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Nei viena, iki šiol Įvykusi 
didžiulė tarptautinė konferen- 

•cija nebuvo taip plačiai spau
doje aprašyta ir per radiją ap
tarta, kaip San Francisco kon
ferencija, kurios sesijos tebe
sitęsia.

Dėka radijui, žmogus gali 
sėdėti sau namie ir klausytis 
konferencijos eigos. Milijonai 
Amerikos žmonių taip ii* da
ro.

Tiesa, per radiją nemažai 
pateikiama ir balasto, — tuš
čiu plepalą, mažai bendra tu
rinčiu su svarbiaisiais konfe
rencijos uždaviniais.
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TRUMAMS UŽGINČIJA GANDUS, BŪK NACIAI PASIDAVĖ
I Naciai Turės ISTORINĖ SAN FRANCISCO KONFEREN Armijų SusijungimasReiškia, 
PasiduotTrim GIJA - ŽMONIJOS VILTIS TAIKAI 
Talkininkam IR GERESNIAM PASAULIUIIR GERESNIAM PASAULIUI

Kad Galime ir Taiką Išvien 
Sukurti, Sako Prez. Truman

Ne kiekvienas žmogus gali 
atskirti plepalą nuo tikrovės, 
todėl ne vienas gali būti ir su
klaidintas. Viską tenka imti 
“su druskos kruopa.”

★ ★ ★
Ketvirtadienį klausiausi Mo

lotovo kalbos, — pirmu sykiu 
man teko išgirsti jo balsą. Pir
mu sykiu jo kalba buvo trans
liuojama Amerikos radijo ban
gomis.

Balsas tvirtas, skambus ir 
malonus, žodžiais Molotovas 
nelošia: kiekvienas žodis,
kiekvienas sakinys apmąstytas 
ir gražiai pateiktas, patinka 
jis kam ar ne.

Molotovas kalbėjom rusiškai. 
Po to Pavlovas jo kalbą pasa
kė angliškais paskui francū- 
ziškai. Tas viskas buvo trans
liuojama per radiją!

Kiekvienu atveju konferen
cijos dalyviai entuziastiškai 
plojo; tai irgi ypatingas reiš
kinys.

Kitais žodžiais, Molotovo 
“debiutas” Amerikoje turėjo 
didžiausio pasisekimo.

★ ★ ★
Tiesa, tūli radijo komenta

toriai, tuojau, kai tik Moloto
vas baigė kalbėti, puolėsi ji 
kritikuoti. Tai buvo tie asme
nys, kurie Tarybų Sąjungos i 
neapkenčia labiau, negu hit-j 
levinės Vokietijos.

Tokiu elementų yra nemažai 
ir už savo darbą jie gauna! 
riebiai apmokėti!

Vienas komentatorius Molo
tovą pavadino “azijatu,” siek-! 
damasis jį pažeminti. Bet jei-, 
gn jis šitaip žemina Molotovą, 
tai, aišku, jis drauge meta 
gniūžtę purvo ir į Chinijos de
legacijos veidą ir į visas Azi
jos tautas, stovinčias su de
mokratiniu pasauliu.

Pagaliau, šitaip plepėdamas, 
tasai radijo komentatorius gi
na Hitlerio “aukštesniųjų ra
sių” teoriją!

★
Naujienų redaktorius pa

kartodamas skelbia, jog sme
tonininkai Olis, Kumskis ir vi
sa jų veislė yra bloferiai ir 
melagiai.

Jiems niekas daugiau nerū
pi, rašo p. Grigaitis, kaip tik 
suktais būdais pasigarsinti an
gliškoje spaudoje, pasisakant, 
būk jie atstovaują “milijoną 
Amerikos lietuvių”!

Sutinkame su p. Grigaičiu: 
lietuviškieji fašistai yra blo
feriai ir melagiai. Toks buvo 
lietuviškojo fašizmo tėvas A. 
Smetona, toks jo sūnus, toki 
yra visi tie, kurie šiandien iš
vien su juo veikia. Be melo 
fašizmas negyvuotų nei vienos

Washington. — šeštadie
nį buvo pasklidę paskalai,! 
būk nacių Vokietija besąly
giniai pasidavus Jungtinėm landžio 25. 
Valstijom, Anglijai ir So
vietų Sąjungai.

Prezidentas Trumanas
užginčijo tuos gandus. Pre-^Memorial Opera House at- 
zidentas sakė, kad paskalai sidarė Jungtinių Tautų 
apie besąlyginį vokiečių pa- Konferencija s u tvėrimui 
sidavima v ra be pamato, [tarptautinės organizacijos 
NACIAI TURI PASIDUOT! (UNCIO). Svetainėje^ dele

gatų suolai pilni, šiuos žo
džius rašant, nežinoma

Nuo Mūsų Specialio Korespondento - Įspūdžiai iš Konferencijos
San Francisco, Calif., ba-

Šiandien prasidėjo svar- 
ibus istorinis įvykis, kuomet 
/San Francisco Veterans

IR SOVIETAM
Heinrichas Himmleris, na- ......

cių žandarų galva, vyriau- cia ^1S0 a^s^°“
sias po Hitlerio ^vokiečių 
valdonas, siūle Vokietijos

vų randasi nuo 46^šalių. 
Laikraštininkų, lotografų 

pardavimą "tik A m erikai’ k iradi jo sky riuje vire 2000. 
Anglijai, bet užreiškė, kad' '(! 
\okietija nepasiduosianti į 
Sovietams.
Jungtinės Valstijos ir An

glija atsakė Himmleriui, 
kad Vokietija turi besąlygi
niai pasiduot visiem trim 
didiesiem talkininkam — 
Amerikai, Sovietų Sąjungai 
ir Anglijai.

Pranešama, jog Himmle
ris sakė, kad Hitleris mirš-1 
tas; esą, pratrukus krauja-j Lygiai 4:30 vai. po 
gyslė Hitleriu galvoje. ' (mūsų laiku) estrada

i apšviesta. Estrados sienos 
i mėlina spalva ir keturi stul
pai auksinės spalvos. Tie

l, kurie kiekvieną colį 
! didžiosios svetainės ir gale
rijos pripildė, tai taip va
dinami “observers” (tėmy- 
tojai) ir publika. Valstybės 
skyrius davė po pasą vienai 
sesijai lankyti visiem pir
miau pasiuntusiem prašymo 

i laiškus. Tų skirtingų pasų, 
gerų tik vienai sesijai, bus 

: išdalinta 15,000 laike 
ferencijos.

kon-

Jung. Tautos Pripažįsta 
Ukrainą ir Baltarusiją

Pilnais Nariais ”
San Francisco. — Jungti

nių Tautų konferencija pri
ėmė maršalo Stalino reika
lavimą taip pat pripažint 
Ukrainos ir !
Sovietų Respublikas pilna
teisiais Jungtinių Tautų or
ganizacijos nariais ir pra
diniais šios konferencijos 
šaukėjais kartu su Sovietų 
Sąjunga, Amerika ir Angli
ja.

Molotovas, sovietinės at
stovybės galva, reikalauja 
tuoj aus priimti Sovietinės 
Baltarusijos ir Sovietų Uk
rainos delegatus į konfe
renciją.

Konferencija nepriėmė So- 
vietij pasiūlymo kviest Vai> 
savos - Liublino lenkų val
džios atstovus, bet priėmė 
Molotovo sumanymą, kad 
konferencijai pirmininkau
tų, vienas po kito, Stetti
nius nuo Amerikos, Moloto- 
vas nuo Sovietų, Edenas 
nuo Anglijos ir Soong nuo 
Chinijos. f

tapo

. •• 1 OLA OCX XIV O / 0CL1 C y LBaltarusijos j dįnti iš jūreivių

Ilių vėliavos alfabetiškai su- 
[statytos.

' Muzika sugrojo tyliai liu- 
idesio maršą. Ant estrados 

- y išstojo ginkluotų jėgų (mū
sų šalies) sargyba, suside- 

i vyru ir v W t/ V
moterų, kareivių vyrų ir 
moterų ir pakraščio sargy
bos vyrų ir moterų. Jų 16 
išstovėjo laike programos.

Pirmiausiai pasirodę val
stybės sekretorius Stetti- 
nius, Caįifornijos guberna
torius Warren ir miesto 
majoras LapKam. Stettinius 
sudavė kūjeliu ir pareiškė, 
kad “Jungtinių Tautų Kon
ferencija dėlei subudavoji- 
mo tarptautinės organizaci
jos šiuomi atsidaro.” Per 
mintį perbėgo, kad lauktas 
momentas įvyksta. 5,000 

minios tarpe sąjaudis, kuo
met Stettinius pareiškė, 
kad mūsų vadas (Roosevel- 
tas), kuris daugiausiai pri
sidėjo, kad padaryti šią 
konvenčiją galima, išsiskyrė 
iš mūsų tarpo. Jqf atmin-1 paragrafus. Dėmesį kreipė;

arabai, kurie atvyko savo 
tautiškuose rūbuose. Dar 
didesnį dėmesį kreipė So
vietų delegacija ir Moloto-i

čiai minutės tyla. Vėliau, 
lyg rodos ten pat svetainėj 
esant, aiškiai prabilo prezi
dentas Truman. Jam užbai-\ 
gus, pasveikino Caįifornijos >vas. 
gub. Warren ir miesto ma-l 
joras Lapham. '
/ Taip konferencija atsida^ 
re be jokios ceremonijos, be 
jokių parodų. Tas momen
tas tylos dėlei buvusio pre
zidento *Roosevelto, rodos, 
perdavė kiekvienam jaus
mą, kiek svarbus šis įvykis 
yra. Jauti, kaip atidarymo 
šios konferencijos laukė, ir 
dabar dėka radijo klauso 
ne tik čionai susirinkę, bet 
žmonės visoj Amerikoje ir 
visame pasaulyje. Rodos 
jauti, kaip jie su vilčia pir
mu sykiu pasaulyje žiūri 
linkui San Francisco; jauti, 
kaip jie seka kiekvieną žo
dį ir kaip daugelis kitų-mel
džiasi, kad nors sykį pasau
lyje karo klausimai būt^/ 
išspręsti. . Žinome taipgi, 
kad daugelis, nesuprasdami 
pilnai tikslo šios konferen
cijos, irgi baimingai žiūri 
ir tikisi, kad, jų mylimieji 
greičiau grįžtų iš karo 
fronto, nes jiems tai yra 
taikos konferencija.

Rodos, tinkama pirmoji 
! sesija ir tuomi, kad Jungt. 
(Valstijos vaidina ant estra
dos, jog Roose vėl tas pripa
žintas pirmuoju darbuotoju 
dėlei pasisekimo šios kon
ferencijos. Iki bal. 12 visi 
tikėjome, kad girdėsime jį 
atidarant konferenciją, bet 
dabar jo nebuvo. Gailestis 
buvo matyti visų akyse, 
gailestis, kad jis apleido, 
nebaigiant šio milžiniško 
darjat). \ /

Kaip teisingai Shakespea- 
ras pasakė, kid) “pasaulis— 
estrada, kurioj žmonija 
vaidina.” Matai aplinkui 
save, kaip 46 atskiri vals
tybiniai vienetai bando iš
dirbti vienodą planą dėlei 
geresnio pasaulio. Čia girdi 
filipino kalbą, kitur fr'ancū- 
zų, žydų, chinų, arabų, in- 
dusų ir. kitų. Svetainė mir
ga tamsios spalvos delega
tais. Jie atsivežė perkalbė- 
tojus, kurie jiems parašo ir 
paduoda svarbesnius kalbų

Aplinkui svetainėje pa
statyta tvarkdariai ir sar
gyba iš šalies ginkluotų jė
gų — tie, kurie sugrįžę iš 
mūšio lauko. Jiems duota 
specialę privilegiją čionai 
tvarką daryti. Jų virš 800 
viduje ir lauke apstatyta. 
Ypatingai šie kariai kreipė 
didelį dėmesį į Molotovą. 
Vis buvo girdėti, “kur jis”, 
ir kaip pamatė, tai per visą 
minia perbėgo žodis, “štai 
jis.”

Laikraštininkų ir repor
terių tarpe ginčai ir speku
liacijos. Lenkijos1 klausimas 
dar vis pirmoj vietoj. Vie
nok didžiuma mano, kad 
bus išrištas ir bus išrištas 
Sovietų pusei. Argentinos 
delegacija čionai irgi ban
do įeiti. Didžiuma mano, 
kad negaus tos teisės, ypač 
jei pasipriešins Sovietų de
legacija.

Čia randasi ir Austrijos 
karalaitis Felix, kuris kal
ba, kad Austrija turi gauti 
teisę' prisidėti prie šio 
svarbaus istorinio įvykio ir 
turėti teisėtą delegaciją. Jis 
tiktai “tėmytojas” '(obser
ver) .

Pasiseks, ar ne ši konfeA 
rencija? Klausimas nuola
tos statomas tėmytojų tar
pe. Kiti prisimena, kad ir 
pereito karo pabaigoj buvo 
bandoma sutverti apsaugos 
organizacija. Mūsų šalis ne
dalyvavo Tautų Lygoj. Ar 
dabar bus kitokia? Šis klau
simas noroms-nenoroms sta
tosi kiekvienam. Girdima, 
kad kiekviena delegacija 
turi pataisymų Dumbarton 
Oaks planam. Ar galės su
sitaikyti ir ar pataisymai 
nenusilpnins planus taikos 
organizacijos ? Š i a n dien 
pilnai atsakyt dar negalima, 
nors visi, gal būt pirmu 
kartu mūsų amžiuje, turi
me viltį, kad galima subu- 
davoti braižinį, pagal kurį 
pasaulis galės vairuotis.

Ks. ,B. KarosieYie, 
“Laisvės” Koresp.

i

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų armijos 
praeitą ketvirtadienį susi
jungė ties Torgau miestu, 
prie Elbos upės, 75 mylios 
į pietus nuo Berlyno, ir tuo 
būdu pusiau perskėlė Vo
kietiją.

Generolo Hodgeso Pirmo
sios armijos kariai ir Uk
rainos Pirmosios armijos 
kovūnai, maršalo Ivano Ko- 
nevo komandoj, su didžiau
siu džiaugsmu, šūkiais, ap
sikabinimais ir dainomis 
sveikino vieni kitus. Perė
jusius į rytinę Elbos upės 
pusę Amerikos karius rau
donarmiečiai gausingai vai
šino valgiais ir gėrimais. 
Kad didžioji dauguma ame
rikiečių buvo vakariniame 
Elbos šone, tai tūkstančiai 
raudonarmiečių metėsi į u- 
pę ir perplaukė pas savo 
draugus-kovūnus.

Iki šio istorinio armijų 
susijungimo, amerikiečiai 
permaršavo apie 700 mylių 
per vakarinę Europą, o 
Sovietų kariuomenė atžy
giavo 990 kruvinų mylių 
nuo Maskvos ir 1,400 mylių 
nuo Stalingrado.

Prezidento Trumano 
Pareiškimas

Washington. — Preziden
tai Trumanas, sveikinda- 
rhas Amerikos ir Sovietų 
arhnfų susijungimą, pareiš
kė penktadienį:

“Mūsų ginkluotų jėgų su
sijungimas reiškia, kad už
gesinta paskutinė despera
tiška Hitlerio ir jo gengs- 
terių valdžios viltis. Tai 
bendras • talkininkų frontas 
prieš tironiją. Šis mūsų jė
gų susivienijimas reiškia 
mums ir pasauliui, kad 
mūsų tautų bendradarbia
vimas dėlei taikąs ir lais
vės yra sėkmingas bendra
darbiavimas. Tautos, kurios 
gali planuoti ir kovot drau
ge petys petin, gali drauge 
gyventi ir dirbti bendrąjį 
darbą dėlei pasaulinės tai
kos suorganizavimo.”

