

be kito pagelbės ....... ................... 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 ...................     80c

Virėja, knyga apio su 450 visokių
gaspadinystės pamokinimų............. $1.00

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

GROMATOS į Lietuvą su pasveikinimai* 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, apdegintų 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 Užsisenejusio 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c: Nuo Pražllimo ir Pleis
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejari- 
kės (stambios) 60c; nuo surūgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; Pailių arbata ir mostis 
po 85c;'

Nuo ? papušku ant burno* ir kitokių odo* 
išbėrimų $1.25.

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

M. ŽUKAITIS 
884 Dean'Street, 

SPENCERPORT, n. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STIKLAM APDIRBTI 
VYRAI KKJ® STALŲ 

PATYRĖ
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITE
LOUIS FRIEDLANDER, INC.

2 JOHN ST., N. Y. CITY.
(104)

PAPRASTI DARBININKAI
Reikia vyrų, kaipo paprastų darbininkų che
mikalų dirbtuvėj. Karinis darbas dabar. Gera 
proga nuolatiniam darbui po karo. Viršlaikiai. 
Darbiniai drabužiai veltui. Valgis žemu kaštu.

Prisilaikoma WMC Taisyklių
NEW YORK QUININE

AND CHEMICAL WORKS,
99 North 11th St., Brooklyn.

DIE MAKERS 
MAŠINISTAI 

SUSTATYMUI VYRAI 
PATIKRINTOJAI

Puikiausia pokarinė proga 
patyrusioms vyrams.

Kreipkitės 
Instrument Specialties 

Company, Inc.
244 Bergen Blvd. 

West Paterson, N. J. 
Reikalaujamu Paliuosavimo Pareiškimo.

(100)

BERNIUKAI
Viršaus 16 metų. Išnešiojimai. Dry Clean

ers. $30 į savaitę. Gera Ateitis.
NED KING, 1374 Madison Ave., 

kamp. 96th Street, SAcramcnto 2-8120.
(100)

MAŠINISTAI
PATYRĘ

KREIPKITĖS

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

HOLMESBURG, PA.
(103)

VYRAI
PRIE NUOLATINIO 
FABRIKE DARBO

POKARINĖ 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)

AUTOMOBILIŲ 
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 4-0603 ar po 6 P.M. 
ir Sekmadieniais, Perth Amboy 4-0134.

_________ ______ ________________________(99)

PEČKURIAI
Reikalingi pečkuriai. Turės kūrenti šildymui 

pečiu* (boilers), išnešti pelenus ir 
apvalyti skiepus.

Grandview Court Homes 
Company

7 Savoie Street at Route 6 
Lodi, N. J. Phone PASSAIC 3-4327
__________ ___ ________________________ (Į04)

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
PATYRĖ PRIE 15-YD. SAURER MACHINE. 

DALIAI LAIKO PO 6 VAKARAIS.
MODERN ART CO.

801 76th ST., NO. BERGEN, N. J.
(103)

Ties Okinawa japonai nu
skandino Amerikos laivą. 

Amerikiečiai išgelbėjo 105 
saviškius.

Sovietai pusiau prasiver
žė skersai Austrijos.

Rusai užėmė vietas 90 
myl. nuo Berchtesgadeno.

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYR^U-

REIKIA VYRŲ
Nelavintų Darbininką

DIENINIAMS AR NAKTINIAMS SIETAMS 
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 LAIKĄ IR PUSĘ 

IR DVIGUBAI.
APMOKAMOS ŠVENTES IR 

V AKACIJOS.
GREITI PAKILIMAI

Linksmos darbo sąlygos.
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Kreipkitės į
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.
(100)

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.
(104)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.
 (98)

REIKALINGAS VYRAS 
DABAR 

CHEMIKALŲ 
PRAMONĖJE

Didelė chemikalų įstaiga reikalauja ne
patyrusio vyro mokytis operuoti chęmiškus 
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. 
z(102)

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)

STALIORIUS IR MOKINIAI
Pokarinis darbas prie plastikų 

HYPRODVUTS 
47-05 FIFTH STREET, L. L C.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TOOL MAKERS (2) 
LATHE OPERATORIAI

Linksmos Darbo Sąlygos 
581/2 Valandos Į Savaitę 

Pokarinė Proga
WILLIAM KARL & SONS

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

(98)

VYRAI—$1.00 J VALANDĄ
Laikas ir pusė už viršlaikius. 

