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visokios dvikojės žiurkės bė
gioja iš jo i visas puses.

Seniausia ■. ir stambiausia 
žiurkė bene bus maršalas Pi
lypas Petainas, francūzu tau
tos pardavikas ir užsigrūdinęs 
fašistas.

Su vokiečių pritarimu ir ži
nia, šis senas Trūktas paspruko 
i Šveicariją ir jau nusitarė pa
siduoti francūzu teismui.

žiūrėsime, kaip francūzu 
teismas jj teis. Amerikoje reiš
kiama abejojimo, ar šis parda
vikas bus tinkamai nubaustas.

Tūli “geraširdžiai” Ameri
koje jau reiškia Petainui pa
sigailėjimo!

Būtų nelaimė francūzu tau
tai, .jei Petainas iš teismo iš
eitų su lengva bausme arba 
taptų išteisintas! \

Kai kuriose Amerikos kata
likų bažnyčiose dabar ruošia
mos “pamaldos už Lietuvą.”

Praeitą sekmadienį tokios 
pamaldos įvyko Bostono kate
droje.

Vietos dienraštis “Globe” 
rašė, jog ten dalyvavo apie 2,- 
500 žmonių, na, o šv. Juozapo 
Sąjungos organas (“Darbinin
kas”) sako, jog dalyvavę net 
“keturi tūkstančiai”!

Darbininko redaktorius žino 
tą taisyklę: jeigu joti į pek
lą, — joti geru arkliu; jeigu 
meluoti — meluoti storai!

Kaip į cirką, susirinko daug 
bedievių, — jų tarpe ir ad
vokatė šalnienė (Puišiutė). 
Jie patapo “giliai tikinčiais
iais” ir kalbėjo poterėlius.

Arkivyskūpas Cushing sakė 
prakalbą, — prakalbą, žino
ma, prieš tarybinę santvarką 
Lietuvoje!

Savo prakalbon jis sudėjo 
melus ir prasimanymus, pa
skelbtus lietuviškų fašistų apie 
tarybinę Lietuvą. Hitlerininkų 
perlais šis aukštasis dvasiškis 
gražino katedroj pamaldas!

Kitais žodžiais , pamaldos 
buvo paverstos masiniu mitin
gu prieš tarybinę Lietuvos 
respubliką!

Jei Kristus būtų atsikėlęs iš 
grabo, jis būtų pasiėmęs bi
zūną ir šių pamaldų ruošėjus 
būtų pavaišinęs taip, kaip ka
daise jis vaišino anuos švent
raštyje minimus farizėjus, su
sirinkusius į bažnyčią neva 
melstis, bet iš tikrųjų bizniui 
daryti!

Kada smetonininkai fašistai! 
Lietuvą smaugė, mūsieji kle-| 
rikalai nematė reikalo ruošti 
katedrose pamaldas už Lietu- 
va. ;

Kada hitleriniai budeliai 
Lietuvą kankino ir naikino — 
jokių panašių pamaldų kleri
kalams nereikėjo. Viskas buvo 
gerai!

Dabar, kai Lietuva išlaisvin
ta ir pradeda naująjį gyveni
mą, jie ruošia bažnyčiose pro
pagandos mitingus, vadinamus 
pamaldomis, ir juose kartoja 
Hitlerio agentų skelbiamus 
šmeižtus apie tarybinę Lietu
vos respubliką, apie josios pa
reigūnus !

Ta proga Darbininkas rašo: 
“Tik Dievo galybe ir Jungt. 
Valstybių pagalba gali išlais
vinti Lietuvą.”

Tas pats Darbininkas prieš 
su virš ketverius metus rašė: 
prašykime Hitlerio, kad jis iš
laisvintų Lietuvą! . . .

Kai Hitleris siautėjo Euro
poje, Darbininkas buvo pamir
šęs Dievą; kai Hitleris prili
po liepto galą, — tada Darbi
ninkas šaukiasi Dievo, kad jis 
jam padėtų Lietuvon fašizmą 
grąžinti!. . .

Brooklyniečiai, nepamirški
te, jog šį vakarą (bal. 27 d.) 
Lietuvių Piliečių Kliubo salė
je įvyksta svarbios prakalbos.

TRUMANAS SAKO: JEI NE TAUTŲ VIENYBE, TAI KARAS;
SOVIETAI VISAI APSUPO BERLYNĄ, PAĖMĖ PILI AVA
Iškilmingas Jungtinių Tautų 
Konferencijos Atidarymas 
Taikos Pamatams Padėti

Prezidento Trumano
HB HI' M SI HHI MM ■ SiKalba San Francisco

Konferencijai
(Telegrama nuo Speciales 
Mūsų Korespondentes) 
San Francisco, bal. 26.— 

Vakar vakare čia atsidarė 
Jungt. Tautų konferencija 
su iškilminga tyla pagerbti 
prezidentui Rooseveltui, 
kuris tiek pasidarbavo, kad 
ši konferencija pavyktų.

Pirmininkaujant Ameri- 
i kos valstybės sekretoriui 
Stettiniui, delegatai su giliu 
susidomėjimu klausėsi pre
zidento Trumano, Califor- 
nijos gubernatoriaus War- 
reno ir San Francisco ma
joro Laphamo kalbų.

I
Tarp konferencijos dele- j 

gatų buvo matyt daug žmo- j 
nių su tamsia odos spalva— | 
tai a t s t o v ai Arabijos, i 
Vidurinės Afrikos, Pietų! 
Amerikos, Indijos ir kt.

TARPTAUTINĖ UNIJISTŲ 
SUEIGA OAKLANDE

RUSŲ PERSIGANDĘ, NACIAI 
BĖGA Į JANKIŲ PUSĘ

(Specialis Pranešimas)
San Francisco, bal. 26.— 

Kartu su Jungtinių Tautų 
konferencija San Francis
co mieste, eina pasaulinė 
darbo unijų atstovų konfe
rencija priemiestyje Oak- 
lande, Miestiniame Kliube. 
Unijistai nepasitenkinę, kad 
negana jų įleista į Jungti
nę Tautų konferenciją..

Pasaulinės unijų sueigos 
komitetas darbuojas spren
dimui pokarinių ekonomi
nių (ūkinių) klausimų. Tuo 
reikalu jis įteiks dokumen
tą atitinkamai Jungtinių 
Tautų konferencijos komi
sijai.

William Gręen, Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas, vis dar sulaiko savo

46-šiy Šalių Atstovai 
San Franciscoj

San Francisco. — Jungt. 
Tautų konferencijoj daly
vauja delegatai nuo seka
mųjų 46-šių kraštų:

Australija, Belgija, Boli
vija, Brazilija, Kanada, Či
lė, Chinija, Colombia, Cos
ta Rica, Kuba, Čechoslova- 
kija, Dominican Respubli
ka, Ekuador, Elgiptas, Sal
vador, Ethiopia, Francija, 
Graikija, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Indija, Iranas, 
Irakas, Lebanas, Liberija, 
Luksemburgas, M e k sika, 
Holandija, Naujoji Zelan
dija, Nikaragua, Norvegija, 

| Panama, Paraguay, Peru, 
Filipinų Respublika, Saudi 
Arabija, Syrija, Turkija, 
Pietų Afrikos Sąjunga, So
vietų Sąjunga, Didžioji Bri
tanija, Jungtinės Valstijos; 
Uruguay, Venezuela ir Ju
goslavija.

Delegatai ir svečiai la
biausiai buvo susidomėję 
Molotovu ir kitais sovieti
niais delegatais.

Sekančioje savo pilnatės 
sesijoje konferencija, ma
tyt, ims svarstyti klausimą 
dėl trijų atstovų Sovietų 
Sąjungai būsimame pokari
niame Jungt. Tautų susirin
kime ir klausimus dėl Len
kijos ir Argentinos.

Jaučiama, kad Lenkijos 
atstovybės klausimas gal 
bus išspręstas, šiai konfe
rencijai beinant, bet Sovie
tų delegatai stipriai prie
šinsis Argentinos atstovų 
priėmimui.

Didelį sąjūdį konferenci
joj sukėlė pranešimas, kad 
Baržilija išlaisvinus politi
nius kalinius.

Ksavera Karosienė.

organizaciją nuo dalyvavi
mo pasaulinėje darbo unijų 
sueigoje, kuri ruošia dirvą 
platesnei tarptautinei uni- 
jistų konferencijai, kuri į- 
vyks Paryžiuje.

Dabartinėje pasaulinėje 
unijų atstovų sueigoje da
lyvauja Philip Murray, 
CIO unijų generalis pirmi
ninkas; Hillman ir. Carey 
nuo Amerikos; Vasili Kuz
necov ir Michail Tarasov 
nuo Sovietų Sąjungos; 
Louis Scaillant nuo Franci- 
jos, Toledano nuo Meksi
kos, Citrine nuo Anglijos, 
Schevenels nuo Holandijos, 
Angelo Cafino nuo Kubos, 
atstovai nuo Belgijos ir ki
tų kraštų.

Ksavera Karosienė

Du Trečdaliai Berlyno 
Jau Esą Užimti

London, bal. 26. — Neofi
cialiai pranešama, kad- Rau-, 
donoji Armija f užėmė jau 
du trečdalius Berlyno. Visos 
lėktuvų aikštės Berlyno a- 
pylinkėj taip pat Sovietų 
rankose. Maskvos Raudo
noji žvaigždė rašo, jog so
vietiniai kariai apvalinėja 
Berlyną nuo nacių, suskal
dytų į paskirus būrius.

Italų Patrijotai Paėmę 
Milaną, Turiną, Genoą

Roma, bal. 26. — Neofi
cialiai pranešama, jog italų 
patrijotai atėmė iš vokiečių 
pramoninius d i dmiesčius 
Milaną, Turiną ir Genoą, 
šiaurinėje Italijoje.

Pranešama, kad Hitleris 
susižeidęs ar sužeistas Ber
lyne.

SAN FRANCISCO.- — Prezidentas Harry S. Truma- 
nas, kalbėdamas per radiją iš Washington© trečiadienį 
vakare, atidarė Jungt. Tautų konferenciją, kuri susirin
ko San Franciscoj padėti pamatus tarptautiniam saugu
mui ir pasaulinei taikai po šio karo. Prez. Trumanas, 
tarp kitko, sakė:

PREZIDENTO KALBA
Jokiu istorijos laiku nebuvo svarbesnės konferencijos 

nei reikalingesnės sueigos, kaip ši konferencija San 
Franciscoj.

Aš visus jus uoliai šaukiu pakilt aukščiau asmeninių 
sumetimų ir laikytis kilniųjų principų, kurie tarnautų 
visai žmonijai.

Franklinas D. Rooseveltas paaukojo savo gyvybę, 
besistengdamas įamžinti tuos aukštus idealus. Ši kon
ferencija įvyksta žymia dalim dėka Franklino Roose- 
velto įsižiūrėjimo į ateitį, jos numatymo ir dėka jo 
pasiryžimo.

Jūsų rankose yra mūsų ateitis. Dirbkime, kad pa
siektume vertingą taiką. Savo darbu čia mes turime 
užtikrinti, kad negalės būti kito karo.

Mes galime pasirinkti vieną iš dviejų: ar tęsti tarp
tautinę suirutę, ar įsteigti pasaulinę organizaciją tai-

Maskva, bal. 26. — Mar
šalas Stalinas vakar prane
šė, jog Pirmoji Baltarusi
jos armija susijungė su 
Pirmąja Ukrainos armija į 
šiaurvakarius nuo Berlyne 
priemiesčio Potsdamo ir 
tokiu būdu visiškai apsupo 
Berlyną.

Trečioji Baltarusijos ar
mija paėmė paskutinę na
cių tvirtumą Samlando pus- 
salyje, Piliavos (Piliau) 
miestą, didelį uostą, į pietų 
vakarus nuo Karaliaučiaus.

Į pietų vakarus nuo 
i Frankforto prie Odro upės, 
, sovietiniai kariai užėmė 
Muellrose ir Friedlandą, su

rėmė daugiau kaip 3,500 vo
kiečių ir pagrobė 2197 nacių 
lėktuvus, 110 patrankų, 1,-

kai įvykdyti. Jūs turite parašyt pamatinį taikos orga
nizacijos čarterį.

Šios konferencijos tikslas nėra išspręsti tam tikrus 
klausimus dėlei • žemių, rubežių, pilietybės ir karinių 
atsiteisimų. Vienintelis šios sueigos tikslas yra suda
ryti taikos mašineriją.

Šios jautrios mašinerijos pastatymas yra kur kas 
painesnis, negu sienų linijų nubraižymas ant žemėla
pio* ■ i M

■'Mūsų jaunimo aukos šiandien turi privesti prie to, 
jog rytoj bus pastatyta galinga tautų sąjunga, ryman
ti ant teisingumo dėl taikos.

Nėra svarbesnio dalyko būsimajai pasaulio taikai, 
Kaip nuolatinis bendradarbiavimas tų tautų, kurios su
mobilizavo jėgas reikalingas sumušti Ašies valstybių 
sąmokslą, siekusį viešpataut pasauliui.

■Mes šiandien pilnai suprantame, jog pergalė kare 
reikalauja galingų suvienytų pastangų. Taikos laimėji
mo pergalė tikrai reikalauja lygių pastangų.

Mes nesame vieni nuo kitų atsiskyrę karuose; mes 
negalime rizikuot atsiskirt vieni nuo kitų taikoje.

Skirtumų tarp žmonių ir tautų buvo ir bus.
Mūsų uždavinio branduolis čia yra parūpint išmin

tingą mašineriją ginčams spręsti tarp tautų. Be tokios 
mašinerijos negali taika gyvuoti. Mes negalime dau
giau leist jokiai tautai ar tautų grupei mėginti bom
bomis ir durtuvais spręsti savo ginčus.

žodžių neužtenka. Mes turime, sykį ant visados, sa
vo veiksmais įrodyti, jog teisybė turi galybę.

Jeigu mes nenorime kartu mirti kare, mes turime 
išmokti kartu sugyventi taikoje.

Mes turime pastatyti naują pasaulį — daug geresnį . 
pasaulį — tokį pasaulį, kur amžinoji žmogaus vertybė 
būtų gerbiama.

BOMBOS SUPLEŠKINO HITLERIO LIZDĄ
 S------------------------H---------------------

London. — 350 Anglijos 
bombanešių ir būriai ame
rikiečių ir anglų lėktuvų- 
kovotojų įtūžusiai bombar
davo ir apšaudė asmeninę 
Hitlerio “sostinę” Berchtes- 
gadeną, Bavarijos kalnuose 
arti Austrijos. Viena anglų 
bomba, sverianti 6 tonus, 
smogė į paties Hitlerio rū
mą ir visiškai nušlavė jį.

Anglai triuškino didžio
siomis bombomis ir Hitlerio 
sargų patalpas, amunicijos 
sandėlius, p r i ešlėktuvinių

Anglai užėmė pusę Vokie
tijos uostamiesčio Breme
no.

Italijoj amerikiečiai užė
mė Parmos miestą.

patrankų baterijas ir kitus 
įrengimus Berchtesgadene. 

■
Redaktoriai Mato Nacių 

Baisybių Stovyklą
Buchenwald. — Genero

lui Eisenhoweriui pakvie
tus, 18 amerikiečių redak
torių atvyko į nacių baise
nybių stovyklą Buchenwal- 
de, Vokietijoj. Redaktoriai 
apžvelgė visą stovyklą, ma
tė apdegintus belaisvių la
vonus ir dar krutančius 
pusgyvius žmones.

Naciai šioje stovykloje 
išžudė, užkankino ir badu 
bei ligomis išmarino iki 
51,000 belaisvių ir darbo 
vergų, vyrų, moterų ir vai
kų, iš įvairių tautų.