. Stalino Sveikinimas
London. — Maršalas Sta

linas, per Maskvos radiją Sovietai užėmė jau devy- 
sveikindamas Raudonosios nis dešimtadalius Berlyno.

Armijos susijungimą su A- 
merikos kariuomene, pa
reiškė:

“Pergalingos talkininkų 
armijos, vesdamos laisvini
mo karą Europoj, supliekė 
vokiečių kariuomenę ir su
sijungė Vokietijos žemėje. 
Mūsų uždavinys yra visiš
kai sunaikinti priešus... iki 
besąlyginio jų pasidavimo. 
Aš sveikinu narsiąją mūsų 
talkininkų kariuomenę, ku
ri Vokietijos žemėje stovi 
petys petin su sovietine ka
riuomene ir kuri yra pilna 
pasiryžimo atlikti mūsų pa
reigą iki galo.”

Churchill Sako: Susijun
gėme Draugiškume
London.— Anglijos prem

jeras Churchillas savo tele
gramoj maršalui Stalinui ir 
prezidentui Trumanui sakė:

“Po ilgų kelionių, vargin
gų darbų ir pergalių, di
džiųjų talkininkų armijos 
peiejo skersai Vokietijos ir 
sujungė savo rankas. Mes 
susitinkame tikrame ir 
pergalingame draugiškume. 
Maršuokime pirmyn prieš • v t,,priešą!

VOKIETIJA GREIT 
PASIBIJOSIANTI

San Francisco. — Demo
kratas senatorius Tom 
Connally, pirmininkas se
nato komisijos užsieniniais 
reikalais, Amerikos delega
tų vice - pirmininkas San. 
Francisco konferencijoj, sa
kė, kad “bile valandą,” yra 
laukiama Vokietijos pasi
davimo.

Maskva, bal. 29. — Ofi
cialiai pranešta, kad Vokie
tijos valdžia, per savo tar
pininkę Švediją, siūlėsi An
glijai ir Jungtinėms Valsti
joms pasiduoti.

Stettinius paskirtas nuola
tiniu San Francisco konfe
rencijos organizacinio ko
miteto pirmininku.

Pranešama, kad Italijos 
patrijotai suėmė ir sušaudė 
Mussolinį.

dienos.
Bet ar Grigaičio vadovauja- j 

moji taryba neblofina? Ar ji i 
nedumia visuomenei akių?

Pažiūrėkime.
★ ★ ★

MŪSŲ VALSTYBES SEKRETORIAUS STETTINIAUS PRAKALBA, PASAKYTA 
JUNGT. TAUTŲ KONFERENCIJOJ, SAN FRANCISCO, B ALANDŽIO 26, 1945 M.

Š. m. vasario mėnesį Wash-j 
ingtone Taryba laikė savo po
sėdį ir ten paskelbė, būk ji at
stovaujanti milijoną Amerikos 
lietuvių!

Argi tai nėra šlykštus me
las ?

Gerai, kad rimtesnioji Ame
rikos spauda kvailo pareiški
mo nedėjo į savo skiltis. Bet 
jeigu ji būtų patikėjusi grigai- 
tiniams bloferiams, kiek žalos 

(Tąsa 5-me pusi.)

Jungtinių Tautų konfe
rencijos dėl tarptautinės 
organizacijos delegatai:

Prieš trejus metus atro
dė, kad tironijos ir agresi
jos jėgos jau beveik užka
riaus pasaulį. Šiandien 
kiekviename fronte jos su
siduria su pralaimėjimu — 
visišku ir pilnu pralaimėji
mu. .

Pasiekimui šio momento 

reikėjo eilės metų darbo ir 
pasiaukojimo. Bet agresin
gųjų tautų likimas buvo se
niai nulemtas. Jų likimas 
buvo nulemtas Washingto
ne 1942 metų sausio 1 die
ną, kuomet buvo pasirašyta 
Jungtinių Tautų deklaraci
ja.

Mūsų priešai galėjo lai
mėti tikter“^ palaikydami 
mus pasidalinusiais. Bet 

vietoj pasidalinimo, mes 
prieš juos išstojome su lai
sva ir savanoriška tautų 
sąjunga, suvienyta tiksluo
se ir neturinčia sau lygios 
kas liečia žmogaus/ jėgų 
ir medžiaginius šaltinius. 
Tos vienybės nepakrikdė 
nei spėka, nei apgavystės. 
Prieš mūsų bendrąją valią 
ir bendrąją jėgą mūsų prie
šas buvo paleidęs darban • ♦

savo propagandą ir milita- 
rinę pajėgą, bet veltui.

Per šimtmečius ateityje 
žmonės rodys į Jungtines 
Tautas kaipo istorijos ge- 
riausį įrodymą, kokius ste
buklus gali pasiekti tautos, 
susivienijusios gynirhui tei
singojo reikalo. 'Tai vieny
bė,, pasiekta nepasaint skir
tumų kalboje ir papročiuo
se, kultūrinėje tradicijoje ir 

ekonominėje struktūroje. 
Tai yra vienybė, kuri įro
do, kad jokie rasiniai, spal
vos, tikėjimo, istoriniai, ar 
geografiniai skirtumai ne
gali padalinti žmonių, susi
vienijusių auk štesniems 
bendriesiems interesams ir 
tikslams.

Mūsų pirmutinis tikslas 
buvo nugalėti mūsų prie
šus. Bet iš pat pradžios 

Jungtinės Tautos siekė ir 
kito tikslo — tikslo, kuris 
mums yra lygiai būtinas. 
Tai yra tikslas, kuris su
teikia reikšmę visiems šių 
tragiškųjų laikų pasiauko
jimams ir kentėjimams.

(Tąsa 2-me pusi.)

Miuniche ir kituose Vo
kietijos miestuose siaučia 
sukilimai prieš nacius.
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Susijungė!
Tik prieš savaitę laiko mes šioje pa

čioje vietoje rašėme, jog istorinis ame
rikiečių kariuomenės su Raudonąja Ar
mija susitikimas Vokietijoje įvyks ne
užilgo,—gal uz dienos, gal už kitos.

Na, ir jis įvyko! Mūsų kovūnai susiti
ko su Raudonosios Armijos kovūnais. 
Pirmieji žygiavo iš vakarų, antrieji —iš 
rytų. Pirmieji nuo Cherbourg©, nuo Pa
ryžiaus; antrieji — nuo Stalingrado, 
Maskvos ir Leningrado! USA Pirmoji 
Armija pasisveikino su Ukrainos Pir
mąja armija!

Kaip vieni taip ir kiti sau kelią skynė 
ginklu, mušdami priešą, naikindami jo 
pozicijas, griaudami jo tvirtumas. Per 
priešo lavonus šios dvi armijos viena 
kita pasiekė ir ant priešo lovonų stovė
damos pasispaudę rankomis!

Tai istorinis žygis! Tai didelis žygis, 
kurio nekantriai laukėme per ilgą laiką! 
Tai žygis, rodąs, jog hitlerinė Vokietija 
neužilgo bus visiškai sumušta!

Kad šis žygis yra nepaprastai svar
bus — svarbiausias šiame kare Europo
je, — rodo ir apie jo įvykimą praneši
mas. Washingtonas, Londonas ir Mas
kva pranešė $ią džiuginančią žinią vienu 
ir tuo pačiu laiku.

Mūsų prezidentas, pranešdamas šią 
svarbią, taip džiuginančią žinią, prie 
jos pridėjo žiupsnelį “prieskonio”, pa
reikšdamas, jog šis susitikimas dviejų 
talkininkų armijų dar nereiškia karo 

pabaigą. Tai tik reiškia, jog Vokietija 
tapo visiškai perskelta į dvi dalį ir da
bar jau bus kur kas lengviau ją visiš
kai dabaigti mušti.

Ta proga prezidentas priminė, jog šis 
istorinis įvykis Europos karo fronte pri
valo sutvirtinti tarptautinį bendradar
biavimą. Kitais žodžiais, jeigu mūsų ka
riuomenės išvien priešą muša karo 
frontuose, tai mūsų diplomatai turi su
rasti bendro pagrindo veikti glaudžiai 
išvien politiniame fronte.

Šis istorinis mūsų kovūnų laimėjimas 
[Europoje privalo kiekvieną paakstinti 
dar uoliau darbuotis, kad juo greičiau 
įvyktų galutina pergalė Europoje.

O galutina pergalė Europoje, atrodo 
nėra už kalnų. Atrodo, jog už savaitės- 
kitos ji tikrai bus pasiekta!

Trečias “sklypas” — šįaurįnė Vokie- 
tiją ir Daniją. Šičia naciai taipgi Šiferis 
ilgokai laikytis. Bet šičia paleis savo pa
jėgas maršalai Rokosspvskis ir Žukovas; 
čia veikia amerikiečiai ir britai. Atrodo, 
jog už savaitės visa šiaurės Vokietija 
bus apvalyta nuo naciškojo brudo.

Ketvirtas “sklypas” — Norvegija. 
Kaip ir kokių būdu talkininkai pradės 
išmušti iš ten nacius, kol kas niekas ne
žino. Rytinėje Norvegijos dalyj Raudo
noji Armija jau veikia. Vasarą, veikiau
siai, ši armija pagyvins savo žygius. Bet 
mes abejojame, ar vienai Raudonajai 
Armijai bus pavesta visa Norvegija iš
laisvinti. Atrodo, kad amerikiečiai su 
britais ten bandys “ką nors” daryti.

Mūsų nuomone, reikėtų pareikalauti 
Švedijos, kad ji leistų per savo teritori
ją pergabenti Jungtinių Tautų kariuo
menę. Jei taip įvyktų, visas Norvegijos 
-išlaisvinimo darbas greičiau būtų atlik
tas.

Be šitų “sklypų,” kuriuose hitleriniai 
banditai kol kas žada laikytis, dar yra ir 
mažesnių “gūžtelių.” Pav. Dunkirkas 
(Francijoj) dar vis tebėra vokiečių ran
kose; tas pats su St. Nazaire prieplau-

Graikijoje Kretos sala dar tebėra vo
kiečių užimta. *

Latvijoje, taipgi vokiečiai dar tebetu
ri' Liepojų savo rankose, ten, sakoma, 
esama, apie por^a šimtų tūkstančių vo
kiečių.

Jeigu visose suminėtose gūštose na
ciai užsispirs muštis ir laikysis iki jie 
bus sunaikinti, tai, suprantama, jog tal
kininkams dar teks nemažai pakariauti, 
iki iš visur priešas bus pilnai išvalytas.

Todėl, džiaugdamiesi amerikiečių susi
jungimu su raudonarmiečiais Vokietijo
je, turėkime anuos faktus galvoje.

Ragina ‘Nepamesti Galvą
Vilnis rašo: 
“Savo editoriale apie San •ancisco 

prasidėjusią Jungtinių Tautų/konferen

 

ciją Chicagos “Sun” įspėja [visuomenę 

 

netikėti visokiais gandais ir p'ląsi ny- 

Kapojama.
Tuomet, kai mūsų kariuomenės susi

tiko Vokietijoj, perkirsdamos tą šalį į dvi
dali, tai toliau į pietus, kitos dvi kariuo
menės sparčiais žingsniais siekiasi at
likti tą patį.

Trečioji Amerikos armija, vadovauja
mą generolo Pattono, jau įžengė į Aus
triją ir pagal Dunojų siekiasi linkui 
Austrijos miesto Linz. Patono armija
žygiuoja iš šiaur-vakarių.

Tuo metu Trečioji Tarybų Sąjungos 
armija, vadovaujama maršalo Tolbuęhi- 
no, žygiuoja link to paties miesto iš piet 
rytų.

Neužilgo, tenka manyti, abi šios dvi 
armijos susitiks kur nors Austrijoje.

Tuomet Čechoslovakija bus visiškai 
apsupta ir atkirsta nuo Vokietijos ir 
nuo Austrijos.

Tuomet Hitlerio įsteigtas “didysis 
Reichas” jau bus sukapotas į tris dalis. 
O tos trys dalys — į mažesniąsias.

Iš viso tūlam laikui vokiečiai dar vieš

Mažosios Tautos ir San
Francisco Konferencija

Gerai, kad tiek daug 
spaudoje, susirinkimuose, • 
per radiją ir visur disku- 
suojama San Francisco 
konferencija. Juk tai di
džiausias ir svarbiausias 
žmonijos reikalas. Susirin
kę 46 valstybių atstovai 
bandys padėti pamatus to
kiai tarptautinei organiza
cijai, i kuri, anot nabašnin- 
ko Franklin Delano Roose- 
velto, užtikrins taiką ir 
saugumą daugeliui būsimų-' 
jų kartų. Svarbesnio tarp
tautinio sąskrydžio nėra 
buvę ir negalės būti. Klau
simas stovi; Ar po karo bus 
eita senaisiais keliais atgal 
į pasaulinės suirutės, pasi
dalinimo, ginčų padėtį ir 
pagaliau prie naujo karo, 
ar žmonija taip išmoko 
lekciją iš šio karo, jog vi
sus tautų ve i valstybių ne
susipratimus spręs taikio
mis, < 
nėmis? ! kuomet joms žadama būsi-

San Francisco konferen-1 mojoje saugumo organiza
cija duos atsakymą' į šįjcijoj nesuteikti tokios pat 
klausimą. Visa žmonija, vi-1 vietos, kaip kad turės di- 
sas pasaulis

šosi, 
esančios 

civilizuotomis priemo-l neigiamos, o ! 1 •

Tai visa žinant ir pripa
žįstant, tačiau būtų di
džiausia klaida tikėtis, kūd 
visos valstybes gali pasiim
ti tiek pat atsakomybės dėl 
išlaikymo pasaulyj taikos 
ir užtikrinimo tautoms ir 
žmonėms saugumo. Ar gali 
tokia mažytė šalis, kaip 
Luxemburg pasiimti tiek 
pat asakomybės, kaip Di
džioji Britanija, arba Jun
gtinės Valstijos? Aišku, 
jog negali. Tą, rodos, turė
tų suprąsti ' kiekviėhas 
nors truputėlį protaująs 
žmogus.

Deja, to nesupranta arba 
nenori suprasti kai kurių 
mažųjų valstybių tūli ele
mentai. O kas liūdniausia, 
kad beveik kiekvienoj ma
žoj šalyje tokių elementų 
užeiname. Jie rėkia ir plė- 

kad mažosios šalys 
skriaudžiamos,

supranta, kur glūdi mažų
jų tautų saugumas. Nors 
neva kalba už mažąsias 
tautas, bet jis padeda ma
žųjų tautų priešams ir ruo
šia joms nelaimę ir pražūtį.

Aišku kaip diena: Jeigu 
didžiosios valstybės susi
tars, sugyvens ir bendra
darbiaus, tai nebus karų ir 
mažiosios tautos galės bu
joti, klestėti, kilti ekonomi
niai, kelti savo kultūrinį 
laipsnį, siekti savo idealų. 
Mažųjų tautų likimas ir 
ateitis priklauso nuo di
džiųjų. tautų taikaus sugy
venimo ir bendradarbiavi
mo.

Kaip tik to siekia San 
Francisco konferencija. Jei 
pavyks, laimės visa žmoni
ja ir, pirmojoje vietoje, ma

žosios tautos. Jeigu nepa
vyktų, sunku protui ap
čiuopti dabar, ko galėtų 
žmonija vėl susilaukti už 
poros desėtkų metų.

Todėl tie, kurie, po mas- 
ka patriotizmo — ar tai 
būtų lenkai, lietuviai, ju
goslavai, graikai — kelia 
triukšmą, nuodija atmosfe
rą, pjudo didžiąsias valsty
bes vieną prieš kitą, sėja 
nepasitikėjimą, nuožiūrą, 
stengiasi sugriauti didžią
ją didžiųjų valstybių koali
ciją, yra mažųjų tautų 
priešai. Jie stengiasi su
griauti San Francisco kon
ferenciją, kurioje vienoje 
glūdi žmonijos viltis dėl už
tikrinimo pasauliui taikos 
ir ramybės.

