
KRISLAI
Užmiršo Poterius ir Maldas. 
Patrijotas Esąs iš Prievartos. 
Išmainė Kaili.
Gražus Rekordas.
Paremkime Savo Brolius.
Lai Supykusiai Nervuojasi.

Rašo A. BIMBA

Chicagos Draucro ir kituose 
katalikų laikraščiuose pasida
rė didokas pasikeitimas.

Draugo redaktorius, ponas 
Šimutis, matyt, visai pamiršo 
maldas ir poterius. Tiesa, ku
nigų atvaizdų ten pilna, bet 
apie Dieva, mišias ir dangaus 
karalystę reikia su žiburiu 
j ieškoti.

Viskas sukasi apie politiką. 
Gal ir nebeparanku kalbėti 
poterius, apie Dievo apvaizdą 
ir panašius dalykus, pabučia
vus Grigaičiui i bedievišką 
barzdą...

Viskas, kas dabar katalikų 
spaudos redaktoriams rūpi, tai 
melžimus parapijonų j Ame
rikos Lietuvių Tarybos kibirą. 
O iš ten broliai menševikai ti
kisi nemažai svietiškos nau
dos.

Vadinusi, šventąją traicę 
katalikų vadai išmainė ant po
litinės traicės.

Beje, bal. 1 dienos Garse 
ponas Zujus labai džiaugiasi. 
Kuomi ?

Nugi, Hartfordo vyskupas 
McAuliffe leidęs lietuviškose 
parapijose rinkti aukas “Lie
tuvos reikalams.” Tai yra, į 
pro-nacišką Amerikos Lietuvių 
Tarybos iždinę.

Viena, žinoma, tie pinigai 
eis blogiems tikslams.

Antra, be galo keista! Lie
tuviai turi džiaugtis, kad koks 
nors svetimtautis pavėlino tar
pe savęs aukas rinkti!

Tai jau kraštutiniausia dik
tatūra. Demokratiškoje šalyje 
gyvename, bet lietuviškose pa
rapijose ir bažnyčiose to de
mokratiškumo nė pačiupinėti 
nėra.

Tysliavos Vienybėje (bal. 
2) smetonininkas Klinga vano
ja kailį savo kamarotams iš 
klerikalų, fronto. Matyt, Tys- 
liava tam straipsniui irgi pri
taria.

Klinga kalba apie rašytoją 
Vaičiulaitį, kuris šiomis dieno
mis tapo pašauktas Dėdės Ša
mo tarnybon.

Nieko tokio, milijonai jaunų 
vyrų pašaukti arm i j on, daugy
bė savanoriai įstojo. Bet Ame
rika paskelbė, kad vien tiktai 
patrijotiniais sumetimais šis 
jaunas rašytojas pasidavęs 
Dėdei Šamui. Jis galėjęs ne
pasiduoti . . .

Mes nežinome, kaip ten bu
vo su tuo galėjimu ar negalė
jimu. Nesvarbu.

Klinga sako, kad klerikalai 
būtinai norėję priverst žadei- 
kį pasamdyti Vaičiulaitį dirbti 
pas jį. Tada, girdi, Vaičiulai
čiui nebūtų reikėję eiti armi
jom

žadeikis atsisakęs šitą “vai
kėzą” (vartoju Klingos žodį) 
prisiimti ir mokėti jam algą 
iš Lietuvos iždo, kurio dalis 
randasi žadeikio globoje.

Klerikalai, girdi, už tai la
bai pyksta ant žadeikio. To
kiu būdu, esą, Vaičiulaitis ne
begalėjo išsisukti, turėjo eiti 
arm i j on.

Norwoodietis Povilas Kru
čas šaukia socialistų konfe
renciją. Pasirašo “L.S.S. Rajo
no sekretoriumi.”

Kručas kadaise prik'ausė 
prie Komunistų Partijos. Va
dinasi, išmainė politinį kailį. 
Dabar jis Michelsonui špygą 
laižo.
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Naciai Prarado 1,193,000 
Savo Kareivių per Žiemą 
Prieš-Sovietiniame Fronte
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Dar apie LLD Toronto 162 
kuopą. Ji gavo 36 naujus na
rius į savo eiles ir suorgani
zavo jaunuolių LLD kuopa iš 
18 narių. Kuri kita kuopa ga
li su ja susilyginti?

Nesigirdėt nieko iš Mcntrea- 
lo. Ten lietuvių daugiau. Ten 
yra stambių veikėjų.

Kaip jums, draugai, atrodo, 
(Tąsa 5 pusi.)

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas bal. 2 d. 
uždėjo savo veto-uždraudi- 
mą prieš Bankheado bilių. 
Šis bilius siekia pakelt kai
nas maisto ir kitų lauko ū- 
kio produktų kainas. Taigi 
dabar tas bilius galėtų tapt 
įstatymu, nepaisant prezi
dento, tiktai tokiame atsi
tikime, jeigu senatas ir 
kongreso atstovų rūmas 
bent dviejų. trečda
lių balsų dauguma iš naujo 
priimtų Bankheado bilių.
Darbininkų Vadai Remia 

Prezidentą
Prezidentas, vetuodamas 

Bankheado sumanymą, pa
reiškė, kad jeigu tas suma
nymas taptų įstatymu, tai 
prasidėtų “viesuliškas reik
menų brangimas, kainų iš
pūtimas.”

Prez. Rooseveltas nuro
dė, jog Bankheado bilius 
greitai pabrangintų pragy
venimą dar 5 procentais. 
Amerikos gyventojai, dėl to 
biliaus, turėtų per metus 
sumokėt už maistą virš bi- 
lionu dolerių daugiau negu 
dabar. Be to, šalies iždas 
turėtų išleist kelis šimtus 
milionų dolerių daugiau 
per metus maitinimui savo 
karo jėgų ir maisto pagal
bai Amerikos talkininkams.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wm. 
Green ir CIO uniiu genera- 
lis pirmininkas Philip Mur
ray išleido bendrą pareiš
kimą, kuriuom šaukia kon
gresą “paremti prezidento 
atmetimą Bankheado bi
liaus, kad apsaugot naminį 
mūsų gyvenimą nuo pra
gaištingos infliacijos (kai
nų išpūtimo).

“Kongresas turi suprasti, 
kad balsavimas už Bank
heado bilių tai būtų balsa
vimas pakelti maisto kai
nas ir visą pragyvenimą a- 
belnai kiekvienam ameri
kiečiui ir vestų i infliaciją,” 
sako Green ir Murrav.

Kongreso priimtas Bank
heado sumanymas reika
lauja štai ko:

Kai valdžia nustato lygy
bės kainas, kokios turi būti 
farmeriam mokamos už į- 
vairius produktus, tai val
džia turi palikt nuošaliai, 
nepriskaityt prie farmerių 
įplaukų tokius pinigus, ku
riuos jie gauna iš valdžios 
kaipo damokėjimus prie 
kainų gaunamų už tam tik
rus produktus, kaipo val
džios teikiamus atlygini
mus už gerinama — neuž- 
sėjamą, neužsodinamą že
mę, ir valdžios paskolas 
duodamas farmeriams už 
grūdus, kurių farmeriai ne
gali pelningai parduoti. Vis 
sa ši stambi valdžios para
ma farpieriams turėtų būti

atmušta nuo jų pa j varnų, 
kuomėt valdžia nustato kai
nas įvairiem tarmių produk
tam (vadinasi, tų produktii 
kainos turėtų būti tiek pa
keltos), kaip reikalauja 
Bankheado bilius.

Prez. Rooseveltas savo 
pareiškime prieš Bankhea
do bilių, tarp kitko, sakė:

“Farmų įplaukos spar
čiau didėjo negu kitos (ne- 
farmeriškos) įplaukos, nors 
ir pastarosios žymiai paki
lo. Nuo 1939 m. vidutinės 
farmerio pajamos pakilo 
apie 45 procentais aukš
čiau, negu vidutinės paja
mos kitų žmonių, negyve
nančių iš farmų.”

20,000 Anti-Fašistų Te
bėra Koncentracijos 
Stovyklose Afrikoj

New York. — Bendrasis 
Prieš-Fašistinių Pabėgėlių 
Komitetas tvirtina, jog pa
gal visus patikimus prane
šimus dar tebėra laikoma 
koncentracijos stovyklose 
20 iki 30 tūkstančių Ispa
nijos respublikiečių Šiauri
nėje Afrikoje, kuri yra lai
kinai užimta amerikiečių ir 
ajiglų. Didžioji dauguma 
šių politinių kalinių tai bu
vusieji kovotojai už Ispa
nijos Respubliką prieš 
Franko, Hitlerį ir Mussoli- 
nį.

Be to, kiti tūkstančiai 
prieš - fašistinių ispanų 
vargsta po nuolatine polici
jos priežiūra.

Prieš - Fašistinių Pabė
gėlių Komitetas užginčija 
Amerikos valstybės depart- 
mento tvirtinimą, kad ne 
daugiau kaip 5,000 ispanų 
respublikiečių esą koncen
tracijos stovyklose Šiauri
nėje Afrikoje.

Šis komitetas paduoda 
laišką, kuriame Vichy 
F r a n c i j os ambasadorius 
Jungtin. Valstijoms, Henry 
Haye rašė 1941 m. liepos 22 
d. Tame laiške jis sakė:

“Skaičius ispanų, kurie 
paskutiniu laiku persiųsti 
(iš Francijos) į Šiaurių Af
riką, nėra 100,000, kaip kad 
tūli laikraščiai tvirtina, bet 
tiktai apie 20,000.”

Vidutiniai miršta po 25 
tų politinių kalinių kas
dien.

Amerikiečiai Atakuoja
šiaur. Afrika. — Ameri

kos tankai ir pėstininkai 
atakuoja svarbiausią vokie
čių apsigynimo liniją kal
nuose pietiniai - vidurinėje 
Tunisijoje, stengiasi per
kirst susisiekimą tarp vo
kiečių šiaurinėje Tunisijoje 
ir pietiniai-vidurinėje.

Washington. — Jungtinių nerolo MacArthuro lakū- 
Valstijų laivyno depart- nai, amerikiečiai ir austra- 
mentas bal. 3 d. pranešė, lai, nuskandino du Japoni- 
jog pastaruoju laiku Ame- jos šarvuotlaivius ir vieną 

naikintuvą ir sunkiai suža
lojo tris kitus priešų nai
kintuvus ties New Ireland 
sala.

rikos submarinai nuskandi
no vieną karinį japonų lai
vą, vieną didelį transporto 
laivą ir du vidutinius kro
vinių laivus Ramiajame 
Vandenyne ir Tolimuose 
Rytuose. Be to, Jungtinių 
Valstijų submarinai sužalo
jo ir turbūt nuskandino dar 
vieną japonų krovinių lai
vą ir sužeidė vieną naikin
tuvą ir vieną prekinį laivą.

Amerikos lėktuvai tuo 
tarpu sužalojo dar vieną 
japonų krovinių laivą ties 
Guadalcanal sala.

Taigi Jungtinių Valstijų 
submarinai nuo karo pra
džios iki šiol viso sunaikino

Verčia Lietuvius Stot 
Į Vokiečių Armiją

Washington. — Valdiška 
Amerikos Karo Žinių Įstai
ga paduoda pranešimus iš 
vokiečių šaltinių, jog naciai 
vasario 26 d. šiemet paskel
bė, kad “sudaroma estų, la
tvių ir lietuvių legionai ka
riaut išvien su vokiečių ar
mijomis.”

Hitlerininkai užgrobė
daug lietuvių ūkių, ir sako: 
Jeigu stosite į vokiečių ar
miją, tai sugrąžinsime 

Australija, bal. 4 d. — Ge- jums ūkius.

bei rimtai sužalojo jau 207 
Japonijos laivus.

Amerikiečiai Nušovė Žemyn 
16 Japonų Lėktuvų 

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, bal. 2. — Laivyno pranešimas:
Kovo 30 d. vidutiniai mūsų bombanešiai bombardavo 

ir apšaudė japonų įrengimus ir karius Kiskos saloj, 
lėkdami žemiau kaip 50 pėdų nuo žemės; sukėlė smar
kius sprogimus ir didelius gaisrus.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Mūsų žvalgybos bombanešis atakavo penkis japonų 

naikintuvus ir vieną krovinių laivą į pietų vakarus 
nuo Kolombangaros salos.

Oro kautynėse į šiaurvakarius nuo Guadalcanal sa
los amerikiečiai nušovė žemyn 16 japonų lėktuvų; o ja
ponai nušovė žemyn šešis Jungtinių Valstijų lėktuvus, 
bet du mūsų lakūnai tapo išgelbėti.

DAUGELIS KOMPANIJŲ SKYRĖ SUGEDUSĮ
KENUOTĄ MAISTA AMERIKOS ARMIJAI

Washington. — Kenuoto 
Maisto Fabrikantai smar
kiai darbuojasi, kad Kainų 
Administracija nereikalau
tų lipint prie kenuoto mais
to dėžučių tokių ženklelių, 
kurie pažymi, ar tai geres
nės ar prastesnės rūšies 
maistas. Fabrikantams, ne
paisantiems armijos ir 
žmonių sveikatos, pritaria 
Lou Maxon, Kainų Admi
nistracijos žinių sky
riaus direktorius. Jis at
stovauja kenuoto maisto 
biznius.

Bet štai kas atsitinka, 
kuomet valdžia nereikalau
ja lipint ženklelių su pažy
mėjimais, kokios rūšies 
maistas yra toj ar kitoj dė
žėj.

Valdiška Maisto ir Vais
tų Administracija pernai 
turėjo konfiskuot 16 tūks
tančių dėžių kenuotos žu
vies, kurią kompanijos par
davė Amerikos armijai 
Guadalcanale, Alaskoj ir 

Afrikoj. Nes buvo atrasta, 
jog ta žuvis yra dalinai su

puvus ir pilna nešvarumų. 
Tai buvo produktas Snow 
Canning Kompanijos Mai- 

valstijoj ir Gorton Pew 
Fisheries MasSačužėj.

Neseniai valdžia turėjo 
užgrobt Van Camp Food 
kompanijos kenuotą tūnos 
žuvieną, kaipo sugedusią.

žemdirbystės departmen- 
tas atrado, jog McCormick 
Canning kompanija, Mo., ir 
Bohannan Canning kompa
nija, Texas valstijoj, parda
vinėjo kariuomenei bloges
nes tomeites, negu buvo nu
statyta.

Daugiau kaip 174,845 
svarai kenuotų salmonų, 
pagamintų Portland Fish 
kompanijos, pasirodė supu
vę ir suldastuoti.

Pernai valdiška Maisto ir 
Vaistų Administraciia pa
traukė teisman 1.155 kom
panijų bei jų viršininkų už 
sugedusį bei sufušeriuotą 
kenuotą maistą, ir buvo 
2,016 tokio maisto užgrobi
mų, pagal vyriausybės įsa
kymą.
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Sovietai Sunaikino bei Pagrobė 5,090 Vokiečiu Lėktuvu, 
9,190 Tanky, 20,360 Kanuoliu, 123,000 Treku ir Lt.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, bal. 3. — Specialis Maskvos radijo prane

šimas:
Sekami yra vaisiai Raudonosios Armijos žieminio 

ofensyvo nuo 1942 m. lapkričio 10 d. iki 1943 m. kovo 
31 d.:

šiemet kovo 31 d. Raudonoji Armija pabaigė savo 
žieminį ofensyvą prieš vokiečių fašistų kariuomenę.