Baisiausiame Karo Mūšyje 
Raudonoji Armija Skina 
500,000 Nacių Berlyne

Mulde Upės Frontas. — 
Siaurame ruože tarp ameri
kiečių prie Mulde upės ir 
artėjančių Sovietų karių, 
vokiečiai, pliekiami rusų, 
persigandę, bėga šimtais ir 
tūkstančiais pasiduoti ame
rikiečiams, kaip praneša 
Associated Press. Vienas iš 
pasidavusių vokiečių sakė: 
“Šiandien mūsų komanda 
liepė nešaudyt į Amerikos 
kariuomenę, o šaudyt tik 
linkui rytų, į rusus.”

Du amerikinių žvalgų bū
reliai, apie 40 vyrų iš viso, 
laisvai savo “džypsuose” 
važinėjo per vokiečių lini
jas, ginkluotas kulkosvai
džiais, minosvaidžiais ir 
naujais automatiniais šau
tuvais, ir vokiečiai nė vieno 
šūvio nemušė į amerikie

Amerikiečiai tik 11 My- Į Nacių Generolas Ra- 
liy nuo Austrijos gina Juos pasi(|uoti

Paryžius, bal. 26. — Tre
čioji Amerikos armija dar 
keliose vietose prasiveržė 
per Dunojų Passau-Regen 
srityje, užėmė vietas už 11 
mylių nuo Austrijos rube- 
žiaus, pradėjo apeiti Čecho- 
slovakiją iš pietų vakarų 
pusės, maršuoja susitikti 
Raudonąją Armiją ir tuo 
būdu visai apsupti Čecho- 
slovakiją. Kiti Trečiosios 
armijos junginiai traukia į 
pietus artyn nacių parti
jos sostinės Miunicho, ku
riam taip pat gręsia 7-j i 
amerikiečių armija ir fran- 
cūzų kariuomenė iš šiaur-l 
vakarių ir vakarų. Jankiai 
pasiekė punktus už 40 my- 
lių nuo Miunicho.

Telieka tik keliolikos 
mylių spraga amerikiečiam 
susijungti su Sovietų ka
riais, prasiveržusiais per

130 automobilių, 18 garve
žių ir 1,311 vagonų. Į šiaur
vakarius nuo- Dresdeno, 
raudonarmiečiai perėjo El- 
bos upę ir užėmė Riesa mie
stą vakarinėje jos pakran
tėje. Čia buvo suimta dau
giau kaip 3,000 nacių ir pa
grobta 22 jų lėktuvai ir 70 
patrankų.

London, bal. 26. — Skai
čiuojama, kad Sovietų ka
riuomenė yra apgulus pusę 
miliono nacių Berlyne ir 
audringai juos naikina. Na
ciai atkakliai priešinasi. 
Hamburgo radijas pripaži
no, jog rusai pasiekė pačią 
Berlyno širdį. Dar niekados 
nebuvo tokio didžio kruvi
no mūšio, kaip dabartinis 
Berlyno mūšis.

čius. Jie laukė, kad ameri-f 
kiečiai pervestų juos į jan
kių pusę. Vienas nacių bū
rys numetė ginklus, pasi
ruošęs eit į amerikiečių pu
sę. Vokiečių oficieriai suri
ko: “Pasiimkite ginklus! 
Jie reikalingi jums kovai 
prieš rusus!”

Bet amerikiniai žvalgai 
per kelias minutes perkal
bėjo ir nacių komandierius, 
kurie tad sykiu su savo ka
reiviais perėjo į amerikie
čių pusę.

Paryžius. — Eina gandai, 
kad apsuptame Berlyne esą 
Hitleris, Goebbels ir tūli ki
ti aukšti nacių vadai. Jei 
taip, tai jie nepaspruks, sa
ko Maskva.

London. — Amerikiečių 
suimtas, nacių generolas 
Heinrich Kirchheim atsi
šaukė per Luksmeburgo ra
diją į vokiečių komandie
rius, kad tuojau nustotų 
priešinęsi talkininkams.

Gen. Kirchheim sakė: “To
lesnis karo tęsimas yra tik 
bergždžias, beprotiškas vo
kiečių jaunuolių žudymas ir 
mūsų paskutinių miestif 
naikįnimas. Tai jau nėra 
vokiečių kareivio garbės 
gynimas. Mūsų garbė rei
kalauja prisipažint, kad e- 
same sumušti ir su savigar
ba kęsti sunkų mūsų liki
mą.”
Elbos uj4 į pietų vakarus 
nuo Berlyno, kaip praneša 
vokiečiai.

Pietinėje Okinawoje jan
kiai atgriebė Kakuzu.
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Ką Darysime su P a ci f i ko 
Salomis?

Be kitų svarbių klausimų, esančių ‘ 
mūsų krašto ir visų Jungtinių Tautų 
darbų programoje, stovi klausimas apie 
tūlas Ramiajame Vandenyne salas. Ką 
Amerika su jomis darys? Ar ji, užka
riavusi jas, pasiims kaip savas, ar ji 
jieškos kitokių priemonių joms valdyti?

Plačiajame Pacifike (Ramiajame Van
denyne) yra keliolika tūkstančių salų ir 
salelių. Kai kurios tų salų stovi grupė
mis, — kaip Marianas, Carolines, ir ki
tos.

Kiek tai liečia Filipinų salas, —- joms 
yra pažadėta nepriklausomybė, kuri bus 
pritaikyta, jei ne šiais, tai sekamaisiais 
metais. Vadinasi, iš ten mūsų kariuome
nė turės pasitraukti ir visi valdymosi 
reikalai bus pervesti patiems filipinie- 
čiams.

Bet kaip bus su tomis salomis, kurias 
iki šio karo valdė Japonija? Kaip bus su 
kai kuriomis kitomis salomis, esančiomis 
Pietų Pacifike, netoli Australijos, kurių 
Japonija nevaldė?

Prieš pirmąjį pasaulinį karą kai ku
rias salas valdė Vokietija. Kad jas pasi
glemžti, Japonija paskelbė Vokietijai 

karą ir salas užėmė. Po karo tos salos 
Japonijai buvo pavestos “globoti” su ta 
išlyga, kad jinai jų netvirtintų, nepada
rytų militarinėmis bazėmis.

Pažadėti vienas dalykas, o ištesėti — 
kitas. Japonija tas salas aptvirtino ir 
padarė militarinėmis bazėmis. Jei Japoni
ja tų salų nebūtų aptvirtinusi ir apgin
klavusi, ji nebūtų galėjusi taip pasek
mingai užpulti Perlų Uosto ir Filipinų 
salų. Ji, veikiausiai, iš viso nebūtų drį- 
sus pradėti prieš mus karo.

Dabar daugelis tų salų jau mūsų ran
kose. Amerikiečiai aplaistė jas savo 
krauju ir nuklojo savo kūnais, be vaduo
dami.

Po karo, kai Japonija bus sumušta, 
reikės daryti viskas, kad ji niekad dau
giau negalėtų pakartoti to, ką ji padarė 
1941 m. gruodžio 7 dieną. O kad tam 
įvykti neprileidus, reikės kas nors daryti 
su visomis salų virtinėmis, iš kurių Ja
ponijos plėšikai pradėjo agresiją.

Pasirodo, kad pačiame Washingtone 
dėl Pacifiko salų ateities, dėl jų likimo, 
nėra susitarimo. Sakoma, jog mūsų val
stybės (užsienio) departmentas nori, 
kad tąsias salas, kurios strategiškai 
mums svarbios, Amerika turėtų pasiim
ti savo globom Turėdama jas savo glo
boje, ji, žinoma, galėtų jas tvirtinti, gin
kluoti, padaryti jose savo militarines ba
zes.

Tokiam valstybės departmento norui 
prieštarauja mūsų laivyno departmen
tas. Laivyno viršininkai sako, kad mes 
turėtume tąsias salas pasiimti savo nuo
savybėn ir valdyti. Ateityje niekas ne
privalėtų į tąsias salas kištis, apart ame
rikiečių. Mes jas atkariavome (kai ku
riose labai daug paaukodami žmonių gy
vybių), mes turime jas valdyti ir tas ga
rantuotų mums saugumą Pacifike.

Valstybės departmentas tuo abejoja. 
Jis mano, jog tiesiogin. tų salų nusavini
mas prieštaraująs Atlanto Čarteriun ku
riame pasakyta, kad mes nenorime už
kariauti jokių teritorijų, žinoma, čia ei
na ginčas dėl formalumų. Nes jeigu sa
kysime, mes pasiimtume svarbiąsias Pa
cifiko salas “globon”, tai reikštų tiek 
pat> kiek ir pilnon nuosavybėn. Juk kal
bamosios salujtės niekad nepriklausomai 
negalėjo gyventi ir negalės. Ten perne
lyg mažai žmonių, ir tie patys žmonės 
ten dar labai atsilikę ir jie patys jokio 
nepriklausomo gyvenimo negalėtų su
kurti.

Mūsų nuomonė šiuo klausimu supuola

‘r ■ • ' ' : 1

labiau su mūsų laivyno departmento 
nuomone.

Kaip į tai pažiūrės kitos Jungtinės 
Tautos, žinoma, jau kitas klausimas.

......... . *.. ——
Pamirštasis Frontas’ Atgijo

Mūsų karo frontas Italijoje per ilgoką 
laiką buvo skaitomas “pamirštuoju 
frontu.” Taip jis tūlų buvo vadinamas 
dėl to, kad ten per žiemą mūsų kariuo
menės beveik nepadarė jokios pirmyn- 
žangos. Amerikiečiai ir anglai kovūnai 
stovėjo per žiemą kalnuose netoli Bolog- 
nos ir šalo, — kentėjo didelius vargus.

Taip buvo žiemą. Atėjus pavasariui, 
mūsų armijos Italijoje pradėjo ofensy- 
vą, kuris, pasak generolo Clark’o, nesi
baigs tol, kol vokiečiai iš Italijos nebus 
išgrūsti. Ofensyvas duoda gerų pasek
mių. Savaitės bėgyj mūsų kariuomenės 
užėmė Bologna, Mantua ir Ferrara mie
stus. Jos taipgi užėmė La Spezia mies
tą su prieplauka.

Vienoje vietoje, sakoma, mūsų kovū
nai jau peržengė Po upę. , '

Šiaurinė Italija, kurioje dabar verda 
mūšiai, yra pati derlingiausia Italijos 
sritis. Ne tik derlingiausia, bet'ir pra- 
moningiausia. Čia didžiuliai miestai su 
fabrikais (Milanas, Turinas, ir kt.), čia, 
vokiečiai buvo gerai įsitvirtinę. Jeigu 
taip mūsų kovūnai žygiuos, kaip žygia
vo praeitąją savaitę, tai neužilgo galima 
tikėtis, jog visa Italija bus išlaisvinta.

Tas viskas sudarys naujas problemas 
Italijos žmonėms. Spėjama, kad Bonomi 
vyriausybė tuomet turės būti perorgani
zuota arba jos vieton nauja pastatyta, 
nes šiaurės Italijos žmonės, kur yra 
daug proletariato, yra kur kas pažan
gesni, kairesni, negu centralinės arba 
pietinės Italijos.

Gražiai Pagerbė Roosevelta
Aukščiausias Tarybų Sąjungos parla

mentas (sovietas) pradėjo savo sesiją 
praeitą antradienį. Pirmiausiu šios sesi
jos darbu buvo pagerbimas mirusiojo 
Jungt. Valstijų prezidento — Roosevel- 
to. Parlamento pirmininkas Švernikas 
pasakė ta proga atitinkamą kalbą ir pa
kvietė visus deputatus vienai minutai 
sustoti.

New York Timeso korespondentas pa
žymi, jog parlamente dalyvavo visų 16- 
kos tarybinių respublikų deputatai arba 
atstovai. Jis įvardija ir Pabaltijos kraš
tus. Vadinasi, ir Lietuvos atstovai ten 
dalyvavo ir bendrai reiškė pagarbą mū
sų mirusiajam prezidentui.

Korespondentas, beje, žymi, kad tokia 
pagarba, kokią išreiškė šis tarybinis 
parlamentas Rooseveltui, yra pirmu sy
kiu Tarybų Sąjungoje suteikiama miru
siajam kitos valstybės galvai.

Tai parodo, kokią didelę pagarbą 
Rooseveltas buvo užsitarnavęs Tarybų 
Sąjungos tautose.

Paminklai — Koki?
Žinių agentūra ONA praneša iš Jo- 

hannesburgo (Pietų Afrikos), kad ten 
neseniai buvo atsiklausta visuomenės dėl 
pagerbimo žuvusiųjų karo frontuose ka
rių. Buvo žmonės klausti, kaip gražiau
siai turėtų būti pagerbti dalyvaują kare 
piet-afrikiečiai.

Milžiniška balsų dauguma žmonės pa
reiškę, kad jie turėtų būti pagerbti ne 
variniais, ne granitiniais, bet gyvaisiais 
paminklais. .Jiems paminėti, jiems pa
gerbti turėtų būti pastatyta juo dau
giau ligoninių, bei kitokių įstaigų, ne
šančių žmonėms naudą.

Mes manome, jog tai sveikas pasisa
kymas.

Ragina Švedus Veikti
Norvegai ragina Švediją mobilizuoti 

jaunus vyrus. Mobilizuoti ji turi tam, 
kad padėti išlaisvinti Norvegiją.

Norvegijoje vokiečiai dar vis tebelai
ko apie 250,000 — 300,000 kareivių. Vo
kiečiai iš Norvegijos gražuoju neis; jie 
iš ten reikės išmušti. Jei Švedija sumo
bilizuotų savo kariuotnenę, tas gerokai 
į vokiečius paveiktų ir jie greičiau iš 
Norvegijos pasitrauktų.

Švedijos valdovai labai daug rėmė 
Suomijos fašistus, kai šie kariavo prieš 
Tarybų Sąjungą. Juos rėmė visaip — 
maistu, vyrais ir net ginklais. Tačiau 
prieš vokiečius Švedijos valdžia nenori 
nei rankos pakelti*!

Jau seniai Norvegijos žmonės kreivai 
šnairuoja į Švediją dėl to, kad ji atsisa
ko eiti talkon jų kraštui — Norvegijai. 
Per ilgoką laiką Švedija visaip padėjo 
fašistinei Vokietijai. 
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DRAUGAS, DIEVAS IR
SAN FRANCISCO
KONFERENCIJA

Chicagos kunigų Drau
gas turi dar vieną didelį 
nusiskundimą. ' Jam rūpi 
Dievo reikalai, nes jie esą 
visiškai apleisti, ir net pa
miršti !

Draugas skundžiasi ir de
juoja:

Dumbarton Oaks konfe
rencijos metu nė žodžio ne
paminėta apie Dievą ir Kris-' tai, I__ . __ ...... J. ....
tų. O Yaltoje, kadangi buvo nėdavo Dievą ir prie jo 
Stalinas, tai niekas greičiau- melsdavos. Tik kodėl Drau
sta nedrįso jo “įžeisti” bent 
kokiu paminėjimu apie Die
vą ar Kristų.

Pasaulio valdovai šiandie

moterystės ir šeimos gyveni
mo ardymas, piktadarysčių 
padidėjimas, visokie netei
singumai ir kreivumas val
džiose, pareina iš to, kad šei
moje ir mokykloje trūksta 
tikėjimo, ir Kristaus žodžiais 
tariant, tikras “pasaulio ku
nigaikštis” yra šėtonas, ku
ris gudriai vedžioja valdovus 
už nosies. (D., bal. 21).
Tikra, tiesiog šventa tie

sa, kad praeityje karaliai 
ir kiti valdonai labai karš- 

bet veidmainingai mi-

i aoauuv v atuv v cvi oicvij.vijlv 

ieškodami būdų išbristi iš da- 
bartinio kraujo potvynio, ir! 
neva užtikrinti, kad pasauly
je niekad daugiau nebūtų ka
rų, paneigia tikėjimą ir JDie- 
vą ir skaitosi patys galį šį 
keblu klausima išrišti, Kara
liai, prezidentai, parlamen
tai ir senatai praeityje išpa
žindavo savo prigulmingumą 
nuo Dievo ir net mažiau 
svarbiuose reikaluose prašėsi 
Jo pagalbos.

gas nepasako, kas iš to iš
eidavo ir prie ko tas pri
vesdavo? O pasakyti reikė-

Rezultatai būdavo tokie, 
kad karai ir žudynės kar- 
todavos ir kartodavosi. Štai 
tik mūsų laikais, bėgyje 
trejeto desėtkų metų, turi
me du baisiausiu karu. Hit
leris irgi kiekvienoj savo 
prakalboje meldžias ir šau
kiasi prie Dievo.