MŪSŲ VALSTYBES SEKRETORIAUS 
STETTIN1AUS PRAKALBA

u-mais, kuriuos skleis tie elementai, 
riems rūpi ne vienybė, bet susiskaldy
mas. Iš skiedros jie vežimą priskaldys. 
Iš kiekvieno sukliuvimo jie bandys iš
pūsti krizį.

“Chicagos ‘Sun’ elgiasi pavyzdingai, 
kviesdamas visuomenę saugoties isteri
kes, nepasiduoti jai.

“Reikia žinoti, kad apie konferencijos 
eigą rašys daug tokių korespondentų ir 
rašys tokiems laikraščiams, kurie suin
teresuoti, kad konferencija nepavyktų. 
Iš jų negalima laukti objektyvumo.

“Be to, yra daug tokių žurnalistų, ku
rie asmeninį pasireklamavimą stato 
aukščiau už viską. Jie yra specialistai 
leisti antis ir kelti audras stikle van
dens. Taip jie supranta “spaudos lais
vę”.

“Apsistojant ties Lenkijos klausimu, 
‘Sun’ visai teisingai pabrėžia, kad tas 
klausimas visai nėra tokios rūšies, kuris 
nustelbtų viską. Net jo* tobuliausias iš
sprendimas visai nereikštų, kad. mes jau 
turime tobulą tarptautinio saugumo or
ganizaciją.

“San Francisco konferencija pavyks, 
jei bus pilnumoj užgirtą Dumbarton 
Oaks planas ir kas vėliau nutarta Jal
tos konferencijoj apie balsavimo proce
dūrą, apie saugumo tarybą ir visuotiną 
tarptautinės organizacijos narių sueigą. 
Tuomi bus padėtas stipriausias pagrin
das taikos aparatui.”

c tz Z | Z X

sas pasaulis ištroškusiai džiosios valstybės. Pavyz- 
laukia teigiamo atsakymo— džiui, Dumbarton Oaks 
tokio atsakymo, kuris p ra-j planas siūlo, kad toji orga- 
šalins karų pavietres iš ci-^nizacija turėtų du butu — 
vilizuotojo žmogaus gyveni-1 Saugumo Tarybą ir Seimą, 
mo. ' i Seime dalyvaus visos vals-

Ne visi’vienodai supran-i tybės ir turės po vieną bal
ta šios konferencijos tiks- są, bet seimas negalės im
lus. Ne visi vienodai vaiz- tarti, kad reikia kurią nors 
duojasi taikos ir saugumo j valstybę bausti, bei jai pa- 
problemą. Pasaulis nėra' skelbti karą. Tokia galia 
vienodas. Mes turime di- paliekama tiktai Saugumo 
dėlių, galingų valstybių. Tarybai. O Saugumo Tary- 
Bet taipgi turime dar dau- ba turės tiktai vienuolika 
giau mažyčių, silpnų vals- narių. Penki, pastovūs, ne- 
tybių. Jos irgi siekia sau-(renkami nariai bus Jung
les ir ramybės. Karai ne-1 tinęs Valstijos, Didžioji 
praeina iš jų nepalietę. Kai | Britanija, Tarybų Sąjun- 
kurios iš jų daugiausia yra ga, Francūzija ir Chinija. 
nukentėjusios Pirmajam ir Gi šeši jos nariai bus išren- 
Antrajam pasauliniuose kami dviejų metų terminui, 
karuose. Jos turi teisę jieš-jJuos išrinks saugumo or- 
koti ir tikėtis saugumo. į ganizacijos Seimas. Vie- 
Ai niekas negali užginčy-1 niems dviems metams bus 
ti. Užginčyti joms tą teisę išrinktos į Saugumo Tary- 
bei troškimą, reikštų pa- bą vienos šešios mažosios 
minti* po kojų visus žmonis-1 valstybės, o kitam terminui 
kūmo principus. * ! kitos šešios.

Pamatiniai, juk visos 
tautos lygios: negali būti 
pašauktų ir išrinktų tautų 
ir paniekintų ir pavergtų 
tautų. Tik hitlerininkai 
skelbė filosofiją, kad vie
na tauta yra geresnė už vi
sas kitas tautas, o toji tau
ta, žinoma, yra vokiečių. 
Todėl, girdi, vokiečiai turi 
užkariauti visą pasaulį. 
Visi kiti žmonės privalo 
būti vokiečių tarnai ir pa
valdiniai. Sunaikinimui 
šios filosofijos ir tos maši
nos, kuri stengėsi tą filoso
fiją užkarti žmonijai, jau 
prarasta milionai gyvybių 
ir išlieta upeliai brangaus 
kraujo.

Tai, girdi, neteisinga. 
Ir dėlei to keliamas di
džiausias triukšmas.

Bet kitaip ir būti negali. 
Didžiosios valstybės, kurios 
turi jėgos ir ištekliaus, tu
ri pasiimti didžiąją atsako
mybę dėl taikos išlaikymo. 
Tai turi būti aiškiai ir 
griežtai visų pripažinta. 
Jeigu jos tos atsakomybės 
nepasiims, tai nebus nei 
taikos, nei saugumo pasau
lyje. Kas dar to nesupran
ta ir šiandien, šviesoje pri
tyrimo dviejuose pasauli
niuose karuose, tas nieko 
nesupranta. Tas vaduojasi 
ne protu, bet kvailu senti
mentu. Tas, pagaliau, ne-

pataus keturiuose “sklypuose”. Vieną 
sklypą sudarys dalis Austrijos, dalis pie
tinės Vokietijos, dalis Jugoslavijos ir da
lis Italijos. Čia, Alpų kalnuose Hitleris 
mano įsitvirtinti ir ilgiausiai laikytis.

Čechoslovakijoj, kai ji bus atkirsta 
nuo Austrijos, hitlerininkams viešpatau
ti ilgai neteks, nes ten cechai, be abejo, 
sukils ir išvien su Raudonąja Ąrmija, 
vadovaujama Malinovskio ir Jeremen- 
kos, greit nacius sunaikins.

Ir Vėl Nepataikė!
Šv. Juozapo Sąjungos organas (Dar

bininkas) rašo pirmajame savo puslapy j, 
būk Molotovas “atvykęs į konferęnciją, 
kažin kodėl bijosi Amerikos spaudos 
žurnalistų ir jų visai neprisileidžia... 
Nieko neprisileidžia nei artyn, ir ne tik 
neprisileidžia, bet slapstosi... misteriškai 
dingsta...”

Šitaip Darbininkas parašė savo laidoj, 
išėjusioj bal.. 27 d.

Na, o bal. 26 dieną (vadinasi, diena 
anksčiau negu išėjo Darbininkas) Molo
tovas turėjo ilgoką pasikalbėjimą su. 
spaudos ir radijo atstovais, kurių daly
vavo net virš 500!

Tą pąčią dieną jis pasakė San Fran
cisco konferencijės plenume puikią kal
bą.

Vadųiasi, šv. Juozapo organas ir vėl 
be jokio reikalp apsimelavo savo skaity
tojam^. 0 jis ąpsipieląvo dėl to, kad la
bai troško kaip nors pažeminti Tarybų 
Sąjungos ųžšięnio reikalų liaudies ko
misarą!
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Tai buvo pradžia 1944 metų rinkimų kampanijos. 
Amerikos Darbo Federacijos didžioji International 
BrųĮh.ę^hood of Teamsters uųija surengė demokratų 
Partijai Washingtone bąnkieta ir pakvietė prezidentą 
Rposevąltą pasakyti pirmąją, rinkimų kampanijas pra
kalbą. Čia parodoma, kaip jis tąm‘ bąnlpete pi;akąlbą 
sąkė. Ta jo prakalbą* labai sująudinore publico nūs.
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Mes esame susivieniję ne i 
tiktai išsigelbėjimui, ne tik
tai pergalei. Svarbiausia, 
mes esame susivieniję už
tikrinimui teisingos ir pas
tovios taikos, kurioje pa
saulio žmonės galėtų dar
buotis bendrai pasiekimui 
pasiliuosavimo iš baimės ir 
nedatekliaus.

Padaryta gera pradžia
Mes esame padarę ge- 1 

re§nę pradžia pasiekimui: 
to tikslo, negu kada nors 
tautos buvo pasiekusios.

Tam reikalui buvo susi* i 
rinkę atsakingieji mūsų1 
tautų vadai ir jų atstovai; 
Maskvoje, Teherane, Cairo, 
Quebece, Dumbarton Oaks 
ir Kryme.

Kadangi mes esame ben
drai įsitikinę, kad ekono
minis saugumas eina ranka 
rankon su saugumu nuo ka
ro, Jungtinių Tautų konfe
rencijos įvyko Atlantic Ci
ty, Hot Springs ir Bretton 
Woods išdirbimui priemo
nių pasitikti bendrąsias

i problemas dėl maisto ir ag- 
•rikultūros ir paruošti fi- 
jnansinius pagrindus ekono- 
iminiam atstatymui ir išplė- 
| timui pasaulinės ekonomi
jos pokariniame laikotarpy
je.

Mexico City Tarp-Ameri
kinė Konferencija Dėl Ka
ro ir Taikos Problemų su
stiprino ryšius tarpe Vaka- 

irinio Sausžemio respublikų 
ir paruošė kelią artimam 
surišimui tarp-amerikinės 
sistemos su pasauline orga
nizacija.

Taip, Jungtinės Tautos 
j jau seniai darbuojasi išvien 
įsteigirųui pastovios taikos 
pastato.

Čia, San Francisco, mes 
priėjome prie sprendžiamo- 

• jo tų pasiruošimų punkto. 
Šios konferencijos uždavi
nys yra pagaminti čarterį 
tarptautinei organizacijai 
išlaikyti teisingą taiką lais
vųjų žmonių laisvajam pa
saulyje.

Aš manau, jog buvo labai 
išmintingas, ištiesų, būtinas 
nutarimas apriboti šios kon
ferencijos darbą tuo vienu 
didžiuoju uždaviniu.

Išmintingas nutarimas 
todėl, kad parašymas 
pasaulinei organizaci
jai taiką išlaikyti atei
tyje konstitucijos yra visiš
kai skirtingas uždavinys, 
negu nubaudimas tarptau
tinių gengsterių, kurie šį 
karą pradėjo.

Būtinai reikalingas nutar 
rimas todėl, kad įsteigimas 
tokios pasaulinės organiza
cijos turi stovėti viršuje ir 
atskirai nuo taikos sutar
čių, jeigu norime, kad ta 
organizacija galėtų laisvai 
ir teisingai, spręsti ateities

grūmojimus taikai, kurie 
gali iškilti iš bet kokios 
priežasties, jųjų tarpe ir 

iš tųjų sutarčių.
Tuo būdu tos pasaulinės 

organizacijos carterio pri- 
rengimas neturi būti su
painiotas su daugybe sudė
tingų politinių ir ekonomi
nių klausimų, įveltų į nuga
lėjimą Vokietijos ir Japo
nijos. Gi numatomas grei
tas organizuoto vokiečių 
priešinimosi susmukimas 
reikalauja, kad taikai pa
laikyti pasaulinė organiza
cija būtų įsteigta galimai 
artimiausiu laiku.

Išsprendimui tųjų kitų 
klausimų turės įvykti dau
gybė kitų konferencijų ir 
reikalaus daugybės kitų nu
tarimų, tiek tautinių, tiek 
tarptautinių. Mes nebeturi
me laiko atidėliojimui.

Žinoma, šios konferenci
jos pasisekimas pats savai- 
mi dar neužtikrins pasto
vios taikos. Betgi be susi
tarimo dėl pasaulinės orga
nizacijos čarterio visiškai 
negalima pastatyti taikos
pastato.

(Bus daugiau)

Pittsburgh Pa.
Alex Sherbin, surinko ant 

blankos $75. Aukavo sekami:
LDS 142 kp., $25.
John Dzierski, $10.
Po $5: Vladas Danėnas, 

Alexander Sherbin, Ignas Kaz
lauskas, Jonas Adomaitis.

Antanas Yankauskasl $3.
Ignas Nakutis, $l.Ę0.
Po $1: John Sadnick, Boles 

Urbonas, Petras ’Tamošaitis, 
Stanley Stasevich, John Slesar, 
Jonas Purtek, James G. Caddy, 
Joseph Yablonskis,' Vincas Ki- 
sielis, Andrius Sutkus, Anta
nas Kačinskas, Antanas Urbo
nas, Max Witkowski, Jonas 
Gustavičius, Frank Imbras.

Barbora Valeikienė, 50c.
Širdingai ačiuojamc visiems 

Aukavusiems ir drg. Sherbin 
jž gražų* ’pasidarbavimą.

J. I). Sliekas, 
LPTK Kasierius.

Toronto, Canada
Prisnigo.

Pas mus šiemet prasidėjo la
jai ankstyvas, gražus ir šiltas 
oavasaris. Veik visas kovo mė- 
lesis buvo gražus ir šiltas. Ba- 

’andžio pradžioj kiek atvėso, o 
ziduryj mėnesio, kada sodai su
žydėjo ir buvo pačiame gražu
le, tai užėjo didelės šalnos, 
kurios ir sugadino daug žiedų.

Gi balandžio 21 d. prisnigo 
kelis colius storio sniego. Snie
gas padengė žaliuojančius me
džius ir- žydinčius sodus. Tuo 
pat kartu ir oras gerokai atvė
so.

Iš spaudos matėsi, kad visur 
pavasaris anksti pasireiškė, 
bet kada jis buvo peranksty- 
vas, tai galimas daiktas, kad 
šalnos ir sniegas bus pakenkę 
vaismedžiams. J. B.
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Prezidentas H. S. Trumanas —-* Nuo Farmerio Vaiko iki Baltojo Rūmo
I

Harry.. S. Truman, 32-sis davo 
Jungt. Valstijų prezidentas,: džios 
sakydavo, 
sius gyvenimo metus 
praleido savo farmoj

nė plaštako bergž-! 
dirvos. Jis buvo far- J 

kad laimingiau-! meris ir mokėjo bet kokius į 
jis!farmos darbus atlikti —tik! 

Mis- truputį geriau už visus ki- į 
souri valstijoj. tus.”

Jis atrodo kaip vidutinis ; pjrmas Pasaillinis Karas | 
Amerikos pilietis ir, tariant 
jo paties žodžiais, 
vo daug klausytis ir 
mažai šnekėti.”

Mūsų prezidentas yra a- 
pie 5 pėdų 10 colių aukščio 
ir sveria mažiau kaip 170

mėgda- 
labai

Pirmas Pasaulinis Karas
Karas pertraukė jo ūki

ninkavimą 1917 metais. 
Trumanas buvo jau 12 me
tų išbuvęs Missouri-valsti
jos milicijos nariu, ir 1917 
m. sykiu su milicijos artile
rijos junginiu buvo pašauk
tas į veiklią armijos tarny
bą. Armijoj jis tuojau pasi
rodė gaspadoriškais gabu
mais ir mokėjimu vadovau
ti kareiviams.

Apsistojus jiems Fort 
Sill stovykloj, Trumanas 

i sumanė įrengti pulkui už- 
i kandžių, gėrimų ir įvairių

silpnos, ir jom pastiprinti 
jis nešioja didelius akinius. 
Prez. Trumano balsas ir 
kalba skamba kaip ameri
kiečio iš vakarinių valstijų.

