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Kaip Pakelti Žmonių 

Moralą ?
Mr. WilU<io Knyga.
Browderio Nuomonė.
Apie Tris Susivienijimus.

Rašo R. MIZARA

Kaip sutvirtinti, kaip pakel
ti Amerikos žmonių moralą? 
Kaip kiekvieną Amerikos pi
lietį, kiekvieną gyventoją pa
daryti geru patrijotu, kad jis, 
karo metu, daugiau dirbtų, 
taupytų, remtų Raudonąjį 
Kryžių, pirktų karo štampas 
ir bonus? Kaip uždegti kiek- 
vien amerikietį didesne priešui 
neapykanta ir meile savo kraš
tui ?

Šitoki klausimai dažnai ke
liami spaudoje; jais sielojasi 
mūsų krašto atsakomingieji 
žmonės, mūsų, valstybės pa
reigūnai, mūsų spauda ir ra
dijo komentatoriai.

Yra daug pasiūlymų, daug 
tam gyduolių.

Šitų žodžių rašytojas su
tinka su tais žmonėmis, kurių 
panaceija yra tokia: Atidary
kime antrąjį frontą Europoje, 
tuomet visų žmonių moralas 
ant syk aukštai pakils; kiek
vienas bandys daugiau dirbti, 
negu dirbo, daugiau duoti pi
nigų karo pastangoms remti; 
daugiau rūpinsis karo rėmimu, 
nes jis matys būtiną tam rei
kalą.

Be abejo, kad ši gyduolė 
žmonių moralui pakelti yra 
pati geriausia.

Republikonų partijos vadas, 
Wendell L. Willkie, parašė 
knygą ONE WORLD. Tai kny
ga apie tarptautinius reikalus; 
tai knyga, beje, apie jo kelio
nę po pasaulį, atliktą prieš ke
letą mėnesių.

Dėl pernelyg daug visokių 
kasdieniškų darbų, man dar 
neteko ši knyga skaityti.

Bet jau spėjau perskaityti 
keletą šitos knygos apžvalgų- 
kritikų.

Suįdomino mane knygos ap
žvalga, parašyta Earl Brow
derio (tilpo The Workeryj, iš 
bal. 18 d.)

Komunistų partijos vadas 
rašo apie republikonų partijos 
vado knygą! Kaip gi jis apie 
ją rašo?

Browderis pastebi, jog Will- 
kio knyga “yra naujas vėjelis, 
kuris pagyvins mūsų tautos 
mintyjimą.”

Browderis šią knygą lygina 
su vice-prezidento kalba, pa
sakyta 1942 m., gegužės mėn, 
8 d., ir su valstybės sekreto
riaus Sumner Welles’o kalba, 
pasakyta 1942 m., gegužės 30 
d. Tik ši knyga, aišku, yra di
desnė, įdomesnė, patrauklesnė 
skaityti.

Tiesa, Browderis, kai ku
riuos dalykėlius kritikuoja, 
bet vis tai yra maži dalykė
liai, neužtemdą knygos svar
biųjų pusių.

ONE WORLD knyga stebė
tinai platinasi. Per savaitę 
laiko jos išparduota virš 200,- 
000 egzempliorių.

Teks šią knygą įsigyti ir 
perskaityti. O tuomet gal būt 
prisieis su skaitytoju pasida
linti mintimis per Laisvę apie 
ją plačiau.

Pereitais metais SLA nete
ko 488 narių.

LRKSA neteko, sakoma, 
141 nario.

LDS paaugo 79 nariais.
Taigi iŠ visų trijų lietuviš

kų Susivienijimų, tik vienas 
LDS paaugo; aniedu sumažė
jo nariais.. Be to, LDS turi 
aukštesnę turto atsargą, negu 
aniedu Susivienijimai.

Be abejo, karo metas ken
kia augti ne tik Susivieniji
mams; jis kenkia ir visoms ki
toms mūsų organizacijoms ir 
draugijoms.

Bet reikia stengtis nugalėti 
visos kliūtys ir organizacijas 
stiprinti. Dabar LDS veda va
jų už naujų narių įrašinėjimą. 
Kurie dar nepriklausote LDS, 
įstokite į stipriausį j į lietuvių 
Susivienijimą.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
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ANGLŲ LAKŪNAI TRIUŠKINO NACIŲ SKODA FABRIKUS
600 BOMBANEŠIŲ PLEŠ
KINO NACIŲ PRAMONĘ

Bmeriluečiai Bom
bardavo Bremeną

ISPANIJOS FAŠISTAI 
JAU PERŠA TAIKA

Sovietų Bombininkai vėl Atakavo Karinius ir Pramoninius 
Punktus Prūsijoje, Jau Ketvirtą Kartą per Savaitę

London. — šeši šimtai 
Anglijos bombanešių naktį 
iš penktadienio į šeštadie
nį ardė ir degino didžiuo
sius Skoda ginklų ir amu
nicijos fabrikus Pilsene, vo
kiečių užimtoj čechoslova- 
kijoj, ir Ludwigshaveną ir 
Mannheimą, plieno pramo
nės centrus, Rheino upės 
ruožte, vakarinėje Vokieti
joje.