Lai dabar mūsų valdonai 
pabando “bedieviškai”, bet 
teisingai pasielgti. Gal su
lauksime bekarinės gady
nės. Vilties yra, kad per 
Dumbarton Oaks, Jaltą ir 
San Francisco ateis į pasau
lį tokia tautų organizaciją, 
kuri užtikrins žmonijai tai-

šiandie pasaulio valdovai 
skaito tikėjimą kaipo pan
čius, kurie kliudo moderni
nei pažangai.' Bet be tikėji
mo pagrindų, skirtumas tarp 
gero ir blogo pasidaro visai
neaiškus ir jis tampa toks, ką ant daugelio gentkarčių. 
kokį kas nori jį padaryti, šių Maldos neišgelbėjo, tegul 
dienų sušmukimas doroje, protas pabando!

Karas ar Taika?
Karas ar taika, tai yra 

labai svarbus klausimas. 
Be abejonės, šis klausimas 
atsikartoja taip dažnai], gyvavimo,
žmonijos gyvenime, kaip 
karai atsikartoja. O karai 
atsikartoja .pusėtinai daž
nai, skaitant žmogaus gy
venimo amžiumi.

Tūli karai yra dideli, ki
ti maži. Bet jie visi yra 
baisiai žalingi žmonijai. Jie 
ne tik turtus, per labai 
daug metų žmonių sukrau
tus, išnaikina, bet ir labai 
daug gyvybių, jaunų gyvy- 
bių, nusineša.

Seniaus karuose 
jaunuoliai žūdavo; 
tūkstančiais, dar 
tūkstančiais tūkstančių; 
pereitame pirmame pasau
liniame kare tik karo lau
kuose žuvo visai arti 10 
milijonų jaunuolių, kurie 
buvo žiedai žmonijos. Pir
mas pasaulinis karas išnai
kino arti dvidešimt milijo
nų žmonių, skaitant karei
vius ir civilius žmones.

O kiek žmoniiį bus išnai
kinta šiame Antram Pasau
liniam kare, tai tik ateityj 
sužinosim. Bet jau dabar 
yra spėjama, kad bus žuvę 
arti 50 milijonų žmonių! 
Tai baisi, baisi žmonijos ne
laimė! . < I*

Prof. Quincy Wright, iš 
University of Chicago, su 
savo pagelbininkais užbai
gė dviejų tomų knygą “Stu
dy of War”, kurioje suima 
laiką nuo 1480 iki 1941 me
tų. Tai yra 461 metai. Ir 
nurodo, kiek kuri valstybė 
turėjo karų tuo' laiku. Štai 
skaitlinės:

šimtais 
vėliaus 
vėliaus

o

Did. Britanija 78 karus
Francija 71
Ispanija 64 n

Rusija 61 f)

Austrija 52
Turkija 43
Švedija 26 n

Italija 25
Hollandija 23
Vokietija 23 ft

Danija 20
Kinija 11 9!

Japonija 19 99

Prof. Wright nurodo, 
kad Jungt. Valstijos turėjo 
13 karų į 150 metų savo

Bet Karo De- 
partmente yra užrekorduo- 
ta 110 karų tik prieš vie
nus indijonus.

Iš 278 karų, prof. Wright 
nurodo, 178 arba du trečia- 
daliai, įvyko Europoj.

Vadinas, į 461 metą tiek 
daug karų įvyko. O kiek 
kareivių žuvo tuose karuo
se?!

Kadangi karai baisiai at
siliepia ant darbo žmonių, 
išnaikindami netik jų liz
delius - gyvenimus, bet ir 
jų vaikus, kurie eina ginti 
savo kraštą, tai tikėjimiš- 
kos įstaigos suraminimui tų 
nelaimingų turi įvedę mal
das. Lietuvoj kunigai gie
da: “Nuo pavietrės, bado, 
ugnies ir karės, išgelbėk 
mus Viešpatie!”

Rodos, jie nurodo 
nėms, “melskimės prie Die
vo, tai tos nelaimės neį
vyks, nes Dievas mus ap
saugos.” Bet juo labiau jie 
šaukiasi prie Dievo, juo 
bjauresni karai įvyksta.

Toj maldoj suminėta ke
turios baisenybės: pavietrė, 
badas, ugnis ir karas. Dvi 
tos baisenybės — pavietrė 
it , badas yra tikintiems 
Dievo karone — gamtos ap
sireiškimas. Iki šiol žmo
gaus protas dar negali ap
eiti tų baisenybių priežas
ties.

Bet ugnis ir karas yra 
pačių žmonių produktas. 
Tą būtinai patys žmonės 
turės suvaldyti. Jie jau su
valdė ugnį. Net Perkūnas a 1 • . —

zmo-

roma planai, sutartys, kad 
karas neatsikartotų, taip ir 
po šio karo tas bus. Dar 
daugiau. Šis karas dar tę
siasi, o planai jau yra daro
mi, kad kaip nors išvengus 
ateityj tų baisių karų.

Daugiausia karų įvyko 
Europoj. Mat, ten tų tautų 
yra daugybės. Ir nežiūrint, 
kad ten yra krikščioniškos- 
katalikiškos šalys, kuriose 
maldos tik garuoja prie 
Dievo aukštybėsna, kad juos 
apsaugot nuo karo, jie dau
giausiai vieni kitus sker
džia.

Kiekviena tauta turi sa
vo istoriją. Kiekviena tauta 
perstato save kuogeriausioj 
padėtyj. Skaitant tautų is
torijas, visuomet surasi, 
kad ji yra geresnė už kitas 
tautas. Ji buvusi labai ga
linga. Ir dar jai kada nors 
prisieis sulošti svarbią rolę 
ir likti galinga.

Taip kalba lenkų “patri- 
! jotai”, taip kalba lietuvių 
“patrijotai”, neatsižvelgda
mi į realybę, faktus, kur 
abelnai yra žinoma, kad 
taip yra buvę labai galingų 
valstybių, bet jų jau nėra. 
Jos turėjo savo laikus būti 
galingomis, bet gyvenimas 
pasisuko tokia kryptim, kad 
dabar jos yra visai silpnos. 
Jos turi taikytis prie stam
besnių, galingesnių tautų 
dėl savo gyvavimo ateityje.

Juk praeityje buvo gana 
stiprių imperijų. Kur jos 
dabar yra? Jos palikę tik 
mažomis valstybėmis. Pa
imsim keletą jų dėl pavyz
džio. Turkų imperija buvo 
gana galinga. Šalia jos bu
vo gana galinga ir karinga 
Ispanijos imperija. Jos šian
dien visai mažą rolę lošia 
pasaulyj.

Amerika buvo atrasta to
dėl, kad vakarų Europos 

I vertelgos negalėjo su savo 
tąvorais dasigauti į Indiją. 
O negalėjo te^ėl, kad tur
kai buvo pusėtinai stipri 
imperija. Vakarų Europos 
vertelgom neleido važiuoti į 
Indiją su savo tavorais. At
siradus drąsuoliui Colum- 
busui, kuriam Ispanija su
teikė galimybę vykti į In
diją aplinkui pasaulį, jis at
rado Ameriką ir rastus čio
nai žmones užvadino indi jo
nais. Ir labai daug ėmė lai
ko ir kraujo praliejimo, kol! 
europiški atėjūnai išnaiki- i 
no indijonus.

.Tuo metu Ispanija buvo 
galingiausia vakarų Euro
pos valstybė. Ją kont
roliavo karališka dinastija 
su Romos katalikų bažny
čia. Kurie valdė ir kaip val
dė Ispanijos imperiją, gali
ma surasti knygose, ypa
tingai “Inkvizicijoj.” Toje 
knygoje nurodoma daug 
baisenybių, kurias valdonai j vietoj
su Romos katalikų kunigais 
vartojo prieš tuos, kurie 
kovojo už savo ir varguo
menės liuosybę.

Bet vėliaus pradėjo susi
kirsti komerciniai reikalai 
Ispanijos su jauna valstybe 
Britanija - Anglija. Per il
gus metus kovos tęsėsi. Pa
galiau Anglija įveikė Ispa
niją.

Anglijai būnant galinges
nei už Ispaniją ir Franci- 
ją, ji pradėjo bosauti taip, 
kaip jai patiko. Amerikos 
kolonijose, kurių Anglija 
turėjo daugiausiai, prasidė- 

jau senokai pažabotas. Jam i jo neramumas. Trylikos ko
ne ra taip“ liuosa Jungtinė
se Valstijose daužytis, kaip 
kad buvo Lietuvoj. Lietu
voj buvo su malda bando
ma jį patenkinti, o Jungtin. 
Valstijose mokslas jį paža
bojo. Čionai jau nereikia 
prie Dievo šauktis, kad ap
saugotų nuo ugnies ir per
kūno.

Kaip po kiekvienam ka
rui arba baigiantis jam, da

lonijų gyventojai prisirengė 
prie kovos. Jurgis Wash- 
ingtonas buvo jų vadu. Re
voliucinis karas kilo. Jis la
bai buvo sunkus. Jis buvo ir 
ilgas. Bet pagaliaus Jurgis 
Washingtonas su trylikos 
kolonijų kovotojais laimėjo 
revoliucinį karą!

Viso pasaulio 
sukrėtė didžiausi 
liai. Amerikoje

valdonus 
šiurpu- 

susikūrė

nauja valstybė iš 13 koloni
jų, pasivadindama Jungti
nėmis Valstijomis.

Tėvai naujos valstybės 
suteikė tokią šaliai konsti
tuciją, kad kitų valstybių 
valdonus taip sukrėtė, jog 
jie per daug metų negalėjo 
užmiršti. Bet revoliucinės 
naujos šalies konstitucija 
davė labai daug visų šalių 
prispaustiesiems ir politi
niai persekiojamiems. Iš vi
sų pasaulio kraštų plaukte 
plaukė skaitlingi būriai 
žmonių, daugiausiai jau
nuomenės. Jungt. Valstijos 
tapo galingiausia valstybė 
sviete.

Užėjo taip vadinamas 
Pirmas Pasaulinis Karas. 
Jame baisiai nusikankino 
Europos žmonės. Baisiai su
vargino darbininkiją. Dau
giausiai nukentėjo Rusijos 
imperija. Karas tęsėsi virš 
keturis metus.

Darbo žmonės kiekvienoj 
tautoj pradėjo kilti prieš 
savo valdonus. Revoliucijos 
banga perėjo per daug val
stybių. Tūlose valstybėse 
sukilimai buvo numalšinti, 
užgniaužti, nežiūrint kiek 
aukų ėmė ir laiko. Bet pa
čioj rusų imperijoj įsistei
gė Sovietų Sąjunga, kurios 
priešakyje atsistojo Komu
nistų Partija su savo vadu 
Leninu. Tuomet pasaulio 
valstybių valdonus dar la
biau sukrėtė, negu įsisteigi- 
mas Jungt. Valstijų.

Kaip Jungt. Valstijų at
siradimas su nauja konsti
tucija davė labai daug pa
vergtai žmonijai, taip įstei
gimas Sovietų Sąjungos da
vė labai daug jos nuvargin
tai liaudžiai. Nežiūrint, kad 
Sovietų Sąjunga per tūlą 
laiką buvo bandoma sunai
kinti, bet jos karžygiai sa
vo karžygiškais ištvėrimais 
atsilaikė. Ir netik atsilaikė, 
bet išaugo galinga valstybe, 
kuri pajėgė sulaikyti visos 
Europos kariškas jėgas su 
Hitleriu priešaky. O vė
liau, susitarus su vakarų 
demokratinėmis šalimis — 
Anglija ir Jungt. Valstijo
mis, pradėjo mušti hitleri
nes gaujas, kurios buvo pa- 
siryžusios užvaldyti pasau
lį. Dabar jau einama prie 
likvidavimo ant 

i fašizmo.
Po šiam karui 

! trys galingos 
Jungtin. Valstijos, Sovietų 
Sąjunga ir Didžioji Brita
nija. Nuo jų susitarimo pri
klausys ateities žmonijos li
kimas. Ar bus daugiau ka
rų, ar ne, yra labai sunkus 
atsakymas.

Kaip dabar atrodo, tai 
Dievo įpėdiniai: popiežius, 
arkivyskupai, vyskupai ir 
kunigai dirba išsijuosę, kad 

j “Nuo pavietrės, ba
do, ugnies ir vainos išgel
bėk mus Viešpatie,” — An
glija ir Jungt. Valstijos ei
tų į karą prieš Sovietų Są
jungą!

Tai trumpi bruožai iš 
trumpos praeities istorijos.

Pr. Jočionis.

visuomet

lieka tik 
valstybės:

Vietinės Moterys Gauna 
Tūkstančius Extra 
Raudonu Punktų

Kasdieną yra duodama bran- 
gių raudonųjų punktų šeimi
ninkėms, kurios pristato mė
sininkams panaudotus rieba
lus. Kadangi šiai šaliai gali 
pritrūkti riebalų, tai tie vir
tuviniai riebalai juo labiau 
reikalingi gaminti vaistams, 
dirbtinęi gumai, parakui, mui
lui, dažams ir šimtam kitų bū
tinų dalykų mūšio laukui ir 
namų frontui.

Kiekviena moteris gali pri
sidėti prie galutinosios Perga
lės, taupydama kiekvieną pa
naudotų riebalų lašą kas kar
tą, kada ji valgius gamina. 
Verta net vieną šaukštą su
taupyti. Argi jūs netaupysite 
iki galutinosios pergalės prieš 
Vokietiją ir prieš Japoniją?
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Apie Japonijos Viešpačius
“Nesavanaudiškumas ir 

taurus humanizmas aukš
čiau visko!” Taip tvirtina 
savo pamoksluose naujasis 
Japonijos imperializmo a- 
paštalas generolas Sadao 
Araki. “Kai prisimename 
dieviškąją mūsų šalies pri
gimtį, pradeda stipriau 
plakti širdis ir reikalauti, 
kad dieviškosios mintys, 
kuriomis pagrįstos mūsų i- 
dėjos, neapsiribotų tik mū
sų tėvyne. Reikia jas pa
skleisti po visą pasaulį, kad 
imperiškosios J a p onijos 
dvasia užviešpatautų visoj 
žmonijoj... Japonija — ša
lis, kurioje teisybė, gerašir
diškumas ir padorumas yra 
aukščiausi idealai.”

Gen. Araki yra tik lyriš
kas tenoras Japonijos im
perializmo gynėjų chore. 
Jam pritaria generalinis 
bosas — vyr. Japonų armi
jos Šiaurinėje Kinijoje va
das generolas Katsuki: 
“Mes esame įpareigoti mū
sų armiją, kuri visuomet 
pasirengusi teisių ir teisin
gumo gynimui, vesti į prie
kį, kad nubaustume siun
tančių kinų tautą ir padė
tume Japonijos pavaldi
niams.”

Chebejaus ir Šanduno an
glys? Ne. Tšaharo geležies 
rūda? Ne. Tjansino ir Šan- 
sio medvilnė bei tekstilė? 
Ne. Ju-Van-Šanio auksas? 
Ne. Nieko panašaus. Kas 
tvirtina, kad visa tai Japo
nijai reikalinga? Kas tvir
tina, kad šiais žemais inte
resais grindžiamas kry
žiaus žygis prieš Kiniją?