Jis skambina piano, mėg
sta klasikinę muziką iri 
skaitymą. Jis nerūko; tru-1 
!!"tį KP° re?:! kaieTviamVieikllingų daik- i

aR.?s k1 tų krautuvėlę. Kareiviai su
dėjo po du doleriu kiekvie
nas. Greitai buvo pastatyta 

7 i patalpa, ir verslas taip ge
trai ėjo, kad po šešių mėne- 

1 siu buvo sugrąžinta ne tik 
j kareivių įmokėjimai, bet 

pareina'dar liko $15,000 pelno bend-

PREZIDENTAS HARRY S. TRUMAN

yra masonas ir oaptistų > 
bažnyčios narys; bet Tru- i 
mano žmona ir duktė pri
klauso episkopatų bažny- • 
čiai. * Į

Kilęs iš Senos Fa r merių 
Šeimos

Trumano šeima
iš senų Missouri ...... ........ .......
farmerių. Jo senolis, And- | patogumams. jų pasitikėjimą ir klusnu- j Meuse-Argonne
reson S. Truman, 1842 me-1 Francijoj ma. Į kovos žygius jis juos i mūšiuose
tais apsigyveno Jackson ap- 1918 metų kovo mėnesį asmeniškai vede. Jeigu auk-j Trumanas vadovavo
skncio farmoj. Harry S.! Trumanas nuvyko į Franci- štesnieji komandieriai nu-1 artilerijos baterijai. 
Truman gimė mediniame.ja kaįp kuopos artilerijos vargusiems jo kareiviams!
keturių kambarių name La-, kapitonas. Tai buvo šiurkš-i įsakydavo dvigubu greičiui Meiles Taure 
mar vietovėje 1884 m. ge- neklusnių vyrukų kijg^maršuoti, Trumanas sulai- ' Po karo, begrįžtant 
gūžės 8 d. Taigi jis dabar |pa Keturi pirmesni jos ka- kydavo įsakymą ir paaiš-■ kareiviams laivu namo, 
baigia 61 metus amžiaus, pitonai turėjo pasitraukti, kindavo tiem komandie-[susitarė, kadmio kiekvieno

Jis užaugo savo tėvų far-l____ ____________________ p.------------ —----------------------------------------------------
moj ir padėjo laukus arti. 
Sakoma, jog iki 15 metų

Politikoje.
Per vieną buvusį savo 

kuopos kareivį, Kansas Ci
ty politinio boso Tomo Pen
dergasto giminaitį, Trumą- 
nas susipažino su Pender- 
gastu. Pasidarbavus Pen
dergasto mašinai, Truma
nas 1922 m. buvo išrinktas 
kaip vienas iš trijų Jack- 
son apskričio teisėjų-komi- 
sionierių. 11924 m. jis pra
laimėjo rinkimus į tą pačią 
vietą.
• Bet 1926 metais Truma
nas tapo išrinktas vyres
niuoju teisėju / ir pradėjo 
vykdyti didelę viešųjų dar
bų programą. Naujiems 
valdiniams rūmams statyti 
ir vieškeliams tiesti apskri
tys buvo paskyręs 60 milio- 
nų dolerių. Trumano vado
vybėje tie. darbai buvo tau
piai ir gerai atlikti. ’‘Mes

Tuo tarpu buvo sudary
tos bylos prieš Pendergasto 
politinės mašinos narius, 
kaip rinkimų balsų sukčius. 
Pats Pendergastas patrauk
tas teisman už taksu suki
mą. Kaip jie, taip ir Pen
dergastas tapo nuteisti. 
Trumanas gi sakė: “Tomas 

endergasfas niekuomet ne- 
ragi ianęs atlikti bet ko
kį neteisingą darbą.”

Asmeniškai Trumanas vi
suomet pasižymėjo teisin
gumu.

Amerikai įstojus į dabar
tinį karą, senatorius Tru
manas, jau pulkininkas, 
prašėsi į armiją, bet buvo 
atmestas kaipo persenas.

Tyrinėjimų Komisija
Jo sumanymu 1941 me

tais senatas paskyrė tyrinė
jimų komisiją su Trumanu

“daisų” lošio sulaikys tam 
tikrą pinigų kiekį Truma- 
nui dovaną nupirkti. Už 
tuos pinigus jie paskui nu
pirko jam brangią “meilės 
taurę” keturių pėdų aukš
čio ir kelių galionų įtalpos. 
Jis šiandien gėris ta karei
vių dovana.

Sugrįžęs namo, Truma
nas vedė mergaitę, kuri tuo 
pat laiku, kaip ir jis, lankė 
pradinę ir vidurinę mokyk
lą Independence miestelyje. 
Ta mergaitė vardu Bess 
Wallace buvo pirmojo In
dependence majoro duktė.

Trumanai turi gražią 
dukterį Mary Margaret, 
kuri dabar lanko George 
Washingtono Universitetą, 
Washingtone. Ji 
tapti dainininke.

Biznyje
Iš farmos įeigų ir iš ka

rinės algos Trumanas buvo 
susitaupęs $15,000. Tad jis 
partneriais su tulu 
Jacksonu atsidarė 
niu ir

norėtu V

Eddie 
marški- 

smulkiųjų parėdų 
^auvališkų Į riam, kodėl negalima per- krautuvę Baltimore viešbu

tyje, Kansas City. Pradžioj 
St. Mihiel ir verslas gerai sekėsi, bet 

ofensyvų I užklupo 1922 metų krizis, ir 
pats kapitonas | žlugo tas biznis. Trumanas 

savo (būtų galėjęs pasinaudoti 
'bankruto teisėmis, bet jis 
to nedarė; ir kada jis 1934 
m. buvo išrinktas Jungtinių 
Valstijų senatorium, Tru
manas dar tebemokė jo se
nąsias krautuvės skolas'.

1 1“ 1

negalėdami tų
. . .. .. . . (kareivių su/varkVti. Bet Į daug jo kareivių varginti.

riesiems pulko reikalams n kapįtOnas Trumanas įgijo Į Karčiuose

jo 
jie

amžiaus jis perskaitė kiek
vieną knygą viešajame kny-! 
gynė, artimame Indepen- gelis jaunų mergaičių pra-

pravedėme daugiau myliu I galvinyje. Trumano komisi- 
grįstu vieškeliu bei plentu 'ja trumpu laiku surinko į- 
Jackson aj^skrityj, negu bet j rodymus, kaip kariniai kon- 
kuriame kitame apskrityje i traktoriai skuto valdžią, 
visoj šalyj, tik su dviem iš-1 Milionines ko n traktorių 
imtim”, sakė Trumanas. suktybes pasirodė kareivi-

1923 ir 1925 m. Trumanas ™U stovyklų statyme, aliu- 
lankė vakarinę teisių (ad-|mino ir dirbtinės gumos 

Kan- (robo) parūpinime ir blogo 
i plieno paruošime laivams 
statyti. Pagal Trumano ko
misijos nurodymus, kont-

vokatūros) i mokyklą
sas City.

Senatorius
Tomui Pendergastui pa-

sistengus, Trumanas 1934 aktoriai plėšikai buvo pa
in. buvo išrinktas Į Jungt. žaboti ir . taip sutaupyta

valdžiai iki 200 milionų do
leriu.

kimus i Jungt. Valstijų se-i Tais tyrinėjimais ir fak- 
nata v \ 'tų raportais Trumanas per

Valstijų senatorius. 1940 
metais jis vėl laimėjo rin-

kelis mėnesius išgarsėjo vi-

DAUGELIS MERGINU GALI LIKTI NETEKĖJUSIŲ --- KODĖL?
Šiandien Amerikoje dau- Turinčiai šiokių - tokių 

• trūkumėlių merginai prisei- 
denta miestelyje. ~ i deda jieškotis sau meilužių na griebtis kavalieriaus, 

17 metų būdamas, Tru- 'net nuo 15-kos ar 16-kosikoks pasitaiko pirma pro- 
manas baigė Independence metų amžiaus. Ir toks jau- ga.
vidurinę mokyklą (High’nikio ‘“medžiojimas” mer- Tačiaus pastaruoju laiku

l\J\J k / . t J \J V CIO A1C.VVIXVJW , ~ -- ------------ - — ~ — ---------------

ištekliaus leist jį kolegiją, džiausią rūpestim, kad

Tačiaus pastaruoju laiku 
School). Jo tėvas neturėjo jgaitei pasidaro tiesiog di- 'ta problema (trūkumas jau- 
ištekliaus leist jį kolegiją, džiausią rūpestim, kad “ap-|nuolių vyrų) ne vien tik 
Jaunuolis Trumanas gavo ,sidraudus nuo senmergiavi- mergaitėms “galvos skau- 
paskyrimą į Jungtinių Vai- Rio.” dėjimu” pasilieka, bet tuo
stijų Karo Akademija West
Pointe, kur būtų galėjęs JEIGU NORITE ŽINOTI - 
mokytis valdžios lėšomis.! - r
Bet jo akys buvo persilp- KAS? KUR? KAIP? KODĖL? 
nos; todėl Akademija at- 
metė jį.

Paprastas Uždarbiavimas
Tada Harry S. Trumanas 

pradėjo paprastais darbais 
uždarbiauti. Kaipo vaisti
nės (aptiekos) pasiuntinys, 
jis gaudavo tris dolerius 
savaitei. Paskui uždarbiavo 
vyniodamas Kansas City 
Star dienraštį išsiuntinėji
mui. Toliau jis raštininka
vo būriui tiesusių geležin
kelį darbininkų, o vėliaus 
tarnavo kaipo raštininkėlis 
Kansas miesto bankuose.

Po penkių metų nuo išėji
mo iš vidurinės mokyklos 
Trumanas uždirbdavo po 
$100 mėnesiui. Tuomet jo 
senuolė paprašė Trumano 
tėvą ir šeimą, kad perimtų 
jos farmą į savo rankas. 
Busimasis prezidentas Har
ry S. Trumanas matė reika
lą grįžti ir grįžo į farmos 
darbus; ir jam patiko ra
mus ūkininko gyvenimas.

Gabus Artojas
Trumano motina Martha, 

92 metų senutė, maloniai 
prisimena savo sūnaus dar
bą farmoje; ji sako: “Tas 
berniukas nuardavo tie
siausią vagą visame apskri
tyje. Jis taip apsėda vo 
kviečiais lauką, kad nelik-

BITĖS KELIONĖ DĖL 
SVARO MEDAUS

Bitė iskraido 43,776 my
lias kol surenka vieną me
daus svarą, susidedantį iš 
29,184 lašeliu.

KOKIU BŪDU ČIRPIA 
‘ SVIRPLYS

Svirplio čirpimas pasida
ro nuo tyrinimosi jo spar
nelių vieno su kitu. Bet 
tiktai patinėliai turi tokius 
šiurkščius, kaip pielyčaites, 
sparnelius, kurių trynima
sis padaro garsą. Manoma, 
kad čirpimu svirpliai pati
nėliai šaukia savo pateles.

AR GALI BITĖS ĮSPĖTI 
ORĄ?

Bitės yra stebėtinai ge
ros oro išpranašautojos. 
Audrai besiartinant, jos 
tuojaus liaujasi dirbę ir 
skubiai nešdinasi organi
zuotais būriais į namus.

REIKŠMĖ ŽODŽIO 
AMEN

Žodis Amen originaliai 
paeina iš hebrajų kalbos ir 
turi prasmę, kaip: tikrai, 
tvirtai, teisingai; arba, var
tojant poterių bei maldų 
pabaigoje, reiškiąs “Lai 
būna taip.”

BLUSŲ VEISLĖS IR 
GABUMAI

Blusos yra 100 skirtingų 
rūšių, kuriu vienas trečda- c z C

lis yra amerikoniškos.
Prof. J. C. Ruhl, New 

Yorke, turėjo paprotį liuos- 
laikiu blusas mokyti įvai
rių triksų. Yra žinoma, kad 
blusas galima išmokinti šo
kių, vežti ratukus, mesti už 
save didesnius daiktus ir 
t. p. Pirmąją tokių išlavin
tų blusų parodą buvo su- 
ruošęs 1821 metais profeso
riaus Ruhlo senolis, kuris 
irgi buvęs blusų lavinimo 
entuziastas.
VABZDŽIŲ SPARNELIŲ 

PLASNOJIMAS
Skrendančios musės spar

nelių suplasnojimas per se
kundę yra ‘ 320 sykių; bitės 
— 240; vapsos —110; pete
liškės — 8.
GARSTYČIOS IR MEDUS

Garstyčia yra viena to
kių augmenų, iš kurios žie
dų bitės ima nektarą dėl 
medaus, ir ji skaitoma prie 
medų prod uktuo jaučių 
ižolynų, nepaisant, kad iš 
garstyčių gauname muštar- 
dą — visiškai kitokio sko
nio, negu medus.

P. K.

susirūpinę ir mūsų federa- 
lės valdžios pareigūnai, ku
rie permato, kad juo dides
nis vyrų trūkumas bus ka
rui pasibaigus.

Kai kurie šalies žmonių 
žinovai paduoda sekamas 
nepageidaujamas pranašys
tes, kurios susidarysią dė
lei trūkumo jaunų vyrų,

ir moteris pagal amžių. 
Tuomet 20 iki 24 metų amž. 
merginų ir moterų buvo 
200,000 daugiau negu vyrų. 
Bet 35 iki 40 metu moterų 
buvo 550,000 daugiau, negu 
vyrų.

Taipgi imant moterų am
žių nuo 18 iki 45 metų ir 
vyrus nuo 21 iki 50 metų,

surandame, kad 1940 m. bu
vo 1,500,000 vyrų trūkumas.

1940 metais Amerikoj bu
vo 5,700,000 našlės, o tik 
2,143,000 vyrų našlių.

Prieš pereitą karą Euro
poje buvo maž-daug vieno
das skaičius vyrų ir mote-* 
rų. Bet po to karo vyrų

(Tąsa 5-me pusi.)
tinkamų vedyboms:

1. Amerikoje permato
mas žymus gimdymo kont
roliavimas.

2. Didelės varžytinės mo
terų - merginų už vyrus 
veda prie moralio nupuoli
mo.

3. Taipgi perteklius mer
ginų ir moterų paakstina 
tam tikrą skaičių prie pro
stitucijos. Pagaliaus, seka 
viliojimas vyrų ir šeimų ar
dymas.

4. Galį tatai žymiai atsi
liepti į šalies ekonomiją, 
kuomet daugelio vyrų vie
tas užims moterys ir mer
ginos pramonėje.

5. Sekant tūlas šalis, ku
riose buvo žymiai didesnis 
skaičius moterų negu vyrų, 
dažnai išsivystydavo daug
patystė.

Pasak Chicagos universi
teto prof. Ernesto Burgess, 
tai šis karas nėra vieninte
lė priežastis trūkumo vyrų, 
kadangi moterų perviršis 
yra- jau per penkioliką pas
kutinių metų.

Sulig įvykusio 1930 m. 
šioje šalyje žmonių cenzo 
(skaičiavimo), tuomet buvo 
1,125,000 vyrų daugiau kaip 
moterų. Bet sausio 1 d. 
1940 m. jau buvo 331,000 
moterų daugiau, negu vy
rų, nors vyrai buvo įskaito
mi ir karinėje tarnyboje.

Dar pažvelkime į 1940 m.

SKAIDRUS PROTAS SAN 
FRANCISCOJ IR NAUJI

KRIENO APGALVOJIMAI
San Francisco konferen

cija prasidėjo be maldų; 
jai vadovauja ne prietarai, 
bet skaidrus protas, ne vie
nas ar koks kitas asmuo, 
bet bendras visos žmonijos 
troškimas pastovios taikos. 
O tas ir lemia pasisekimą.

Iki šiol buvusi galybėje 
teisybė buvo atbulo progre
so priežastim; nuo šiol tu
rės būti teisybėje galybė ir 
progresas pirmyn!

Amerikiečiu ir Raudono
sios Armijos susijungimas 
yra visų mūsų pergalės 
trokštančių žmonių susijun
gimas džiaugsme, kuris sa
vo skaidrumu lyginasi su 
saulės spindėjimu.

Kas pratina kitą prie tin
giniavimo, tas linki jam 
daug nelaimių.

Wilsono žodžiais, "dalykas 
neišspręstas gerai, nėra iš
spręstas visiškai..