Per šį žiemos ofensyvą Sovietų kariuomenė skaudžiai 
sumušė vokiečių armijas.

Raudonoji Armija arti Stalingrado kirto vokiečių 
fašistų jėgoms visų didžiausią smūgį ištisoj karo isto
rijoj; supliekė vokiečių kariuomenę šiauriniame Kau
kaze ir Kuban upės srityje; smogė visą eilę didelių 
smūgių priešams srityje vidurinio Dono ir Voronežo; 
likvidavo priešų tvirtumas centraliniame fronte: Rže- 
ve, Gžatske ir Viazmoj, taipgi Demiansko srityje, ir 
pralaužė Leningrado blokadą.

Per keturis mėnesius ir 20 dienų to ofensyvo sun
kiausiose žiemos sąlygose Raudonoji Armija keliuose 
sektoriuose nužygiavo pirmyn į vakarus virš 600 kilo
metrų iki 700 kilometrų (arba 373 iki 435 mylių).

Sovietų kariuomenė atvadavo nuo vokiečių įsiveržė* 
lių milžinišką 480 tūkstančių ketvirtainių kilometrų 
plotą (arba 185,328 ketv. mylių).

Per šį ofensyvą Raudonoji Armija apvalė nuo prie
šų sritis, turinčias didelės mūsų kraštui ekonominės, 
karinės ir strateginės svarbos.

Visiškai išlaisvintos buvo Voronežo ir Stalingrado 
sritys; Čečeno-Ingušiano, Šiaurinės-Osetijos, Kabardi- 
no-Balkarijos ir Kalmukijos Autonominės Respubli
kos; Stavropolio apygarda ir Čerkassko, Karačajevo 
ir Adygei autonominės sritys.

‘Beveik visiškai atvaduota buvo Krasnodaro apygar
da, Rostovo ir Kursko sritys ir žymi dalis Voroši- 
lovgrado, Smolensko ir Oriolo sričių su tuzinais stam
bių miestų ir su daugeliu tūkstančių miestelių ir kai
mų.

Raudonoji Armija, atmetus priešus atgal į vakarus, 
atvadavo svarbiausius šalyje upių ir geležinkelių su
sisiekimus, atsteigė susisiekimus Volgos upe, per
trauktus 1942 m. rudenį, ir apvalė nuo priešų ištisą 
Dono upės tėkmę.

Buvo atvaduota nuo priešų sekami geležinkeliai, ku
rie jau naudojami mūsų susisiekimams:

Svarbiausias geležinkelis nuo Stalingrado iki Pavol
gės; Stalingrad - Lichaja - Vorošilovgrad geležinkelis;
Stalingrad - Krasnodar - Vladikavkaz - Rostov geležin
kelis; Lipsi - Millerovo - Šachty - Rostov geležinkelis; 
Elets - Kastornaja - Valuiki - Vorošilovgrad geležinke
lis; Maskvos - Viazmos geležinkelis; Maskvos - Rževo- 
Velikije Lūki geležinkelis ir daugelis kitų.

Per šj ofensyvą Raudonoji Armija nuo 1942 m. lap
kričio 10 d. iki 1943 m. kovo 31 d. pagrobė 1,590 prie
šų lėktuvų, 4,670 tankų, 15,860 kanuoliu ir 9,835 mor- 
tiras; taip pat 30,705 kulkasvaidžius, daugiau kaip 
500,000 šautuvų, 13,000,000 kanuolinių šovinių, 128,- 
000,000 mažųjų kulkų, 123,000 trokų, 190 garvežių, 
22,000 vagonų, 1,825-kis įvairių karinių reikmenų san
dėlius, taipgi didelį skaičių radijo stočių, motorinių 
dviračių ir kitų karinių įrengimų.

Tuo pačiu laikotarpiu mūsų kariuomenė sunaikino 
3,600 vokiečių lėktuvus, 4,520 tankų ir 4,600 kanuoliu.

Per mūsų žieminę ofensyvą priešai prarado viso 5,- 
090 lėktuvų, 9,190 tankų ir 20,360 kanuoliu.

Nuo 1942 m. lapkričio 10 d. iki 1943 m. kovo 31 d. 
buvo nelaisvėn paimta 343,525 priešai.

Tuo pačiu laikotarpiu buvo užmušta daugiau kaip 
856,000 priešų. •

RAUDONOJI ARMIJA PRIE NOVOROSSIISKO
London, bal. 4. — Sovietų 

kariuomenė atėmė iš vokie
čių dar kelias apgyventas 
vietas šiaurvakariniame 
Kaukazo kamputyje, į kurį 
likučiai nacių suvaryti, 
tarp Juodosios ir Azovo Jū
rų. Raudonoji Armija fak-

tinai jau dasigrūmė iki No- 
vorossiisko, uosto miesto, 
rytinių vartų, kaip teigia 
Associated Press, amerikie
čių žinių agentūra.

Sovietai sumušė smarkią 
nacių ataką ties Iziumu.
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Senate ir Kongrese Biliai ir Mes
Kongresas ir Senatas atmetė prezi

dento pasiūlymą aprubežiuoti kompani
jų vedėjų algas iki $25,000 į metus, at
metė ir bilių, kuris reikalavo, kad algos 
nebūtų aukštesnės į metus, kaip $67,200. 
Bet tie patys kongresmanai ir senato
riai stoja prieš bent kokį sulyginimą 
darbininkų algų su pabrangusiu pragy
venimu. Dabar yra sekami biliai, kurių 
reikale turi veikti ir liaudis:

Taksų bilius. Siųskite telegramas 
kongresmanams ir senatoriams, kad jie 
būtų prieš Ruml planą, kad remtų Ro- 
bertson-Foran planą.

Pace bilius, RH 1408, kuris reikalau
ja, kad būtų keliamos maisto produktų 
kainos. Siųskite rezoliucijas, telegramas 
senatoriams ir reikalaukit, kad jie at
mestų tą bilių.

Bankhead bilius, S 729 reikalauja, kad 
nebūtų imami į armiją žemės darbinin
kai, kad būtų farmų darbininkai pririš
ti prie darbų, kur jie yra, kad nevalia 
jiems būtų kitus darbus pasirinkti. Jau 
praėjo senate. Siųskite savo atstovui 
reikalavimą, nurodant, kad tas bilius 
pakenks mūsų armijai ir taip pat mais
to gamybai.

Austin-Wads worth, S666 HR bilius, 
reikalaująs, kad piliečiai būtų draftuoti 
į darbus. Siųskite reikalavimus senato
riams, kad tas bilius būtų atmestas.

Johnson HR 1876 bilius siūlo įnešti 
palaidumą drafto sistemoj. Reikalaukit, 
kad tas bilius būtų atmestas.

Poll-Tax, HR 7 bilius, kuris reikalauja 
panaikinti mokestį už teisę balsuoti pie
tų valstijose. Bilius tiksliai sulaikytas jo 
priešų. Reikalaukite savo atstovo, kad 
pasirašytų už pateikimą to biliaus bal
savimui.

Visas telegramas Senatui reikia siųs
ti antrašu: Senate Office Bldg., o Kon
gresui: House Office Bldg., abu Wash
ington, D. C.

sio mėnesį jų skaičius pakilo iki 13,200,- 
000.

Kodėl šis žmonių judėjimo padidėji
mas? Jį pagimdo karas. Darbai geriau 
eina, daugiau darbininkų dirba. Be to, 
daugelis karo priemonių pereina ant tri
jų pakaitų.

Kur išeitis? Kas turi rūpintis padėties 
pataisymu ?

Valdžia, žinoma. Mes turime Miesto 
Tarybą (City Council), demokratiškai 
išrinktą, kuri turėtų susirūpinti trans
portacijos reikalais. Jos pareiga rūpintis 
New Yorko žmonių reikalais.

Deja, Miesto Taryboje to susirūpini
mo nesimato—bent iki šiolei nesimatė.

Mes manome, kad Tarybos nario Pe
ter V. Cacchione pasiūlymas arba pla
nas yra praktiškas, geras ir remtinas. 
Jo sumanymas arba bilius reikalauja, 
kad tuojau būtų sušaukta plati konfe
renciją iš atstovų nuo biznio ir pramo
nės įstaigų, darbo unijų ir šiaip orga
nizacijų. Ta konferencija turėtų suras
ti būdus pakeitimui darbo valandų tam 
tikrose industrijose. Pakeitimas galėtų 
būti .ant pusvalandžio ir valandos. Pa
vyzdžiui, dalis pramonės galėtų pradėti 
dirbti ryte 7 vai., kita dalis 8, kita (9, dar 
kita 9:30. Taip būtų tuojau prašalintas 
nesvietiškas užkimšimas transportacijos 
priemonių ryte tarp 8 ir 9 vai. Vakarais 
taip pat problema išsirištų.

Betgi šitas koncilmano Cacchione bi
lius atsidūrė į City Affairs Committee 
rankas. Jis ten ir guli. Komiteto pirmi
ninku yra brooklynietis Anthony DiGio
vanna. Jis mūsų kaimynas. Jis gyve
na Ridgewoodo dalyje. Jis neišleidžia 
šito gero biliaus iš savo rankų ir nepa
veda Miesto Tarybai apsvarstymui.

Kame dalykas ? Kokius tikslus turi po
nas DiGiovanna? Brooklyno visuomenė 
turi teisę žinoti. Ponas DiGiovanna bu
vo išrinktas atstovauti Brooklyno žmo
nių interesus Miesto Taryboje.

Mums atrodo, kaip jau sakėme, kad 
šis Cacchione bilius yra praktiškas ir 
remtinas. Todėl mes nuo savęs reikalau
jame, kad ponas DiGiovanna liautųsi 
trukdęs transportacijos problemos išri
šimui, tuojau tą bilių atiduodamas visai 
Miesto Tarybai apsvarstyti.

Hitlerininkai
Viską Naikina

Iš kur tik Raudonoji Ar
mija išvaro priešą, tai vi
sur atranda baisų išnaiki
nimą. Amerikietis kores

pondentas Mr. Henry Sha
piro rašo, kad hitlerininkai 
palieka vien “tik kapiny
ną.” Jie sistematiškai žudo 
civilius žmones, jie šimtais 
degina miestus, miestelius, 
sodžius ir namus.

Kijevo metropolitas Mi
kalojus, kuris yra Ištyrimo 
Hitlerininkų Žvėriškumo 
Komisijos narys, kuris ap
žvelgė Rževo, Viazmos, 
Gžatsko, Sičevkos ir kitus 
iš po hitlerininkų išlaisvin
tus miestus, atrado bai
siausias išnaikinimo scenas 
ir šaukia žmones prie at
keršijimo. Jis sako, kad 
miestai ir miesteliai, so
džiai ir kaimai išnaikinta 
iki pat žemės. Sičevkoj 
priešai turėjo įrengę kanki
nimų centrą, kur atrasta 
virš 6,000 baisiai sukane- 
veiktų lavonų. Viazmoj iš 
5,500 buvusių namų, tik 
aipe 50 mažų gyvennamių 
pakraščiais likę, o kiti iš
naikinti. Hitlerininkai ten 
nužudė virš 3,500 žmonių, 
daugiausiai moterų, senelių 
ir vaikų.

Panašiai tie žvėrys elgia
si ir Lietuvoj, bet tūla lie
tuvių spauda Amerikoj, kv 
ri džiaugėsi Hitlerio užpuo 
limu ant Sovietų Lietuvos, 
tyli apie tai ir slepia tą 
Lietuvos liaudies nelaimę.

V. S.

Už Lietuvos Laisve
ATSIŠAUKIMAS

Į Visus Geros Valios Lietuvius!

Hitleriškas Baubas
Hitlerininkai pirm užpuolimo ant bent 

kurios šalies, tai ten rodydavo judžius, 
baugino “žaibo karu,” skleidė paskalus 
apie nacių “nesumušamumą”. Kada jie 
užpuolė ant Sovietų Sąjungos, tai per 
specialius prietaisus šaukė: “Pasiduoki
te! Jūsų pasipriešinimas yra tuščias!”

Dabar visi matome, kokis tai buvo na
cių blofas! Bet tas jų blofas vis dar ran
da vietos angliškoj spaudoj. Štai Mr. 
George Axelson rašo N. Y. Timese, 
kad Hitleris turi 8,000,000 armiją, kad 
jis turi sutaupęs 30,000 karo lėktuvų, 
kad jis budavoja galingus šarvuočius po 
40,000 tonų įtalpos, kad naciai turi 800 
submarinų. Ir perdėm jo straipsnis nu
kreiptas prieš atidarymą antro fronto. 
Tai kenksmingos išvados.

New Yorko Transportacijos 
Problema

Šis didmiestis nepajėgia nugalėti tran
sportacijos negalavimą. Rytais ir vaka
rais traukiniuose, busuose ir gatveka- 
riuose susikimšimas nesvietiškas, padė
tis tiesiog nepakenčiama. O pasitaisy
mui prospektų nesimato. Priešingai, at
rodo, jog dalykai dar kasdien sunkėja.

Štai ką parodo šalti faktai: 1941 metų 
sausio mėnesį požeminiais traukiniais, 
gatvekariais ir busais važinėjo 192,800,- 
000 žmonių. Bet 1943 metų sausio mėne
sį tomis pačiomis susisiekimo priemonė
mis naudojosi jau 210,000,000 žmonių, 
arba 17,000,000 daugiau.

Paėmus transportaciją busais atskirai, 
dalykai dar blogesni. Pavyzdžiui, jeigu 
1941 metų sausio mėnesį busais naudo
josi 7,200,000 žmonių, tai 1943 metų sau

Mainierių Diena Šiemet
Balandžio 1 dieną pasibaigė mainie

rių kontraktas, paprastai jie toj dienoj 
nedirbdavo, nes tai diena atnaujinimo 
mainierių unijos ir kompanijų kontrak
to. Ji žinoma, kaipo mainierių diena.

Bet šiemet mainieriai dirbo, nes karo 
išlaimėjimas reikalauja daugiau anglies. 
Mainieriai nuoširdžiai atlieka savo pa
reigas, gatavi panešti pasiaukavimą, kad 
tik karas greičiau ir su mažiau aukų bū
tų išlaimėtas.

Mainieriai žino tą, kad daugelis jų sū
nų kaunasi Tunisijoj. Jie žino tą, kad 
nemažas skaičius Amerikos mainierių 
ten petis petin su Anglijos mainieriais 
mušasi prieš mūsų visų bendrą nepriete
lių. Mainieriai žino ir tą, kad Sovietų Są
jungos mainieriai mušasi ne vien Rau
donosios Armijos eilėse, kad išlaisvi

nus anglies kasyklas Doneco srityj, bet 
ir veda sunkų ir pavojingą partizanų 
karą.

Darbo liaudis, kaip Amerikoj, taip An
glijoj dirbą, pergyvena visus sunkumus, 
trokšta, kad antras frontas greičiau ir 
su galingesne jėga būtų atidarytas, kad 
Jungtinės Tautos išeitų iš karo perga
lėtojomis.

Kova Latvių Partizanų
Iš Stockholmo praneša, kad Lietgali- 

joj, Pietinėj Latvijoj, labai išsiplėtė lat
vių partizanų prieš-hitlerinis veikimas, 
taip rašo švedų dienraštis Svenska-Dag- 
bladet. Hitlerininkai ten buvo pasiuntę 
kelias baudžiamąsias, ekspedicijas. Vie
noj vietoj hitlerininkai pakorė 30 žmo
nių, kitoj 47 vyrus ir motelis,bet partiza
nų veikla neapsistojo. Jie nuleido į pa
kalnę kelis nacių karinius traukinius 
vykstančius į Leningrado ir Ilmen Eže
ro sritį.