“Kinija, apakusi savo ne
prielankumu, nustojo gali
mybės suprasti tradicinę 
japonų tautos dvasią —vie
nybę visos rasės — ir elgia
si kaip pagedęs, akiplėšiš
kas vaikas, kuris žemina 
Japoniją.”

Įdomu, kas gi dirigentas 
šio angelų choro? Kas iš 
tikrųjų yra tas blogojo Ki
nijos vaiko geradaris, vai
ko, kuris savo globėjui rodo 
nepalankią valią ir atkak
lumą? Arba teisingiausia, 
kas slepiasi po anonymiš- 
kuoju užrašu “Made in Ja
pan” (pagaminta Japoni- 
joj)? W

Paslaptis čia nedidžiau- 
sia. 70 mil. japonų tautos 
likimą sprendžia “Didysis 
Penketukas” Japonijos ban
kų, už kurių faktiškai stovi 
tik du žmonės: baronas 
.Mitsui ir baronas Ivazaki.

Visi tie gen ir taurūs ge
nerolai, visi Araki ir Kat
suki, iš tikrųjų yra tik Mit
sui ir Ivazakio lekajai, tar
nai, kurie savo garbę ir są
žinę pardavė nevainikuo
tiems Japonijos viešpačiam. 
Mitsui ir Ivazakio auksas 
smaugia japonų tautą, jų 
patrankos ir kulkosvaidžiai 
terioja Mandžuriją, jų sam
diniai žudo Kinijos moteris 
ir vaikus, jų lėktuvai griau
na ramius Kinų miestus.

Mitsui dinastija viešpa
tauja jau 300 metų. Dar 
tais laikais, kai Japonų sa
los buvo uždaros nuo viso 
pasaulio, Mitsui krautuvės 
ir pinigų keitimo biurai 
buvo paplitę visoj šalyj. 
Prieš šimtus metų pradėjo 
rinkti kapitalą šis plėšikas, 
kuriame visas feodalų obs
kurantiškumas susijungė 

su užgrobimu vadovaujan
čių vietų šių dienų kapita
listinėje eksploatacijoj. Da
bar jo dinastija sudaro 
“valstybę valstybėje”, su 
neišmatuojamais turtais, su 
sava Mitsui koncerno kons
titucija ir su sava priesai
ka tai konstitucijai. Kiek
vieną kartą, kai naujas plė

šikas pribręsta kapitalo 
Koncentracijos pelkėse, šis 
jaunasis šeimos narys pa
keičia kaklaraištį ir Londo
no dandy kostiumą į šilkinį 
kimono, ir, atlikęs veidmai
nišką senovinių ceremonijų 
komediją, duoda specialią 
bankininkų dinastijos prie
saiką.

“Lenkdamasis prieš mūsų 
prosenių liekanas, sustipri
nimui amžinųjų mūsų Na
mų pagrindų ir praplėtimui 
mūsų įstaigų, kurias mums 
mūsų tėvai paliko, duodu 
šią priesaiką:

— Prisiekiu prieš aukš
čiausios mūsų prosenių 
dvasios veidą, kad aš, kaip 
Mitsui šeimos narys, mūsų 
Namų gyvenimo būdą gerb
siu ir saugosiu ir niekada 
nemėginsiu Dievui nusikal
stančių keliu jų tvarką kei
sti. Patvirtinimui duodu šią 
priesaiką ir, dedu parašą...”

“Sustiprinimui amžinųjų 
Namų pagrindų ir praplėti
mui įstaigų” — Mitsui šei
ma sukaupė į savo rankas 
tiek turtų, kad prieš porą 
metų jų vertė siekė apie 1,- 
5 milijardo jenų. Savo ban
kų ir jų filijų pagalba toji 
šeima kontroliuoja 224 ben-’ 
droves su 6 milijardais je-j 
nu kapitalo.

“Gerbdama ir saugodama; 
Namų papročius”, Mitsui 
šeima savo rankose turi 
1300 įmones, vyraujančias 
visos Japonijos ūkyje, ir 
turtėja šimtų tūkstančių 
darbininku bei ūkininku 
prakaitu.

Nežinome, ar baronas 
Ivazaki, valdytojas “Mitsu
bishi” (“Trijų brilijantų”) 
koncerno, turi, prosenolišką 
konstituciją ir ar jo šeimos 
nariai duoda iškilmingą 
priesaiką. Tačiau viena y- 
ra aiškiai žinoma, kad as
meniški Ivazakio turtai 
siekia daugiau 1 milijardo 
jenų ir kad jo koncerno 
Namai kontroliuoja 92 įmo
nes su 3,25 milijardų jenų 
kapitalu.

Šių dviejų kapitalistinių 
monopolių turtų dalis sle
piasi po kiekvienu užrašu 
“Made in Japan”, o tuose 
turtuose — kiekvieno Japo
nijos darbininko ir valstie
čio prakaito lašai.

Bet ar tik Japonijos? 
Mitsui Namų tresto tik vie
nas skyrius “Basham Kai- 
sha” turi 15 filijų Kinijoje, 
agentūrų ir skyrių Hong- 
konge, Maniloje, Saigone, 
Singapūre, Kalkutoje, Sid
nėjuj, Melburne, San-Fran- 
ciske, New Yorke, Seattle, 
Toronte, Kapštate, Londo
ne, Berlyne ir dar 23 vieto
se.

Pačioj Japonijoj, Mitsui 
ir Ivazakio koncernai, lyg 
koks tūkstantarankis slibi
nas, savo naguose laiko vi
są kraštą. Iš 25,3 mil. tonų 
gaunamų Japonijoj anglių, 
24,2 mil. paima Mitsui ir 
Ivazakio karteliai. 99% vi
so Japonijos vario randasi 
Ivazakio rankose, kuris su 
Sumitomo ir Kuhoros kon
cernais turi aukso, sidabro, 
cino ir volframo monopolį. 
Mitsui turi cemento gamy
bos monopolį, Ivazaki —lai
vų statybos. Viso dirbtinio 
šilko produkcija priklauso 
jiems abiems. 97% popierio 
gamybos — Mitsui, Ivaza
kio ir Abe rankose. Cuk
raus pramonei vadovauja 
Mitsui, chemijos — Mitsui 
ir Ivazaki. 75% Japonų 
prekybinio laivyno priklau
so Mitsui, Ivazaki ir Sumi
tomo; 90% vidaus trans
porto — Mitsui ir Ivazaki. 
Mitsui gauna naftą iš Ku
rtinio, Ivazaki įkūrė didžiu

lę naftos bendrovę žemuti
nė j Indijoj. Pagaliau, jų va
dovaujamo “Didž. Penke
tuko” rankose koncentruo
jasi 60% visų paskolų ir in
dėlių operacijų.

“Penketuko” nariai: Mit
sui, Mitsubishi, Sumitomo, 
Daishi ir Jasuda bankai, 
“savo pagrindų sustiprini
mui ir įmonių praplėtimui” 
šiandien dirba išsijuosę, or
ganizuodami Azijos ir viso 
pasaulio užkariavimą. Jie 
— tai Japonijos- imperializ
mo štabas, kuris savo tarp
tautiniams ryšiams pato
giai naudojasi bankų ir mo
nopolių kanalais.

Mitsui .Ginko — Mitsui 
Bankas glaudžiai susijęs su 
Barkley - Midland Banku 
Londone, su bankų trestu 
National City New Yorke, 
Mitsubishi Bankas taip pat 
turi ryšių su* eile bankų 
Londone ir New Yorke.

Mitsui koncernas turi 
reikalų su General Electric 
Co., su firma Bumeister & 
Vein Danijoje, su Japonų- 
Francūzų Banku. Be to/ jis 
turi koncesijų Afrikoje, 
Meksikoje ir kit. šalyse. 
Mitsubishi koncernas glau
džiai bendradarbiauja su 
Westighousu Amerikoj, Vi- 
kersu Anglijoje ir broliais 
Zulceriais Šveicarijoje.

“Armija, kuri visuomet 
pasirengusi teisių ir teisy
bės gynimui”, kariauja Ki
nijoje tiktai ponų Mitsui ir 
Ivazakio interesams. Japo
nų investacijos Kinijoje sie
kia 2,300 mil. jenų. Mitsui 
ir Ivazakio rankose yra di
desnė pusė tekstilės fabri
kų ir anglių kasyklų Šiauri
nėje Kinijoje. *

“Sugedęs ir akiplėšiškas 
vaikas” atstumia savo “glo
bėją” todėl, kad nenori būti 
Mitsui ir Ivazakio kolonija, 
kokia jau pasidarė Mandžu- 
rija...

Barono Mitsui ir Ivaza
kio prieškambariuose tri
nasi ne tik generolai. At
rinkimas paklusnių tarnų 
šiems visagalintiems Japo
nijos viešpačiams yra daug 
didesnis ir sudėtingesnis 
darbas. Iškilmingo&^riesai- 
kos ceremonijų, užvilkimo 
dieviškųjų prosenių kostiu
mo ir lyriško gen. Araki te
noro būtų per maža smaug
ti Japonų liaudį, kuri, , a- 
not Mitsui laikraščio “Osa
ka Mainichi” tvirtinimų, 
savo mintyse ir idėjose nė
ra vieninga. Realizavimui 
“tėviško” susirūpinimo ir 
išsaugojimui “tautos vieny
bės” reikalinga daugiau ir 
komplikuotesnių priemonių.

Abu baronai tą labai ge
rai supranta. Dėlto baronas 
Mitsui yra glaudžiai susiri
šęs su Sejukai partija, ku
riai iš savo banko kreditų 
yra pastatęs jaukų lizdelį 
pačiame Tokio centre, o 
parlamento rinkimų metu 
jos agentams — pagal tvir
tą tarifą — išmoka po 1- 
2 jenas už kiekvieną balsą 
sodžiuje ir 8-10 jenų už 
miesto balsus.

Suprantama, kad kiekvie
nas žmogus, tokiose sąlygo-. 
se norėdamas pakliūti par- 
lamentan, pagal žymiausių 
Japonijos ekenomistų ap
skaičiavimus, yra reikalin
gas nemažiau 40-50.000 je
nų. Tačiau Mitsui koncerno; 
apyvartose tokia suma, aiš- 
ku, neturi jokios reikšmės, 
juo labiau, kad laikymasis 
Japonijos parlamento, ku
ris, lyg pagal komandą, bal
suoja už nesibaigiantį karo 
biudžetų didinimą, rodo,: 
kad Mitsui pinigai' neina I 
veltui. '

Baronas Ivazaki, t. y.

Mitsubishi koncernas, neat
silieka nuo savo garbingojo 
kolegos. Jis turi savo namų 
partiją — Minseito., kuri 
taip pat jokių piniginių 
sunkumų nežino ir besąly
giškai yra atsidavusi savo 
globėjo patarnavimams.

Visiems žinoma, kad po
litikų papirkimui taksa ne
nustatyta. Tačiau Mitsui 
ir Ivazaki, pasirodo, esą 
kilnesni už Tardie, kuris 
de la Rokui kas mėnesį mo
kėdavo po 30,000 frankų. 
Mitsui kartas nuo karto 
“aukoja” ištisus milijonus 
Minseito partijai, o Ivazaki 
“remia” ne mažesnėmis su
momis Sejukai partiją.

Toks didelis solistas, 
kaip gen. Araki, taip pat 
reikalingas nuosavos parti
jos. Gen. Araki turi sava
rankiškai dirbti, kad būtų 
reikalingas Mitsui ir Iva- 
zakiui. Be to, ir Okuros 
Bankas bei koncernas taip 
pat mėgsta saldų gen. Ara
lu balsą. Tuo būdu, gen. 
Araki pasidarė žymiausias 
Kokuchonsja partijos funk
cionierius. Kochukonsja — 
būdingas vardas politinei 
partijai; jis reiškia “Japo
nijos imperialistinis susi
vienijimas.” Šio “Susivieni
jimo” pirmininkas yra ba
ronas Hiramuma, žmogus, 
savo išvaizda primenantis 
Hitlerį, o savo paslaugomis 
labai naudingas kitiems ba
ronams. Jis yra Imperato
riškosios Tarybos pirminin
kas. Šis ‘dieviškosios Japo
nų misijos” vadovas naudo
jasi ypatinga Mitsui, Iva
zakio ir Okuros malone.

Vis dėlto, šiais “rūpes
čiais” kapitalo magnatų 
veikimas dar nesibaigia. 
Mitsui yra savininkas laik
raščių “Osaka Mainichi,” 
“Shugai - Shogio,” “Shim- 
bun” ir kitų, su 1,200,000 
— 1,300,000 tiražu ir ben
dru 10 mil. kapitalu. Ivaza
ki neatsilieka ir čia. Jo di
džiausias laikraštis “Osaka 
Asahi” turi 1,300,000 egz. 
tiražo ir 6 mil. kapitalo; 
“Tokio. Asahi,” “Tokio Ni- 
chi-Nichi” ir kiti — trupu
tį mažiau.

Turint galvoje, — iš vie
nos pusės, — kad japonų 
žurnalistas uždirba nedau
giau 50 jenų per mėn., po 3 
metų tarnybos — nedau
giau 100 jenų, vyr. laikraš
čio redaktorius — 240 jo
nų, o, — iš kitos pusės, — 
kad nuo vaišingų laikrašti
ninkams ponų Mitsui ir 
Ivazakio stalų labai dažnai 
krenta skambėdamos šukės, 
lengva suprasti, jog tik la
bai retais atsitikimais ja
ponų dienraščiuose gali 
prasprukti žodis, kuris su
erzintų barono Mitsui ar 
Ivazakio nervus. Niekur 
laikraštininkų papirkimo 
menas nėra toks tobulas, 
kaip Japonijoje.

Mitsui ir Ivazaki yra sa
vininkai didžiausios leidy
klos “Sėji Noma,” su 49,- 
000 darbininkų bei tarnau
tojų. Leidykla spausdina 9 
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žurnalus, kubie bendrai tu
ri 10 mil. skaitytojų.

Savaime suprantama, 
kad ir’ Japonijos jaunimas 
noriai “ieško” tėviškos Mit
sui ir Ivazakio globos. Jau
nimas turi auklėtis dieviš
kųjų nacionalinių idėjų 
dvasioje. Tam reikalui Mit
sui išlaiko Keijo universi
tetą su visu jo gyvuoju ir 
negyvuoju inventorium, o 
Ivazaki — Vasedos univer
sitetą. Studentai — nepa
stovus tautos elementas, 
juos reikia nuolat turėti 
akyse. Tuo tikslu Mitsui ir 
Ivazaki išrūpino imperato
riaus įstatymą, kuriuo stu
dentams buvo įvesta ypa
tingai išsiskirianti unifor
ma.

Mitsui ir Ivazaki gelbsti 
Japonijos mergaites nuo 
žalingos aukštojo mokslo 
įtakos ir nuo tvirkinančios 
studentų aplinkos. Dėka jų 
rūpinimosi Japonijos mote
rų dorovingumu, 1934 me
tais Tokijo universitete iš 
40,000 studentų buvo tik 
13 įnoterų. Mes nenorime 
šioje vietoje minėti tų 50,- 
000 mergaičių, kurios, Mit
sui ir Ivazakio labdarybės 
pasėkoje, paskutiniais me
tais savo tėvų turėjo būti 
parduotos, kad žūtų prosti
tucijoje arba nusikankintų 
Japonijos tekstilės fabrikų 
pragare. Čia geriau reikė
tų prisiminti generolo Ara
ki žodžius, kad Japonija 
yra teisybės, geradarysčių 
ir dorovingumo šalis.