Apdirbimas maisto.
CONSUMERS CANNING CORP.. 
Atlas Terminal, Cooper Ave. & 

Dry Harbor Road, Glendale, L. I.
1104)

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.
(104)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
J BONKĄ PILĖJOS
DABAR KARINIS DARBAS

Gera proga nuolatiniam darbui po karo. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

NEW YORK QUININE 
AND CHEMICAL WORKS, 

99 North 11th St., Brooklyn.

MOTERYS A
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. 
_______________________________________222

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

KITUOSE.
KNOTT HOTELS 

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

pareiškimo.

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

AMŽIAUS 18 IKI 50 
LENGVAS DARBAS 

Patyrimas Nereikalinga* 
LABAI GEROS ALGOS 

KARINIS DARBAS 
EKSTRA MOKESTIS UŽ VIDURNAKČIO 

ŠIFTUS 
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 Valandą Savaitę 

Pradžiai
Poilsio periodai ir Muzika 

Kreipkitės
GRAND CAKE 

34 HOPKINS STREET 
Brooklyn. 

________________________________ (X>

MERGINOS-MOTERYS 
Dirbti Prie Singer Sewing Mašinų 

TAIPGI MERGINA ABELNAM 
DARIUI

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

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

<±oo2

MERGINOS (6)
Gera Alga. 

40 Valandų Savaitė, laikas ir putė už 
viršlaikius.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lengva* Fabriko Darbas. 

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

WHITEHALL 3-6950
................ ..........................................................<221

MOTERYS ruošiavimui naujų sveterlų a*> 
karpų. Geros darbo sąlygos. Gera alga. 

HELLERMAN WASTE CO., 
65 GEORGE STREET, BROOKLYN. 

(Tarpe Central & Wilson Avės.). 
(98)

I
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NewWto'^Mi&Zinlos FILMOS -
Ant Broadway Veikalas 

Apie Demokratiją

TEATRAI REAL ESTATE

Desėtkai Mitingą San 
Francisco Paramai

Trečiadienio vakarą, balan
džio 25-tą, Carnegie Hall, New 
Yorke, žymieji Amerikos mo
no ir mokslu žmonės surengė 
masini mitingą pasveikinti 
San Francisco konferenciją ir 
paraginti ją įkurti tarptautinę 
organizaciją taikai palaikyti.

★ ★ ★
Tą patį vakarą, suruošta 

tam pat tikslui kiti masiniai 
mitingai:

Big George’s Garden©, Co
rona; Mt. Eden Center, taip
gi Morris High School, Bronx; 
Erasmus High School, Brook
lyne; Manhattan Center, New 
Yorke, ir daugelyje kitu vietų.

Queens Darbininkų De
legacija Lankėsi Pas 

Kongresmaną
Darbininku delegacija per

eitą sekmadienį buvo nuėjus 
pas Queens kongresmaną Wil
liam B. Barry, demokratą, iš
rinkta bendrai demokratu ir 
darbiečių balsais. Barry dele
gacijai pažadėjęs, kad jis bal
suos užgirti Bretton Woods su
tartis. Balsuos už jas kaipo 
narys House Banking and Cur
rency Komiteto ir kaipo kon- 
gresmanas.

Pirmiau buvo girdėta, kad 
jis nepritariąs toms sutartims. 
Barry aiškinosi, kad jo mintis 
buvusi neteisingai perduota.

17-1 a Policijos Aukso 
Žvaigždė

Ar Galime iš Brooklyno Padėti 
San Francisco Konferencijai 

Įsteigti Taiką?
Ar eilinis Vokietijos pilietis 

yra atsakomingas už Vokieti
jos kruvinus darbus?