Eilė latvių partizanų sėkmingai perėjo 
sieną ir pasiekė Sovietų Sąjungą ir pas
kui vėl grįžo atgal. - Latvijoj pagarsėjo 
partizanų vadai: Zelts, Bunga, R. Berk- 
lav ir kiti.

Sovietų Sąjungoj veikia Tarybų Latvi
jos pasitraukusi valdžia, yra organizuo
ta latvių divizijos, tankų ir lėktuvų ba
talionai ir jie jau pasižymėjo kovose. 
Virš 700 latvių kovotojų yra apdovanoti 
pasižymėjimo medaliais už narsą.

Redakcijos Atsakymai
Tylai, Montreal, Kanada.— 

Eilėraštis “Ne visiems pavasa
ris malonus” gautas. Sunaudo
sime jį prie pirmos progos. 
Jūsų teatralinis veikaliukas 
dar vis tebėra Lietuvių Meno 
Sąjungos Centro Komiteto 
rankose. Neužilgo, manome, 
iš ten gausite atsakymą.

Reporteriui, Pittsburgh, Pa. 
—Apie tą Dargio šauktą kon
ferenciją ir pro-nacių pabėgi
mą iš jos buvome gavę anks
čiau nuo kito korespondento ir 
patalpinome. Todėl jūsų ko
respondencijos nebegalėsime 
sunaudoti. Vis tiek ačiū už ra
šinėjimą.

MOTINA NUŽUDĖ 3
KŪDIKIUS

Denver, bal. 2. — Ber
nice Williams, 23 metų 
mergina, areštuota prisipa
žino, kad ji nužudė ir skry
nioje skiepe paslėpė tris ką 
tik gimusias savo mergai
tes per paskutinius trejus 
metus. Bernice sakė, kad 
pati negalėjo augint tų “pa
vainikių,” o. kitiems neno
rėjo atiduoti.

K o n g r osmanas Robert
son, didis priešas taip va
dinamo Ruml plano tak
sams mokėti. Tasai Ruml 
pląnas buvo atmestas kon- 
8jre»e.

Tūkstančiai šviesiausių lietuvių tautos 
sūnų randasi Raudonosios Armijos ei
lėse ir didvyriškai grumiasi su mirti
nuoju priešu už Lietuvos ir visos žmo
nijos laisvę. Kiekvienas geros valios pa
dorus lietuvis didžiuojasi tais kovoto
jais. Jis norėtų juos asmeniškai pasvei
kinti ir ištiesti jiems savo nuoširdžios 
paramos ranką.

Be to, Sovietų Sąjungoje yra tūkstan
čiai pabėgusių iš Lietuvos žmonių su 
šeimomis. Mes turime žinių, kad ten jau 
veikia kelios lietuviškos ’ mokyklos — 
šešios ar septynios. Šis baisus karas la
bai nualino Sovietų liaudį ekonominiai. 
Aišku, jog ir lietuvių, ten gyvenančių, 
medžiaginė būklė yra labai sunki.

Mes, Amerikos lietuviai, norime su
šelpti, kaip tuos lietuvius raudonarmie
čius, tuos lietuvių tautos karžygius, taip 
Sovietų Sąjungos lietuvių vaikučius, ku
rie, aišku, išlaisvinus Lietuvą iš nacių 
vergijos, sugrįš į savo šalį— Lietuvą.. 
Mes trokštame, kad jie sugrįžtų prala- 
vinti ir sveiki fiziškai. Mes notime pa
siųsti jiems dovanų, su jais užmegsti 
ryšius.

Ir štai proga: Pasirodo, kad mes ga
lime pasiųsti Sovietų Sąjungon lietu
viams kovotojams ir lietuviams vaikams 
reikalingų daiktų formoje dovanų. Pa
rinkimui tų dovanų nuo geros valios 
Amerikos lietuvių tapo suorganizuotas 
specialis komitetas prie Lietuvių Komi
teto Medikalei Pagelbai Teikti. Kaip ži
noma, Medikalės Pagelbos Komitetas 
veikia priežiūroje garsiosios amerikiečių 
įstaigos Russian War Relief, Inc.

Tai ve šis specialis komitetas, kurio 
surašą matysite žemiau, ir šaukiamės į 
visus lietuvius, prašydami jūsų prisidė
ti prie pasiuntimo pundelių lietuviams 
raudonarmiečiams ir lietuvių vaikams 
Sovietų Sąjungoje. Tuomi jūs atliksite 
labai prakilnų žmoniškumo darbą. Gavę 
jūsų dovanas, lietuviai raudonarmiečiai, 
kurie aukoja savo gyvybę už visų mū
sų laisvę, bus padrąsinti dar smarkiau 
kariauti, dar skaudžiau smogti mirtina
jam priešui. Jie žinos, kad mes, jų bro
liai lietuviai amerikiečiai, esame su 
jais, juos nuoširdžiai remiame.

O tie lietuviai vaikučiai, gavę mūsų do
vanas, niekados mūsų nepamirš. Aug
dami į vyrus ir moteris, jie atsimins 
tuos amerikiečius geraširdžius, kurie su
šelpė juos, kuomet jiems pašalpa buvo 
taip labai reikalinga.

Šiame pundelių bei dovanų siuntime 
gali dalyvauti, kaip visi pavieniai lietu
viai, taip visos lietuvių organizacijos ir 
draugijos. Paaukokite tam tikslui!

Geriau, kad patys ant vietos nupirk- 
tumėte įvairių daiktų (surašą reikalin
giausių daiktų rasite apačioje), sudary
tumėte pundelius ir atsiųstumėte komi
teto vardu žemiau paduotu adresu. Bet 
kuriems tas pasirodytų neparanku, arba 
per sunku, tie galite paaukoti tam tikrą 
sumą pinigų ir prisiųsti komitetui. Gi 
komitetas už tuos jūsų pinigus nupirks 
daiktų ir sudarys pundelius. Tokie pun
deliai bus jūsų dovana ir eis jūsų vardu. 
Su kiekvienu pundeliu bus pasiųstas jū
sų vardas ir adresas.

Organizacija, kuri skirs didesnę sumą 
tam tikslui, gali sudaryti vieną didesnį 
pundelį visai vienai mokyklai, arba ke
letą atskirų pundelių atskiriems vai
kams arba raudonarmiečiams.

Sovietų Sąjungoje tuos pundelius lie
tuviams raudonarmiečiams bei vaikams 
išdalins Lietuvos Tarybinė Vyriausybė 
su Justu Paleckiu pryšakyje. Ta vyriau
sybė rūpinasi visais lietuvių kovotojų ir 
pabėgėlių reikalais. ,

Štai surašąs tų daiktų, kuriuos galima 
nupirkti ir sudėti į pundelį bei punde
lius:

, i i

Vaikams:
Bateliai (odos arba gumos padais) 
Kaliošai
Viršutiniai drabužiai (trk nauji) 
Baltiniai, visokie

Kojinės (vilnonės ir medvilnės)
Pirštinės
Megztos kepuraitės
Šalikai

Vaikų namams:
Paklodės, nedidelės
Antklodės
Užvalkalai
Rankšluosčiai
Muilas skalbiamas, tualetinis ir kt. 

daiktai iš sąrašo.
Dantų šepetukai
Dantų pasta
Nosinaitės

Mokyklos reikmenys:
Pieštukai, juodi ir spalvoti
Dažai vandeniniai piešimui
Plunksnakočiai įdomesni
Sąsiuviniai visokie
Skriestuvėliai (cirkeliai*)
Trintukai geresni
Klijai tūbose
Kišeniniai peiliukai
Netrapūs žaislai
Šokoladas
Kiaušiniai sudžiovinti
Pienas sudžiovintas
Vaisiai sudžiovinti: bananai, slyvos, 

kriaušės, figos
Mėsa konservuota
Kakava (kakao)

Raudonarmiečiams:
Megstiniai
Kojinės
Pirštinės
Rankšluosčiai
Nosinaitės
Tualetinis muilas f
Apatiniai baltiniai
Skustuvai
Skutamieji peiliukai (geresnės rūšies)
Skutamasis muilas (shaving soap) h
Teptukai (brushes) <
Kraujui sustabdyt akmenėliai
Popierius laiškams (bloknotai)
Vokai laiškams (be pamušalų)
Bloknotai mažesni—užrašams
Pieštukai juodi
Pieštukai cheminiai (copying) gėrės- 

m. |
Kišeniniai peiliukai
Cigaretės
Tabakas
Pypkė
žiebtuvėlis (be benzino) <
Šokoladas
Džiovinti vaisiai: bananai, slyvos, 

kriaušės ir kt.
Sausa dešra
Mėsos konservai
Dantų šepetukai
Dantų pasta ?
Lauksime greito ir plataus atsiliepi

mo. Vardu lietuvių kovotojų ir lietuvių 
vaikų iš anksto tariame ačiū kiekvienam 
lietuviui bei lietuvaitei, kiekvienai or
ganizacijai, kuopai bei kliubui už aukas 
šiam prakilniam tikslui. V

Pundelių Vajaus Komitetas:
Antanas Bimba, sekretorius
Frances Pakalniškiene, iždininkė
Beatrice Kalakauskaitė
Ona V. Yakštys, ,
Mary Sinkevičiūte /
L. Kavaliauskaitė

PASTABA: Visais reikalais kreipki- h
tės bei pinigus ir pundelius siųskite: i į 
Pundelių Vajaus Komitetas, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Money orderius bei čekius išrašykite 
iždininkės Pakalniškienės vardu.

“MISSION TO MOSCOW” GREIT 
BUS PRADĖTA RODYTI

Amerikiečiai nekantriai laukia naujosios 
filmos, pavadintos “Mission To Moscow.” Tai 
filmą, pagaminta pagal ambasadoriaus Da- 
vieso knygą tuo pačiu pavadinimu. Tai doku- 
mentalė filmą, jąu gatava ir New Yor.ke bus 
pradėta rodyti š. m. balandžio 21 d. Holly
wood© Teatre.

šią filmą pagamino Warner Bros, studijose ( 
Hollywoode. r 1
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ŽEMAIČIŲ KUNIGAIKŠTIS
KESTUTIS

Rašo K. SIDERAV1C1US

NUPUOLIMO IR SUGEDIMO BALSAI
IŠ VOKIETIJOS

Daug buvo Lietuvoje nar
sių vyrų, gabių karo vadų 
ir garbingų karžygių, ku
rie garsėjo kovomis su pik
taisiais kryžiuočiais. Ta
čiau juos visus pralenkia 
savo taurumu ir drąsumu 
kunigaikštis Kęstutis.

Žemo ūgio, bet tvirto su
dėjimo, linksmas ir drau
giškas su savaisiais, bet 
staigus ir baisus priešams, 
talentingas ir drąsus karo 
vadas — toks buvo Žemai
čių kunigaikštis.

Jis daug kuo išsiskiria iš 
kitų valdovų. Jo žmona Bi
rutė, anot senos Valiūno 
dainos “nebuvo kokia kara
laitė, tik iš Palangos varg
dienė mergaitė.”

Kunigaikščiai paprastai 
varžydavosi dėl valdžios, o 
Kęstutis puikiai * sugyveno 
su broliu Algirdu ir abu 
sutartinai valdė nemažą 
valstybę. Algirdas vadinosi 
didžiuoju kunigaikščiu, gy
veno Vilniuje ir rūpinosi 
rytine valstybės dalimi. 
Kęstutis savo buveine pasi
rinko gražiuosius Trakus, 
ežero salos pilį, vadinosi 
Žemaičių kunigaikščiu ir 
rūpinosi vakarų sienų gy
nimu.

Jo tėvas Gediminas žu
vo kovoje su vokiečiais ties 
Veliuonos pilimi. Kęstučjo 
sūnūs — Patrikis pasižy
mėjo drąsiais žygiais į or
dino žemes, Vaidotas — 
didvyrišku Kauno pilies 
gynimu, o Vytautas viską 
vainikavo ordino sutriuš
kinimu ties Žalgiriu.

Kęstutis visą gyvenimą 
praleido nuolatinėse kovose 
su įsibrovėliais kryžiuo
čiais. Jis dalyvavo 80-je 
mūšių, visada kaudamasis 
pirmose eilėse. Jo kariškas 
gyvenimas turtingas nuo
tykiais. Kovose buvo kelis 
kartus sužeistas. Porą kar
tų buvo patekęs į nelaisvę 
ir, nors ir kaip smarkiai 
buvo saugojamas, abu kar
tu paspruko savo jėgomis.

Kartą, švaistydamasis su 
savo žemaičiais Prūsuose, 
susikovė su žymiai stipres
niu kryžiuočių būriu ir bu
vo išblaškytas. Besitrau
kiantį Kęstutį vieną apsu
po ordino raiteliai. Narsiai 
kovėsi kunigaikštis, vienam 
vokiečiui tačiau pavyko jė- 
timi išmušti jį iš balno. 
Kęstutis greitai pašokęs 
dar ilgai kardu gynėsi nuo 
viso būrio priešų, bet galų 
gale buvo nuveiktas ir pa
teko nelaisvėn.

Uždarė jį vokiečiai Mal- 
burgo pilies rūsyje. Sienos 
buvo mūrinės, kelių metrų 
storio. Jam valgyti nešdavo 
jaunas vaikinas vardu Al
fas, dar kūdikis vokiečių 
pagrobtas Lietuvoje. Kęs
tutis jį mokė lietuviškai, 
sužadino jame neapykantą 
kryžiuočiams. Alfo atneštu 
geležgaliu kunigaikštis ke
letą mėnesių naktimis ardė 
sienoje angą, dienos metu 
ją vykusiai užmaskuoda
mas. Alfas kas rytas po rū
bais išnešdavo mūrų grūz
dus. Kai anga buvo baigta, 
Alfas išvedė nakčia iš kry
žiuočių stainių du žirgu, 
paėmė sau ir Kęstučiui ri

terių apsiaustus ir šalmus, 
ir abudu su kunigaikščiu 
paspruko į Lietuvą. Prie 
vartų juodu buvo sulaikiu
si sargyba, bet kad abudu 
gerai kalbėjo vokiškai, ap
klausinėjusi praleido.

Nuolatiniuose mūšiuose 
Kęstutis įgijo didelį karo 
patyrimą ir pasižymėdavo 
ne tik narsumu, bet ir su
manumu.

Kartą, įsiveržęs į kry
žiuočių žemes, apgulė Joha- 
nesburgo pilį. Jos aukštos 
akmeninės sienos ir bokštai 
buvo ginami stiprios vokie
čių įgulos, gerai aprūpintos 
ne tik maistu, bet ir vande
niu. Mat, pro esančias sie
nose plačias angas, per pilį 
tekėjo upė. Kęstučiui reikė
jo veikti greitai, kol neat
vyko kryžiuočiams pagelba. 
Jis įsakė surinkti visas val
tis, sukalti plaustus, pri
krauti juos <sausų sakuotų 
šakų ir malkų, aplaistyti 
jas smala. Karštą vidudie
nį visas šitas laivynas bu
vo atplukdytas prie pilies 
ir, padegus, paleistas pa
vandeniui pro sienos angą. 
Viduje prie pat upės stovė
jo daug medinių namų. Jie 
bematant užsidegė. Kilo 
toks gaisras, kad įgula pati 
išbėgiojo iš pilies, sudėjo 
ginklus ir pasidavė. Stipri 
vokiečių tvirtovė buvo su
naikinta.