Bet ir dar neviskas. Ra
dijo bangos skrodžia sker
sai ir išilgai visą pasaulį. 
Radijas virto galingu fak
toriumi, kuris, nesirūpi
nant juo, galėtų padaryti 
daug žalos japonų propa
gandos dvasiai. Dėlto Na
gasakyje buvo pastatyta 
galinga trumpų bangų sto
tis, kuri susikūrė ir veikia 
beveik vienp barono Ivaza
kio kapitalais. Iš likusių 25 
Japonijos siųstuvų, 12 ran
dasi barono Mitsui ranko
se. 1935 metų gale Tokijo 
buvo pastatyta už 3 mil. je
nų nauja radijo stotis, ku
ri lygiomis dalimis ir pri
klauso valstybei, Mitsui ir 
Ivazakiui.

Tai tokie jie, visagaliai 
turtuoliai, sudarantieji Ja
ponijos fašizmo veidą. To
kie yra tikrieji autoriai 
“imperiškosios Japonijos 
dvasios,” kuri kartu su 
Hitleriu ir Musoliniu, siū
losi “išgelbėti pasaulį” ir 
užvaldyti visą mūsų plane
tą. A. C-re.

LAISVĖS RED. PASTA
BA. — Šis straipsnis buvo 
parašytas dar prieš 1941 
metus — t aigi, pirmiau,| 
negu Japonija užpuolė ant| 
Perlų Uosto.

Maskva. — Sovietų kovū- 
nai hal. 23 d. sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 110 vo
kiečių tankų ir nušovė 60 jų 
lėktuvų. '

Korporalas Hitleris isto
rijos visai nesuprato. Tą 
silpnybę jis paveldėjo nuo 
savo mokytojo Mussolinio. 
Bet Mussolinis už savęs tu
rėjo senutę Romą, o Hitle
ris nieko, apart išbubnytų 
ritierių iškamšų. Todėl jis 
veikė neatsižvelgdamas į to
limesnę praeitį, kaip kad 
juodmarškiniai darė. Hitle
ris savo knygoj “Mano Ko
va” pareiškė, kad “didžio
sios“ Vokietijos žmonių is
torija prasideda nuo ten, 
kur ji sustojo šeši šimtai 
metų atgal. Ant prabėgusių 
šešių šimtų metų ir ant vi
so to, kas sukūrė mokslą, 
literatūrą, filozofiją ir mu
ziką, drąsusis korporalas 
nusispjovė ir pradėjo būda
vot! “didelę” Vokietiją nuo 
ten, kur sustojo šeši šimtai 
metų atgal!

Tai kur gi ji ėjo ir kur 
sustojo?

Ji ėjo į .rytus. Slavų 
užrašuose, o ypatingai ru
sų užrašuose, dažnai mini
ma vokiečių purvini batai 
ant slavų vieškelių. Pamir
šę senuosius laikus, dvide
šimto šimtmeč. vokiečiai vėl 
ištiesė savo ilgas rankas, 
kad užgriebti slavų žemę, 
jų duoną, jų turtą ir viską 
kitą, kas tik buvo sukurta 
slavų rankomis.

Įvairūs tuomet buvę 
žmonės labai rūpestingai 
užrašinėjo vokiečių žings
nius po jų žeme. Tai buvo 
ypatingi ir kuklūs žmonės, 
kurie ėmė žąsies plunksną, 
kad užrašinėti tuos senus 
dokumentus apie plešinėji- 
mą, deginimą, naikinimą 
žmonių turto, slapstvmąsi 
po miškus, kad nepakliūti į 
užkariautojų rankas, kurie 
žudydavo ligonius, senelius 
ir mažus kūdikius, o liku
sius išveždavo jiems ver
gauti.

1209 metais taip buvo 
Baltijoj.

1211 metais vokiškų gro
bikų - ritierių tapo išskers
ta tūkstančiai estų tik to
dėl, kad estai geriaus suti
ko mirti, negu vergiją neš
ti;

1219 m. komandierius ri
tierių * ordeno Rudolfas 
Vendenskas užpuolė latvių 
ir livu ramius gyventojus, 
sudegino jų kaimus ir visus 
gyventojus išžudė. Tik už 
tai, kad jie nesidavė save 
išvežti į Vokietiją.

1212 metais ritieriai bu
vo išvyti kunigaikščio Uda- 
lyj ir suimti žmonės paliuo- 
suoti?

1217 m. novgorodiečiai 
vėl sumušė vokiečius, vado
vaujamus vienuolio .Ditri- 
ko.

1224 m. kunigaikštis Via- 
tko atmušė vokiečius nuo 
Jurevo. Paskui ritierius be

Trečias puslapis.

New York Hotel Trades Council (AFL) turi įvedus 
savo nariams apdraudą. Kai narys miršta, apdrauda iš
mokama jo žmonai bei vaikams. Čionai parodoma pir
mas tokios apdraudos išmokėjimas. Ją gauna unijos Lo- 
kalo 144 mirusiojo prezidento Alex McConney žmona. 
Jųjų sūnus, jūrininko uniformoje, stebi ceremonijas.

Skaitytojų Balsai
ISTORINĖ LEKCIJA pasigailėjimo mušė Alek

sandras Nevskis.
Paskutiniam šimtmetyje 

vokiečiai vis briovėsi į jų 
žemę su padidinta armija. 
Tačiau buvo smarkiai su
pliekti ir vis grįždavo ne 
tik be vergų, bet ir be savo 
razbaininkų, su kuriais 
pradėjo užpuolimą.

Kaip matot, Hitleris no
rėjo išbraukti tuos šešis 
šimtus metų iš vokiečių is
torijos.

Turėdamas blogą atmin
tį, jis pradėjo istoriją iš ki
to galo, todėl, kad tuom lai
ku vokieč.kar. taktika vadi
nosi “kiaule.” Jų siekis bu-J 
vo paneigti priešo tvarką, 
ir viską apversti augštyn 
kojomis. Bet Čudsko ežere 
rusai parodė, kad ta tvar
ka neduos vokiečiams lai
mės. Hitleris keisdamas ri
tierių išvaizdą, savo grobi
kus apkaustė plieniniais 
tankais.

Šiame kare Hitleris nege
rai pakeitė savo “kiaulę”, 
nes kur tik įkišo savo snu
kį, visur gavo sudaužyti. 

(Vokiečių istorija pasikarto
ja, nes ne tik per šešis šim
tus metų, bet per dešimt 
šimtmečių nebuvo įvykio, 
kur jie būtų galėję slavus 
pavergti. Jų nepasotinamas 
godumas ir kiti visi troški
mai neišsipildė ir taip pasi
liko .ant amžių. Pažiūrėtų 
jie į savo istoriją, jie ten 

■rastų, kad, jų žygius lydėjo 
■ plėšimai, žudymai, degini
mai ir gėda.

Taipgi ne pro šalį jiems 
būtų gerai pažiūrėti ir į 
slavų istoriją. Jie ten per
skaitytų sau nuosprendį.

Mes niekur nerasim, kad 
slavai būtų norėję, kad kas 

Į nors jiems vergautų. Jie 
taipgi niekam nevergavo, 
bet kada kas pasikėsino ant 

'.jų darbo vaisių, sudegino 
;jų miestus, sutrempė jų 
Jaukus, jie privertė prikelti 
jų miestus iš pelenų ir at- 

i statyti, padaryti gražes
niais ir aukštesniais, negu 

i pirmiau buvo.
Viduramžių žvėrys vėl 

bandė mindyt slavų žemę. 
Todėl dabar yra svarbu 
priminti jiems senos istori
jos lapus, paliuosuojant 
žmones iš moderniškų ritie
rių vergijos, nuplėšiant nuo 
jų plieninius apkaustalus, 
įbrukant lopetą į rankas, 
priverčiant juos atbudavot, 
kas buvo jų sugriauta, ati
dirbti už sutrukdytą kūry
bą karo laike. Reikia pri
versti juos dirbti patol, pa
kol jų delnai paraudonuos, 
o tame darbe jie išmoks 
ant visados, kaip apsieiti be 
svetimo triūso. Na, ir tame 
jie išmoks paskutinę istori
jos lekciją.

A. Dagis.

BUY WAR BONDS
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(Tąsa)
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— Uch, tu, koks karštas! — tarė se
nolis atsikvėpdamas.

Iš tikrųjų. Matrosas, nors drebėjo ir 
buvo šlapias, visas degte degė sausu, li
guistu karščiu.

— Dėde, norit gert? — paklausė Gav
rikas.

Matrosas neatsakė. Jis tik nesąmo
ningai pakreipė akis su drumstu ant- 
valkčiu ir pajudino degančią burną.

Berniukas jam padavė ąžuolinę stati
naitę. Matrosas atstūmė ją silpna ran
ka, su pasibiaurėjimu nurijo seilę, ir be
matant pradėjo vemt.

Galva nukrito ir atsitrenkė į sostą.
Paskui matrosas siekė statinaitės, su

graibė ją tamsoje kaip aklas ir, kalen
damas dantimis į ąžuolinius šulus, šiaip 
taip atsigėrė.

Senolis pasuko galvą:
— Istorija . . .
— Dėde, iš kur jūs? — paklausė ber

niukas.
Matrosas vėl nurijo seilę, norėjo pa

sakyti, bet tiktai ištiesė ranką tolyn, ir 
bematant ji bejėgiškai nukrito.

—Oi, velniop,—sumurmėjo jis neaiš
kia greitakalbe. — Nerodykite manęs 
žmonėms ... Aš matrosas . .. paslėpkite 
kur nors... nes kitaip pakars ... dieva
ži, tiesa .. . Šventas tikrasis . ..

Matyti, jis norėjo persižegnoti, tačiau 
neįstengė pakeiti rankos. Norėjo nusi
šypsoti iš savo silpnumo, tačiau šypsnio 
vietoje jo akis aptraukė ajitvalktis.

Ir vėl jis neteko sąmonės.
Senolis ir sūnaitėlis susižvalgė, ta

čiau vienas antram nepasakė nė žodžio. 
Buvo toki laikai, kad geriausia — žino
ti ir tylėti.

Juodu atsargiai paguldė matrosą ant 
grotelių patiesalo, kurio narveliuose 
šliukšėjo neišsemtas vanduo, po galva 
jam pakišo statinaitę ir sėdo prie irklų.

Yrėsi juodu pamažėle, neskubėdami, 
kad pasiektų krantą, kada jau visai su
tems. Juo tamsiau, juo geriau. Juędu 
net, prieš priplaukdami, truputį pasisu
kinėjo tarp pažįstamų uolų.

Laimei, ant kranto nieko nebuvo.
Buvo šilta gili tamsa, pilna svirplių 

ir žvaigždžių.
Senolis ir sūnaitėlis ištraukė šalandą 

ant kranto. Slaptingai sušlamėjo nubrū- 
žuoti akmenėliai. Senolis liko saugoti li
gonio, o Gavrikas nubėgo pažiūrėti, ar 
ko nors netoliese nėra.

Jis veikiai grįžo negirdimais žings
niais. Iš šių žingsnių senolis suprato, 
kad viskas tvarkoj. Jie dideliu vargu, 
bet atsargiai ištempė matrosą iš šalan- 
dos ir pastatė jį ant kojų, prilaikydami 
iš abiejų pusių.

Matrosas apkabino Gavrikui kaklą ir 
prispaudė prie savo jau išdžiūvusio, ne
paprastai karšto kūno. Jis sunkiai užgu
lė berniuką, kažin, ar ką nors suvokda
mas.

Gavrikas stipriau išskėtė kojas ir su
kuždėjo:

— Eiti galite?
Matrosas nieko neatsakė, tačiau svy

ruodamas žengė keletą žingsnių kaip, lu
natikas.

— Pamažėle, pamažėle, — kalbėjo se
nolis, prilaikydamas matrosą už pečių.

— Čia netoli, dėde... Du žingsniai...
Pagaliau jie pasikėlė į kalnelį. Jų nie

kas nematė. O jeigu ir būtų pamatę, 
tad vargu ar būtų atkreipę akis į baltą 
svyruojančią figūrą, kurią vedė senolis 
ir berniukas.

Suprantamas vaizdas. Girtą žveją gi
minaičiai veda namo. O kad žvejas ve
damas nesikoneveikia ir nestaugia dai
nų, tai yra tik todėl, kad jis jau per 
daug yra truktelėjęs monopolinės.

Vos matrosą įvedė į kvapią karštą 
trobelės tamsą, jis bematant griuvo ant 
lentinių narų.

Senolis langutį uždėjo gabalu dėžės 
faneros ir sandariai uždare duris. Tik 
po to jis uždegė mažutę žibalinę lempukę 
be stiklo, kiek galint trumpiau įsukda
mas dagtį.

Lemputė stovėjo kampe, ant lentynė
lės, uždengtos senu laikraščiu.

Ten pat buvo kareiviška duona, suvy
niota į drėgną skudurėlį, kad nesudžiū- 
tų, puodukas, padarytas iš konservų dė
žutės, skardinis dubenėlis su kareiviška 
tyre, du mediniai šaukštai, truputis

stambios pilkos druskos dideliame mėly
name midijos kiaukute, — žodžiu, visas 
šis vargingas, bet nepaprastai tikslus 
ūkis.

Senas, ligi juodumo aprūkęs šventojo 
Nikolajaus stebukladario, žvejų globėjo, 
paveikslas, prikaltas kampe viršuj lenty
nėlės, žiūrėjo pailga senovinio veido dė
me ir klaikiom Kijevo tapybos akim.

Dabar šiuo šimtamečiu veidu iš apa
čios į viršų sroveno lengvi suodžiai ir 
lemputės šviesa. Veidas — rodėsi — gy
vena, alsuoja.

Jau seniai senolis nebetikėjo nei Die
vo, nei velnio. Iš jų savo gyvenime jis 
nematė nei gero, nei pikto. O Nikolajų 
stebukladarį tikėjo.

Ir kaip gi netikėti šventojo, padedan
čio žmogui jo sunkiame ir pavojingame 
amate? Juk senolio gyvenime nebuvo 
nieko svarbesnio už žvejo amatą.

Bet, tiesą sakant, pastaruoju metu 
stebukladarys ėmė kažkaip apsileisti.

Kai senolis buvo jaunesnis, turėjo ge
rą žūklės padarynę, burę, jėgų — stebu
kladarys nieko sau, padėdavo. Iš stebu
kladario būdavo šiokia tokia dora.

Bet juo senyn ėjo senolis,' juo mažiau 
tauros buvo ir iš šventojo.

Žinoma, jeigu žvejo ūkyje nėra burės, 
jdigu senio jėgos kasdien mažėja, jeigu 
pinigų neužtenka mėsai striktui, tai,— 
būk tu nors ir didžiausias stebuklada
rys, — žuvis kibs smulki, niekam neti
kusi ... Ir nėra ko iš žmogaus reikalau
ti.

Matyti, ir stebukladariui nelengva 
kovoti su senatve ir neturtu.

Vis dėlto seniui kartais darydavos 
kartu ir skaudu žiūrėti į seną, bet ne
naudingą šventąjį. Tiesa, valgyti, gerti 
jis neprašo, kampe kabo ramiai. Na, te- 
kabo sau: o gal kada nors ir padės.

Laikui slenkant, seniui susidarė įpro
tis žiūrėti į stebukladarį abejingai, net 
kiek pajuokiamai.

Po žūklės grįždamas į trobelę, — o žū
klė dabar daugiausia būdavo visiškai 
prasta, — senolis murmėdavo, kreivai 
žvilgčiodamas į sumišusį stebukladarį:

— Na, ką, senas kriene, vėl mudu su 
tavim nieko nelaimėjome? Tokių smulk
menų parsivežėm, kad į prekyvietę gėda 
nešti. Ne sprundagalviai, o utėlės.