Atsakymą į tai davė mūsų 
karinė vyriausybė, kada prie 
užkariautos nacių žiaurumų 
kempės suvarė būrius civili
nių tos apylinkės gyventojų at
kasti iš degėsių tūkstančius 
brutališkai išžudytų vyrų, mo
terų ir kūdikių.

Karinė vyriausybė tuomi 
leido mums suprasti, jog eili
nis pilietis yra atsakomingas 
už savo vyriausybės darbus, 
už savo krašto žygius.

Tas visai suprantama. Jei
gu tie Vokietijos civiliniai bū
tų buvę padoresni už galva
žudžius nacius, jie būtų gar
bingai kovoję prieš tą barba
rizmą. Bet jie nekovojo. Jie 
sau ramiai ganėsi, tuko nuo tų 
kitašalių išvogtų turtų, jų pas
kutinėmis spėkomis nudirbtu 
darbu, iš tų belaisvių atimtu 
paskutiniu kąsniu ir džiaugėsi 
trąšomis iš tų belaisvių kaulų, 
kada iščiulpus iš jų paskutinį 
lašą kraujo jie daugiau nebe
tiko išnaudojimui.

Aišku, eilinis pilietis yra at
sakomingas už savo krašto žy
gius.

Einant ta pačia taisykle, 
mes, Amerikos gyventojai, 
kiekvienas iš mūsų esame, bū
sime atsakomingi, jeigu mūsų 
vyriausybė, jeigu mūsų Jungti
nių Valstijų delegacija San 
Francisco neatliktų savo parei
gų įsteigimui pastovios taikos.

Dabar, broli ir sesuo, laikas 
pasakyti tai mūsų delegacijai, 
ko mes, eiliniai žmonės, pagei
daujame iš tos konferencijos. 
Dabar laikas jai palinkėti ge
riausios kloties įkurti pasauli
nę organizaciją, sugebančią 
nedaleisti daugiau pasaulin 
tokių baisenybių, kokias pa
saulis šiandien pergyvena.

šio penktadienio vakarą, ba
landžio 27-tą, Pil. Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne, įvyks San Francisco kon
ferencijai pasveikinti ir Pir
mai Gegužės paminėti prakal
bos, Ateikite! Kvieskite kitus!

Kalbės D. M. šolomskas, A. 
Bimba, R. Mizara. Dainuos 
Aido Choras, vadovybėje Al
donos Anderson.

Pradžia 7:30 vakaro. Įžan
ga nemokama.

Kviečia visus,
L. K. Kliubas.

Smith© Rakandus Par
duos iš Varžytinių

Buvusio New Yorko guber
natoriaus ir jo žmonos likusių 
rakandų ir kitų apartmento 
reikmenų išpardavimui skel
biamos varžytinės gegužės 11 
ir 12-tos popiečiais, Parke- 
Bernet galerijose, New Yorke.

Turtas sugrupuotas į 410 
grupių. Randasi stalavų stiklų 
ir indų, lininių ir įvairių balti
nių, sidabro ir sidabruotų in
dų, stalo įrankių ir puošmenų, 
rakandų ir jiems dekoracijų, 
piešinių, divonų, knygų ir vi
sokių Smith’ams dovanotų 
gražmenų, su monogramomis 
ir istorine data.