Savo amžinai garbei* ka
daise Želigovskis pagrobė 
Vilnių, DėAnnunzio pagro
bė Fiumę. Ta jų “amžina 
garbė” dabar virto amžina 
pašaipa. Šitaip teisybė bau
džia grobikus.

Tautininkiško (ne tautiš
ko) nachalo ypatybė: 
spjauk kitam j veidą ir 
duok jam į snukį!

Daugeliu atvejų pasise
kimas darbe per ištisą sa
vaitę priklauso nuo to, kaip 
praleidi sekmadienį.

Iš durno ir iš girto etika 
nieko nereikalauja.

Žmonės kartais liaujasi 
dirbę ne todėl, kad išsisem
tų medžiaga, bet dėl to, kad 
nusibosta.

sose Jungtinėse Valstijose.
Roosevelto Politikos 

Rėmėjas
Senate jis rėmė didžiąją 

daugumą prez. Roosevelto 
sumanymų, apart keleto. 
Kaip dabai-, taip ir tada 
Trumanas stojo už tarp tau- 

įtini bendradarbiavimą prieš 
fašistų Ašį ir už Jungtinių 

; Tautų organizacijos įkūri
mą taikai ir saugumui pa
laikyti po šio karo.

Jis iš pradžios nenorėjo 
į kandidatuoti į Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentus; 
sakė: “Man nereikia geres
nio darbo kaip senate.” Bet 
aukštieji demokratų vadai 
įkalbėjo Trumanui kandi- 
datuot, ir nacionalis demo
kratų partijos suvažiavi
mas pernai liepos mėnesį 
Chicagoj nominavo Truma- 
ną į vice-prezidentus.

Harry S. Trumanas yra 
septintas iš tų vice-prezi- 
dentų, kurie tapo preziden
tais ištisoj šio krašo istori
joj. . N. M

MUSĖS IR UODAI 
ŠIAURĖJE

Toliau šiauriuose, kaip 
Alaskoje, naminių musių 
vįsiškai nesiranda, — sako 
Dr. John Aldrich, Nacio- 
nalio Muzėjaus viršininkas, 
— jis užtikęs ten tiktai 
arklines muses. Tačiaus uo
dų apsčiai esama ir Alas
koje. Dr. Aldrich užtikęs 
dvi naujas uodų rūšis, ku
rios entomologams dar 
nebuvo žinomos.

Tam tikras priešingas
idėjas, iki tam tikro laips
nio, ? toleruoti galima; bet 
jokiu būdu remti jų nega- 

skaitlinę, padalijant vyrus Įima.

Kas sakė, kad tironai nie
kuomet nieko neapgailės- 
tauja! Štai, Mussolinis ap
gailestauja, kad Italija ank
sčiau netapo komunistiška; 
Hitleris gi, savo 56-tame 
gimtadienyje apgailestavo, 
kad jis gimė šiame pasauly.

KOKIO DYDŽIO ESAMA 
ŽIOGŲ

Kai kuriose Afrikos da
lyse esama žiogų keturių 
colių didumo ir jie minta 
pelėmis. .

Per vieną dieną bičių mo
tina padeda 2,000 perėjimui 
kiaušinėlių.
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Kata j e v. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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(Tąsa)
— Mušk, bokštini, mušk!. ..
— O, Viešpatie, Viešpatie, šventasis 

stebukladari Nikolajau! Gulk, dar iš
gerk vandens. Nelaimė ...

Silpna rausva ryto tyla švelniai ir ra
minamai prigludo prie degančio Rodio- 
no skruosto.

Toli, ant paauksinto skardžio, giedo
jo gaidžiai.

SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS
Senolis ir sūnaitėlis apsvarstė padėtį 

ir nusprendė, kad ligonio tuo tarpu nie
kam nereikia rodyti. Juo labiau nereikia 
jo gabenti į miesto ligoninę, kur būtinai 
paklaus’ paso.

Senolio nuomone, matrosas serga pa
prasta, net ne perdaug smarkia karšti
ne, kuri greitai praeis. O paskui — tegu 
pats apie save pagalvoja.

Tuo tarpu jau visai prašvito, ir vėl 
reikėjo plaukti į jūrą.

Ligonis nemiegojo.
Nusilpęs nuo naktinio prakaitavimo, 

jis nejudėdamas gulėjo ant nugaros, 
žiūrėdamas gyvom, sąmoningom akim į 
stebukladario paveikslą su puokštele gy
vų rugiagėlių, užkišta už sulinkusios 
nuo laiko tamsios lentos.

— -Jauti? — paklausė senolis, priei
damas prie ligonio.

Tasai silpnai pajudino lūpas, tartum 
norėdamas pasakyti: “Jaučiu.”

— Palengvėjo?
Ligonis patvirtindamas užvėrė akis.
—Gal nori valgyti?
Senolis žvairomis žvilgterėjo į lenty

nėlę su duona ir tyre.
Matrosas silpnai mostelėjo galva: 

“Ne.”
— Na, kaip nori. Klausyk, sūneli... 

Mums reikia plaukti į jūrą sprundagal- 
vių, supranti? Tai mes tave čia palik
sim vieną ir užrakinsim spynute. Gali 
mumis laisvai pasitikėti. Mes toki pat 
žmonės kaip tu—juodjūriečiai. Supran
ti? Tu čia sau tylutėliai gulėk if ilsėkis. 
O jeigu kas pasibels, tu sau tylėk, ir 
daugiau nieko. Mudu su Gavriku tuoj 
susitvarkysime ir tada bematant grįši
me. Aš čia tau puodeliuke vandens pas
tatysiu : įsinorėsi, tai atsigersi, nieko. 
Ir apie nieką negalvok, visai gali pasiti
kėti. Supranti?

Senis kalbėjo su ligoniu kaip su nieko 
nesuprantančiu kūdikiu, kas du žodžiai 
pridėdamas: “Supranti ?”

Matrosas į jį žiūrėjo besišypsančiom 
akim ir retkarčiais jas užmerkdavo: va
dinasi, nesirūpink, suprantame, ačiū.

Užrakinę matrosą, žvejai išvyko žve
joti ir po keturių valandų grįžo atgal, 
namie viską radę visiškoj tvarkoj. Ligo
nis miegojo.

Šį kartą juodviem pavyko. Juodu iš 
ūdų išėmė trejetą šimtų su puse puikių, 
stambių sprundagalvių, ir senolis, pa
lankiai pažvelgęs į stebukladarį ir pa- 
kramtęs raukšlėtom lūpom, pastebėjo:

— Nieko. Šiandien nieko. Nors ir vė
žiukai, o stambūs. Duok, Dieve, tau 
sveikatos.

Tačiau stebukladarys, visiškai su
prasdamas savo galybę, į senolį žiūrėjo 
griežtai ir net iš aukšto, tartum norėda
mas pasakyti: “O tu dar abejojai, krie
nu vadinai/Tu pats krienas!”

Senolis nusprendė pats su sprunda- 
galviais eiti į prekyvietę. Pagaliau rei
kėjo išsiaiškinti santykius su madame 
Storoženko. O tai kas gi išeina: nešk 
prekių, kiek nori, vis tiek lieka skola, o 
gyvų pinigų nematyti. Taip ir žvejoti, 
išeina, neįdomu.

Šiandien tam buvo patogiausia proga. 
Ne gėda parodyti prekę. Sprundagalviai 
— kaip vienas.

Gavrikui, žinoma, taip pat norėjos 
nuvykti šiandien į prekyvietę, kad grįž
damas galėtų pasimatyti su Petjka ir 
pagaliau ties kampu išgerti kvaso.

Tačiau buvo pavojinga matrosą palik
ti vieną, nes buvo sekmadienis: ant 
kranto, tikriausiai, privažiuos daugybė 
žmonių iš miesto.

Senolis užrito sau ant peties dar šla
pią skiaurę ir nušlepeno į prekyvietę, o 
Gavrikas pakeitė puodelyje vandenį, ma
trosui pridengė kojas, kad nekąstų mu
sės, ir, ant durų pakabinęs spyną, išvy
ko truputį pasivaikščioti. Čia, visai neto
liese, ant kranto buvo įvairios pasilinks

minimo įstaigos — restoranėlis su sodu 
ir kegelbanu, tiras, karuselė, būdelės su 
selterio vandeniu ir Rytų saldumynais, 
automatai jėgos matuotojai, — žodžiu, 
mažutis prekymetis. Pavaikščioti po jį 
ir pažiopsoti berniukui buvo tikras 
džiaugsmas.

Dieninės pamaldos dar nepasibaigė. 
Viršuje, viršum skardžio, plaukė pajūrio 

- cerkvių varpų skambėjimas.
Vėjas, visai nejaučiamas apačioje, 

retkarčiais lengvai dangumi nešė sniego 
baltumo debesiuką, tokį apvalų ir skaid
rų, kaip tas skambėjimas.

Vaikštynės kaip reikiant dar nepra
sidėjo, tačiau keletas puošniai apsidariu
sių miestiečių jau slankiojo prie karu
selės, laukdami, kada gi pagaliau nuo jos 
nuims marškos antvalktį.

Iš kegelbano buvo girdėti lėtas keti
nis burkavimas sunkaus rutulio, paleis
to siaura lenta. Rutulys ritosi baisiai il
gai, jo ūžimas vis silpnėjo ir silpnėjo, 
kol staiga, po trumpos tylos, iš anapus 
tvoros, apaugusios geltonomis akacijo
mis, atskrido lengvas, muzikalinis pabi
rusių kėglių taukšėjimas.

Tire kažkas retkarčiais šaudė. Kar
tais po silpnučio trūkčiojamo šūvio buvo 
girdėti sudaužyto butelio skambėjimas 
arba pradėdavo ūžti judančio taikinio 
mechanizmas.

Tiras traukė prie savęs nesulaikomai.
Gavrikas priėjo prie balagano ir su

stojo šalia durų, godžiai alsuodamas su 
nieku nepalyginamą, kažkokį melsvai 
švininį parako kvapą.

Savotišką, rūkštutį ir tvankų šūvio 
skonį jautei net ant liežuvio.

O, tie šautuvai, taip viliojamai susta
tyti specialiuose pastovuose! Mažutės, 
tartum išlietos, buožės, švariai padirbtos 
iš sunkaus kaip geležis medžio, išpiaus- 
tyto aštriu tinkleliu tose vietose, kur rei
kėjo imti ranka, — kad neslidinėtų. Sto
ras, bet ilgas nuglūdintais šonais juodin
to plieno vamzdis su mažute kaip žirniu
kas vamzdžio skylute. Mėlynas plieninis 
taikiklis. Ir taip lengvai ir paprastai pa
kyląs uždaro rėmelis.

Net turtingiausia berniukai svajoda
vo apie tokį šautuvą. Žodis “montekris- 
tė” buvo tariamas su širdies apmirimu. 
Jame buvo visa apimanti pasakiško tur
to, laimės, garbės, vyriškumo sąvoka.

Turėti montekristę buvo net daugiau 
negu turėti savo dviratį.

Berniukai, kurie turėjo nuosavą mon
tekristę, buvo žinomi toli už savo kvar
talo ribų. Apie juos taip ir buvo kalba
ma: “Tas Volodjka iš Richelieu gatvės, 
kuris turi montekristę.”

Žinpma, Gavrikas nedrįso svajoti apie 
montekristę. Jis net nedrįso svajoti iš 
jos iššauti, nes šūvis kaštavo nesąžinin
gai daug: penkios kapeikos. Būti šauliu 
galėjo sau leisti tik labai turtingas žmo
gus.

Gavrikas drįso svajoti tik taikyti iš 
stebuklingo šautuvo. Tiro šeimininkas 
kartais jam suteikdavo šį malonumą.

Bet dabar tire buvo lankytojas, taigi 
šiuo metu apie tai nebuvo nė ko galvoti. 
Gal kai šaulys išeis, Gavrikas paprašys 
šeimininką, ir tada ...

Tačiau lankytojas neskubėjo išeiti. Jis 
stovėjo, išžergęs tvirtas kojas su užda
romis greitabėgėmis sandalijomis, ir ne 
tiek šaudė, kiek kalbėjosi su tiro šeimi
ninku.

Gavrikas nutaikė valandėlę, kai šei
mininkas žvilgterėjo, ir mandagiai pasi
sveikino :

— Padėk Dieve, dėde! Sveikinu šven
čių proga.

Šeimininkas labai oriai atsakė lėtu 
galvos linkterėjimu, kaip ir tiko tokios 
nepaprastos pasilinksminimų įmonės sa
vininkui. Tai buvo geras ženklas. Vadi
nasi, šeimininkas gerai nusiteikęs ir — 
labai, labai gali būti — duos palaikyti 
montekristę.

Berniukas rado esant galima prisiar
tinti ir net atsistoti ant’ tiro slenksčio.

Su godžiu pasigėrėjimu jis žiūrėjo 
kabančius viršuj pardavėjo stalo pišta- 
lietus, šakotą pastovą šaudyti iš arti, už
sukamus taikinių žaisliukus, kurių vie
nai ypačiai berniukui patiko.

Tai buvo japoniškas šarvuotlaivis su 
patrankomis ir vėliava, tarp šaižiai ža
lių skardinės jūros bangų. Iš jūros kėk-

(Daugiau bus)
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Toronto, Canada
Sukaktis 30-ties 'Metų Litera

tūros Draugijos.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 162 kuopa gražiai atžymėjo 
sukaktį 30-ties metų šios ap- 
švietos ir kultūros organizaci
jos. Sukakties minėjimo mi
tingas buvo gražus ir įspūdin
gas. Dalyvavo Bangos Choras, 
kuris gražiai pasirodė su nau
jomis dainomis, taipgi jaunuo
lių žvaigždės Choras, kuris la
bai puikiai pasirodė. Prie to 
dar buvo suvaidintas vieno 
veiksmo juokingas vaizdelis.

Bet svarbiausia dalis vaka-: 
ro buvo, tai prakalbos apie 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
rolę ir jos didelius darbus nu
veiktus bėgyj 30-ties metų. 
Kalbėjo d. Z. Janauskas. Jis 
savo kalboj apibudino, ką ši 
Draugija yra davusi Jungtinių 
Valstijų ir Kanados lietuviams. 
Jis sakė, kad L. L. Draugija 
Kanadoj suvaidino neįkainuo
jamą rolę lietuvių kultūrinėj 
veikloj. Lietuvių B Literatūros 
Draugija yra Kanados lietuvių 
.kultūrinis židinis, kurios kuo
pos gyvuoja kiekvienoj dides
nėj lietuvių kolonijoj.

Kanadoj lietuvių liaudies 
darbininkiškas laikraštis ir at
sirado dėka veikimui Draugi-’ 
jos narių, jos rankose, kaip kū
dikis, augo ir auga savaitraštis 
“Liaudies Balsas,” kuris dabar 
jau prisideda ir prie Draugijos 
auklėjimo pagalbos.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja visas laikas teisingai rodė 
Kanados lietuviams kelią į ge
resnį gyvenimą, ji auklėjo dar
bininkišką spaudą ir atkakliai 
kovojo prieš fašistinę ir žalin
gą ideologiją. Kalbėtojas sakė, 
kad Kanados lietuviai esame 
didžiai dėkingi Lietuvių Lite
ratūros Draugijai, jos organi
zatoriams ir auklėtojams, šios 
Draugijos išleistos knygos su
teikė mums daug žinojimo ir 
jos puošia mūsų knygynus.

Todėl, bendrai lietuviai gali
me didžiuotis, kad suorganiza
vome tokią puikią kultūros ir 
apšyietos organizaciją, kuri 
sutraukė tūkstančius žmonių į 
savo eiles, išlavino šimtus vei
kėjų ne vien sau, bet "ir kitoms 
organizacijoms. Taigi, mes at
likom tą, ko negalėjo atlikti 
daug kitų net daug skaitlinges- 
nių tautų žmonių.