Kryžiuočių ordinas tada 
buvo stiprus. Jis stengėsi 
žūt-būt nukariauti Žemai
čius ir visą Lietuvą, kad 
susijungtų su kalavijuočių 
ordino žemėmis ir vokiečių 
pirkliams bei kolonistams 
atidarytų sausumos kelius 
j rusų žemes, į turtingąjį 
Naugardą.

Tačiau dideli karo žygiai 
brangiai kaštuodavo, o 
naudos vokiečiams iš jų bū
davo maža.

Lietuviai, pajutę vokie
čius ateinant, pasiimdavo 
visą namų -.mantą, gyvulius 
ir pasislėpdavo neįžengia
mose pelkėse, miškuose ar 
užsidarydavo pilyse, dažnai 
patys namus sudeginę. Vel
tui blaškydavosi į šalis 
kraujo ištroškusios kry
žiuočių gaujos—niekur nei 
gyvos dvasios nesutikdavo.

O Kęstutis tokiais mo
mentais su kariuomene 
įpuldavo į ordino žemes ir, 
niekur nesutikdamas rim
tesnio pasipriešinimo, šei
mininkaudavo vokiečių 
dvaruose, miestuose, pilyse. 
Išgirdę apie tai, kryžiuo
čiai skubėdavo savo namų 
ginti, jokių apčiuopiamų 
vaisių Lietuvoje nepasiekę.

Štai dėl ko vokiečiai pa
keitė taktiką. Jie rengdavo 
vadinamus “Reizus.” 100- 
200 raitelių būrys vogčio
mis miškais prasiskverbda
vo ligi lietuvių gyvenamų 
vietų ir, netikėtai užpuolęs 
ramų kaimą, išžudydavo 
bei nelaisvėn išvesdavo gy
ventojus, grobdavo gyvu
lius, sudegindavo trobe
sius ir greitai sprukdavo 
atgal. Šitie “reizai” būda
vo pats šlykščiausias, pa
salinis plėšikavimo ir žudy
mo būdas, nieko bendro ne
turįs su riterio garbe, bet

ŽEMAIČIŲ KUNIGAIKŠTIS KĘSTUTIS

Ligos ir Sveikata Karo Metu
Kai kurių maisto dalykų 

stoka karo metu skirtingai 
atsiliepia į žmonių sveika
tą; nors vieniem kenkia, 
bet kitus gydo. Tatai fak
tais parodo daktaras Ru
dolfas R. Ehrmann, New 
Yorko Beth-Israel ligoni
nės gydytojas.

Praeito pasaulinio karo 
laiku dr. Ehrmann buvo 
gydytojas vienoje iš di
džiausių ligoninių Berlyne 
ir matė, kaip maisto trūku
mas paveikė tūkstančių vo
kiečių ligas bei sveikatą. 
Ir štai ką jis atrado:

Dėl maisto stokos padau
gėjo sirgimai džiova, bet 
žmonėms liesėjant (kuš
tant), sumažėjo sirgimai 
kelių sąnarių uždegimu 
(arthritu). Pasiliuosavus 
nuo taukų, daugelis buvu
sių nutukėlių pagijo ir nuo 
sąnarių uždegimo.

būdingas visų laikų vokiš
kiems grobikams.

Kęstutis, atvirkščiai, vi
sada veikdavo atvirai ir 
garbingai. Dažnai prieš žy
gį į ordino žemes, jis pasių
sdavo mistrui laišką, kad 
jo lauktų — į vaišes atvyk
stąs. Jo kilnumas ir didžia
dvasiškumas buvo tiek auk
štas, kad tai pripažindavo 
net tokie galvažudžiai, kaip 
kryžiuočiai.

Keturiasdešimt metų Kę
stutis gynė savo mylimus 
Žemaičius. Negalėdami jo 
įveikti ginklu, vokiečiai 
ėmėsi intrigų. Jiems sukur- 
sčius Jogaila, po Algirdo 
mirties likęs didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu, klastos 
pagelba suėmė įtakingąjį 
dėdę ir uždarė Krėvos pi
lies rūsyje. Čia, kryžiuočių 
agentų kušinamas, Jogaila 
pasmaugė Kęstutį, seną, 
kovose pražilusį karžygį.

Jo kūnas senovės papro
čiu buvo iškilmingai sude
gintas Vilniuje 1382 m., 
dalyvaujant milžiniškoms 
žmonių minioms, kurios iš 
plačių apylinkių rinkosi pa
gerbti savo mylimą kuni
gaikštį.

Taip žuvo Kęstutis tik
ras lietuvių didvyris, nie
kada jų neapvylęs ir visą 
amžių juos gynęs nuo plūs
tančių iš vakarų plėšikų — 
vokiškų kunigų, vienuolių 
ir dvarininkų.

Stokuojant maisto, pa
daugėjo skilvio skauduliai, 
ypač tarp jaunuolių ir lie
su asmenų. Viena iš svar- C c
biųjų to priežasčių buvo 
riebalinio maisto negavi
mas.

Užtat įvairių valgių sto
ka gerai patarnavo vidur
amžiams ir senesniems, bu
vusiems nutukusiems vo
kiečiams. Daugelis jų pa
sveiko nuo cukraligės-dia- 
betes net ir tokiuose atsiti
kimuose, kur ši liga buvo 
laikoma pereinančia nuo 
tėvų vaikams, iš kartos į 
kartą. Be to, pasitaisė jų 
širdies veikimas ir žymiai 
sumažėjo kojų tinimai.

Nedavalgant vokiečiams, 
ryškiai nupuolė sirgimai 
tulžiapūslių akmenėliais 
(gallstones); o tokių akme
nėlių paprasta priežastis 
yra nutukimas ir vidurių 
užkietėjimas.

Karo metu vokiečiai tu
rėjo valgyt šiurkščią, juo
dą duoną su sėlenomis ir 
kitais priemaišais. Tatai 
pagerino vidurių veikimą, 
nors kai kurie žmonės 
skundėsi, jog dėl to atsi
randa viduriuose “gesų.”

Vokiečiai tada labiausiai 
buvo išsiilgę riebalų — 
sviesto . ir taukų. Taigi po 
karo jie godžiai puolėsi 
prie riebalų ir per kelis me
tus valgė po 50 procentų 
daugiau riebalinio maisto, 
negu pirm to karo. Ir štai 
kas pasirodė — sirgimai 
tulžiapūslės akmenėliais 
tarp 1924 ir 1929 m. pa
daugėjo 12 procentų pas 
vyrus ir 25 procentais pas 
moteris.

Gaila, kad dr. Ehrmann 
nepranešė, kaip maisto sto
ka atsiliepė kūdikiams, 
nors bendrai yra žinoma, 
jog daugybė kūdikių Vokie
tijoje tuo laiku dėl to sirgo 
kaulų suminkštėjimu, jų iš- 
sikraipymu ir visokiomis 
kitomis ligomis. 2V. M.

FRONTAN SIUNČIA IR 
TEISĖJUS

Pastaruoju laiku hitleri
ninkai pasiuntė ir penkis 
tūkstančius savo teisėjų į 
frontą prieš Sovietus. Pirm 
to buvo devyni tūkstančiai 
teisėjų Vokietijoj iš viso.

Vokietijos radijas “pa
gal planą” meluoja. Taria
mų bepusiškų keliautojų 
pranešimai iš Švedijos, 
Turkijos ir Šveicarijos da
žnai būna įkvėpti nacių ir 
apgavingi. Kartais negali
ma pasitikėt net pasakoji
mais paimamų nelaisvėn 
vokiečių kareivių sovieti
niame fronte. Kada jiem 
sekasi, tai nacių kariai 
žiaurūs nachalai, bet kuo
met jie patenka nelaisvėn, 
tai paprastai virsta slan
kiojančiais vergučiais, kaip 
N. Y. Times rašo Uja Eren- 
burg, garsus Sovietų karo 
fronto korespondentas. Ne
laisvėn pakliuvę, jie veid
mainiauja, kalbėdami taip, 
kad įtikt naujiem savo šei
mininkam.

Daug daugiau atvirumo 
yra laiškuose, kurie randa
mi pas užmuštus bei suim
tus vokiečių karius. Tie 
laiškai rašyti savo vyrui, 
tėvui, broliui ar draugui, o 
ne viešam skaitymui. Ir 
juose atsispindi ne tik Vo
kietijos žmonių vargai. 
Tuose laiškuose taipgi ma
tyt, kaip hitlerizmas dvasi
niai sugadino daugelį vo
kiečiu, v

Karti Duona ir Tos 
Stokuoja

Laiškas nacių kareiviui 
atsiųstas iš vokiečių užim
tos Čechoslovakijos sako:

“Kad tu matytum, kokią 
duoną mes turime valgyti. 
Ji visiškai karti.”

Laiškas iš Berlyno: “Mes 
gauname po tris svarus 
duonos ir penkis svarus 
bulvių ištisai savaitei. Mes 
visi baisiai sukūdome. Mo
tina pirmiau svėrė 155 sva
rus, o dabar 106. Aš pir
miau svėriau 144 svarus, o 
dabar tesveriu 117 svarų.”

Angliakasio žmona rašo 
iš Waldenburgo, Silezijoj: 
“Mes visi nedavalgę. Aš 
38-niais svarais numen- 
kau.”

Nebėra Ko Svetur Plėšti
Pirmiau vokiečių kariai 

plėšdavo reikmenis iš užim
tų kraštų ir siųsdavo saviš
kiams Vokietijon. Bet tie 
sąrančiai jau viską surijo 
svetimuose kraštuose ir jau 
prašo giminių iš Vokietijos 
maisto atsiųsti. Taip antai, 
vienas rašo: “Atsiųskite 
man bent pusę svaro duo
nos” ; kitas: “Atsiųskite 
man pusę svaro bulvinio 
ragaišiaus.”

Nėra Vokietijoj muilo, 
trūksta ir . įvairių mažmo
žių.

Vienas laiškas sako: “Aš 
tik su dideliu vargu šiaip 
taip gavau tau kišeninį pei
lį;” kitas: “Aš norėjau nu
pirk! tau porą vokų (kon- 
vertų) laiškams, bet niekur 
negalėjau jų rasti,” arba— 
“net ir čeverykų šniūreliai 
dabar pardavinėjami tik 
pagal štampas” (kuponus).

Nekariniai Fabrikai 
Uždaryti

Praeitą vasarą vienas 
fabrikantas rašė iš Burt- 
zeno miesto:

“Visi nekariniai fabrikai ir 
dirbtuvės čia uždaryti. 
Hauensteinecke uždaryta 
11 čeverykinių fabrikų, 

Pirmasenze uždaryta dau
giau kaip šimtas. Vien 
Wuertemberge uždaryta 
400 lentpjūvių.”

O kariniai darbai yra ka
torginiai ilgi ir sunkūs. Iš 
Aukštosios Silezijos rašo
ma :

“Marijona nešioja ce
mentą po 14 valandų per 
dieną be pertraukos.” Mo
teries laiškas iš Nurember- 
go skundžiasi: “Aš jaučiu 
savo 62 metų senatvę, bet 
jie to nepaiso” ir verčia 
sunkiai dirbti.
Per mažai Vokiečių Darbi
ninkų, o Dirbančius Kita

taučius Naciai Niekina
Štai ką sako laiškas iš 

Frankelthalio: “Čia dabar 
girdėt visos pasaulio kal
bos. Tai tikras babyloniš- 
kas kalbų sumaišymas.” Iš 
Streleno: “Čia beveik jau 
visai neliko vokiečių, o tik
tai holandai, francūzai ir 
panašūs.” Iš Duesseldor- 
fo: “Čionaitiniuose fabri
kuose tedirba jau tik sve
timtaučiai. Aš kartais pa
manau, kad esu ne Vokieti
joje.”

Naciškas Sugedimas
Sekamas laiškas iš Leip- 

zigo rodo visai gyvulišką 
kitataučių niekinimą, hit
lerinį sugedimą:

“Mes čio daugiau nieko 
neturime, kaip tik rusus, 
lenkus, belgiškus flaman
dus, lietuvius ir ( panašias 
atmatas.”

Vokiečiai farmeriai, at

Mokslo Pažanga Sovietuose
Kiekvienam apsišvietu

siam žmogui žinoma, jog 
Sovietų Sąjunga varė pir
myn mokslinius tyrinėji
mus visuomet, nežiūrint jo
kių kliūčių bei nepriteklių 
šiaip gyvenime. Žymia da
lim dėka mokslinių savo 
atradimų, Sovietai taip sti
priai atremia ir hitlerinin
kus, sako amerikiečiai ir 
anglai stebėtojai. O David 
Dietz, mokslo skyriaus re
daktorius amerikiniuose 
Scripps - Howard laikraš
čiuose, pataria Jungtinėms 
Valstijoms pasekt Sovietų 
Sąjungos pavyzdžiu moksli
niai - pramoniškuose tyri
muose, kad Amerika nepa
siliktų užnugarėje. Jis nu
mato po karo juo didesnę 
praktiškai - mokslinę Sovie
tų pažangą pramonėje ir ū- 
kyje.

Dietz, tarp kitko, nuro
do, kaip sėkmingai Sovietai 
išplėtojo dirbtinės gumos 
(robo) gaminimą, ir pri
mena, jog nors Sovietų Są
junga turi gausiausias po 
Amerikos žibalo versmes, 
tačiaus jieško ir atranda 
vis naujų žibalo-kūro šalti
nių.

Nežiūrint didelių kiekių 
turimo žibalo (iš kurio dir
bama gazolinas), Sovietų 
šalyje jis buvo taupomas, ir 
pirm šio karo veikė jau 100 
tūkstančių taip įrengtų 
trokų ir automobilių, kad 
juos varė dujos, pagamina
mos iš malkų bevažiuojant 
šiem trokam ir automobi
liam.

vykę į miestą pasirinkt 
darbininkų, apžiūrinėja 
ukrainų jaunuolių raume
nis, kaip perkamų vergų.

Daugelis vokiečių laiškų 
pasakoja apie tai, kaip bė
gantieji iš nevalios kitatau
čiai užpuldinėją juos bei 
jas. Vokietės esančios persi- 
gandusios naktimis.

Dingo „Heil Hitler”
Pirm poros metų laiškai 

iš Vokietijos baigdavosi žo
džiais, “Heil Hitler!” (Te
gyvuoja Hitleris). Dabar 
to nėra. Bendroji dabarti
nių laiškų gaida verksmin
ga, daug maž šitokia: “Vis
kas tamsiai atrodo. Bet pa
sitikėkime vadu (Hitleriu). 
Iki šiol jis dar neklydo. Bet 
po Stalingrado aš nustojau 
klausytis radijo. Pritrūko 
kantrybės.”

Laiškas iš Schweinfurto 
klausia: “Kas būtų, jeigu 
stebuklas įvyktų ir karas 
pasibaigtų? Jeigu žmogus 
negalėtum apie tai svajoti, 
tai gyvenimas būtų tikrai 
nepakenčiamas.”

Laiškas iš Muhlbacho: 
“žinios iš rusų krašto yra 
blogos. Dalykai eina vis 
blogyn, o ne geryn. Dieve 
gelbėk mus, vargšus žmo
nes!

Iš Ramsenthalio: “Žinios 
iš rytų fronto baisios. Ru
sija, matyt, turi neišsemia
mus daugius jėgų ir reik
menų. O ką manai apie Af
riką? Tripolis prarastas. 
Kas bus toliau?”