Telefonistai Priėmė Ka
rinės Darbo Tarybos 

Sąlygas

Royale teatre New Yorke 
ant 45th Street lošiamas gana 
gražus ir įspūdingas veikalas. 
Svarbiausias roles atlieka žy
mieji filmų aktoriai Franchot 
Tone ir Jane Wyatt. O vei
kalo “intriga“ yra tokia: Laik
raščio kolumnistas berašinėda- 
mas keletą metų lengvus da
lykėlius, pradėjo galvoti, kad 
laikas rašyti apie politinius 
reikalus, mokinti amerikiečius 
protauti, suprasti savo reika
lus, plėsti Amerikoje demo
kratiją ir 1.1. Bet jis susirišęs 
su laikraščių leidėjais, kurie 
nenori rimtų minčių kolumnis- 
to raštuose. Be to, jis turi mei
lužę, kuri irgi yra kolumnis- 
tė, “aukštosios klasės,“ prie
šas darbo masių, kuri įkalbi
nėja jį laikytis “senosios ma
dos.“

Tačiau scenoj pasirodo kita 
mergina ,atvykus iš dirbtuvės, 
susipažinti su gabiuoju ko
lų mnistu ir pranešti jam, kad 
tos dirbtuvės darbininkai skai-

to jo kolumną, myli jį ir dėka- 
voja jam už gražias, supran
tamas mintis. Ji pataria jam 
keisti savo raštų pobūdį, kal
bėti apie demokratiją, apie po
litiką ir 1.1. Ir taip eina ko
va tarpe meilužės ir leidėjo iš 
vienos pusės, ir kolumnisto ir 
darbininkės iš kitos. Veikalas 
baigiasi pergale demokratijos. 
Pirmoji meilužė pasitraukia iš 
kelio, o kolumnistas pamyli 
gražuolę darbininkę. ,

Kolumnistb rolę vaidina 
Franchot Tone, reakcinė mei
lužės Ann Lee, o gražuolės 
darbininkės — Jane Wyatt.

Veikalas “Hope for The 
Best“ vaidinamas Royale Te
atre, 45th St., N* Y.

Rep.

Richmond Hill, L. I. Vienos šei
mynos mūrinis narnas, G kambariai. 
Garu šildomas, garadžius. $4950.

Dviem šeimynom mūrinis namas, 
11 kambarių. Garu šildomas, gara
džius, 40x100 žemes, $8500.

Trijų šeimynų mūrinis namas, 
atskirai statytas. 20 kambarių, 2 
garadžiai, 40x100 žemės. $11,950.

Ridgewood, L. I. Aštuonių šeimy
nų mūrinis namas, po 5 kambarius 
ant lubų. Kiekviename kambaryje 
langas. Renda $1800. Prekė $6,500. 
Pinigais $2000.

ZINLS
REPUBLIC 9-150G.

(98-100)

PIRKITE KARO BONUS!

FARMOS
Farma, 137 akrai, didelė siūba. 

Elektra. Barnės dėl 80 karvių, viš- 
tinyčia dėl 2000 vištų. Prekė $3900. 
Pinigais $2000. 20 akr didelės girios.

Farma 172 akrų, 12 kambarių, 
šluba. Elektra. Bungalow (vasarna
mis). Barnė dėl 100 karvių. Višti- 
nyčia. 50 akrų didelės girios. $4500.

Prie miestukų.
• ZINIS

REPUBLIC 9-1506.
(98-100)

World Tourists Siunčia 
Pinigus ir Lietuvon

Motiną Nuteisė Kalėti 
Už Suktybes

New Yorko miesto Policijos 
Departmentas pereitą antra
dienį įdėjo karinės tarnybos; 
vėliavon jau 17-tą auksinę! 
žvaigždę. Septynioliktoji at-! 
žymi karį Joseph F. Meyers, Į 
Jr., 35 m., tarnavusį E. 126th 
St. stotyje. Jis mirė balandžio 
9-tą, Vokietijoj, šeima gyvena 
39-47 49th St., Sunnysidėj.

MIRĖ
Peter Butkus, 63 m. am

žiaus, gyvenęs 75 So. 3rd St., 
Brooklyne, mirė balandžio 22 
d. Kūnas pašarvotas J. Garš
vos šermeninėj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn. Laidotuvės 
įvyks balandžio 27 d.

Dvidešimt vienas rūkorius 
Bowery teismabutyje pasimo- 
kėjO po $1 už rūkymą subvė- 
se. Prie dolerio, žinoma, buvo 
ir pusdienis sugaišties.