Garbė lietuviams turėti tokią
draugiją, kuri be pertraukos 
per 30 metų neša apšvietą į 
mases. Daug vėliname sveika
tos ir pasisekimo Draugijos 
veikėjams, kurios priešaky sto-
vi dd. Antanas Bimba, D. M. 
Šolomskas, Eva Mizarienė ir 
kiti, kurie su pasišventimu dir
ba Draugijos gerovei, o kartu 
ir visai laisvajai lietuvių visuo
menei. Ir šiose sukaktuvėse

duodame jiems didelį kreditą. 
Garbė tokiems draugams, kaip 
Leonas Prūseika, kuris buvo 
vienas iš pirmųjų organizato
rių, V. Tauras, kuris tiek daug 
vertingų knygų sulietuvino, šie 
ir daugelis kitų veikėjų atliko 
garbingą darbą J. B. r.

Hartford, Conn.
Visko Po Biskį.

Parengimas pagalbai Lietu
vos žmonių, kuris įvyko 15 d. 
balandžio, pavyko, bet neper
geriausiai.

Paskutinę valandą komisija 
nutarė neturėti šokių, nes tą 
dieną laidojo prez. Rooseveltą 
ir mūsų mieste visoki šokiai 
buvo suspenduoti, žinoma, be 
muzikos parengimas buvo ty
kus.

Girdėjau, kad pelno liks keli 
desėtkai dolerių nupirkimui 
reikmenų Lietuvos žmonėms, 
kurie labai nukentėjo nuo hit
lerininkų karo. Drg. Z. Yuška 
negalėjo dalyvauti parengime, 
tai pasimokė j o $1 “pabaudos.” 
Labai gerai, kad kurie negali 
dalyvauti, tai su auka priside
da ir taip savo pareigas atlie
ka. Lai tas būna pavyzdžiu ki
tiems.

Svečiams ir aktoriams bai
giant valgyti org. S. Makavec- 
kas pakvietė svečią Stasį Bra
zauską išsireikšti apie lošimą. 
Jis sakė, kad jis ir “mama” 
yra labai patenkinti ir dėkavo- 
jo hartfordiečiams už draugiš
kumą, linkėjo chorui gero pasi
sekimo ateityj.

Karys Antanas Skardžius, 
nesenai sugrįžęs iš Ramiojo 
Vandenyno fronto, sakė, kad 
jam yra labai malonu dalyvau
ti kartu su choriečiais. Ir kiti 
kalbėtojai išsireiškė, kad jie 
yra patenkinti lošimu ir val
giais. Drg. O. Gįraitienė sakė, 
kad lietuviams dabar yra kuo 
pasidžiaugti, nes jau visa Lie
tuva yra laisva, Karaliaučius 
taipgi išlaisvintas ir veikiau
siai bus Lietuvai priskirtas.

Komisija paprašė svečius su
dėti po 50 centų už maistą, bet 
S. Makaveckas paaiškino, kad 
kiek svečiai sumes, tai pinigai 
bus skirti pagalbai Lietuvos 
žmonių. Tai svečiai suaukavo 
$47. Todėl, visą maistą choras 
paaukavo, už jį neimant pini-

1 gų, tai todėl daugiau pasidaro 
Lietuvos žmonių pagalbai.

Bendrai, parengimas pavy
ko, tik publikos galėjo būti 
daugiau, bet taip atsitiko, kad 
plakatai nebuvo padaryti ir ti-

Newark, N. J.

Balandžio 22 d. Laisvės Cho
ras perstatė du veikalus Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo Svetainėj, tai dramą “Ana
pus Nemuno” ir komišką ope
retę “Velnias Statinėj.” Loši
mas pavyko gerai, žmonės bu
vo pąsitenkinę. Kurie dalyva
vo ir matė, tai ilgai atsimins 
apie tai, kaip Lietuvoj veikė 
partizanai prieš vokiečius oku
pantus ir raudonarmiečių šei
mų gyvenimą kovos laiku.

Antras veikalas — komedi
ja, perstatytas vykusiai. Vei
kalas turi daug dainų — solų, 
duetų ir kvartetų. Viskas de
dasi malūnininko stuboj. Daug 
yra juoko, kada gaspadorius 
parvažiavęs iš malūno, savo 
stuboj, pas žmoną užtiko “sve
čią.” Pastarasis neturėdamas 
kur dėtis, tai kavojosi didelėj 
statinėj. Gaspadorius parsive
žęs miltų maišą ir būdamas 
“pasismaginęs” supylė juos

kietai .vėlai pagaminti, todėl 
daug žmonių ir nežinojo, kad 
tokis parengimas įvyksta. Tai 
negerai, kad tūli draugai taip 
pasiegė. Lošėjai apie pusę me
tų mokėsi, o iš komisijos tūli 
neatliko darbo.

Gaspadinių pirmininkė J. 
Kavarskiūtė savo užduotį labai 
gerai atliko, su kitų pagalba 
jos pagamino skanaus kugelio 
ir kitokio maisto. Darbo turė
jo daug per visą dieną.

Buvęs Parengime.

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. Teli
ko tiktai dvi savaitės laiko. 
Prašome nesivėlinti.

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 negali 
daug ką veikti, nes po opera
cijos, žmogus dar jaučiasi silp
nas.

Linkime jai greitai, pilnai 
sustiprėti. L. B.

Nuo Redakcijos, ši kores
pondencija tilpo Laisvėj No 
99 po klaidingu antgalviu: 
Elizabeth, N. J., o turi būti 
Newark, N. J. Klaidą pataiso
me ir draugus atsiprašome.

Amerikiečių nuostoliai 
Europos frontuose apie pen
kis kartus tiek didesni, ne
gu Pacifiko Vandenyno 
fronte prieš japonus.

GAUK SAU
RAUDONŲJŲ

PUNKTŲ

statinėj tam “svečiui” ant gal
vos. Na, tai ir buvo juoko.

Lošimas buvo pradėtas va
dovystėj Marytės Baltulioniu- 
kės, sudainuojant Amerikos 
himną. Po lošimo choras dar 
sudainavo tris dainas ir tuo
parengimas baigėsi. Pirminin
kavo drg. O. Giraitienė.

Turėjome svečių atvykusių 
iš Gardner, Mass., buvo M. ir 
S. Brazauskas pažiūrėt, kaip jų
dukrelė patapo “aktorka,” mat 
jų dukrelė Kaziunė* gyvena 
Hartforde ir ji vaidinime tu
rėjo svarbią rolę. Brazauskai 
dar ‘po to pasisvečiavo pas sa
viškius.

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsy anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

f: t'*

i* TELEPHONE
STAGG 2-504b

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVcrgreen 7-6868

VALANDOS: į9“į2 

Penktadieniais uždaryta.

DOVANĄ
2 Raudonieji Punktai už 
kiekvieną jūsų panaudo
tų riebalų svarą, prista
tomą mėsininkui. Vis 
Taupyk Panaudotus Rie
balus Kovos Frontam ir 
Naminiam Frontui.

i

Ii- - ' ■ .............................. .. .................. n

Telef. HUmboldt 2-7964

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

2_ 4
VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

į ...    - ■ t........H

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMO-**
— Vidutinis Atlyginimas — 
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2

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

(Isist. 28 mj

Arti Union Square
Sfkm O A M 2 P M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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t Hartford, Conn:
Keletas Žinučių iš Mūsų 

Kolonijos
Seržantas Juozas Medonis 

mirė karo lauke, kovodamas 
už žmonijos laisvę. Jis mirė 
kovoj, vos sulaukęs 21 metų 
amžiaus, pačio linksmiausio 
gyvenimo. Paliko dideliam nu
liūdime tėvą, motiną, seserį, 
brolį Joną, kuris yra kovos 
fronte už tuos pat reikalus.

Juozas būdamas civiliame 
gyvenime labai gražiai sugy
veno ne vien su savo šeimos 
nariais, bet ir su kitais žmonė
mis. Buvo linksmas, nuolatos 
matydavai skaisčiai besišypso- 
jantį jaunuolį. Prigulėjo prie 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo ir nemažai dirbo kliu- 
bo namo įsigijimui. Kliubas, 
pagerbdamas jaunuolį, nupir
ko gyvų gelių vainiką, kurį 
įteikė jo tėvams.

Iš kliubo jau yra virš 100 
narių, kovojančių už mūsų 
laisvę. Juozas žuvo kovoj, bet 
kliubiečiai ir kiti laisvę mylin
ti žmonės nuolatos jį gerbs ir 
niekados nepamirš J (Kliubas 
reiškia giliausią užuojautą jo 
tėvams, sesutei ir brojiui.

Balandžio 8 d., Liet. Ameri
kos Piliečių Kliube buvo su
rengtas parengimas, kurį ren
gė geraširdžių grupė, prieša
kyje su K. Degutiene, kad su
teikus pagalbą seniai sergan
čiam jaunuoliui V. Levišaus- 
kui. Jo abu tėvai yra mirę.

žmonių dalyvavo apščiai ir 
nuo ^parengimo liko pelno 
$333.vJaunuolis šią sumą ap- 
laikęs nuoširdžiai ačiavo ren
gėjams, dalyviais, J. Martin 
orkestrai, kūri veltui griežė ir 
LAPK, kuris veltui suteikė 
svetainę. Garbė tiems žmo
nėms, kurie prijaučia jaunuo
liui nelaimėje. Jis sakė, kad 
niekados nepamirš šios dideles 
pagalbos ir užuojautos.

Balandžio 16 d. LAPK tu
rėjo mėnesinį susirinkimą. Na
rių atsilankė nemažai. Pirmi
ninkas, atidaręs susirinkimą, 
paprašė narius atsistoti ir pa
gerbti mirusį prezidentą Roo- 
seveltą, kovoj žuvusį seržantą 
J. Medonį ir kovūną Stanley* 
čebatorių. Pirmininkas sakė: 
nors jie iš mūs ir amžinai jau 
išsiskyrė, bet jų geri darbai 
atlikti amžinai nebus pamiršti.

Iš raportų pasirodė, kad j 
kliubas gerai gyvuoja. Persta
tyta keturi nauji nariai į kliu- 
bą.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
vietinės parapijos komiteto, 
kuris yra susidaręs, kad sukė
lus $5,000 švento Pranciškaus 
ligoninės padidinimui, prašė 
aukų. Laiškas priimtas, darbas 
yra prakilnus, bet dėl tūlų ne
aiškumų, tai aukavimo reika
las paliktas ant toliau.

Pvaportavo atstovas S. Ma- 
kaveckas iš Lietuvių Daržo 
Bendrovės veikimo. Pąsirodė, 
kad jau daržas paruoštas va
saros parengimams. Ęąportą- 
vo, kad sąryšio buvo pąkeltąs 
klausimas, ar nebūtų geriąu, 
kad (Į^ržo reikalus imtų kon
troliuoti viena kuri draugija, 
kitoms atmokėdama jų šėru.s, 
arba, norą atmokant šėrus ma
žesnėms draugijomis, šis klau
simas buvo rimtai apdisku- 
suotąs. Iš diskusijų suprasta, 
kad kliubas vargiai pritars su
siaurinimui bendrovės, nes tas, 
vietoj gero, gali tik blogo at
nešti. Kliubas yra didžiausias 
bendrovės šęrininkąs, o Šven
to Jono Draugija antras.

Frank Haiko, kliubo gaspa- 
dorius atsišaukė į narius, ku
rie turi atliekamų knygų, tai 
kad atneštų į kliubo kamba
rius, kurios bus nuvežtos džio
vininkų ligonbutin lietuviams 
ligoniams, ligoniai prašo. Kas 
turite, tai duokite, tuomi jūs 
jiems padėsite.

KHubietis.

150 Amerikps bpmbąne- 
šių pleškino orlaivių sto
vyklas Japonijos saloje Ky 
ushu.

Bostono ir Apylinkės 
Žinios

Netikėtas Sukakties Pokilis
Giminės ir artimi draugai 

surengė 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties pokilį il
gamečiams darbuotojams ir 
duosniems pažangaus lietuvių 
judėjimo rėmėjams, draugams 
Antanui ir Karolinai Barčiams.

Suprantama, pokilių šiais 
laikais yra nemažai, bet dau
gumoje tie pokiliai esti gry
nai privačio pobūdžio, rengia
mi, taip sakant, pasilinksmini
mo tikslu. Bet draugams Bar
čiams esant visą gyvenimą 
priešakinėse pažangiųjų lietu
vių eilėse, negalėjo būti ir šis 
jų pagarbai pažmonys grynai 
privačio pobūdžio, šalę “tos
tų,” dainų ir kalbų buvo ne
užmiršta ir mūsų gimtinio 
krašto broliu ir sesučių var
gai ir nedatekliai.

Kad suteikus jiems nors ki
birkštėlę paguodos ir sustipri
nus jų viltį į geresnį rytojų, 
kad parodžius, jog mes, nors 
ir sotūs čia būdami, dar jų ne
užmiršom ir jais rūpinamės, 
tai sumetė draugai po; doleri
nę, kitą nupirkimui būtiniau
sių reikmenų persiuntimui į 
Lietuvą.

Aukavo:
Jubiliejantai Barčiai $25.
Po $5: dr. J. Repšis, J. Da- 

vidonis su žmona, J. Mastei- 
ka su žmona ir Mary Krasaus
kienė.

Po $2: S. Rainard su žmo
na, R. Niaura su žmona, J. 
Borisas su žmona, S. Zavis su 
žmona, P. Likas su žmona, P. 
Katonienė su duktere, Ign. 
Kubiliūnas, Antanas Kupstys 
ir S. Karalius su žmona.

Po $1: J. Rūdminas, Anna 
Kasper, A. Alekna, B. F. Ku
bilius, E. čeikienė, J. Collins, 
F. Juška, I. Macevičienė, G. 
Stukas, F. Masteika.

S. Paura 50c. Viso $73.50.
Pinigai perduoti kasieriui 

Bostono Lietuvai Pagalbos Tei
kimo . Komiteto skyriaus, J., 
Masteikai. f

Visiems draugams širdingai 
ačiū, o jubiliejantams linkėti
na dar laimingai sulaukti ki
tos 25 metų sukakties ir švęs
ti ją daug laimingesnėse apy- 
stovose, negu dabar.

Zavis.

CH1CAG0S ŽINIOS
Roselandietis Saržentas 

Kudukis Sužeistas
OWI skelbia, jog staff ser

žantas Richardas N. Kudukis, 
kurio motina gyvena ant N)8 
West 111th St., Roselande, su
žeistas Europos karo fronte.

Richardo motina Kristina 
Kudukis laiko taverną virš pa
žymėtoj vietoj.

Taipgi Pacifiko fronte su
žeistas pirmos klasės karys 
Paul P. Kazlauskas, kurio mo
tiną Rožė gyvena ant 10230 
Ewing Ave^

Prašo Daųgiąu Kraujo 
gavėjų

Chięągos skyrius Anierikos 
Rąud.onojo Kryžiaus šaukiasi 
daugiau kraujo aukotojų. La
bai žymiai sumažėjo davimas, 
o tai labai reikalinga.

Kai kurie, matyti, mano, 
kad karas eina prie pabaigos, 
tai kraujo mažiau reikės, o 
reikia jo dabar nemažiau, dar 
daugiau.

Sipųklininkas Turės Sumokėti 
Už Girto Nelaijmę

George ir Clara Herman, 
Waukega.no taveminkam, pri
teista sumokėti $35,100 Ro- 
berg ir Hurting šeimoms. Mat, 
John Edwards, chicagietis, 
kuris sako gėręs Hermanų 
smuklėj, važiuodamas netoli 
jos smpgė į Robergo ir Hur- 
tingo automobilių ir abu juos 
užmušė.

Sulyg Drąm Shop Act, jei 
girtas turi aksidentą, tai smuk
lininkas, kurio smuklėj pasi
bėręs turėjo nelaimę, atsako-*>geręs turėjo nelaimę 
mingas už nuostolius.