(Tąsa 4-tame pusi.)

Net senose, išnaudotose 
ir apleistose angliakasyklo- 
se sovietiniai inžinieriai 
įrengė žibinamųjų dujų 
dirbyklas. Dujos tam tik
rais vamzdžiais išvedamos 
viršun ir naudojamos viso
kiem pramonės ir gyveni
mo reikalams. Jos gali būti 
vartojamos ir automobi
liams varyti.

Atradimų pirmyneiga 
Sovietuose galima spręsti, 
kad ir iš poros šitokių fak
tų:

1917 metais Rusijoj te
buvo vartojama tik 20 skir
tingų cheminių elementų 
visose pramonės šakose, o 
1941 metais Sovietai nau
dojo jau 80 įvairių chemi
nių elementų įvairiose pra
monėse. 1917 m. Rusijoj 
buvo gaminama tik mažiu
kai biskeliai mineralinių 
trąšų, bet Sovietai surado 
gausingas kasyklas svar
biausių tos rūšies 
trąšų-fosfatų ir jau 1937 
metais pagamino 1,500,000 
tonų tokių trąšų.

Vien tik didžiųjų ir svar
biųjų mokslinių atradimų 
yra Sovietuose padaryta 
tokia ilga eilė, kad jų nega
lima būtų čia net suminėti, 
nors tik po vieną žodį te
būtų vartojama kiekvie
nam.

Ne veltui kai kurie kapi
talistai susirūpinę, kad So
vietų Respublika po karo 
nepralenktų jų moksle ir 
technikoje. ... J. C. K*
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V. L LENINAS
BY LEFF

(Tąsa)
Jis ėmė kalbėti apie ga

mybos anarchiją kapitalis
tinėj tvarkoj, apie žaliavų 
didelių kiekių nevaisingus 
eikvojimus ir baigė apgai
lestavimu, kad niekam iki 
šiol neatėjo į galvą šia te
ma parašyti knygą, ši min
tis man buvo ne visai aiš
ki, bet Vladimirui Iljičiui 
to nesuskubau pasakyti; jis 
jau kalbėjo apie „ekscen- 
trizmą,” kaip apie atskirą 
teatro meno formą.

— Čia yra kažkoks saty
riškas ar skeptiškas bend
rai priimtas dalykų vertini
mas, čia norima parodyti jų 
išvirkščią pusę, juos trupu
tį iškreipti, parodyti jų alo
gizmą. Nelabai aišku, bet 
įdomu I

Po dvejų metų, kalbėda
masis su A. A. Bagdanovu- 
Malinovskiu apie utopinį 
romaną, pasakė:

— Parašytumėt darbinin
kams romaną apie tai, kaip 
kapitalizmo žvėrys apiplėšė 
žemę, išeikvoję visą žibalą, 
visą geležį, miškus, visą 
anglį. Tai būtų labai nau
dinga knyga, senjore ma- 
chiste!

• — • •

Gyvenimas toks velniškai 
dirbtinis, kad negalima nuo
širdžiai mylėti nemokant 
neapkęsti. Jau vien šis iš 
pagrindų žmogų iškraipan
tis sielos suskilimo būtinu
mas mylėti per neapykantą, 
dabartines gyvenimo sąly
gas pasmerkia sunaikini
mui.

Rusijoje, šalyje, kur ken
tėjimo būtinumas skelbia
mas kaip visuotinė “sielos 
išganymo” priemonė, nepa
žįstu, nesutikau žmogaus, 
kurs tokiu gilumu ir tokia 
jėga būtų neapkentęs ir 
biaurėjęsis nelaimėmis, var
gu ir žmonių kančiomis.

Mano akyse šie jausmai, 
ši gyvenimo dramų ir tra
gedijų neapykanta aukštai 
iškelia Vladimirą Leniną, 
žmogų šalies, kur kentėji
mų garbei ir nušvietimui 
parašyta talehtingiausios 
evangelijos ir kur jaunuo
menę pradeda gyventi kny
gomis, perkrautomis vieno
dų, iš tiesų smulkių kasdie
ninių dramų aprašymų. Ru
si^ literatūra — pesimistiš
kiausią Europoj literatūra; 
mūsuose knygos rašomos 
viena ir ta pačia tema: apie 
tai, kaip mes kenčiame jau
nystėj ir subrendusiam am
žiuje, kaip mes kenčiame 
dėl proto stokos, dėl carinio 
jungo, dėl moters, dėl arti
mo meilės, dėl nevykusio vi
satos sutvarkymo; kaip 
kenčiame senatvėj dėl pada
rytų savo gyvenime klaidų, Į 
dėl dantų iškritimo, dėl vi
durių nevirškinimo ir dėl 
mirties neišvengiamumo.

Kiekvienas rusas “už po
litiką” mėnesį pasėdėjęs ka
lėjime ar metus išgyvenęs 
ištrėmime, laiko savo šven
ta pareiga Rusijai dovanoti 
ąįsiminimų knygą apie tai, 
jįąįp jis kentėjo. Ir iki šių 
4įenų niekas nesugalvojo 
knygos, kaip jis visą gyve
nimą džiaugėsi. O kadangi 
rusas įprato išgalvoti sau 
gyvenimą, o jo sukurti ge
rai nemoka, tai galimas 
daiktas, kad knyga apie 
laimingą gyvenimą jį išmo
kytų, kaip reikia išgalvoti 
tokį gyvenimą.

Man Leninas ypatingai 
didelis šiuo savo žmonių 
nelaimių nenuraminamu, 

ųeužgęstančiu neapykantos 
jausmu, šiuo karštu tikeji- 
iųu, kad nelaimė nėra ne

pašalinamas būties pagrin
das, kad niekingumas turi 
būti pašalintas ir kad tai 
galima padaryti.

Šį pagrindinį jo būdo 
bruožą norėčiau pavadinti 
kariaujančiu materialisto 
optimizmu, ir šis jo bruožas 
nėra rusiškas. Ypačiai tai 
traukė mano sielą prie šio 
žmogaus, — Žmogaus —di
džiąja raide.

Vladimiras Leninas buvo 
žmogus, kurs sutrukdė 
žmonėms gyventi įprastu 
gyvenimu, ko iki šiol niekas 
nemokėjo padalyti.

Pasaulinė buržuazija jo 
atvirai ir šlykščiai neapken
čia, šios neapykantos mėly
nos šlykščios dėmės visur 
smarkiai blizga. Pati savimi 
šlykšti ši neapykanta kalba 
apie tai, koks Vladimiras 
Leninas pasaulinės buržua
zijos akyse yra didelis ir 

I baisus, šis visų šalių prole
tarų įkvėpėjas ir vadas. Štai 
fiziškai jis neegzistuoja, o 
jo balsas pasaulio darbinin
kams vis garsiau ir galin
giau skamba, ir jau nėra 
kampelio, kur jis nekreip
tų darbo liaudies valios į 
revoliuciją, į naują gyveni
mą, į lygių žmonių pasau
lio kūrimą. Lenino moki
niai, jo jėgos įpėdiniai, vis 
stipriau, vis su didesniu įsi
tikinimu, vis greičiau vyk
do didelį darbą.

Mane žavėjo jo ryškiai 
išreikšta gyvenimo valia ir 
aktyvi niekšingumo neapy
kanta. Aš gėrėjaus tuo jau
nystės azartu, kuriuo jis 
pripildė viską, prie ko tik 
prisilietė. Mane stebino jo 
n e ž m o n i š k as darbingu
mas. Jo judesiai buvo len
gvi, judrūs, o kuklus, bet 
stiprus gestas visiškai de
rinosi su jo kalba, negausia 
žodžiais, bet turtinga minti
mi. Ir mongolo tipo veide 
degė, žaidė aštrios akys ne
pailstamo kovotojo su melu 
ir gyvenimo vargu, — degė, 
prisimerkdavos, mirksėda- 
mos, ironiškai šypsodamo- 
sios, pykčiu žaibuodamos. 
Dėl šių akių blizgėjimo jo 
kalba atrodė dar karštesnė 
ir aiškesnė.

Kai kada rodėsi, kad jo 
dvasios nesulaikoma energi
ja kibirkštimis trykšta iš 
akių ir jos persunkti žo
džiai spindi ore. Jo kalba 
visados sukeldavo fizinį ne
pasikartojančios teisybės 
pajautimą.

Neįprasta ir keista buvo 
matyti Leniną vaikščiojantį 
po Goroko parką, — taip 
įstrigo vaizdas žmogaus, 
sėdinčio gale ilgo stalo, be
sišypsančio, su vairininko 
šviesiomis akimis, judriai 
vadovaujančio draugų dis
kusijoms, arba v a i z d a s 
žmogaus, stovinčio estrado
je, atmetusio galvą, į nuti
lusią minią, į godžias, tei
sybės išalkusių žmonių akis 
metančio aštrius aiškius 
žodžius.

Visados jie man primin
davo geležinių spyruoklių 
šaltą blizgėjimą.

Iš šių žodžių su nuostabiu 
paprastumu kilo meninis, 
išdailintas teisybės pavida
las. j 1

(Bus daugiau)

AMERICAN HEROES

Marine Pvt. 1st Class M. G. Hoffman, siirwor of the U. S. S. 
QUINCY, waę a loader on o**' of her hig guns until she 
an engagement with the Japs off Savo Island in <hc Solomon?.

Hoffman is typical of the crew. 7ou ar# helping Jlojffmpn and his 
buddies when you buy bond? during the Second W,yr Loap Drive. 'J hey 
give their lives—You lend your money.

Nupuolimo ir Sugedimo 
Balsai iš Vokietijos

FQeyiCTORY 
jOĮ BUY 

UNITEDMl STATES JF/PT DEFBNS»
j ff t®R ANDr 

STAMPS

(Tąsa nuo 3-čio nusl.) 

Našlės
Laiškas iš vieno mažo 

Werttembergo provincijos 
kaimo: “Jau daugiau iš 
šios vietos užmušta vyrų, 
negu praeitame pasaulinia
me kare.” Iš Wernigerodo: 
“Visos moterys čia nešioja 
gedulą” (žėlavą). Jš Binz: 
“Aštuoniolika našlių per 
vieną mėnesį, ir tai iš ma
žiuko mūsų Binzo!”

Vokietės rašo: “Cologne 
miestas (po anglų bombar
davimų iš oro) tapo negy
vėlių karalija;” “aš gavau, 
turbūt, vidurių plėvių už
degimą nuo išgąsčio dėl tų 
užpuolimų iš oro;” “aš ati
duočiau dešimt metų savo 
amžiaus, kad galėčiau išva
žiuot iš Esseno” (kurį an
glų lakūnai daugelį kartų 
bombardavo) ; “o, kad tik 
tų Tommių (anglų lakū
nų) nebūtų!”
Vokiečiai Vis Dar Patys 

Save Apsigaudineja
Bet vokiečių laiškai tebe

reiškia pasitikėjimą, kad 
ateinančią vasarą naciai 
parblokšią Sovietų Sąjun
gą; sako: “Ateinančią va
sarą mes apsidirbsime su 
rusais.” “Visi tvirtina, kad 
vasarą mes užkariausime 
Kaukazą- ir numaršuosime 
į Iraną (Persiją), nes 
mums reikia žibalo.” “Jau 
vasario mėnuo, ir rusams 
naudingasis sezonas greitai 
pasibaigs.”

Įsiveržimas į Afriką
Amerikiečių įsiveržimas 

į Šiaurių Afriką buvo pa
sėjęs nusiminimą tarp vo
kiečių per kelias savaites. 
Bet paskui vokiečiai pradė
jo šitaip ramintis: “Karas 
Afrikoje nusitęsia. Tunisi- 
jos įvykiai rodo, kad mums 
nėra ko bijotis antrojo 
fronto.”
Kraugeriai ir Kraugėriukai

Elsa Paulo iš Alsterio 
rašo savo vyrui kareiviui:

“Mūsų Katriutė sako, 
kad tėtė Rusijoj žudo ma
žiukus vaikus todėl, kad jie 
galėtų užaugti ir tada pa
tys šaudyti. Aš manau, kad 
mergaitė tiesą sako.”

Martha Schnitler savo 
laiške iš Berlyno rašo: “Už 
kiekvieną vokietį užmuštą 
Stalingrade tu turi užmušt 
bent po vieną rusų šeimą.”

Panašūs vokiečių jaus
mai ir prieš anglus. Tūlas 
Blumel iš Pforzhęin savo 
laiške sako: “Mes sunaikin
sime Angliją.”

Iš Dortmundo: “Aš ti
kiuosi, kad greitai iš Rusi
jos fronto pasiliuosuos ga
na mūsų lėktuvų, kad su

vest apyskaitas su begėdiš
kąja Anglija. Mes nesiliau
sime, kol sunaikinsime vi
sus Anglijos miestus, kol 
visi anglai turės sulįst į ur
vus gyventi.” Karl Krick iš 
Municho rašo: “Mes turi
me ne tik bombarduot An
gliją. Mes turime ten nueit 
ir iškart visus anglus iki 
paskutinio.”

Dar Yra Pasitikėjimo
Vokiečiai pyksta, širsta, 

kad jiem nesiseka, bet jie 
vis dar tikisi laimėti karą. 
Vokiečių kareiviai nepaten
kinti, bet tebeklauso ko- 
mandierių, siunčiančių juos 
į ataką.

Inžinierius Kurt Schelau 
rašo iš Hanoverio: “Padė
tis bloga, bet ji nėra bevil- 
tinga. Juk visai aiškų, kad 
Amerika ir Anglija nesi
skubins mus užpulti. Ame
rikiečiai ir anglai vely pa
lūkės ir pasižiūrės. Mes tu
rime pilną progą apsidirbti 
su Rusija per vasarą, kol 
jos talkininkai vis dar tik 
ruošiasi. Aš1 manau, jog 
tau bus aišku, kad, pavyz
džiui, mums bus lengviau 
sumušt Angliją, negu už
imt Kaukazą.”

Advokatas Neyer rašo iš 
Dresdeno: “Antrasis fron
tas galėtų pribaigt mus, 
bet, mūsų laimei, tas fron
tas tėra tiktai įsivaizdavi
muose kai kurių rusų ir ne
sveikuose sapnuose tūlų 
kvailių vokiečių.”

Artimoji ateitis parodys, 
kiek tiesos yra tuose hitle
rininkų spėliojimuose apie 
Sovietų Sąjungą ir jos tal
kininkus. J. C. K.

Hartford, Conn,
Laisves Choras rengia koi> 

certą ir šokius, įvyks sekma# 
Jienį, balandžio-April 11. 
Kliudo Salėje, 227 Ląwrenc<> 
SĮtreet.

Bus graži muzikalė progra
ma. Dalyvaus soliste B. Lųcas- 
RasimayĮčiutę, iš Waterbury, 
Conn. Vietinis Jonas Ramo- 
nauskas duos smuiko solų. 
Taipgi dainuos pats Laisves 
Choras, Merginu Choras ir 
Vyry Choras, vadovaujant 
Wm. Visockiu?.

Po koncerto bus šokiai* Pra
džia 4 vai. dieną. Įžanga 75c.

Daugelis turtingų vokie
čių persikrausto Švedijon 
gyventi, abejodami apie 
Vokietijpę likimą.

London, bal. 2. — Ame
rikos lakūnai kovo męnęsį 
numetė pusantro miliono 
svarų bombų į Vokietiją ir 
nacių užimtus kraštus.