Richard Arnold, 33- metų, 
sudegė mažame gaisre savo 
apartmente, kuris, menama, 
buvo padegtas jam užmigus su 
cigaretu lūpose. Gyveno 826 
9th Ave., New Yorke.

Gengsteriški vyrukai pasta
ruoju laiku padarę kelias van- 
dalistines atakas ant katalikų 
bažnyčios, 213 W. 141st St., 
New Yorke. Paskiausiu kartu 
dar ir padegta.

žymi New Yorko modistė 
Mary Lewis sako, kad jokia 
skrybėlė nepavaduoja jaunų 
merginų žvilgančių, gražių 
plaukų. Jinai pataria visoms 
jaunoms moterims ir mergi
noms nedėvėti skrybėlių.

Kūnas saržento Joseph Ya- 
boudi, 22 m., įkritusio į Flush
ing Bay pereito vasario 15-tą 
B-29 lėktuvo nelaimėj, tapo 
išmestas iš seno Steinway Ka
nalo pereitą pirmadienį.

Cleveland Wise, laivakrovis, 
24 m., prigėrė įkritęs North 
Upėn 20-je prieplaukoje, kur 
jis dirbo.

World Tourists, Inc., 1123 
Broadway, New York City, 
praneša Laisvei, kad Louis 
Berdansky, plačiai žinomas so- 
cialis darbuotojas, paskirtas 
tos įstaigos vykdomuoju di
rektorių.

Mr. Berdansky, naujasis di
rektorius, praneša, kad World 
Tourists po senovei siunčia 
maisto ir drabužių dovanų 
pundelius atskiriems asme-, 
nims Sovietų Sąjungoj per U.' 
S. Service & Shipping Corp.,' 
New Yorke, kadangi tai yra 
vienintelė įstaiga galinti išduo
ti leidimus siųsti asmeniškų do- j 
vanų pundelius Sovietų Sąjun-| 
gon.

Per tas įstaigas siunčiant 
viskas, kas reikalinga, atlie
kama čionai. Sudaroma taip, 
kad dovanų gavėjui tenai ne
bereikia mokėti nieko — viso- j 
ki mokesčiai — muitai, taksai, 
— sumokama čionai.

I
Taipgi praneša, jog World 

Tourists jau priims ir kabe
liu perlaidus pinigų atskiriems 
asmenims bile kur Sovietų Są
jungoj ir Latvijoj, Lietuvoj, 
Estonijoj, šiaurių Bukovinoj ir 
Besarabijoj.

World Tourists, Inc., buvo 
suorganizuota 1927 metais 
daugiausia patarnavimui no
rintiems keliauti į bile kurį 
kraštą pasaulio. Nuo 1941 me
tų vyriausiai užsiima persiun
timu maisto ir drabužių pun
delių iš Jungtinių Valstijų į 
Sovietų Sąjungą,

Norintiems siųsti pundelius, 
tačiau, visuomet išeis geriau 
pasitarus su įstaiga, kas ir ko
kioje formoje leista siųsti, ka
dangi karo laiku nei ta įstai
ga negali siųsti taip sau bile 
ko ir bile kaip, akių plotu. 
Yra Amerikos, yra Sovietų vy
riausybių tam tikri patvarky
mai, kurių turi prisilaikyti, 
kas liečia siuntinių pasirinki
mą.

Siuntiniai pakol kas taipgi 
dar vis brangokai lėšuoja. 
Tam vyriausia priežastimi bus 
karo laiko transportacija ir 
turimi sumokėti čionai muitai. 
Pastarieji yra uždėti ant siun
tėjų apsaugai Sovietų Sąjun
gos žmonių nuo nuostolių, ko
kius galėtų jienis padaryti ne
apgalvotai ar blogais norais 
siųsdami kokius mažai naudin
gus menkniekius.- - - -

Mrs. Cecile Gensch, 32 me
tų, dviejų vaikų motina, nu
teista du metus kalėti už suk
tybę. Ją kaltino išvogus nuo 
samdytojo $39,900 suklastuo- 
jant čekius. Ji buvo Standard 
Aircraft Products, 420 Lex
ington Ave., New Yorke, vedė
jo Webster privatiška sekre
torė. Pinigus ji išvaginėjus 
smulkiomis sumomis per tris 
su virš metus. Gyveno 301 E. 
4 4 th St.