Daugelis Merging Gali 
Likti Netekėjusių 
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

skaičius sumažėjo. Ir todėl 
kiekvienam šimtui vyrų bu
vo sekamas skaičius mote
rų: Anglijoje 123 moterys; 
Vokietijoje — 122 moterys; 
Francijoje — 121 moteris; 
Lenkijoje — 138 moterys; 
Lietuvoje — 144 mot.; So
vietų Sąjungoje — 132 mo
terys; Italijoje — 121 mote
ris.

Remiantis Metropolitan 
Life Insurance kompanijos 
duomenimis ir pranašavi
mais, tad pasibaigus šiam 
karui, 6 iki 8 milionų mer
ginų turės pasilikti sen
mergėmis visam am žiui.

Pažvelgus į gimimų skait-
lines, neatrodytų taip bai
su, kadangi gemant vienam 
šimtui berniukų išpuola. 105 
mergaitės. Bet sulaukus 21 
metų abiems lytims, skaitli
nė keičiasi — vyrų skaitli
nė mažėja, o moterų priau
ga. O sulaukus abiems ly
tims 75 metų amžiaus, mo
terų skaičius būna didesnis 
18 procentų.

Apdraudos kompanijos 
paduoda dar sekamų faktų: 
1900 metais vidutiniai vy
ras gyvendavo 48 metus, o 
moteris 51 metus. Bet 1942 
metais vyro amžius pasiil- 
gino iki 63 metų, o moteries 
iki 68 metų.

Atsižvelgus į ateivybę, 
reikia pripažinti, kad iki 
1920 metų šimtai tūkstan
čių jaunų vyrų atvykdavo į 
šią šalį ir jie vesdavo Ame
rikos merginas. Tačiau per 
15 paskutinių metų atei- 
vybė veik visiškai bu^o už
daryta.

Dar viena moterims blo
gybė, tai ta, kad vėlesniu 
laiku daugelis vyrų nusita
rė senberniauti. Ir senber
nių skaičius žymiai buvo ir 
yra didesnis, negu vyriškių 
našlių.

Kalbant apie našlystę, 
tad kiekvienam našliui, e- 
sančiam žemiau 30 metų, 
pareina po 2 našles, kurios 
yra vienaip ar kitaip prara
dusios vyrus. O paėmus 
nuo 30 iki 40 metų, išeina 
po penkias našles. kiekvie
nam našliui. Tai tas ir yra 
didelė problema moterims 
susirasti tinkamą našlį vy
ra.

Idant tą problemą bent 
dalinai išrišti, tūli eksper
tai duoda tokių patarimų:

1) Reikia akstinti jaunas 
merginas ir moteris nesi
baidyti skaitlingesnės šei
mos.

2) Vyrams įvairiuose dar
buose reikia reikalauti dau
giau saugumo nuo susižei- 
dimų ir kitokių nelaimių.

3) Turėtų būti griežta ne
darbo apdrauda, kad užtik- 
rinūs rytojų. O tas labiau
sia paliečia turinčius dides
nes šeifnas.

4) Valdžia turėtų mokėti 
šiokias tokias pensijas tu
rintiems didesnes šeimas. 
Pensija galėtų būti pagal 
šeimos narių skaičių. Tokia 
pensija Kanadoje dabar jau 
įvedama.

5) Įvairios draugijos bei 
organizacijos turi ruošti 
nuolat vienokios ar kitokios 
rūšies pramogas, kad su
traukti jaunimą — vaiki
nus ir merginas, — kur jie 
galėtų susipažinti ir užmeg- 
sti meilės ryšius. Taipgi 
reikalinga visokie socialiai 
pasilinksminimai, kaip fi
ziniai, taip ir protiniai. Nes 
kitaip, pasak prof. Thomas 
D. Elioto, tai jaunos mer
ginos įpranta pasilikti vie
nišomis, pagaliaus apsi
pranta su tuo nuobpduliu— 
Ilgainiui ir liekasi Visam 
amžiui senmergiauti.

Dzūkelis.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VULKANIZUOTOJAI
Reikalingi j vulkanizavimo kambari 

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fąbrikas 

( 
Patogios Valandos.

BŪTINA PRAMONE
Prisilaikoma WMC Taisyklių

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
________(101)

APVALYTOJAI—DIENOM
Nuolatinis darbas 

Reikalaujama paliudijimo
KREIPKITĖS PO 1 P.M.

BAY RIDGE 
ROLLER SKATING RINK

641 62ND ST., BROOKLYN,
(102)

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

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

Dry Harbor Road, Glendale, L. I.
(104)

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)

RADIO DARBININKAI
Patyrę ir Nepatyrę 

Gera Alga. Pokarinė Proga.

MINERVA CORP.
238 William Street, N. Y. City. 

(Arti Brooklyn Bridge)
(102)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tas viskas būtų padaręs geram 
Amerikos lietuvių vardui!

Dabar, štai, Naujienos net 
dviem atvejais blofina, būk 
Taryba gavusi iš valstybės de- 
partmento specijalų leidimą 
savo “korespondentei,” p-lei 
Kižytei, vykti į San Francisco.

Ar čia ne blofas? Mūsų ko
respondentei Ks. Karosienei 
nereikėjo jokio specijalaus iš 
valstybės departmento leidi
mo, bet ji daugiau darbo kon
ferencijoje atliks, negu Gri- 
gaičio-Šimučio “specijali ko
respondentė,” pasiųsta ten 
lėktuvu.

.......—— —...

PRANEŠIMAS1
NEWARK? N. J.

ALDLD 5 ir LDS 8 kuopų susi
rinkimas įvyks geg. 1 d., 7:30 v. v., 
Jurgine j Salėję, 180 New York Avė. 
Visi būkite susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų svarstymui.— 
V. J. Kasparas, sekr. (101-102)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stpnger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tęl. ST. 2-8842

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTARER

Laidotuvių Direktorius i

’ VELTUI ŠERMENINE
1 f

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom ■ 

A ir kitkam. j
$31 BEDFORD AVENUE I 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-8770

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALYTOJAI
REIKALINGI DIDELIAM
ĮSTAIGINIAM BUDINKE
8 VALANDŲ DIENA

V AKACIJOS SU ALGA 
EKSTRA MOKESTIS 

UŽ VIRŠLAIKIUS 
NUOLATINIAI DARBAI

THE RIVERSIDE CHURCH
KAMPAS 122ND STREET, 

.& RIVERSIDE DRIVE 
(Arti 125th St. 7th Avė. Subve) 

MONUMENT 2-2900
(107)

VYRAI - VYRAI
Sandėlyje Maspcth, L. I. Būtina pramonė. 
Linksmos darbo sąlygos. Abclnai uždarby.*) 

$55 iki $60 į savaitę. Pokarinė proga.
E. D. Giberson & Co. 

57th St., & Grand Ave., Maspcth.
_______________________________________ (106)

APVALYTOJAI
PAGELBININKAI

Būtina
80c IKI 85c I VALANDĄ

40 VALANDŲ' SAVAITE
LAIKAS IR PUSE
UŽ VIRŠLAIKIUS

JOHN REBER BAKING CORP.
521 WEST 47TH ST., 
NEW YORK CITY.

(103)

PAPRASTI DARBININKAI 
ir 

PAGELBININKAI 
.....dirbti prie lokomotyvų 

daromų karinėms pastangoms.
Pasiklauskite savo artimiausiame 
USES Ofise dėl nurodymų į 

BALDWIN
LOCOMOTIVE WORKS 
Chester Pike, Eddystone, Pa.
* ' (103)

VYRAI
FABRIKO DARBAS ’’.H*

Patyrimo Nereikalinga 
Geros Algos

40 Valandų Savaitė. Daug Viršlaikių.
Nuolat. Dabar ir Po Karo. '

GLASSY FINISH COMPANY
626 Broadway, New York City.

(103)

MISCELLANEOUS

Attention Smoking 
Pipe Makers

This is our first advertisement.
We are now ready to interview and 

employ people experienced in the pipe 
business, either Foreman, Shipping Depart
ment, Office Workers, or Bench Workers.

A modern streamlined 3-story brick pipe 
factory building at 320 East 95th St., be
tween First and Second Aves., in MAN
HATTAN is now being tooled up.

Only fihe 'quality pipes will be manu
factured.

Only modern machinery. The best of tools 
and materials will be used. Only the best 
pipe-makers in the business are wanted to 
turn out thesę quality pipes. Will give Armed 
Forces 100^- of production this year.

Are you a Turner, Fraser, Mechanic, Sand- 
paperer, Mounter, Finisher, Carver, Batcher, 
Polisher or Selector?

Write full information about yourself giving 
address and telephone number. All replies 
will be held strictly confidential and an in
terview will be arranged. •

LEE H. SINGER
40 WEST 77TH ST., 
NEW YORK CITY

If Necessary Telephone Home Evenings 
ENdicott 2-1370

Factory day time: ATwater 9-3073.
WMC Rules Observed 1 •

LATHE DARBININKAI 
MAŠINISTAI 

PAGELBININKAI
OPERUOTI ENGINE LATHES 

PRIE VIDUTINIO IR SUNKAUS DARBO

NE PRODUKCIJOS DIRBTUVĖ. 
AUKŠTOS ALGOS.

VIRŠLAIKIAI, DIENŲ DARBAS.

KREIPKITĖS
ROY ENGINEERING & 

IRON WORKS, INC.
51 OTSEGO ST., BROOKLYN, N. Y. 

(Kamp. Bay St., Erie Basin)
.(102)

VYRAI
FABRIKO DARBAS

Nuolatinis Darbas
VIRŠLAIKIAI—POKARINĖ ATEITIS

CONTI PRODUCTS
45 Clinton Ave., Brooklyn.

(106)

LATHE DARBININKAI 
IR 

MAŠINISTAI 
Patyrę.

Apsigynimo Darbas.
Pokarinė Ateitis. Geca Alga.

ROCK VARIETIES, INC. 
72-36 BURCHELL AVE. 

ARVERNE, L. L 
BELLĖ HARBOR 5-3180.

’ (106)

AUTO MECHANIKAI 
VIRŠŲ VYRAI— 
MALIAVOTOJAI 
PAGELBININKAI 
Nuolatiniai Darbai 

Būtinoje Pramonėje 
BROGAN 9 

CADILLAC-OLDSMOBILE 
° 1065 MARKET STREET, 

PATERSON, N. J.
MATYKITE MR. TOERPE 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(102)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vlęnpj iš didžiausių muilo iSdirbystcjq

JOHN T. STANLEY CO., Inę.
642 WEST BOTH ST., NEW YORK

• ' (105)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
Nelavintų Darbininkų

DIENINIAMS AR NAKTINIAMS ŠIFTAMS
NUOLATINIS DARBAS DABAR IR PO KARO.

Kreipkitės:

JOSEPH DAVIS PLASTICS CO.
SCHUYLER & QUINCY AVES., 

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

(101)

APVALYTOJAI 
atlikimui ąbelno valymo fabrike. 

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS 
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos. 
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBfeRSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
■ '■(104)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
Philadelphia, pa.

f 105)

MAŠINISTAI
PATYRĘ

KREIPKITĖS

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

HOLMESBURG, PA.
(10^

PEČKURIAI
Reikalingi pečkuriai. Turės kūrenti šildymui 

pečius (boilers), išnešti pelenus ir 
apvalyti skiepus.

Grandview Court Homes 
Company

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

(104)

VYRAI
ABELNAM FABRIKO DARBUI 

Viršlaikiai.
BOTINAS DARBAS. 

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. 
ŠAUKITE BIGELOW 3-3550
J(101)

VYRAI, Lengvas fabriko darbas. Patyrime 
nereikalingas. Gera alga. Nuolat.

PARGAMENT-EGERT, 305 FIRST ST.,
■> BROOKLYN.

(101)

STIKLAM APDIRBTI
VYRAI PRIE STALŲ

PATYRĘ 
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITE
LOUIS FRIEDLANDER. INC.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Darbas sandėlio rūme 
ir vamzdžių kraustymas.

GAR SUPPLY CORP.
12-10 BOTH AVE.

LONG ISLAND CITY, N. Y.
ASTORIA 8-0940

_____________________________________ U02)

VAGONŲ KROVIKAI
apmokama kasdien
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arb^

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
' (102)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS VALYMUUI
REIKALINGI DIDELIAM 
ĮSTAIGINIAM BUDINKE
8 VALANDŲ DIENA 

VAKACIJOS ŠU ALGA 
EKSTRA MOKESTIS

UŽ VIRŠLAIKIUS 
NUOLATINIAI DARBAI

THE RIVERSIDE CHURCH
KAMPAS 122ND STREET, 

& RIVERSIDE DRIVE 
(Arti 125th St. 7th Avė. Subvės) 

MONUMENT 2-2900.
(103)

MERGINOS—MOTERYS
Mokytis finansinio spausdinimo. Nuolatinės 

progos; geros algos. 5 klienų savaitė.
Matykite Mr. Leikert, 177 E. Broadway, 

New York, 2-ros lubos.
 (105)

MERGINOS--MOTERYS
LENGVAM DARBUI 

PRIE MAŠINŲ
PILNAM AR DALIAI LAIKO.

NEWARK RIVET WORKS,
Q^LaXaYETTE ST., 

NEWARK 5, N. J. 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

(106)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrusios ar be patyrimo 

ATLIKIMUI KNYGŲ APDARYMO 
DARBO. 
Gera Alga.

Nuolatinis Darbas 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

BROWN & McEWAN CO.
71 CLINTON ST., 
NEWARK, N. J.

OPERATORES
Patyrusios

PINKERS IR 
LACE-RUNNERS
Gera Alga, Nuolatinis Darbas, Muzika.

PATERSON MILLS
94 Fulton St., Paterson, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(102)

OPERATORES 
PATYRUSIOS 

VIENA ADATA /
NUOLATINIS DARBAS 

VAKACIJOS SU ALGA 

32 WEST 18th ST. 
12-TOS LUBOS 

 (106) 

MERGINOS—MERGINOS 
Labai lengvas fabriko darbas. \ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
Nuolatinis darbas dabar 
ir gera ateitis po karo. 

$26 už 45 Valandų Savaitę. 
PAKILIMAI 

Apmokamos šventės ir vakacijos. 
Kreipkitės

521 WEST 23RD ST. (3-čios Lubos) 
.............. . (102)

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 Works 
12-23 JACKSON AVE., 

LONG ISLAND CITY, N. Y.
<1014

MERGINOS-MOTERYS 
GERA ALGĄ—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdlrbystėje 
JOHN T. STANLEY CO., Ine. 

642 WEST 30TH ST., NEW YORK. 
______________ ' _______________ (iof>) 

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

AMŽIĄUS 18 IKI 50 
LENGVAS DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
LARAI GEROS ALGOS 

KARIAIS DARBAS 
ĘKSTRA MOKESTIS Už VIDURNAKČIO 

ŠIFTUS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

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

PĄSSAIC 2-1769 — 2-2589

Waukega.no


*
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NewYoilo^i^yZlnioj Sekami Didieji Brooklyno 
Lietuvių Pasimojimai

į nuo to, kaip greit žaizdos duo
sis užgydomos.

Linkime ištvermės sunkioje
ligoje ir greit pasveikti!

M U ZIK A
Biruta Ramoška Dainuos San 

Carlo Operoj
Metinei 12-kos dienų gastro- 

lei atvyksta New Yorkan San 
Carlo Opera Co. Kaip ir per
eitais metais, operos bus per- | 
statomos Rockefeller Center 
Teatre, 49th St. ir 6th Avė.