Ir jis geraširdiškai pridėdavo, kad ga
lutinai nepažemintų Dievo pamiltojo:

Ir jis geraširdiškai pridėdavo, kad 
galutinai nepažemintų Dievo pamiltojo:

— Ką gi! Argi tikras stambus sprun- 
dagalvis į vėžiuką kibs? Tikram sočiam 
sprundagalviui spiauti ant vėžiuko. Jam 
reikia mėsos. Tikram, sočiam sprunda
galviui. O kur mudu su tavim jam gau
sim tos mėsos? Jos stebuklu nenupirksi! 
Taigi!

Tačiau dabar seniui ne šventasis rū
pėjo. Jį smarkiai rūpino matrosas. Ir ne 
tiek jo karštis ir nesąmoningumas, kiek 
nujautimas mirtino pavojaus, gresiančio 
jam nežinia iš kur.

Suprantama, senolis kai ką suvokė, 
kai ką ėmė suprasti. Bet vis dėlto, no
rint žmogui padėti, reikia žinoti dau
giau.

O matrqsas, tartum tyčia, gulėjo be 
sąmonės, karštyje išsikėtojęs ant sudris
kusios antklodės, ir žiūrėjo prieš save 
atvirom, nieko nematančiom akim.

Viena jo ranka nusikorė nuo narų, o 
antra gulėjo ant krūtinės. Joje senelis 
įžiūrėjo žydrą inkarėlį.

Kartkartėmis matrosas mėgino pašok
ti, — mykdamas ir apsiliedamas karštu 
prakaitu, jis nesąmoningai graužė sau 
ranką, tartum stengdamasis išgraužti 
inkarą. Tikrai — jeigu nebūtų šio inka
ro, jam iš karto palengvėtų.

Senolis per prievartą guldė jį atgal, 
šluostydamas jam kaktą ir kalbėdamas:

— Na, gulk ... Gulk, aš tau sakau ... 
Ir miegok, nebijok... Miegok!

Gavrikas darže virė griovelyje vande
nį — ligoniui pagirdyti arbata. Tai yra 
ne arbata, o, tikriau sakant, tomis kva
piomis žolelėmis, kurias senolis rinkda
vo gegužės mėnesį aplinkinėse kalvose, 
džiovindavo ir vartodavo arbatos vietoje.

ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS
Naktis praėjo labai neramiai.
Matrosas ant krūtinės plėšėsi marški

nius. Jam buvo tvanku.
• (Daugiau bus)

Jau Išpildėme Jubiliejinę 
Kvotą

Sunku būtų pasakyti, kaip 
einasi Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7-to apskričio viso
se kuopose naujų narių jubi
liejinis vajus, nes kolonijų ko
respondentai permažai rašo 
tuo klausimu.

Yra sakoma, jog tyla laimi 
bylą. Gal ir taip. Bet man iš
rodo, kad mūsų apskrityje per 
tyliai vedamas vajaus reikalas.

Reikėtų daug smarkiau ju
dėti taip, kad mūsų darbo at
balsiai traškėtų visais kraštais.

Reikėtų rašyti iš kolonijų, 
nurodant, kaip einasi vajus; 
kiek jau gauta naujų narių; 
ar visi seni nariai jau pasimo
kė ję už šiuos metus ir tam pa
našiai. Mes, Lowellyje, tą 
praktikavome ir pas mus tas 
gerai pagelbėjo vajui.

Kuomet girdima kalimas ir 
pokšėjimas, tai jau žinoma, 
jog statyba einasi visais ga
rais ir niekam užmigti nelei
džiama.

Taigi, kaip stovi visas mūsų 
apskritys dabar, nežinau. Bet 
žinau, kad kuopos darbuojasi 
išpildymui joms paskirtų kvo
tų. žinau, kad draugai worces- 
teriečiai su draugu S. Januliu 
priešakyje, turi nemažai nau
jų narių, žinau, kad southbos- 
toniečiai didžiai susirūpinę va
jumi ir jau turi apie tuziną 
naujų narių. Taipgi žinau, kad 
nekurtos kolonijos šiandieną, 
patriotų dienoje, balandžio 
19, stovi jau visai arti prie iš
pildymo savo kvotų.

Bet man smagiausia pa
reikšti šis faktas, jog mūsų 
LLD 44-ta kuopa su balandžio 
19 diena garbingai užbaigė ir 
perpildė savo kvotą! šiame 
jubiliejiniame naujų narių va
juje, atžymėjimui Draugijos 
30 metų gyvavimo, mūsų kuo
pai buvo paskirta gauti ne 
mažiau 10 naujų narių. Gi su 
balandžio 19 diena mes jau 
gavome 11 naujų narių. Ar 
gali būti kas smagiau už gra
žiai atliktą ankstyvą darbą?

Mes neapsistosime! Mes tu
rime dar progų iki liepos pir
mai dienai darbuotis ir au
ginti vietinę kuopą. O po
draug ir visą garbingąją or
ganizaciją — LLD.
r— ----------”

ši kvota tapo išpildyta pa
sidarbavimu abiejų kuopos se
kretorių. Finansų sekretorius 
draugas Joe Blažonis gavo 6 
naujus narius, o protokolų se
kretorius J. M. Karsonas—5. 
Bet tikimasi, kad iki liepos 
mėnesiui ir kiti kuopos nariai 
pasidarbuos sulyg savo išgalės 
ir sulyg reikalo.

Kuomet visi kartu pasidar
buosime rūpestingai ir kuo
met vajus jau pasibaigs, tad 
mūsų kuopa bus daugiau negu 
visa galva paaugėjusi. Taip 
besidarbuodami, galime būt 
tikri, jog mūsų jubiliejinis va
jus, 1000 naujų narių j LLD, 
bus su dideliu kaupu perpil
dytas.

Ne sunku yra gauti naujų 
narių į šią organizaciją. Mat, 
per 30 metų gyvavimo Litera
tūros Draugija pasidarė labai 
populiari savo darbais ir pui
kiomis knygomis, taip, kad nė
ra reikalo nei daug aiškinti, 
nei didelių ceremonijų daryti. 
Tankiausia užtenka tik pa
kviesti žmogų ir jau prašo įra
šyti. Į Lietuvių Literatūros 
Draugiją tinka visi padoresni 
demokratiniai lietuviai. Bile 
tik ne fašistas ir ne fašizmo 
šalininkas, tai tokis lietuvis 
bei lietuvė bus gerbtinai priim
ti i Lietuvių Literatūros Drau
gijos eiles. Pasimokėję tik 
po $1.55 metinių duoklių visi 
nariai gaus kas met po gerą 
knygą ir gražų bertaininį žur
nalą Šviesą, kuriuose sutalpin
ta puikiausių raštų, kuriuos 
skaitydamas žmogus gali ge
rokai apsišviesti.

Tai labai pigu ir garbinga 
padoriam lietuviui priklausyti 
prie kultūrinės organizacijos 
ir naudotis LLD puikiais lei
džiamais raštais.

Kurie prisirašys į Draugiją 
dabar — šio jubiliejinio vajaus 
laike, kuomet Draugija šven
čia 30 metų savo garbingo gy
vavimo, tokie nariai bus kre
dituojami ir pažymėti kaipo 
kultūrinio darbo įvertinto j ai.

žinoma, jog šie metai visi 
skaitosi LLD jubiliejiniais me
tais, nors pats naujų narių va
jus pasibaigs su liepos 1 d.,
tad atėjus rudeniniam sezo
nui, — einant prie užbaigos 
mel^y, būtų pravartu visose ko
lonijose pagarbai naujų narių 
rengti draugiškus vakarus ar- 
timesniam susipažinimui ir to-

Telef. HUmboldt 2-7964

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

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

NOTARY 
PUBLIC

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

TELEPHONE
STAGG 2-504b

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

MATTHEW P. BAELAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamoj 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Detroit, Mich.
Det. Org. Sąryšio Konferencija

Detroito Organizacijų Sąry
šio nariai ir delegatai, malo
nėkite- atkreipti atydą į šį pra
nešimą. Sekamą sekmadienį 
įvyks svarbi Detroito Organi
zacijų Sąryšio konferencija. 
Konferencija prasidės nuo 1 
vai. po pietų, 4097 Pęrjter St., 
tai yra, balandžio 29 a. Mes 
kviečiame dalyvauti visa's Są
ryšio Org. delegatus, ir Sąry
šio Org. valdybas bei eilinius 
narius, nes ten bus kalbama 
apie prisirengimo reikalus dėl 
būsimo spaudos pikniko, liepos 
29 d., rinkimas pikniko gaspa- 
doriaus ir reikalingų komisijų 
tam reikalui.

Alvinas, Sąryšio sekr.
Ką Girdėjau Apie Kareivius
Jau virš porą metų tarnau

ja Amerikos Laivyno tarnystė
je Andrews Kalis, tai yra sū
nus Nikodemo ir Elzbietos 
Grabauskų. Dabar jis svečiuo
jasi pas savo tėvus, 16853 
Stoepel St. Andrews buvo bai
gęs mokslą inžinieriaus ir ka
da likosi pašauktas į tarnystę, 
tai stojo į militarę akademiją 
ir sėkmingai gavo laipsnį lai
vo kapitono. Per ilgą laiką 
plaukiojo po Europos pakraš
čius, dabar, po trumpos vaka- 
cijos, važiuos į Pacifiko salas.

šio mėnesio pradžioje išėjo 
Į Amerikos karo tarnystę Jo
nas Rudževičius, tai Jono ir 
Matildos Rudzevičių sūnus; 
pažangus jaunuolis ir puikus 
Aido Choro dainininkas. Lin
kime sveikam sugrįžti karą 
laimėjus.

Taipgi aidiečiai neteko veik
laus draugo Kazio Juodaičio, 
jis su svarbiais • reikalais nu
vyko į Los Angeles, Cal. Gir
dėjau, kad ne po ilgam turės 
stoti vėl į Amerikos kareivi- 
ją.

Linksma Naujiena
Apie mėnuo laiko atgal Ri- ■ 

chard ir Olga Heltd šeima su
silaukė pirmo sūnaus. Richard 
Heltd už mėnesio laiko už
baigs mokslą medicinos gydy
tojo ir eis Fordo /ligoninėj 
praktikuotis chirurgijos moks
lo. Dabar d. Smalsčiai linksmi, 
susilaukę anūko, nes Olga yra 
jų dukra, o Mr. ir Mrs. Heltd 
linksmi, kad susilaukė pirmo 
sūnelio.

Alvinas.

So. Boston, Mass.
Dainuos Šaliapino Dukra
Sekmadienį, balandžio 29 

d., 2:30 vai. po pietų, Jordan 
Hall, Huntington Ave., Bosto
ne, atsibus labai svarbus kon
certas, kurį rengia IWO orga
nizacija. Bus labai gera kon
certinė programa iš sovietinių 
dainų ir dainuos paskubusio 
dainininko Feodor šaliapino 
dukra Lydia šaliapin (Chalia
pin). Dainuos basas A. Zarov 
ir kiti labai geri dainininkai. 
Visus kviečiame dalyvauti.

Rengėjai.

Elizabeth, N. J.
Prašome visų newarkiečių ir 

iš apylinkės lietuvių, kurie tu
rite drapanų, dovanoti Lietu
vos žmonėms, nukentėjusiems 
nuo karo, sunešti pas dd. Žu
kauskus, 566 South Clinton 
Street, E. Orange, N. J. Te
liko tiktai dvi savaitės lai
ko. Prašome nesivėlinti.

kiuose parengimuose galima 
bus pravesti .vėl daug gero 
Draugijos labui.

Į mūsų vietinę kvotą naujų 
narių pasitaikė ir viena jau
nų žmonių pora. Tai jauni 
draugai: Charles ir Adele žu- 
sinai. Jiedu skaito anglų kal
boje knygas. Taigi būtų gerai, 
kad Centro valdyba jau da
bar paskelbtų, kokias knygas 
duos anglų kalboje šiemet, 
kad galima būtų pasirinkti.

Turint surašą knygų, gali
ma būtų ir daugiau kalbinti 
čiagimius į LLD.

J. M. Karsonas.

Su šia proga, drg. K. Žu
kauskienė, nori širdingai iš
reikšti didelį ačiū visiems 
draugams, kurie ją aplankė, 
kai ji buvo St. Michaels ligo
ninėje. Taipgi labai dėkinga 
už dovanas ir atvirutes. Ji da
bar pasveikusi, bet dar nega
li daug ką veikti, nes po ope
racijos, žmogus dar jaučiasi 
silpnas.

Linkime jai greitai, pilnai 
sustiprėti. - L. B.

Italijoj anglai užėmė po
zicijas už 30 mylių nuo 
Brenner tarpkalnės i Aus
triją.

Glendale, Calif. — Kapi
tonas H. M. Mingay, aklas 
civilio karo veteranas, 98 
metų amžiaus, vedė našlę 
Aimee Hennessey, 68 metų.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir kl 
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 MOTERYS

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

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

DR. ZINS
110 East 16lb 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)

jį6

I?’

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 it Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas PoplAr 4110

T
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SOVIETAI IŠVADAVO ED. 
HERRIOT NUO NACIŲ

London. — Maskva pra
nešė, jog maršalo Konevo 
Pirmoji Ukrainos armija 
paliuosavo buvusį Franci- 
jos premj. Edouardą Her- 
riot iš naciškos belaisvių 
stovyklos į vakarus nuo 
Berlyno.

Herriot per daugelį metų 
buvo francūzų radikalų So
cialistų Partijos pirminin
kas ir tris kartus Franci- 
jos premjeras. Jis yra 72 
metų amžiaus?

Tūlą laiką jis pirminin
kavo ir Vichy Francijos 
valdžios seimui, bet aštriai 
kritikavo tos valdžios va
dus, maršalą H. - P. Petai- 
ną, ir Pierre Lavalį, kad jie 
bendradarbiavo su naciais. 
Už tai Herriot buvo įmes
tas į vokiečių koncentraci
jos stovyklą 1942 metais.

Kada Vichy valdžia 1942 
m. rudenį davė Garbės Le
giono ordenus dviem asme
nim kariavusiem už Vokie
tiją prieš Sovietus, tai Her
riot atmetė pirmiau gautąjį 
savo Garbės Legiono orde- 
na.

Milionai Vokiečiu Ruhr Srityj 
Gaus Papasninkaut

Paryžius. — Anglų gene-; 
rolas G. W. R. Templer, I 
galva karinės talkininkų 
valdžios Ruhr srityj, vaka
rinėje Vokietijoje, sakė, jog 
visame pasaulyje nėra gana 
atliekamo maisto išmaitinti 
4,000,000 vokiečių pramo
ningajame Ruhr plote. Jis 
įsakė Ruhr vokiečiams sėti 
ir sodinti viską, ką tik jie 
gali ir kur tik gali, kad ne
tektų jiem badauti ateinam | 
čia žiemą.

Kiek Čechoslovakai Nukentė
jo nuo Vokiečių

San Francisco. — Cecho-' 
slovakijos užsienio reikalų 
ministeris, vadas jos dele
gatų San Francisco konfe- Į 
rencijoj, telegrafuodamas ! 
Nacionalei Drabužių Rink
liavai, pranešė, kad naciai 
išbombardavo iš namų bei 
išsivarė į Vokietiją daugiau 
kaip 1,500,000 čechoslova- 
kų. Bent 200,000 jų buvo 
sugrūsta į koncentracijos 
stovyklas ir 60,000 išžudy
ta, kai tik hitlerininkai už
ėmė Čechoslovakiją.

Patton ir Hodges Jau Ketur- 
žvaigždžiai Generolai

Washington. — Senato 
komisija kariniais reikalais 
užgyrė prezidento Truma- 
no pasiūlymą pakelti į pil
nus, keturžvaigždžius gene
rolus George S. Pattoną, 
Trečiosios Amerikiečių ar
mijos komandierių, ir Cour
tney H. Hodges, Pirmosios 
armijos komandierių.

ITALŲ PATRIJOTAI 
GAUDO FAŠISTUS

Modenst, Italija. — Tau
tos Laisvinimo Komiteto 
partizanai gaudo ir kalina 
nacių bendradarbius, italų 
fašistus. Viena partizanė 
nušovė buvusį kalėjimų vir
šininką Zerellą, kuris nužu
dė kitos moteries sūnų.