Pirmadienis, Baland. B, 1943

Nuo bado, maro ir Smetonos val
džios, išgelbėk mus, Viešpatie!

Rašo Juozas Girkus
Kanados padangėj, Edmon- 

tono mieste, Universiteto ligo
ninėj, džiovos ligos prispaus- 
tąs prie lovoę, beskaitydamas 
laikraščius, užtikau praneši
mą, kad buvę Lietuves valdo
vai, atbėgę į Ameriką kaitų 
su savo vadu A. Smeona, su 
kunigų ir kitokių dykaduonių, 
pagalba, renka aukas. Renka 
aukas, būk tai gelbėjimui Lie
tuvos, kad po karo Smetona 
su savo bendradarbiais galėtų 
pargrįžti į Lietuvą ir atsteigti 
kruvinąją diktatūrą, kurią jie 
vądino nepriklausomą Lietuva. 
Man teko skaityti laikraščiai 
— Keleivis, Naujienos ir kaip 
kada per 3 mėnesius pasiro
dantis vieną kartą Kanadoj 
Mąrijos Aukštąitės elemento
rius, kuris užvardintas Nepri
klausoma Lietuva. Neteko ma
tyti, kad šie laikraščiai pa
smerktų vokiečius, kurie pra
dėjo šį karą, pavergė eilę vals
tijų, kartu ir mūsų brangią tė
vynę Lietuvą.

Vis didžiausia šių laikraš
čių redaktorių baimė, kad So
vietų Sąjungos kariuomenė, 
kartu ir Lietuvos kariuomenė, 
pila kailį vokiečiams plėši
kams ir neužilgo pasieks Lie
tuvą, kuri bus laisva nuo vo
kiečių, kartu ir nuo Smetonos 
kruvinosios valdžios.

O tai tas ir varo smetoni- 
ninkus į pasiutimą, kad ne tik 
negalės jie būti Lietuvos val
dovais, ale ir į svečius negalės 
parvažiuoti. Važiuodami į Lie
tuvą, turėtų vežtis ir grabą su 
savim, ba Lietuvos piliečiai 
kiekvieną pasitiktų su tuomi, 
ką jie yra užsitarnavę bevąl- 
dydami Lietuvą per tiek daug 
metų. O jų gražūs darbai yra 
visiems žinomi, kaip tai: šau
dymas valstiečių, šimtus lais
vės kovotojų nukankino betar- 
dydami visokiomis kančiomis, 
kokias tik galėjo išmislyti 
Smetonos žvėriška žvalgyba; 
tūkstančiai Lietuvos sūnų ir 
dukterų, laisvės kovotojų, ku
rie išliko gyvi nuo Smetonos 
kruvinosios žvalgybos, liko nu
kankinti kalėjimuose — mirė 
nuo žaizdų, ligų, alkio ir utė
lių. O kiek laisvės kovotojų, 
negalėdami iškęsti kruvinosios 
žvalgybos inkvizicijos, neteko 
proto. Tūkstančiai Lietuvos 
piliečių buvo sugrūsti į kalė
jimus be jokio prasižengimo, 
vien tik dėl to, kad turėtų už 
dyką darbininkų prie valdiškų 
darbų.

Daugumą Lietuvos piliečių 
kalėjime išlaikydavo po tris 
metus ir daugiau be teismo. 
Įsigėrusį pilietį pasigavę kalė
jime išlaikė du metus ir tris 
mėnesius be teismo. Kostas 
Setkevičius vieną kartą suda
vė policininkui per veidą su 
dyka ranka. Kalėjime išlaikė 
jį 3 metus be teismo. Paskiau 
ir teismas dar priteisė 6 mė
nesius, o tie 3 metai buvo ne
skaitomi. Mergina Stąnjsl.ova 
Vėžytė tarnąvo pas turtuolį 
įtreikmąną, kuris turėjo lent
pjūvę ir baldų dirbtuvę ant 
Jonavos gatvės, Kąune. Tur
tu,olio žmona užsipuolė ant 
tarnaitės, kad ši pavogus auk
so žiedą. Tarnaitė gynėsi, kad 
nematė jokio žiedo. Tą bied- 
ną tarnaitę atidavė policijai. 
Budeliai poli.cm.onai mušė ją, 
kad prisipažintų. Bemušdami 
išmuš,ė kairę akį. Tarnaitę 
neprisipažino. Kalėjime be 
teismo išlaikė 2 metus ir vieną 
mėnesį. Teisėjas, pasiremda
mas turtuolės žodžiais, to ir 
užteko, priteisė 8 menesius ka
lėjimo. O tie 25 mėnesiai ne
skaitomi; vadinąs, belaukiant 
teismo beveik 3 metus išbuvo 
kalėjime ir Smetonos budeliai 
dar išmušė kairę akį. Be jo
kios kaltės vargšė liko su vie
na akim ant viso amžiaus!

Utenos apskrityj Malietų 
miestelio policininkas Žibąs, 
bemušdamas piemęnuką, su
laužė galvos kaulą. Kad pa

slėpti savo žmogžudystę, pa
korė kalėjime. Tas piemenu
kas taip pat tarnavo pas ūki
ninką. ūkininkas apkaltino tą 
vaiką, kad būk jis pavogęs 
pinigų. O paskiau pasįrodė, 
kad to paties ūkininko vaikas 
pavogė tuos pinigus. Tas pie
menukas buvo užmuštas be 
jokios kaltės.

Man vieną kartą pažįstamas 
policininkas pasikalbėjime pa
reiškė, kad valdžia įsakė areš
tuoti kuo daugiausia vyrų, ba 
reikalinga darbininkų prie val
diškų darbų. Taip, tai reikia 
mokėti, o areštuoti dirba už 
dyką. Tai nėr ko ir stebėtis, 
kad kalėjime laikydavo po ke
lius metus be teismo. Aš Kau
ne gyvendamas kiekvieną die
ną matydavau šimtus areštali
tų dirbant prie valstybės ban
ko, su kuriuo taip smetoninin- 
kai džiaugėsi, kad net ir ju
damuose paveiksluose rodė 
dėl Amerikos lietuvių. 1934 ar 
1935 metais Tysliavos Vieny
bėj buvo garsinta, kad skubė
kit pamatyti Lietuvos puikiau
sius miestus, naują valstybės 
banką ir daugiau ko tai tokio. 
Gerai pamenu, kad Vienybėj 
nebuvo skelbta, kas juos pa
statė ir kiek kainavo. Visi 
darbininkai buvo areštantai, o 
mokesčio vietoj gaudavo laz
dų per sprandą.

Aš tarnavau Lietuvos ka
riuomenėj, Atsargos Bataiijo- 
ne, Kaune. Mūsų antros kuo
pos vadas buvo vyresnis lei
tenantas Alfonsas čeika. Pa
nevėžio Batalijono vadai buvo 
du — majoras štenzielis ir 
majoras Lutembergas. Rodos, 
kad abu vokiečiai. Vyriausiu 
komandierium buvo generali
nio štabo nary§ kapitonas-Pa- 
pečkis. Visiems gerai buvo ži
noma, kad Lietuva nieko savo 
tuo kartu neturėjo. Lietuvos 
piliečiai aukavo del kareivių 
baltinių, Rojinių. Ir Amerikos 
lietuviai rinko aukas dėl Lie
tuvos kariuomenės. Naujokai 
gavom karišką uniformą, ap- 
siavimą. Beveik visi gavom 
senus sulopytus marškinius ir 
kelnes. Gavom lietuvaičiu su
aukotas naminio darbo.

Po trijų mėnesių, gavau lei-

dimą išeiti į miestą. Nuėjau 
ant turgaus. Labai mane nu
stebino. Turgaus aikštėj stalai 
užkrauti kariškomis uniformo
mis ir kariškais apsiavimais. 
Pardavinėjami dėl civilių. Dar 
ir iki šiai dienai nesužinojau, 
kas vogdavo tą karišką turtą 
ir parduodavo prekybininkam, 
kai tuo kartu patys kareiviai 
neturėjo kuo apsivilkti. Ma
tyti, kad tas vagystes atlikda
vo patys aukščiausi valdinin
kai. Galima spręsti iš to, kad 
valdžia suteikdavo dėl tų pre
kybininkų leidimą viešai par
davinėti valdišką turtą.

Man tarnaujant kariuome
nėj, vieną kaitą teko gauti lie
tuvių amerikiečių dovaną, tai 
buvo kramtomas tabakas.

Lietuvos kareiviui pirmą 
kartą teko matyti tą tabaką 
smulkiai supjaustytą riekėm. 
Paskiau teko girdėti, kad 
Amerikos lietuviai buvo pri- 
siuntę ne vien kramtomo ta
bako, ale gero rūkomo tabako 
ir cigaretų. Bet kareiviam ne
teko jų matyti-ragauti — pre
kybininkų krautuvėse galima 
buvo pirkti, kiek nori ameri
koniško tabako ir cigaretų. 
Kas pavogė tas amerikiečių 
dovanas ir pardavė dėl pre
kybininkų j krautuves? Ne tik 
kareiviai liko apvogti, ale ir 
Amerikos lietuviai kartu. Už 
jūsų aukas buvo pirkta tos 
dovanos. Smetona su kitais 
savo draugais turėtų pasiaiš
kinti dėl ’Amerikos lietuvių. 
Jeigu nutylės, tai taip atrodys, 
kad su jų žinia buvo atliktos 
tos vagystės. O jeigu prisipa
žins, tai turėtų atsiprašyti 
Amerikos lietuvius, kad jie li
ko apvogti.

(Daugiau bus)

bokite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Ągtoriu*

KAINA 35c.
Mokestį galite prįsiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

44Vilnies” Kalendorius
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių informacijų.

173 PUSLAPIŲ, KAINA 25c- — 
Iš toliąp užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoją persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 rpeti/

44Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašoma kreiptis į

"Laisvės” Administracija
427 Lęrimer Stręet, Brooklyn, N. Y.
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Hartford, Conn.AUKOS AMBULANSU PIRKIMUI NUO 
LAWRENCE, MASS., UETUVIŲ

Sulyg blankų, kurias išdavė 
Massachusetts Lietuvių Komi
tetas dėl Lawrence, Mass., tai 
didelį darbą atliko mūsų ener
gingi draugai Ignotas Chula- 
da, S. Penkauskas ir, M. Pat- 
ricka. čionai noriu užrekor- 
duoti vardus aukotojų.

Šjs sąrašą pridavė drg. Ig
notas Chulada.

Anna Chilinskas aukavo 
$20.00.

Po penkis dolerius aukavo 
sekanti draugai: Ignas Chula
da, Rose Chulada, J. Man- 
kowsky, Dr. Joseph A. Gaidis, 
P. P. Umpa, M. Grinka, A. 
Dzerentauskas, A. Karnila, T. 
Tortonis, M. Bulota, B. Chula
da.

Po du dolerius: J. Kodis, C. 
Paulauskas, J. Ruais.

Po dolerį aukavo sekanti 
geri žmonės: V. Blačiunas, A. 
Sweetra, V. Zula, S. H wacky, 
M. Van Doome, Anna Taitone,
R. Haercari, L. Letavičius, 
Ida, Labbe, E. Stansfield, Rose 
Ross, J. Nanartonis, R. Frank- 
land, V. Lustenberger, J. 
Ramskill, T. Lekavičius, D. 
Alekel, L. Martin, Peter C. 
McKenins, Joseph Osker D. 
M. D. (nėra pažymėta kiek 
jis davė), George S. Habib,
S. Martinas, Alice Pinto, H. 
Watier, F. Beauliau, Laura 
Daigle, Rosilda Lajeunessr, K. 
Sabolski, Julia Sevvioni, A. 
Klisžka, J. Maksimowich, M. 
Carey, Elias Rizkallsk, Solo
mon Nader, - J. Marcelis, R. 
Benson, C. Patrick, A. Muz- 
chenko, V. Gamalaian, V. Kli
mašauskas, J. Arboch, F. Mys- 
zkowich, P. Martiešiunas, J. 
Slerodis, B. Babentich, Jose. 
Slaevis, James T. Murphy, 
Mary Buckley.

Gali skaitytojai patys įsi
vaizduoti, kaip sunkiai drg. 
Ignas Chulada dirbo tarpe 
įvairių tautų žmonių. Iš pa

Maine Valstijos Žinios
Juos i Kapus Palydėjo 

Neapykanta

Seniau čia egzistavo Augus
ta Trust Co. bankas, turėjęs 
12-ką skyrių, tai buvo dvyli
koj miestelių po vieną banką. 
Bet 1933 metais šis bankas 
užsidarė su 15,000,000 dol. 
vertės. Ten turėjo sudėję pi
nigus virš 35,000 depozitorįų. 
Iš apie 50 apylinkės miestukų. 
Šio banko centras buvo Augus
ta, Me., mieste. Po užsidary
mo už tūlo laiko išmokėjo 40 
nuoš. dėl taupytojų ir taip il
gai nutilo. Tik retkarčiais ži
nutė pasklisdavo iš bankinin
kų lūpų, kad negali mokėti— 
subankrutavo. . . Tuomet Ma
dison o miestelio depozitoriai 
subruzdo ir H. & W. popierio 
dirbtuvės administratorius pa
gamino peticiją ir cirkuliavo 
tame miestelyje — reikalau
jančią išmokėti pinigus.

Tad P. Vizbor po šia peti
cija surinko virš 600 vardų iš 
bizi ierių, advokatų, inžinierių, 
daktarų ir teisėjų ir buvo pa
siųsta gubernatoriui, senato
riams, kongresmanams ir vals
tijos teisėjam ir resyveriams.

Po tam šis bankas vėl išmo
kėjo 25 nuoš. Paskui P. Viz
bor dar pagamino laišką lyg 
rezoliucijos formoj ir atspaus
dino vietos laikraštyje The 
Bulletin ir pasiuntė į finansi
nes įstaigas. Tada vėl bankas 
išmokėjo 5 nuoš. ir prižadėjo 
dar mokėti. Tai depozitorių 
sujudimas jau davė 70 nuoš. 
ir da duos. ..

Nors Petras ir pavargo be- 
cirkuliuodamas minėtas peti
cijas tarpe profesionalų ir dis- 
kusuodamas su jais apie šio 
didžio banko suktybes, bet 
daug ir patyrė apie pinigišką 
bei biznišką reguliaciją... 
Jam daug gelbėjo vienas tei
sėjas ir kitas advokatas. Prie 
šio banko likvidacijos bei su
sukimo depozitorių pinigų

vardžių galit matyti, jog šia
me sąraše randasi tikra “tau
tų lyga.”

Per drg. S. Penkausko pa
sidarbavimą:

Pats S. Penkauskas aukavo 
$10, Z. Penkauskienė $10 ir 
P. Tamašauskas $10.

Po penkius dolerius: P. Ale
ksoms, Petras Milius, D. Su
kackas, Povilas Lupšiavičius.

Po du dolerius: S. Koper, S. 
Yuška, J. Melvidas, J. Žilio
nis, M. Dvareckas.

Po vieną dolerį: J. Rabino
vich, W. Urbon, J. Solak, A. 
Raskow, M. Raskow, F. Bag
donas, P. Ruglavičius, J. Bla- 
žonienė, S. Marshall, P. Mar- 
tinuk. A. Kulinsky, A. F. 
Sweetra, K. Satsuk, F. Jacub,
L. Shivilka.