Jerome Levine, 17 m., už
muštas BMT Canarsie linijos 
traukinio netoli New Lots 
Ave., Brooklyne. Gyveno 238 
Ellery St.

James Bowe ir Joseph S. 
Fay paleisti po $25,000 kauci
jomis kiekvienas iki apeliaci
jos teismo.

OPERETĖS “KUPROTAS 
OŽELIS” AKTORIŲ ATYDAI 

t

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu
bo, Biznio skyr. kvartalipis susirin
kimas įvyks 27 d. balandžio, 280 
Union Avė., 7:30 v. v. Kviečiame 
visus narius dalyvauti. — Valdyba.

• (98-99)

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Brooklyno ir apylinkės Skyr. LPT 

Komiteto susirinkimas įvyks ket
virtadienio vakare, balandžio 26 d., 
Laisvės salėje. Dalyvaus iš Russian 
War Relief atstovas ir plačiai aišr 
kins svarbą Russian War Relief 
šaukiamos tautų konferencijos. 
Kiekvienas LPT B’klyn Skyr. narys 
gaus laišką, kurį turės parnešti sa
vo draugijai. Taipgi svarstysime Pa
rengimo ir Brooklyno lietuvių šau
kiamos konferencijas klausimą. 
Draugai, būtinai visi ateikite į su
sirinkimą, jūsų neatsilankymas 
trukdo mūsų darbą. — J. W. Tam- 
sonas, B’klyn LPTK pirmininkas.

/ (97-98) <

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais jtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Telefonų operatoriai pereitą 
antradienį nubalsavo priimti 
Karinės Darbo Tarybos leistus 
pakėlimus algų, nors ir ne tiek 
pakelta, kiek reikalavo. Strei
ko klausimas atpuola.

Originaliai telefonistai rei
kalavo po $5 priedo, telefonų 
kompanijų savininkai sutiko 
duoti po $4, o Karine Darbo 
Taryba leido kelti tik po $3.

Minimum nustatyta $23 pra
diniams vieton buvusių $20. 
Už 15 mėnesių pridedama $4, 
už 35 mėnesių $5, už 48 m. $6. 
Išdirbusiem 8 metus bus mo
kama po $37 vieton buvusios 
$34 mokesties išdirbus 12 me
tų.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoS. unija šapoj
Telef.: GR. 7-7553

. 2539
DETROITE: ( 602

N. SHAFFER, WM.

Woodward Avenue 
Hofmann Bldg. 
VOGEL, Direktoriai

CHARLES*
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

HELP WANTED

MALE and FEM ALE
VYRAI ir MOTERYS

PASTOVŪS DARBAI
Su „ Pokarine Ateičia

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

Rašykite, telefonuokite nr ateikite 
asmeniškai pasitarimui.

Pilgrim Laundry, Inc.
1102 Prospect Avenue

Brooklyn 18, New York
Tel. SOUTH 8-45C7.

| DANTŲ GYDYTOJAS 

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

f Tel. EVergreen 7-68G8

I VALANDOS:
| Penktadieniais uždaryta.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

, rikoniškais.
' kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(8IIALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS IŠTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Heweo St. elevelterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508

! LIETUVIŠKAS 1

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

Juozas Zeidat
! Savininkas
į 411 Grand St. Brooklyn j

Į J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ i
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom

Į ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
j Telephone: EVergreen 8-9770

LITUANICA SQUARE

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 BROOKLYn
Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Gri’U’ nes žino, kad visados bus patenktfiti.

Ateikite pasimatyti su Glvdais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869S

ROBERT LIPTON
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2173

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