4l ■ ’

Lisbon, Portugalija. —Už
sidegė ar buvo . padegtas 
Čionaitinis vokiečiu ♦atsto
vybės rūmas.

Londonas vėl apšviečia
mas nakties laiku. Daugiau 
kaip 5 metus jis buvo už- 
temdintas atsargai nuo vo
kiečių lėktuvų bombų.

Chicago, 111.
Tarybininkai Sako, Kumskis 

“Išdavęs” Juos ir Nubėgęs 
Pas Republikonus

Šauktas Lietuvių Auditori
jos mažojon salėn “didelis ir 
svarbus veikėjų” pasitarimas. 
Ilgai ir daug skelbta, kad tai 
bus susirinkimas pasiruošimui 
prie masinio mitingo, bet pa
verstas jis kitam tikslui.

Susirinko apie 30 ar kiek 
daugiau asmenų. Amerikos 
lietuvių tarybos lyderiai, p. L. 
Šimutis ir p. P. Grigaitis, darė 
pranešimus. Grigaitis “aiški
no” apie reikalą “išvaryti iš 
Lietuvos” ir vokiečius fašistus 
ir Raudonąją Armiją, šalę ma
nęs sėdintis asmuo pastebėjo, 
kad “ponas redaktorius” labai 
vėluoja su žiniomis: “vokie
čiai jau seniai iš Lietuvos iš
varyti.”

Vokiečių minavojimas buvo 
tik priedanga lieti tulžį prieš 
“okupantus,” būtent, dabarti
nę Lietuvos valdžią ir Raudo
nąją Armiją, kuri Lietuvą iš
laisvino .

Bet daugiausia susikoncen
truota prieš smetoninius tau
tininkus ir Al. G. Kumskį, ku
ris “pabėgęs” nuo “tarybinin- 
kų” pas smetoninius, kurie 
yra republikonai.

Kai kurie sakė, kad “bus 
daromi žygiai” paimti šį rei
kalą su demokratų partijos 
viršylomis. Kumskis turi ap
mokamą darbą, duotą jam de
mokratų administracijos, bet 
jisai veikia su republikonais. 
Jis įsikinkė republikonų poli
tiką varinėti.

Grigaitis pripažino, kad 
skelbti, jog lietuviai siųs de
legatus į San Francisco konfe
renciją'* yra apgaule, nes toj 
konferencijoj bus tik valstybės 
atstovaujamos, jokios organi
zacijos negali siųsti ten savo 
delegatų.

Piktai kalbėta apie smetoni
nius, kurie meluodami, girda
miesi, jog San Francisco kon
ferencijoj Lietuvos klausimą 
kels, kenkia “Lietuvos nepri
klausomybės” žygiams.

Kun. Albavičius nustebino 
susirinkusius, pareikšdamas, 
kad Kumskiui miestavą darbą 
pas demokratus išprašę lietu
viai kunigai. Girdi, jis landė 
po klebonijas ir nudavė “ne
kaltu avinėliu” iki gavo ge
rai apmokamą “džiabą.” Da
bar prieš Kumskį kariausią ne i 
tik Grigaitis, bet ir -visa Chi- 
cagos lietuvių dvasiškija.

Iš viso matėsi didelis tarybi- 
ninkų nepasitenkinimas. Jiems 
pagrindas iš po kojų išmuštas. 
Iš jų paveržta firma “Lietu
vai nepriklausomybės reikalą-’ 
vimo.”

Tą firmą pasigrobė smeto
niniai tautininkai, kurie buvo! 
fašizmo palaikytojai Lietuvoje. 
O kada tokie reikalauja Lie
tuvos atskyrimo nuo Sovietų 
Sąjungos, Amerikos žmonėms 
nesunku suprasti, kas slepiasi 
po tuo reikalavimu.

Tokis reikalavimas, aišku, j 
reiškia kurstymą prieš Jungti- ' 
nių Tautų vienybę, kurstymasį 
prieš Sovietų Sąjungą ir labai 
naudingas nacių Vokietijai.

Smetoniniams veikti po ta 
firma ji bus visai nudėvėta.

Tuomi savo žygiu smetoni
niai, taigi, uždavė smūgį tary- 

Minkštosios anglies savininkai ir United Mine Wor
kers unija susitaikė ir pasirašė naują kontraktą. Pagal 
naująjį kontraktą, mainieriai gauna apie $1.25 per 
dieną pakėlimą. Dabar dar tą sutarti turi patvirtinti 
National Labor Board. Šiame paveiksle iŠ dešinės Į kai
rę: Charles O’Neill, kompanijų atstovas, Ezra van 
Horn, derybų komiteto pirmininkas, ir John L. Lewis, 
unijos prezidentas.

bininkams. Jiems išmuštas pa
grindas.

Reikia taipgi imti dėmesin 
ir tas, kad besivaržydami už 
reikalavimą Lietuvai nepri
klausomybės jie geriau paro
do, kas tikrai jiems rūpi, bū
tent, pasipelnyti politiniai ir 
kitaip.

Šis mitingėlis dėl to buvo 
taip smūtnas ir tiek daug- susi
koncentruota prieš “pabėgė
lius” iš tarybos.

Netarybininkas.

Lietuviu Literatūros Draugijos 
Vajus

LLD Jubiliejinis vajus se
kasi vidutiniai. Kiek teko su
žinoti, kuopos stovi sekamai 
su naujais nariais:

Bridgeporto 19 kuopa gavo 
29 naujus.

North Side 86 kuopa — 12.
West Side 116 kuopa — 6.
Marquette Park 146 — 9. 
West Pullman nei vieno.
Brighton Park 104 — 11.
Jackson Park 187 kp. — 4.
Cicero 92 kp. — 6.
Roseland 79 kp. — 6.
Iš viso gauta 83. .
Negalima sakyt, kad blogai. 

Vistik, vajus būtinai reikia pa
spartinti. Žvalgas.

Rochester, N. Y.
Tėvų Atminčiai

Dvidešimts metų jau prabė
go, kaip Juozu pas ii’ Marijo
na Walulis pasimirė. Juozupas 
Walulis mirė sausio 28, 1925 
metais, o Marijona Walulis mi
rė balandžio 2, 1925 m.

Nors jau 20 metų prabėgo 
nuo to laiko, kaip nuo mūsų 
atsiskyrė brangūs tėveliai, bet 
jie mūsų atmintyje visados pa
siliks. Ilsėkitės, brangūs tėve
liai, Amerikos šaltoj žemelėj. 
Mes, jūsų dukros ir sūnūs:

Anna Kistutis 
Julia Kontenis 
Stanley Walulis 
Peter Walulis.

HARTFORD, CONN.

PUIKŪS ŠOKIAI
Rengia Amerikos Lietuvių 

Choro Namo B-vė

Balandžio-April 29
Salėje, 155* Hungerford St.

Gera Orkestrą Gros Šokiams.

Bus Šiltų ir šaltų Gėrimų 
ir Skanių Užkandžių 
įžanga 75c (su taksais)

Kviečiam visus, kuriem tik ap
linkybes pavėlina, dalyvauti.

Rengimo Komisija.

PRANEŠIMAS
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)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI
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WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. ir Lyros Kvarte

tas rengia vakarienę ir koncertą. 
Įvyks balandžio 29 d. L. P. Kliubo 
salėje, 325 E. Market St. Pradžia 
4 vai. dienų, programa 7 vai., vak- 
Įžanga 75c. Bus gera muzike, šo
kiams, turėsime valgių ir gėrimų. 
Programoj dalyvaus V. ValukaS, 
Ivanauskaitė ir Lyros. Kvartetas. 
Ateikite, bus gera Chop Suey vaka
rienė. — Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO
LPTK Clevelando skyr. ruošio 

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 Avė. Pradžia 5 vai. vai. Po per
statymo bus šokiai. Pelnas skiria
mas nuo karo nukentėjusioms Lie
tuvos žmonėms. Kviečiame dalyvau
ti. — Rengėjai. (98-99)

WASHINGTON, PA.
LDS 98 kp. rengia draugišką va

karėlį, 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. 
Roosevelt o. Rengia Didysis Hart
fordo Komitetas dėl Dumbarton 
Oaks. Kviečiame dalyvauti. (98-99)

CLIFFSIDE PARK, N. J.
Balandžio 29 d., 4 vai. dieną, 

324 Anderson Avė., įvyks prakalbos. 
Kalbės. Mr. Krinkin, red. Russky 
Golos. Kviečiame ir lietuvius daly- 
vaut. Am.-Rus. Frat. Org., Br. 3118.

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- 

Ij 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)

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimė* Mirtie* 50c
Girtuoklių Linksnio* Dainos _ ___ _ 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigžde* ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čius išgelbsti nuo smerties .... . 25c
Geros naminės rėdos ir daug juokų 15c 
Trys uėkeiktos karaliaus dukterės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Joną* ........... 30o
KELIAUTOJAI { Šventą žemę JERU-

ZOLIMĄ .... ;..... ••............................  25c
Kabalas, Zobovos Knygutė .......    10c
Praloto Olšausko Darbai .... ............ 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis................... 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbosbe kito pagelbos .......................... 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

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

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir 
gydytis ..   80c

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

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

GROMATOS į Lietuvą su pasveikinimais ir 
gražiomis kvietkelėmėms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 8 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, 
rožes įsikirtimų, apdegimų ir vėžio $2.25.

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

Nuo papučkų ant bumo* ir kitokiij odos 
išbęrimų $1.25.

Aukšto kraujo milteliai 85c, 8 pakeliai 
už $1.

M. ŽUKAITIS
834 Dean Street, - 

SPENCERPORT, N. Y.

VULKANEU0T0JA1
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.
(101)

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

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

Dry Harbor Road, Glendale, L. I.
(101)

DIE MAKERS
MAŠINISTAI

SUSTATYMUI VYRAI 
PATIKRINTOJAI

Puikiausia pokarine proga 
patyrusioms vyrams.

Kreipkitės
Instrument Specialties 

Company, Inc.
244 Bergen Blvd. 

West Paterson, N. J.
Reikalaujama Paliuosavimo -Pareiškimo.

(100)

BERNIUKAI
Viršaus 16 metų. Išnešiojimai. Dry Glean

ers. $30 j savaitę. Gera Ateitis.
NEI) KING, 137-1 Madison Ave., 

kamp. 06th Street, SAcramento 2-8120.
(100)

MAŠINISTAI
PATYRĘ

KREIPKITĖS

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

HOLMESBURG, PA.
 (103)

VYRAS
Pagelbėjimui priėmimo departmente. 

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

J (99)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ATYDOS!!!
PRIŽIŪRĖTOJAI - 

ŠAUDYKLIUOTOJAI ‘
AR JIEŠKOTE DALIES LAIKO.

DARBO SAVO ATLIEKAMU 
LAIKU, AR NUOLATINIO DARBO 

PASITIKIMOJE FIRMOJE?
ŠAUDYKLIUOTOJAI

IR JAUNOS MERGINOS MOKYTIS PRIE 
SAURER MAŠINOS, DIENINIAM DARBUI.

PRIŽIŪRĖTOJAI
PATYRĘ PRIE 15-YD. SAURER MACHINE, 

DALIAI LAIKO PO 6 VAKARAIS.

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

(103)

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Liepos-July 1,1945

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

SL AP TH AT JA?/

SWATTfW 
> I cost moneq f 

BUY U.S. WAR BON MITAM )$
D ______

REIKIA VYRŲ
Nelavintų Darbininkų

DIENINIAMS AR NAKTINIAMS SIETAMS
NUOLATINIS DARBAS DABAR IR PO KARO.

Kreipkitės:

JOSEPH DAVIS PLASTICS CO.
SCHUYLER & QUINCY AYES., 

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 

VAKACIJOS.
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

fr

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(105)
*

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE: PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(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)

VYRAI
PRIE NUOLATINIO 
FABRIKE DARBO 

POKARINĖ PROGA.

ANTIPYROS CO.,
1175 MANHATTAN AVE., BROOKLYN.

(99)

STIKLAM APDIRBTI
VYRAI PRIE STALŲ

PATYRĘ 
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITE
LOUIS FRIEDLANDER, INC.

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

AUTOMOBILIŲ 
VIRŠŲ VYRAI

Ateikite ir dirbkite čia tiek valandų ar tokiu 
laiku, kada tik jūs galite. Pritaikysime viską 
jūsų patogumui, kaip ghlite, 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)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
ABELNAM FABRIKO DARBUI 

Viršlaikiai.
BOTINAS DAUBAS.

Long Island City area. 
TELEFONUOKITE MR. YATES 

ASTORIA 8-3000
RUG RENOVATING CO.

14-38 33RD AVENUE, 
ASTORIA. L. I.

(101)

PAKUOTOJAI
PAPRASTI DARBININKAI
Sandėliui, kuris randasi South Kearny 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

DIENOM.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.
ŠALKITE BIGELOW 3-3550

(101)

VYRAI. Lengvas fabriko darbas. Patyrimas 
nereikalingas. Gera alga. Nuolat.

PARGAMENT-EGERT. 305 FIRST ST., 
BROOKLYN.

(101)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
V/enoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST 30TH ST., NEW YORK

(105)

PECKURIAI
Reikalingi pečkuriai. Turės kūrenti šildymui 

pečius (boilers), išnešti pelenus ir 
apvalyti skiepus.

Grandview Court Homes 
Company

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

 (104)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Su Geru Matymu 

Prie Linksmaus, Lengvo 
Sustatymo Darbo.

44 VALANDŲ SAVAITE 
Po Dviejų Savaičių, Gaunate Bonų 

Dviejų Dienų Algą.
/ Patogu Visom Subvėm 

Nuolatinis Darbas
Herzog Miniature 

Lamp Work
12-23 JACKSON AVE., 

EONG ISLAND CITY, N. Y.
(101)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST 30TH ST., NEW YORK. 

_____________________________________ <105)

MOTERYS
OFISŲ VALYMUI

GERA ALGA!
Prisideda bonai už naktinį darbą. 

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

Colgate - Palmolive - Peet Co. 
105 Hudson St. (Exchange Pl.) Jersey City. 
_______________________ -1221

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

AMŽIAUS 18 IKI 50 
LENGVAS DARBAS 

Patyrimas Nereikalinga* 
LABAI GEROS ALGOS 

KARINIS DARBAS 
EKSTRA MOKESTIS UŽ VIDURNAKČIO 

SIETUS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

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

PASSAIC 2-1769 — PASSAIC 2-2569
_________________________________________ 101

MERGINOS IR MOTERYS
Pakavimui Cookies
BŪTINA PRAMONE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
$28.60 už 48 Valandų Savaitę 

Pradžiai
Poilsio periodai ir Muzika 

Kreipkitės
GRAND CAKE

34 HOPKINS STREET 
Brooklyn.

, C (X)

MERGINOS-MOTERYS
Dirbti Prie Singer Sewing Mašinų 

TAIPGI MERGINA ABELNAM* 
DARBUI

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

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

________________________£1222 
MERGINOS (6)

Gera Alga.
40 Valandų Savaitė, laika* ir pusė už 

viršlaikius.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Lengvas Fabriko Darbas. 
UTILITY SUPPLY CO.
188 WATER ST., N. Y. C. 

WHITEHALL 3-6950
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įefeaė phaiaph Laisve-—Liberty, Litbuanian Da?ly Penktad., balandžio 2?, 194&

NewYorko^/^yfeanto Džiaugsmingas Laiškas 
Rūpestingai Motinai DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS

Mrs. Cecilia Harley, 6635 
Bergen Place, Brooklyne, sep
tynių vaikų motina, pereitą 
trečiadienį gavo laišką. Laiš
kų jinai pastaraisiais keliais 
metais daug laukia ir daug 
gauna, kadangi keturi jos sū
nūs randasi kariškoje tarny
boje.