Per draugo M. Patricko pa
sidarbavimą:

Baltrus Shimkonis $5, Vla
das Krasauskas $5, Ursula 
Zaukowsky $5 ir M. Patricka 
$5.

Po du doleriu: S. Petrukia- 
vičius, R. Strauten, Roy Bur
dett $1.50.

Po dolerį: Marta Dwoske, 
P. Shimon, W. Brady, L. 
Giooanni, B. Markevičius, F. 
Massessa, John J. Daley, G. 
Fawthrop, John Murphy, M. 
J. Bassett, Abe Fisher, Harry 
Hampoiau, M. Simon, A. Dog- 
more, Wm. Patrick, Jr.

Vardan komiteto mes ypa
tingai daug dėkojame dd. Ig
nui Chuladai, S. Penkauskui ir
M. Patrickai. Iš jųjų rekordų 
matosi, kad jie dirbo labai 
energingai.

Mes taipgi dėkojame ir vi
siems aukotojams ir aukoto
joms, kurie prisidėjo prie šio 
darbo.

Lietuvių Komiteto 
Mass. Valstijoje 
Sekretorius 
Dr. J. F. Borisas.

daug prisidėjo Pattangall, 
valstijos teisėjas. Sakoma, bu
vęs gudriausias advokatas vi
soj valstijoj. žinoma, savo 
proto miklumą naudojo dėl 
bankininkų naudos. . .

Taip ir man teko būti pas 
jį kaipo banko likvidacijos 
viršininką. Man atvykus, sar
gas iškamantinėjo, iš kur ir 
dėl ko ir kaip ? Aš parodžiau 
peticijas ir t.t. Tada liepė ei
ti į raštinę. Čia teisėjas buvo 
mandagus ir liepė sėstis prieš 
jį iš kitos pusės stalo. Man 
pasakius, kaip yra reikalingi 
pinigai dėl depozitorių ir man, 
teisėjas, tarp kitko, atsakė: 
Tai yra sarmata, kad taip ban
kas gali nunešti žmonių pi
nigus.

Man tada išrodė, kad jo bu
vo pilotiška kalba. . . Bet tū
las laikas atgal W. Pattangall 
mirė ir bankieriai labai jį ap
gailėjo. Buvo 77 metų. Da 
minėto banko viršininkas Wy
man, tik 49 metų, nubėgo pas 
Abrahomą ant pietų, šis vy
ras veik visų čia didžiųjų trus- 
tų buvo narys ir Bingham 
mieste įsteigė Wyman Dam, 
lėšavusią 12,000,000 dol.

I tą damą daug ir minėto 
banko pinigų sukišo ir taupy
tojai sunkiai nukentėjo... 
Wyman, jaunas, o antrasis jau 
senyvas, mirdami turtą paliko. 
Tik depozitorių neapykanta ir 
išmetinėjimas lydėjo juos į 
kapus.. . ‘

Portland, Me.
Leiten. John Porteaus tapo 

apdovanotas medaliu už ka
rišką atsižymėjimą, tai už ja
ponų laivo nuskandinimą. Dar 
pirmiaus vienas Lewistono 
narsuolis gavo nagradą. Tai 
ir Maine valstijos kariškiai at
sižymi.

Kovo 28 d. Bangore įvyko 
popierio dirbtuvių, t. y., Sulp. 
Paper Makers, vadinamos po
pierinės unijos konferencija.

Iš Lietuvių Veikimo

Nepaprastas parengimas pil
nai pavyko. Kovo 28 d. buvo 
bazaras, vakarienė ir šokiai. 
Surengė bendromis spėkomis 
darbininkiškos organizacijos 
naudai Raudonojo Kryžiaus ir 
medikalės pagalbos Sovietų 
Sąjungai.

Rengimo komisija praneš 
apie pasekmes ir aukotojų 
vardus.

Tokių parengimų pageidau
jama ir daugiau. Aš sakyčiau, 
kitas bazaras reikia surengti 
bendrai visoms vietinėms lie
tuvių draugijoms kliubo di
džiojoj svetainėje. O kliubas 
tokiam prakilniam darbui, ti
kiuosi, duos vietą veltui.

Pranešimas 
Nesusidurkite su Šiais 

Parengimais:

Balandžio 18 d., Verboje, 
yra rengiamas bingo, Lietuvių 
Am. Piliečiu Kliubo svetainė
je. Visas pelnas eis sergan
čiam jaunuoliui Levisauskui. 
Kliubas svetainę suteikė vel
tui. Kai pasirodys įžangos ti- 
kietukai, imkite sau už prie
dermę juos pardavinėti. Dar
bas labdaringas. Tas atsibus 
po pietų.

Taipgi gegužės 16 d., po 
pietų, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo pašalpinis skyrius ren
gia savo svetainėje užbaigi
mą žieminio sezono. Bus di
delis koncertas. Pelnas eis nu
pirkimui naujo pijano, kuris 
yra labai reikalingas, ne vien 
tik pačiam kliubui, bet ir vi
soms kitoms lietuviškoms or
ganizacijoms, kurios darbuo
jasi dailei. Girdėjau, kad bus 
neužilgo, kas dalyvaus progra
moje.

Gegužės 2 d., po pietų, Liet. 
Am. Piliečių Kliubas, savo 
svetainėje, rengia didelius šo
kius. Pelnas eis dėl lietuvių 
karžygių.

O gegužės 9 d., po pietų, 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sve
tainėje rengia ALDLD 68 kp. 
nepaprastas prakalbas, kurios 
nušvies apie daug rašomą ir 
kalbamą mūsų tėvynę Lietuvą, 
žinoma, kalbės ir apie kitus 
svarbius nuotikius. Kalbėtojas 
bus vienas iš geriausių paty
rusių tais klausimais.’

Koks tas kalbėtojas, tai dar 
nesužinojau. Bus pranešta vė
liau. Prakalboms svetainę 
Kliubas duos veltui.

Viską sutraukus, tarpe 
Hartfordo lietuvių yra graži 
darbuotė.

Nemunas.

Binghamton, N. Y.
Atitaisome klaidą, kuri įvy

ko LLD 20 kuopos metiniame 
raporte už 1942 metus. Pasa
kyta, kad į 12 ALDLD apskri
tį mokesties užmokėta $5. Tu
rėjo būti $3.

Atsiprašom labai, kaip kuo
pos, taip apskričio.

Komitetas pereitų, 1942, 
metų:

Pirm. O. Mikolajunienė,
Sekr. J. K. Navalinskiene, 
Ižd. U. Šimuliunienė.

J. K. N.

čia tapo priimtos tūlos rezo
liucijos ir išrinkti viršininkai. 
Bet apie Raudonojo Kryžiaus 
rėmimą bei Raudonosios Ar
mijos medikalę pagalbą ne
prisiminta. . . Tai negerai. . . 
Tarpe angliškų pavardžių dvi 
skamba lenkiškai. O gal būt 
ir lietuviai ? Iš Bangor Dorsky, 
iš Pejepscott Dobransky. Tai 
tik Maine valstijos unijos.

Waterville, Me. laikraštis 
sako: Rabinas M. L. Perlzweig 
teigia, kad naciai nužudė 
500,000 žydų tik Varšavoj ir 
apylinkėj 1,000,000 užmušę. 
Tai skaudu ir pamislyti — ką 
tie barbarai daro...

Jauna Mergaite.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

šitas Toronto kuopos rekor
das ?

Šios dienos Laisvėje skaitote 
atsišaukimą. Su tuo atsišau
kimu prasideda naujas vajus.

Vajus eina pasiuntimui 
pundelių į Sovietų Sąjungą lie
tuviams raudonarmiečiams ir 
lietuviams vaikams.

Tikslas labai prakilnus. 
Kiekvienas lietuvis turėtų pri
sidėti.

Pasiųskite nors po vieną 
pundelį.

Tą dovaną gavęs lietuvis ko
votojas jūsų nepamirš!

Vienas draugas prisiuntė iš 
“Waterbury Republican” iš
karpą. Ten seilėj a ponas Ba- 
gočius. Pažangiuosius lietuvius 
jis vadina penktakolonistais ir 
kitokiais vardais plūstasi.

Taigi, ta garsioji masinio 
mitingo rezoliucija prieš tary- 
bininkus labai sunervavo Ba- 
gočių ir jo tavorščius.

Mat, Amerikos visuomenė 
pradeda pamatyti ir pažinti 
tuos piktus paukščius, kurie 
sudaro Lietuvių Tautinę Tary
bą ir Amerikos Lietuvių Ta
rybą.

Bet ką tu žmogus padarysi? 
Griešysi — turėsi pakūtavoti. 
O tarybininkai, ta nelemtoji 
traicė, griešija be galo ir be 
ribų. Jų visa veikla teturi vie
ną tikslą: pakenkti Amerikos 
ir Jungtinių Tautų karo pa
stangoms.

To fakto nepakeis joki visų 
Bagočių seilėjimai.

Kas iš to, kad vienas kitas 
iš jų ant colio pasidarbuoja 
už Jungtines Tautas, bet ant 
viso sieksnio paskui patarnau
ja Jungtinių Tautų priešams.

Tai kas, kad SLA pirko ka
ro bonų už 170 tūkstančių do
lerių, kaip giriasi Bagočius.

Ten juk ne Bagočiaus pini
gai. Ten Susivienijimo narių 
turtas.

SLA neįpareigojo Bagočiaus 
eiti į tas tarybas, New Yor- 
kan atvažiavus baliavoti ir 
bučiuotis su šimučiu ir kitais 
klerikališkais bedūšninkais.

San Francisco, Calif, /
Dar Vienas Parengimas 

Svarbiam Tikslui
Lietuviai, latviai ir estonai 

rengia bendrai “Victory Din? 
nėr” su pamarginimais. Įvyks 
nedėlioj, balandžio 11 d.,
1943, 109 Golden Gate Avė., 
Yugoslav Sokol Hall. Pietai 
bus duodami nuo 1 iki 7 vai. 
po pietų. Kaina $1.25 ypatai. 
Visas pelnas skiriamas Sovie
tų medikalei pagalbai.

Draugai, visi vietiniai ir iš, 
apylinkių kviečiami skaitlingai 
dalyvauti ir paremti Sovietų 
kovotojus. Komisija.

■ W -M

Fotografas
Traukių paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

? dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 6-6191

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 749 bas been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 35—Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prom iscs.
MARGARET BARTON & M. McLOUGHLIN 
35 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 97 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale unders Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Imlay St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SALVATORE A. SALOMONS 
Riverbank Wine Co.

137 Imlay St., Brooklyn, N. Y. B
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 917 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43 Debevoise Pl.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PARAMOUNT RECREATION CENTRE. Inc.
43 Debevoise Pl., Brooklyn, N. Y. B
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1337 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3601 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SWEEDLER & JAFFEE 
Brooklyn Inn.

3601 Church Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6056 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3296 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY MIKALAUSKAS & 
MATHEW STALONAS 

The Logan Inn
3296 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6643 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail ’under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5802 —4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

C. & G. BAR & GRILL CORP.
5802—4th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 179 Greenpoint Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY & ALFRED STOGNIEW 
D-B-A Greenpoint Bar & Grill

179 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1028 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Sand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sand St., Brooklyn, N. Y. T

NPTICE is hereby given that License No. 
RL 7027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3386 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

PETER BUZ ELIS
3386 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 323 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN VALEN, JR.
323 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail utider 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 880 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN JAEGER 
(Club 880)

880 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 288 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 137 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TONY BALCAN
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JETTER
299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 289 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DONATO RAINONE 
(Dan’s Bar & Grill)

6 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1120 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
(Frank’s Bar & Grill)

1120 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby elven that License No. 
RW 274 has been Issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 201 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS MARN 
(Wyckoff Center Bar & Grill)

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 730 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1543 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE SCHRIMPS 
Linden Inn

1543 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6789 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 ■— 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
137—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 112 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 767 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 239 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 42 Beard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL JONAS
42 Beard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

I Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-91 Fulton St., & 530 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DURKIN’S TAVERN, INC.
1289-91 Fulton St.,
530 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

a------------------------------------------n

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
0-------------------- - ----------------------- B

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptu:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ŠI speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kalnų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Penkta® Pualapi®
..... 'i .B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1086 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CASEY’S INC.
1086 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. balandžio, 8 v. v. Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave. Nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime, at
siveskite ir naujų narių. Taip pat 
prašau draugų, kurie yra surišti su 
finansais rengime Laisvės naudai 
bankieto, ateikite anksčiau atsiskai
tyti su Rengimo Komisija, nes bū
tinai reikia prirengti finansinj ra
portą Veik. Kom. susirinkimui. — 
Sekr. (78-80)

SO. BOSTON, MASS.
LAP Kliubo svarbus susirinki

mas jvyks balandžio 5 d., 8 v. v., 
376 Broadway. Prašome dalyvauti.
— G. Lekas. (78-80)

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Ii U mb old t 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



Mtas fhislapts - LAISVĖ Pirmadienis, Baland. 5, 1943
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Lietuvių Didysis Sąskridis Padekite Išlaisvinti Ispanijos 
Raud. Kryžiaus Paramai Karo Veteranus ir Belaisvius

Brook lyno organizuoti lietu
viai jau esame šiek tiek prisi
dėję prie sukėlimo to didelio 
125 milionų fondo, kuris rei
kalingas Raudonajam Kryžiui 
šiais karo metais, kad galėtų 
suteikti reikalingą pagalbą 
mūsų krašto ginkluotoms jė
goms ir užtikrinti nors būti
niausią pagalbą civiliniams at
sitikime didžiųjų nelaimių, ku
rių irgi galima tikėtis karo 
metu.

Lietuvių organizacijų valdy
bų pasitarimas, įvykęs prieš 
porą savaičių, priėjo prie išva
dos, kad to, kas atlikta dar 
ne gana, atsižvelgiant į dideli 
reikalą. Ir nutarė surengti dar 
viena dideli šūvi, daugelio or-

ganizacijų bendrą masinį mi
tingą.

Tas mitingas, su koncertine 
programa, su lietuviais kalbė
tojais ir atstovu iš Raudonojo 
Kryžiaus, įvyks jau šio penk
tadienio vakarą, Liet. Am. Pi
liečių Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Jžanga ne
mokama.

Dalyvauti kviečiami visi. Ne 
vien tik tie, kurie dar galės 
prisidėti aukomis, bet ir tie, 
kurie jaučiasi jau atlikę savo 
pareigą aukomis. Visiems bus 
naudinga išgirsti daugiau apie 

i Raudonąjį Kryžių ir savo da- 
i lyvumu parodyti pritarimą tai 
• didžiajai mūsų krašto hurna- 
nitarinei įstaigai.

Plati kampanija išlaisvini
mui 20,000 Ispanijos respubli
kos pabėgėlių nuo fašistinio 
teroro ir Tarptautinių. Briga
dų veteranų, įkalintų Šiauri
nėj Afrikoj, bus pradėta su 
įspūdingu masiniu mitingu šį 
pirmadienį. balandžio 5-tą, 
Carnegie Hall, W. 57th St. ir 
7th Ave., New Yorke. Pradžia 
8 v. v.

Visiems fašizmo priešams, 
kovotojų draugams reikėtų da
lyvauti. Galingas masių bal-

sas turėtų pasakyti tiems, nuo 
kurių išlaisvinimas priklauso, 
jog laikymas koncentracijose 
priešfašistinės kovos didvyrių, 
kurie pirmieji kovojo prieš fa
šizmą Ispanijoj, yra nesuderi
namas su demokratijos ir lai
ko dvasia. Jie turi būti tuojau 
paliuosuoti, kaip to reikalavo 
prezidentas Rooseveltas, kada 
mūsų krašto kariuomenė įžen
gė Afrikon. Dabar jau baigia
si 5-tas mėnuo, o tie desėtkai 
tūkstančių kovotojų tebėra 
įkalintais.