Operos vedėjas Fortune 
Galio skelbia, kad viso turės 
16 perstatymų. Juos pradės 
trečiadienį, gegužės (May)

Brookly n iečiai Entuziastiškai | 
Pasveikino San Francisco ir

Parėmė Apšvietos Darbą

p ošė

Stampos ir Punktai

RamoškaBiruta

Brooklyno lietuvių, kaip ir 
viso pasaulio taiką ir draugiš
kumą mylinčių žmonių, akys 
yra viltingai atkreiptos į San 
Francisco, kur dabar
džiauja Jungtinių Tautų kon
ferencija. Iš tos konferencijos 
laukiama, kad jinai padės pa
matus vieningumui tarp did
žiųjų talkininkų ir visų Jung
tinių Tautų. Kad ji įkurs tarp
tautinę organizaciją išlaiky
mui taikos.

Susirinkę į Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo salė. 
Komunistų Kliubo 
Pirmajai Gegužės

Lietuvių 
sušauktą 
paminėti 

masinį mitingą, balandžio 27-
tos vakarą, lietuviai priėmė 
rezoliuciją pasveikinti konfe
renciją. Ir visuomenės infor
mavimo, savišvietos darbui su
dėjo šimtinę.

Džiaugsmingos Žinios iš

gegužes 27-tą. 
ir sekmadieniais

16-tą, baigs 
šeštadieniais 
bus po du perstatymus — po 
piet ir vakare.

Tarpe kitų apie tą operos 
kompaniją gerų žinių, mums 
smagia žinia yra ta, kad, vie
noje iš gražiausių, operoje: 
“La Bohenie,” Biruta Ramoš
kaitė dainuos vieną iš vado
vaujančių rolių. Mums bus 
proga girdėti-matyti ją, ka
dangi tai bus mums, darbo 
žmonėms, patogią valandą, 
sekmadienio popietį, gegužės 
20-tą.

Kitos žymios perstatysimos 
operos yra “Carmen,” “Rigo- 
letto,” “Aida,” “Faust,” . “II 
Trovatore,” “La • Traviata,” 
“Lucia d i Lamermoor,” “Lo-| 
hengrin,” “Cavalleria Rustica-I 
na,” “Pagliacci, 
of Seville.”

Susirinkimui džiaugsmingos 
nuotaikos pridėjo tas faktas, 
kad kaip tik tą dieną atėjo ži
nios apie išvakarėse įvykusį 
Jungtinių Valstijų armijos Va
karų fronte susisiekimą su 
Raudonąja Armija, ateinančia 
iš Rytų. Džiaugsminga ovacija 
nuaidėjo salėj pirmajam va
karo kalbėtoju D. M. šoloms- 
kui priminus tą istorišką įvy
ki, ženklą artimos visuotinos 
pergalės ant fašizmo Europoj.

Šolomskas, kalbėdamas apie 
karo frontų padėtį, taipgi pri
minė, kaip prohitlerinis lietu
vių blokas pranašavo greitą ir 
visišką Sovietų Sąjungos sunai
kinimą. Ir kaip dienraštis Lais
vė, taipgi šiandien šiame mi
tinge kalbantieji žmonės, pri
pažinome. kad karas bus žiau
rus, karas bus sunkus, bet kad 

! Sovietų Sąjunga išeis pergalė- 
I toj a.

Draugai Sveiksta
Maspethietė Josefina Skir-į 

montienė po operacijos sek-1 
mingai sveiksta. ši antroji 
operacija, tikimasi, padėjo pa
taisyti su viena operacija ne
galėtus prašalinti blogumus. 
Dabar liekasi tik atgauti spė
kas. Gale pereitos savaitės ti
kėjosi jau sugrįžti iš ligoninės 
namo, 1 Brown Place, Mas- 
pethe.

R. Mizara kalbėjo apie 
: reikšmę Pirmosios Gegužės 
, nuo tos dienos įsteigimo iki 
mūsų laikų. Nurodė, kad ji 
buvo įsteigta vyriausia kovai 
už 8 valandų darbo dieną, ap
svarstymui bėgamų reikalų. Ir 
obalsiai kas metai būdavo to
kie ,kokių gyvenimas reikala
vo. šiais metais mes vėl su
stipriname veiksmus už 
čiausią, visuotiną pergalę 
įkūrimą taikai palaikyti 
tautinės organizacijos.

Kalbėtojas nurodė, jog dar 
daug žmonių nežino taikos 
draugų ir priešų ir jie yra pa
vojumi taikai, gali būti me
džiaga trečio pasaulinio karo 
rengėjams. Kad ’reikalinga 
nuolatinis švietimas. Ir kad 
tam lietuviu ir visos Amerikos 
komunistų judėjimas dabar

grei- 
ir už 
tarp-

Laisviečio Vaclovo Senkevi
čiaus sveikata gerėjanti. Po 
lankymosi pas gydytojus ir 
kai kurių pastangų gydytis, 
taipgi savaitės pasilsio, žadėjo 
šią savaitę bandyti vėl dirbti.

Scena iš komiškos filmos “Practically Yours,” su 
Claudette Colbert ir Fred McMurray.

tą darbą parėmė

pateikė sutrauką 
Dumbarton Oaks

SO- 
ant 
ku- 
at-

deda ir ateityje dės didžiau
sias pastangas. Prašė paremti 
apšvietos darbą. Publika, kaip 
jau minėta, 
su šimtine.

A. Bimba 
svarbiausių
pasiūlymų pamatams būsimos 
tarptautinės organizacijos tai
kai palaikyti. Pareiškė stiprią 
viltį, kad pasaulis prieis prie 
susitarimo. Kad turi prieiti, 
nes jeigu dar būtų daleistas 
pasaulin trečias karas, yra pa
vojus visiškai sunaikinti civi
lizaciją, pastūmėti žmoniją 
šimtmečiais atgal, į vergiją ir 
tamsą, į skurdą ir kančias. 
Pasiūlė San Francisco konfe
rencijai pasveikinti telegramą, 
kuri vienbalsiai tapo priimta.

Rezoliucija
Mes, lietuviškos kilmės 

amerikiečiai, masiniame susi
rinkime, Brooklyn, N. Y., ba
landžio 27 d., duodame jums 
žinoti, kad mes pilniausiai pri
tariame Dumbarton Oaks pa
siūlymams dėl pasaulinės sau
gumo organizacijos. Lai jokie 
politiniai, ekonominiai bei 
cialiniai skirtumai nestovi 
kelio įsteigti organizaciją, 
ri palaikys taiką daugeliui
einančių gentkarčių. Mes pri
sidedame prie visų laisvę my
linčių pasaulio žmonių karš
čiausiam troškime, kad San 
Francisco konferencija pavyk
tų.

Pirmininkas, J. Gasiūnas.
Girdėjome Dainy

Pertraukoje Aido Choras, 
pribuvęs iš savo pamokų, va
dovybėje savo mokytojos Al
donos Anderson (Žilinskaitės) 
šauniai sudainavo kelias dai
nas. Seniausis choristas (jis sa
ve taip pavadino) L. Grikštas 
pakvietė publiką atsilankyti į 
choro koncertą, kuris įvyks ge
gužės 5-tos vakarą, toje pačio-: 
je (Pil. Kliubo) salėje.

Parduota Daug Knygeliy
Į susirinkimą atnešta ką tik 

gautos iš spaustuvių dvi nau
jos knygelės. Viena apie lie
tu vi ųr Tta utos D i d vy rę M a r i j ą 
Melnikaitę, išleista Lietuvių 
Literatūros Draugijos Moterų 
Komiteto. O kita “Mūsų Pa
rama Lietuvių Tautai Antrojo 
Karo Metu,” išleista Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto. 
A. Bimbai jo prakalboje pra
nešus, kad čionai jau randasi 
tos knygelės, grupė pardavi
nėtojų vos spėjo aptarnauti 
norinčius įsigyti. .

Abelnai susirinkimas praė
jo labai gražioje nuotaikoje. 
Kalbų ir dainų išklausyta di
deliu susidomėjimu. Ir mitin
gas neprailgo — pirm 10:30 
publika jau buvo išleista na
mo. Vieni tuojau patraukė na
mų link. O kiti, savaitės dar
bų ir veiksmų užbaigtuvėms, 
užėjo į Piliečių Kliubą dar ir 
pasivaišinti, maloniai sutinka
mi gaępadoriaus J. ‘Zakaraus
ko su jo vikriais ir taip pat 
maloniais-mandagiais talkinin
kais darbe, Kliubo bartende- 
riais.

Vafdai aukojusių paramai 
apšvietos už pastovią taiką 
tilps ryt dienos Laisvėje.

L. K. Kliubas dėkingas lie
tuvių didžiųjų organizacijų 
viršininkams ir laikraštinin
kams D. M. šolomskui, R. Mi- 
zarai, A. Bimbai už patarna
vimą prakalbomis, Aido Cho
rui su Aldona Anderson už 
dainas, aukų rinkėjams, au
kojusiems, taipgi visiems at
silankymu parėmusiems mūsų 
darbą. L. K. N.

Raudonos Stampos dabar 
galioja pradedant T5, baigiant 
P2. Gegužės 1-mą dieną įeis 
galion stampos Q2 iki U2 ir 
bus galioje iki rugpjūčio 31- 
mos.

Mėlynos Stampos galioje 112 
baigiant X2. Gegužės 1-mą 
įeis galion stampos Y2 iki C1 
ir bus galioje iki rugpjūčio 31- 
mos.

Cukraus stampa 35-ta gera 
penkiom svaram iki birželio 
2-ros. Gegužės 1-mą įeina ga
lion ir stampa 36, kuri bus 
gera iki rugpjūčio 31-mos.

Batams stampos tebėra tos 
pačios — lėktuvinės 1, 2 ir 3 
trečioj knygelėj. Nauja stam
pa batams prisidės tik rugpjū
čio 1-mą.

Pakeliami Punktai
Pradedant balandžio 29-ta, 

už mėsas reikės duoti po dau
giau punktų. Daugeliui mėsų 
reikės po 1 ir po 2 punktu 
daugiau ant svaro. Kitos, pas
taruoju laiku buvusios be 
punktų, dabar bus parduoda
mos su punktais. Tarp naujai 
padėtų ant padalinamų sąrašo 
yra veršienos ir ėrienos (lamb) 
breasts, shanks, necks, flanks. 
Pasilieka be punktų tik avie
nos rūšis vadinamoji mutton, 
taipgi inkstai ir 1.1. Beveik ant 
visų jautienos stoikų pakelia
ma po punktą ant svaro.

Numažinama po punktą iki 
dviejų ant jautienos roast ir 
kitų, gabalų, apart steiko.

Margarinai pakeliama 4 
punktai. Grupės No. 1 sūriams 
(įskaitoma cheddar, swiss, 
brick, blue sūriai) pakeliama 
po, du punktus ant svaro.

punktai ant
snap beans, tomato catsup, 
chili sauce, tomato sunkoms, 
mašytoms su kitomis daržovė
mis, "apricots. Pakelta punk
tai ant grape juice.

»• Numažinta

Popieros rinkliava šią savai
tę pagerėjus, surinkta 368.8 
tonai. ‘ ■

Po gražių ir naudingų pa-iSan Francisco konferencijai1 
starosiomis dviem savaitėmis’pasveikinti prakalbas.
įvykusių lietuvių dviejų didžių Įvyksiančiais gražiais veiks-1 
veiksmu, sekamomis dviem, sa- mais bus Aido Choro koncer-1 
vaitėmis tikimasi dar kitų tas gegužės 5-tos vakarą, Pi-į 
dviejų, taip pat įspūdingų ir liečiu Kliube,

Įvyksiančiais gražiais veiks-Į

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

dviejų, taip pat įspūdingų iri liečiu Kliube, ir Moterų Ap- 
gražių, veiksmų (neskaitant! švietos Kliubo paminėjimas 
reguliariškų organizacijų susi
rinkimų, kuriais 
šios dvi savaitės).

Įvykusiais gražiais skaitau
Liaudies Teatro suvaidintą
“Moterims Neišsimeluosi” ir 
Komunistų Kliubo suruoštas 
Pirmajai Gegužės paminėti ir

Per 
kimo 
skyrių,

Lietuvai Pagalbos Tei-
Komitetą, Brooklyno 
jėjo dovanų nupirki- 

Lietuvos žmo-Motinų Dienos gegužės 12-tos mu‘ gyduolių 
bus kupinos vakarą, Laisvės salėj. Abiem n^ms- Aukavo sekami: 

priruoštos puikios programos.
Abiejuose po programų sve-i^- Y., $1G. 
čiai bus priimti su geromis! Tnnac K 
vaišėmis.

Rengkimčs tiems gražioms 
vakarams!

Jurgis Gasparavičius, Bronx,

Jonas Kriaučiūnas, Brook
lyn, N. Y., $5 ir Alice Shed- 
low, Brooklyn, N. Y., $5.

Ona Alilionienė, Brooklyn,

Sporto Mylėtojai Sime 
šė 12 Tony Rūbų

Sueidami pamatyti beisbolas 
žaismės tarp Giants ir Phillies 
tymų, newyorkieciai į Polo 
Grounds sunešė 12 tonu dra
bužių. Atėjusieji su drabu
žiais 2,479 asmenys įleisti are- 
non nemokamai.

Reikalauta buvo atnešti ne 
mažiau 7 svarų, kaip nustaty
ta New York o miesto kvotoje. 
Bet retas kas atėjo tik su 7 
svarais. Kaip žmonės žiūri į 
rinkliavą drabužių kare nu
kentėjusioms, galima spręsti iš 
to, kad vienas 11 metų berniu
kas atėjo su našta 30 svarų 
drabužių. Jam jo bilietą turė
jo įduoti dantysna, nes abiejo- 
mis rankutėmis vos pajėgė iš
laikyti savo naštą.

New 
teisme 
nuteisti 
kų.

Yorko federaliame 
1 vyras ir 3 moterys 
už skleidimą narkoti-

\ BROOKLYN

LABOR LYCEUM

Turėjo Skaudžią 
Operaciją

Mrs. Juozapavičienė, Brook-

Gaisragesybos Departmentas 
įsteigia specialį biurą teikti į 
patarnavimus sugrįžtantięm Į 
iš karinės tarnybos 
r i am s.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 

Vestuvių^ Susirinkimų ir 1.1. Puikus 
BtelčiuB su naujausiais įtaisymais.

*KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

šavo na

su-Alfred iC. Aibor, 27 m., 
sižeidė nukritęs 15 pėdų laive 
prie W. 133rd St., New Yorke, 
kur jisai dirbo.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

' sudarau _  -
rikoniškais. 
kalni esant 
padidinu tokio 

( dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmoro 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Cliffsidiėčiui Kaziui Stepo
navičiui pereitą ketvirtadienį 
padaryta kita skaudi operaci
ja. Skaudi ne vien tik papras-1 
tu operacijų skausmu — jam 
nupjauta antroji koja iki i 
kirkšnies.

Drg. Steponavičius randasi 
New Y’ork Post Graduate Hos
pital, 303 East 20th St., prie 
2nd Ave., kambarys 380.1 
Klauskite Charles Stephans. 
Kam galima, atlankymu padė
tumėte jam pergyventi nuo
bodžias dienas Iigoninėje7”T~ 
nai turės pabūti gal apie ket- 
vertą savaičių — priklausys

širdingai tariamo ačiū virš 
minėtiems prieteliams. Laukia
me daugiau tokių gražių do
vanų nuo brooklyniečių ir iš 
apylinkės.

K. Rušinskienė, 
B’klyn LPTK 
Fin. Sek r.

Julius L. Levine, daugme- 
niškai batų pardavėjas, 180 
Madison Avenue, nubaustas 
pasimokėti $25,000 už peržen
gimą lubinių kainų.

Pasiūlyta miesto mokykloms 
bausti be priežasties išliekan
čius iš mokyklų. Bet, pirmoj 
vietoj, siūlo tyrinėti ir bausti 
išliekančių vaikų tėvus, nes at
randama, kad daugumoje tame 
kalti tėvai.

OF LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKCNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYNGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Gri't” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ROBERT LIPTON
701 Grand St 
TeL ST. 2-2178

(SHALINSKA8)

Funeral Home

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

Kasdien Turime Karšty 
Užkandžiy

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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. NedS- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