Tarpe tų laiškų, jinai buvo 
gavus du liūdnai lūkestingus Į 
laiškus, kad jos du sūnūs din
go be žinios karo frontuose.

Vienas iš tų dviejų, Tom ! 
Harley, jau sugrįžo, buvo par- 
skridintas lėktuvu į Mitchell 
Field šio mėnesio šešioliktą, po 
didelių pergyvenimų. Tarno is
torija tokia: Jis buvo sužeis
tas ir patekęs nacių belaisvėn. 
Kalinių kempėj, nacių oku- 
puotoj Francijoj, sužeistą akį 
jam išlupo be užmarinimo, 
dviem vyram jį palaikant. Tal
kininkams artėjant ,Tarnas su 
grupe draugų amerikiečių, bė- 
go, ropojo, šliaužė 24 mylias 
iki susisiekė su saviškiais ir ta
po išgelbėti .

Tarnas, 29 m., pirmasis lei
tenantas, su žmona ir dviem 
sūneliais gyvena 444 68th St., 
Brooklyne.

Po tokių žinių apie Tarną, 
motina rūpestingai laukė žinių 
apie kitą dingusį sūnų, saržen- 
tą Jerome V. Harley. Jerome 

pasirašymą Conrad- lėktuvas buvo nušautas grįž- 
il ans. kuimomi pri- tant iš atakos ant Munich’o 

verčia New Yorko miestą pa- pereito birželio mėnesį. Moti- 
naikinti special} kainų kontro-j 

i lės teismą.
Miesto Tarybos narys Quill, 

„ . . .. . _____ , sa-
Pasakykime I kada Hitlerio barbarų gaujos (](^ ši konferencija išręiš- 

kad mesi beldėsi į Stalingrado vartus,' 
Į daužė Londoną. Kurių žinoji
mo ir pramatymo nepalaužė 
Hitlerio propaganda, kada 
Hitleriui laimėjimo velijantie
ji “karo ekspertai” liežuviu 
“užkariavo” Hitleriui visą So
vietų Sąjungą per 30 dienų. 
Išgirskime iš jų, kas reikalin
ga daryti dabar. 

Kviečia visus 
—L. K. Kliubas.

Masiniai Pasveikinkim Taikos Konferenciją 
ir Paminėkime Pirmąją Gegužės!

TY v. m i “ *Brooklyn© Paštas Tu
rės Drabužių Rinkliavos 

Dieną Pirmadieni

Jungtinių Tautų konferenci
jai pasveikinti ir Pirmajai Ge
gužės paminėti, lietuvių masi
nis mitingas įvyks 
penktadienio vakaro 7
landžiu 27-tą, Lietuvių 
Piliečių Kliubo salėje, 
Union Avė., Brooklyne.

Brook lyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle nustatė ba
landžio 30-tą kaipo Brook ly
no pašto drabužių rinkliavos 
dieną.

Viršininkas atsišaukė į vi
sus pašto darbininkus tą dieną 
atnešti į General Post Office 
ar į savo stotį, kurioje tarnau
ja, ką nors iš vartotų, bet dar 
tinkamų dėvėti drabužių.

Pareiškime nurodoma, kad, 
jeigu pirm ateinančios žiemos 
nebus tinkamai aprengti, Ku
ro p os 
daugiau rūpintis išlikimu nuo 
šalčio mirties, negu pasauline 
organizacija.

Kitais žodžiais, išlaikymas 
taikos organizacijos daug pri
klausys nuo to, kiek mes pa
rodysime draugiškumo šiame 
kare nukentėjusiems žmo-j 
nėms, kiek įtikinsime juos, kad 1 
mes mokame kooperuoti.

jau šio
30, ba-

Ain.
280

metų. Mos trokštame, viso pa
saulio padorūs žmonės trokš
ta, kad karo baisenybių dau
giau nebūtų. Tačiau, 
gerais norais net

sakoma, 
pragaras

Vartotojy Susirinkimas 
Reikalavo Bausti Kai

ną Kėlėjus j
Imkite 6 butelius, Šiandien!

Authorized Bottler: PepsbCola New York Bottling Company

žmonės bus priversti

Motina Hitleriškai
i

Raudosi Vaiką

Aldona Anderson

28

Kalbės lietuvių didžiųjų or
ganizacijų ir įstaigų viršinin- 
kai-veikėjai:

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

vaujamas Aldonos Anderson- 
Žilinskaitės.

Ateikite! Kvieskite draugus 
ir pažįstamus.
stipriai, masiniai,

Jungtinių Tautų

Gerų norų, broli ir 
gana, reikia veikti! Ir ypatin
gai dabar laikas pradėti, ka
da mūsų jaunimas d augę r lo
puose karo frontuose gyvasti
mis, krauju ir kančiomis tebe- 
atmoka už savo tėvų ir protė
vių nesugebėjimą ar nenorė
jimą veikti. Tebeatmoka už 
neįsteigimą anksčiau taikai 
palaikyti tarptautinės stiprios 
organizacijos, kuri laiku būtų 
galėjusi suvaldyti fašizmo pa
baisą. Kuri būtų galėjusi pa
saulio nesusipratimus išrišti 
prie konferencijos stalo.

Susirinkime visi. Išsiaiškin
kime, kas šiandien geriausia 
padeda įkūrimui tokios orga
nizacijos ir kas kenkia. Išgirs
kime tų dalykų aiškinimą iš tų 
lietuvių judėjimo vadų, ku
riais galima pasitikėti. Kurie

sese, no- Virš 800 vartotojų buvo su
sirinkę į WilJam H. Tafc vi
durinės mokyklos auditoriją, 
Bronx, pereitą pirmadienį. Mi
tingą sušaukė ’bendrai Michael 
J. Quill Association ir Consu
mers Coordinating Council. 
M i ti n gas re i k a 1 a vo :

Atnaujinti Kainų Kontroles 
Aktą be pančiojančių jį patai
sų ir skirti daugiau pinigų jo 
pravedimui. j

Miesto Taryboje priimti 
Quill bilių, kuris nustato baus
ti kalėjimu iif pinigiškai per
žengusius kainų kontrolę”; 
taipgi reikalavo viešai svai y-

n ir 
alo vi- 

i Kainų

nai buvo atsiųsta pranešimas, 
kad jis dingęs be žinios ir 
atsiųsti Jerrio pagarbos ženk
lai, užpelnyti pirm nelaimės. 
Nuo to jinai nieko daugiau ne
girdėjo apie Jerry.

Pereitą trečiadienį jinai ga
vo nuo Jerry laišką, rašytą 
slaugės, kad jos sūnus gyvas

ir sveikas kitais atžvilgiais, tik 
labai susijaudinęs dėl buvusių 
pergyvenimų, tuo tarpu nega
lįs rašyti.

Motina Harley iš džiaugsmo 
taip susijaudino, kad nebega
lėjo pati laiško perskaityti. 
Kiti trys jos sūnūs kol kas te- 
besiranda J. Valstijose.

ti tą bilių.
Vyri ausis teisėjas ’ 

kiti miesto teisėjai p 
so j e pilnumoje prave
Administracijos pat arkymug. 

Konferencija smerkė gub. 
prieš virš porą desėtkų metų į pewov1------- i - — jc * ±yvwvcy ]

nurodė fašizmo atsiradimą, jo' (jiancy bi
pavojų pasauliui. Kurie nuro
dė artėjantį karą daugeliu me
tų pirm to karo prasidėjimo. į 
Kurie nurodė, kokia turės būti j —
to karo užbaiga dar tuomet, i konferencijos pirmininkas,

I LIETUVIŠKAS ’

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

Juozas Zeidat
’ Savininkas
| 411 Grand St. Brooklyn

»*♦! ■MII — lb—H

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER i 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

' ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN

' Telephone: EVergreen 8-9770

Mrs. Helen Cozzolino, 
metų, 86 New Jersey Ave., trokštame 
Brooklyne, pereitą trečiadie-| vieningumo dėl pastovios tai- 
nį areštuota įkaltinimu, kad }<os 
jinai ant liepsnos spirgino 8 
metų sūnelio Arthur ranką. 
Anot policijos, jinai baudusi 
vaiką už tai, kad jis rūko ir 
kad jis suvartojęs jos c i garė
tus. Jinai vaiką baudusi už to
kį pat prasikaltimą prieš porą 
savaičių, bet tada, sakėsi jinai, 
tik pasvilinus pagązdinimui.

Vaikas gynėsi cigaretų ne
ėmęs.

Daktarui apžiūrėjus, pripa
žinta, kad vaikas kenčia 2-ro 
laipsnio žaizdas. Jį padėjo li
goninėn. Apie vaiko nelaimę 
policijai raportavo kas nors iš 
kaimynų.

Sunku ir įsivaizduoti, kaip 
galėjo bent kuo bausti vaiką 
už tą, ką pati daro, kam pati 
duoda pavyzdį. Juo labiau, 
kaip galėtų kas nors pilname 
prote bausti vaiką tokiu žiau
rumu.

Kitas jos sūnelis, Alfred, 
Jr., 9 metų, esąs kur nors 
prieglaudoje. Po šio nuotikio, 
vargiai begalima patikėti to
liau ir kito vaiko auklėjimą 
tokiai motinai.

Viso pasaulio akys dabar 
atkreiptos į tai, kas dėsis San 
Francisco, nes nuo šios .konfe
rencijos sėkmingumo, nuo stip
rumo čionai padėtų pamatų 
priklausys, ar mūsų mažiems 
vaikams ir anūkams reiks ka
riauti už kelių ar keliolikos

’1 kė žmonių nusistatymą prieš 
juodąjį turgų ir paramą kovai

| prieš tą turgų. Jis sakė, jog 
1 j juodojo turgaus raketieriai 

“prigelbsti Hitleriui ilgiau pa- 
1 jsilaikyti ir tai daro mūsų ša- 
’ j lies viduje.”
■! Quill bilius, jeigu būtų

I Miesto Taryboje priimtas, rei- 
į kalauj*a bausti iki $500 ir 90 
į dienų kalėti prasikaltusius kai
noms.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

Vienuolė Sudegė Deg 
dama Žvakę

Jauna vienuolė Maureen 
šė rankoje degantį knatą 
žibinimui nuolatinės lemputės 
prie šv. Juozapo statulos šv. Į 
Katrinos Akademijos vienuo
lyne, 539 West 152nd St., New 
Yorke. Knatas padegė krak
moluotą jos gobtuvą. Liepsno
janti vienuolė nubėgo iš ko
plyčios į skiepe esančią val
gyklą. Ten ją kitos vienuolės 
įsuko į divoną užgesinimui. 
Tačiau iki atbėgo jinai buvo 
jau tiek apdegus, kad tuojau 
mirė.

Vienuolė, Miss Mary Crow
ley (Maureen ji pasivadino 
įstodama į vienuoles), ] 
iš Watertown, N. Y. Vienuo- i 
lynan 
dabar

įstojus prieš 5 metus, 
buvo 25 m.

trūkstate raudonųjųGal
punktų? Atsiminkite, kad bu- 
Čeris duoda 2 raudonus punk
tus už svarą atlikusių nuo 
maisto, supilstytų taukų, ku
rie labai yra reikalingi karui 
laimėti.

Dovanų Lietuvos Žmonėm is 
Brooklyno ir Apylinkės

Edward C|i f f ?ry, 58 m , už
simušė jo vairuojamam pieno 
trokui patekus po Long Island 
traukiniu prie Rockville Cen
tre.

VALANDOS: Xre

Penktadieniais uždaryta.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKCNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dienų ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVM BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

Paskiausiomis savaitėmis at- 
nešė-atvežė dovanų Lietuvos 
žmonėms, bet dar nebuvo pa
skelbti sekami:

R. Laukaitienė, Walter Sher- 
bert, M. Simonavičius, J.'Yuš- 
ka, Bessie Stasunas, Emma 
Azarko, Elzbietą Granickas, 
Juozas Bertašius, Mrs. Vaičiu- 
lionienė, Ignas Urbonas, A. 
Skirmontas, A. Mikalauskas, 
Mažeikienė, Anna Gustaitis, 
Tillie Urbaitienė, J. Tamsonas.

A. Varaškienė, S. Tamsonie- 
' nė, D. ir K. šolomskai, K. 
! Rušinskienė, Pranas Pliauga, 
, V. Hilliard, Elzbieta Norvai- 
■ šiene, Violet A. Maltinko, A. 
I Kvetkeny, O. Kalvaitienė, Sam 
i Snyder, A. Anzelevičienė, Mil- 
ichius Shoe Store, Louis Petke- 

n®"jvičius, Virginia Scott.
uz-; John Krumin, Malinauskie

nė, Mary Wilson, Antanas 
Verk utis, Mrs. Woods, Bro
nius Mockiavičius, šalinskas, 
O. Andžiulienė, Stella Rač
kauskienė, J. Vinikaitis’, Ka- 
naporienė, Pranas Varaška, 
Leon Geisler.

Veronika Višniauskienė, Pe
ter Kičas, Petronėlė Bankuvie- 
nė, Mrs. Felden, M. Kulikie- 
nė, M. Kay, Gustaitis, Petras 
Šolomskas, Petras Palubinskas, 
J. Rusecka, E. Stakovaitė, 
Anna Stakoff.

_. i K. Petlickienė, V. Vaiče- 
Pae{° ■ kauskienė, V. Gendvila, Jo- 

nas Bibartas, Seliskas, Zuza
na Pranaitienė, Helen Kalvai
tis, Ona Alilionięnė, Carl Ben
der, Charlie Young, Mike & 
Julia Daukšai, Alice Shedlow, 
Ina Wood, Peter P. Zurba.

M. Yakštienė pridavė dra
bužių nuo Mr. ir Mrs. Macis, 
j. Monkų, A. Pluta, A. Rudai
tis, F. W. Shalins. Taipgi pa
siuvo 18 gabalų naujų drabu-

dovanų maistu, u 
ir draugai, kurie 
dovanų Lietuvos

žiu ir davė
Draugės 

dar turite 
žrAonėms, ar žinote, kas kitas
norėtų prisidėti, jeigu aplan- 
kytumėt, malonėkite tai atlik
ti be atidėliojimo. Komitetas 
turi jau daug dovanų gatavai 
paruoštų ir ne už ilgo nusta
tys siuntinio užbaigimui ^ieną. 
Anksčiau pristatysite? daugiau 
bus užtikrinimo, kad jūsų do
vana pateks į 9-tąjį Siuntinį.

Pranešama, kad iš LaGuar
dia lėktuvų stoties, New Yor
ke, pereitą pirmadienį išskri
do Armijos Oro Transportas, 
vežinas 18 laikraštininkų, ku
rie keliaus kartu su Kongreso 
delegacija pamatyti nacių te
roro pasekmes . 

j

REAL ESTATE
Richmond Hill, L. I.—Vienos šei

mynos mūrinis namas, 6 kambariai. 
Garu šildomas, garadžius. $4950.

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

ZINIS
REPUBLIC 9-1506.

(98-100)

FARMOS
Farma, 137 akrai, didelė stuba. 

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

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

Prie miestukų.
ZINIS

REPUBLIC 9-1506.
(98-100)

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus *

Darome ir Pritaikome Akinius

padarau 
paveiks- 
krajavus

(SHALINSKAB)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

0

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6. N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GREEN STAR BAR & GRILLFotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų 
naujus 
lūs ir
sudarau su ame-

1 rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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

Koplyčias suteikia 
visose dalyse
Tel. Virginia

nemokamai 
miesto.
7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stotieo. Tel. EVergreen 4-9608

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

Ateikite pasimatyti su Givlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

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

Persodinam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

tflU TMN BYTHil...n-į*w^Pmcj^i 
movement Smartly MyieJ yellow

(3171

■ 1

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
TteL ST. 2-2173

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.