A. Litvaitis Randasi 
Ligoninėje

Antanas Litvaitis, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 1- 
mos kuopos narys išėjo ligo
ninėn padarymui operacijos 
ant pirštų, kuriuos jis susižei
dė darbe. Randasi Manhat
tan ligoninėj, 2nd Avė., tarpe 
J 7 ir 18th Sts., New Yorke. 
Lankymo valandos: 2 iki 3 
po piet ir 7-8 vai. vakare.

Linkime greitai pasveikti.

A. Pakalniškienė
Jau Namie

AidoAdelė Pakalniškienė, 
Choro pirmininkė ir Laisvės 
Direktorių Tarybos sekretorė 
pamažu sveiksta. Nors iki grį
žimo pareigosna dar toli, kaip 
prisakė gydytojas, tačiau jau 
ant tiek sustiprėjo, kad perei
tą šeštadienį parvyko iš ligo
ninės namo po išbuvimo 18 
dienu. c

Kariškiai Buvo Parvykę 
Atostogų

Edward Ankudavich

Edward Ankudavich, sūnus 
Antano ir Antaninos Ankuda- 
vičių, kurie gyvena 1111 
Blake Ave., Brooklyn, N. Y., 
buvo parvažiavęs savaitę pasi
svečiuoti pas tėvelius ir sesu
tę Ruth. Išvažiavo kovo j3() į 
Tennessee valstiją, kur jis da
bar eis į U. S. Navy moky
klą. Jis pirmiau tarnavo U. S. 
Naval Training Station, New
port, R. I. Ed ward as dar ne
seniai tarnauja, tik keletą mė
nesių.

Edward Gaučas, First Class 
Seaman, kuris tarnauja Dėdės 
Šamo laivyne jau 4-tas metas, 
buvo parvažiavęs iš tarnybos 
savaitę laiko pas tėvus — Mr. 
ir Mrs. Stanley Gaučus, kurie 
'gyvena 847 Hendrick St., 
Brooklyn, N. Y.

Kadangi per ilgą laiką ne
simatė su savo šeima, visiems 
buvo linksma pasimatyti. Tė
vas, Stanley Gaučas, jau per 
kiek laiko serga, tad sūnui 
rūpėjo aplankyti jį.

Artūras Petriką Jau 
Laivyne

Pereitą penktadienį Artūras 
Petriką (dr. A. ir K. Petrikų 
sūnus) įstojo į Dėdės Šamo 
ginkluotąsias jėgas, į laivyną. 
Namus jis apleido vakare. Nu
vykęs į pašaukimo vietą, jau
nasis Artūras, apsidairęs, ta
rė savo tėvui:

—Atrodo, kad jie čia ima 
viską labai rimtai.

Artūras buvo išvežtas “į 
reikiama vieta.”

Beje, jaunasis jūreivis yra 
LDS narys.

Macy Darbininkai Jau 
Suorganizuoti

Didžiausios visoje šalyje de- 
partmentinės krautuvės, R. H. 
Macy & Co., darbininkai jau 
yra susiorganizavę į uniją ir 
pasirašyta unijos su firma pir
mas kontraktas.

Per metų metus buvo deda
mos pastangos suorganizuoti 
tos krautuvės darbininkus ir 
daug darbo padėta. Buvo ir 
sunkumų. Tūliems kartais at
rodydavo, kad nebūsią galima 
to atsiekti, bet tolyn darbas 
lengvėjo ir pastaruoju laiku 
firma sutiko su unija, kad di
džiuma 3,068 pardavinėtojų 
krautuvėj yra unijistai ir pa
sirašė sutartį. Jie yra Parda
vinėtojų Lokalo 18-to nariais.

Kilų skyrių darbininkai bu
vo suorganizuoti jau seniau, 
apart raštinės darbininkų, ku
rių tik dalis yra organizuotais.

Sutartyje pasirašyta pakel
ti algas po $1.50 savaitėj, bet 
tas dar turės būti užgirta Ka
ro Darbo Tarybos. Gauta už
daros šapos sąlygos visuose 
departmentuose, kur darbinin
kai didžiumoje yra unijistais 
ir užtikrinta apsauga narystės 
ten, kur didžiuma dar nėra 
unijistais. Visi atleidimai iš 
darbo turi eiti per arbitracijos 
komisiją.

Tarnaujantiesiems kariuo
menėj po sugrįžimo sutikta iš
mokėti keturių savaičių algos 
kiekį ir už 40 dienų sugrąžinti 
darban su visomis senų darbi
ninkų teisėmis.

Darbo savaitė nustatyta 5 
dienų, 40 valandų, su laiko ir 
pusės mokestimi virš 40 va
landų. Apie viršlaikį turi bū
ti pranešta 24 valandomis iš 
anksto.

Sutartis, pereitą pirmadienį 
užgirta darbininkų mitinge, 
bus galioje iki sausio 1-mos, 
1945 m., o algų klausimas bus 
persvarstytas sausio mėnesį, 
1944 m.

Kisiliauskas Išėjo 
Kariuomenėn

Viktoras Kisiliauskas, 18 me
tų, sūnus williamsburgiečių Ki- 
siliauskų, gyvenančių So. 3rd 
St., išėjo kariškon tarnybon 
balandžio 1-mą. Linkime Jur
giui geros kloties Dėdės Šamo 
kariuomenėje ir laimingai su
grįžti karą laimėjus.

Kisiliauskų, šis jau antras 
sūnus kariuomenėj, pirmasis 
išėjo lapkričio mėnesį.

K. D.

Kainų administracija prašo 
nepirkti tose krautuvėse, ku
rios jieišstato OPA lubinių kai
nų kiaulienos produktams.

Mokymosi laikas į WAVES 
ir SPARS Hunters Kolegijoj 
merginoms numažintas nuo 6 
iki 4 savaičių. Parodančias 
specialių gabumų siųs toli
mesniam lavinimui į kitas mo
kyklas.

Smuikininkas Raišis 
Dingęs Be Žinios

Afrikoje
Antanas Raišis, daugeliui 

Brooklyn© lietuvių gerai žino
mas smuikininkas, dingęs be 
žinios šiaurinės Afrikos fron- •
te, kaip pranešta jo tėvams 
Povilui ir Doris Raišiams, gy
venantiems Lawrence, Mass.

Antanas brooklyniečiams pa
žįstamas iš jo mokyklos laikų. 
Jisai New Yorke lankė aukš
tuosius muzikos kursus ir da
lyvavo lietuvių jaunime ir 
abelnose lietuvių pramogose 
kaipo svečias, taipgi ne vieno
je iš svarbesnių dalyvavo ir 
kaipo programos pildytojas. 
Jisai yra griežęs ir dienraščio 
Laisvės koncerte. Brooklynie- 
čių jis buvo mylimas kaipo ga
bus smuikininkas ir kaipo ma
lonus ir plačių pažvalgų žmo
gus.

Pirm išėjimo kariuomenėn 
Antanas buvo sugrįžęs į savo 
tėvų miestą Lawrence, ten 
griežė pirmuoju smuikininku 
Alumnų Simfonijoje, taipgi tu
rėjo ir savo studiją. Kraštui 
pašaukus jį tarnybon, 1941 m. 
vasarą, jo rankose žavingai 
vaitojusią smuiką pakeitė gin
klas, kurį, matomai, jis taipgi 
gabiai vartojo, nes po išbuvi
mo tarnyboje apie metus laiko 
jau turėjo požymių.

Ir kariuomenėj būdamas 
Antanas, prie kiekvienos pasi
taikiusios New Yorke būti pro
gos, atlankydavo lietuvius, jų. 
pramogas. Paskiausiu kartu 
teko su juo matytis viename 
iš didžiųjų masinių mitingų 
Grand Paradise. Jau tada jis 
numanė, neužilgo turėsiąs būti 
kur nors aktyvėj tarnyboj, bet 
buvo gerai nusiteikęs. Į pa
keitimą savo numylėtos smui- 
kos ant ginklo žiūrėjo kaipo į 
demokratiškos šalies piliečio 
pareigą mūsų krašto ir žmo
nijos gerovei.

Jį pažinojusieji, kartu su jį 
mylinčiais ir mylimais jo tė
vais, laukia išgirsti, kad An
tanas būtų išlikęs gyvu ir svei
ku ir vieną gražią dieną, su
naikinus šio baisaus karo su- 
rengėją, hitlerizmą, galėtų su
grįžti namo. R.

Uniforma Jam Padėjo 
Vilioti Aktores

Gražio Lucenti, turįs 4-F 
klasifikaciją ir didelį palin
kimą vyresnę pačią su vaikais 
išmainyti ant kokios jaunesnės, 
dar aktorės, su užvydu žiūrė
jo, kaip jauni kareiviai turėjo 
progas Stage Door kantinoj 
susieiti su aktorėmis. Nelau
kęs, jis nusipirko uniformą ir 
užsimerkęs į savo 36 metus 
nužiūrėjo jauną choristę Lil
lian Kornblum ir su ja susi
tuokė. Tačiau jos sesuo įtarė, 
kad švogeris per tankiai gau
na laipsnius, bet niekad neat
sineša kariškų čekių, patyri
nėjo ir surado jo praeitį, kuri 
Lucentį patalpino kalėjimam

Masinis Mitingas ir 
Koncertas Raudono
jo Kryžiaus Naudai

Didžiausis spektaklis, vie
nam iš geriausių tikslų pasau
lyje, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus naudai, įvyks šį pir
madienį, balandžio 5-tą, 8:30 
vai. vakaro, Madison Square 
Gardene, 50th St. ir 8th Avė., 
New Yorke.

Programoj dalyvaus 84 
žvaigždės scenos, judžių ir.ra
dijo, įskaitant chorus, benus, 
orkestras, šokėjus, komedijan- 
tus, pianistus, žymius daini
ninkus. Visi kviečiami daly
vauti.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Stebbins perspėja apsaugoti 
vaikus nuo difterijos, kuri 
plinta mieste. Per pirmas 12 
savaičių šiemt mirė 7 — tiek 
pat, kiek pernai per visus me
tus.

New Yorko sukniasiuviai 
protestuoja prieš Karo Darbo 
Tarybos rekomendaciją leisti 
tik 6 nuošimčiais pakelti al
gas.

Vištvagiai Gavo Kaslorkos
Aną dieną minėta, kad Sta

ten Islande išvogta 6 vištos, su 
kuriomis veterinarijos dakta
ras darė bandymus, buvo įleis
tos vištų miegligės bakterijų. 
Jas buvę pasigavę jaunuoliai 
ne pelnui, bet savo puotai, ir 
jau gerai pabaliavoję, kada 
per radiją išgirdo apie jų nuo
dingumą. Nusigandę, jie su
sirinko ir nuėję ligoninėn pa
sipasakojo apie savo prietikį. 
Ligoninė atsiklausė Dr. Ward, 
nuo kurio vištos buvo išvogtos, 
kas daryti, o tas rekomendavo 
jiems duoti tik po gerą dožą 
kasteri jos, sakydamas, kad 
vaikinams pavojaus nesą.

Visa išgąstinga padėtis su
sidarius iš to, kad vištų ir 
žmonių panašiai ligai yra tas 
pats vardas ir policijai praneš
damas daktaras padavęs ligos 
vardą be aiškinimų, katromis 
bakterijomis vištos užleistos. O 
jos buvusios užleistos tik vie
tinėmis, kurios, kaip mano 
daktaras, žmogui didelės blė- 
dės negalinčios padaryti. Va
gystėje kaltinti vaikinus dak
taras atsisakė, sakydamas, jog 
kastorka ir jos pasekmės jau 
buvo jiems pakankama baus
mė.

Brooklyno 1WO surengė di
džiulę pramogą Raudonojo 
Kryžiaus paramai Labor Ly
ceum patalpose, balandžio 3- 
čią.

Gaudami pėdę neužmirškite b 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

MATYK NAUJAUSIĄ, SENSACINGIAUSIĄ JUDI —
BATTLE OF STALINGRAD

MATYK OFICIALŲ RUSŲ KARINU FILMĄ IR UŽGROBTUS NUO VOKIEČIŲ 
PAVEIKSLUS, PARODANČIUS DRAMATINGIAUSIĄ KARO ISTORIJĄ! PRA
ŽŪTINGIAUSIA NACIŲ NELAIME—PASIDAVIMAS NACIŲ FELDMARŠALO IR 
24 GENEROLŲ! Ir dar 43 žinių judžiai iš viso pasaulio. Didžiausia teatrinė pra
moga mieste. 20c iki 2.
EMBASSY NEWSREEL THEATRE BROADWAY IR 46 ST., N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. -:- BROOKLYN, N. Y.

Greta “Nacio Dienyno” 
Rodo ir Komediją

irStanley Teatre, 7th Ave.
42 St., N. Yorke, greta nepa
prastos dokumentalės filmos 
“Nacio Dienynas,” rodoma ii* 
kita Sovietų filmą “Vanka,” 
komedija, kuri parodo, jog So
vietų žmonės abelnai ir teatri
ninkai ypatingai moka juoktis 
tarp kovų.

Filmą perstato mokyklos 
amžiaus našlaitę, kuri persi
rengia berniuko drabužiais ir 
pasivadina Vanka, kad būti 
priimta į partizanų grupę. Ne
žiūrint to, kad ji atneša ži
nių apie vietą ir sudėtį vokie-

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

čių štabo centro, vienok dėl 
jos jaunų metų ji paskiriama 
virėjui padėjėja. Tačiau ji 
drąsiai imasi pati atsakomingų 
žygių, daug pasitarnauja par
tizanams ir tampa priimta pil
nu nariu jų grupėm

Vadovaujančio] rolėj vaidi
na Janina Jeimo, smulkutė 34 
metų aktorė iš Sovietų Jauni
mo Filmų Studijos. Jinai yra 
paskilbusi visoje šalyje vaidi
nimu vaikų rolėse. Jos drau
go, tikrojo Vankos rolėj vai
dina Juris Bogoliubovas. Par
tizanų komandieriaus rolėj— 
Boris Blinov, pažįstamas iš ju- 
džio “Mergina iš Leningrado,” 
o partizanų virėjo — Mikas 
žarovas. N.

BE 100%
WITH YOUR

BUY ONOS

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

*******************

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Gi vi ai s
įįį^į Geriausias Alus Brooklyne

adrcsas --------------------------------------------------

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV. 4-8698

TAI YRA TAIKA! . . . Nacių laika krauju rašyta ant nugarų nugalėtiems 
TAI YRA KARAS! . . . karas, vedamas vyrų ir moterų, kurie net būdami sumušti, 
liekasi nenunalėti! TAI YRA MEILE! . . . audringai liepsnojanti per kraują ir 
ašaras ir kenčiamus plakimus!

JOHN STEINBECK’S

THE MOON IS DOWN” 
SVARBIAUSIAS JUDIS 1943 M.! su SIR CEDRIC HARDWICKE, DORRIS 
BONDON, LEE J. COBB, HENRY TRAVERS, MARGARET WYCHERLY 
RIVOLI THEATRE BROADWAY ir 49th ST. 

- - ■ ................

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

YDU-TMIN' MAMONA VIRI-TMIhf AA£MM-

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. TeL STagff 2-2173