Atakuodami Skodos fabri
kus, anglai prarado 37 sa

Amerikos Lėktuvai Smogė 
Sicilijai ir Japonams

Amerikos Oficialiai Pranešimai
t

CAIRO, Egiptas, bal. 16. — Jungtinių Valstijų pra
nešimas :

Jungtinių Valstijų bombanešiai Liberatoriai sėkmin
gai atakavo Catanijos ir Palermo uostus (Italijos sa
loj Sicilijoj) dienos laiku ketvirtadienį.

Palermoj mūsų bombos nukrito arti žibalo prieplau
kos, karo laivų dokų, vanden-lėktuvų stoties ir žibalo 
sandėlių.

’Catanijoj buvo užkurta dideli gaisrai srityse geso dir- 
byklos, uosto, geležinkelių stoties ir elektros stoties. 
Raportuojama, jog sužalotas ir vienas žibalinis laivas 
prieplaukoje.

WASHINGTON, bal. 16. — Jungt. Valstijų laivyno 
pranešimas:

Balandžio 15 d. iš ryto mūsų torpediniai bombane
šiai bombardavo japonų įrenigmus Mundo j, New Geor
gia saloj.

Po pietų amerikiniai bombanešiai smigikai atakavo 
japonų įrengimus Viloj, Kolombangaros saloj. Mano
ma, kad sunaikino elektros fabriką.

Paskui torpediniai mūsų bombanešiai, lydimi lėktu
vų kovotojų, nuskandino japonų laivą 80 pėdų ilgio, 
buvusį Rekatos Įlankoj.

Balandžio 14 d. didieji Amerikos bombanešiai Libe
ratoriai, vidutiniai Mitchell bombanešiai ir lėktuvai 
kovotojai aštuonis kartus per dieną atakavo japonus 
Kiškoj (vakariniame gale Aleutų salyno); pataikė 
bombomis į japonų stovyklų sritį ir sugadino lėktuvų 
aikštę ir jos pastatus.

Jungtinių Valstijų didieji bombanešiai sėkmingai 
atakavo japonų įrengimus Frome, Burmoje balandžio 
15 d.

Amerikiečiai Nuskandi
no Dar 5 Japonu Laivus

Anglai Kirto Naują 
Smūgį Italijos Laivynui

šiaur. Afrika.—Du ang
lų kariniai laivai - naikintu
vai kovoje ties Italijos sala 
Sicilija praeitą ketvirtadie
nį nakties laiku nuskandino 
du italų naikintuvu, kaip 
pranešė Anglijos admirolas 
Cunningham. Jis dar pridū
rė, jog paskutinėmis savai
tėmis talkininkai Vidurže
mio Jūroje nuskandino vi
są eilę Italijos šarvuotlaivių 
ir naikintuvų..

Anglai praeitos savaitės 
pabaigoj nuskandino du ne
didelius karinius nacių E 
laivus arti Anglijos.

New Delhi, Indija.—Ame
rikos bombanešiai taip su
ardė Rangoono uostą, Bur- 
moj, kad japonai jau beveik 
visai negali juom naudotis.

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telephone: STagg 2-3878

vo lėktuvus, o virš Ludwig/ 
shaveno ir Mannheimo 18 
lėktuvų, tai viso 55-kis.

SOVIETŲ BOMBANE- 
ŠIAI VĖL ATAKAVO 

PRŪSUS
Tą pačią naktį Sovietų 

bombanešiai pleškino kari
nius pastatus, fabrikus, ge
ležinkelius ir kitus karui 
svarbius punktus Rytinėje 
Prūsijoje, jau ketvirtą kar
tą per vieną savaitę.

Washington. — Amerikos 
submarinai nuskandino dar 
penkis prekinius Japonijos 
laivus ir sužalojo vieną nai
kintuvą ir vieną transporto 
laivą.

London, bal. 18. — Ang
lų bombininkai vėl atakavo 
šiaurvakarinę Vokietiją.

Vichy radijas sakė, jog 
Brazilijos kariuomenė at
vyko į šiaurių Afriką karui 
prieš Ašį.

Washington. —Jungtinių 
Valstijų kongresas paskyrė 
$26,100,000 sudarymui ^že
mės armijos,” daugiausia į- 
gabenimui farmoms darbi
ninkų iš Meksikos ir Baha
mos salų.
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/London. — Stambus bū
rys Amerikos Lekiančių jų 

/Tvirtumų, didžiųjų bomba
nešių šeštadienį audringai 
bombardavo Bremeną, 
svarbų Vokietijos uostą, di
delį lėktuvų ir kitų karinių 
fabrikų centrą, į kurį nu
metė daugiau kaip 250 tonų

Sovietai Atakavo Tilžę, 
Karaliaučių, Dancigą
Sovietiniai lakūnai naktį 

iš penktadienio į šeštadienį 
pleškino Tilžę, Karaliaučių 
ir Dancigą. Tuo tarpu kitos 
raudonosios oro jėgos štur
mavo svarbų nacių centrą 
Leningrado užfrontėje, kur 
sukėlė galingas eksplozijas 
ir didžius gaisrus.
Iš dvivalandinio žygio Ry

tų Prūsuose visi sovietiniai 
lėktuvai saugiai sugrįžo.

Sovietai Nukovė 4,000 
Priešą Kaukazo Kampe

London, bal. 18. — Sovie
tų kariuomenė iš naujo 
pradėjo ofensyvą, kad su
naikint hitlerininkų liku
čius vakariniame Kaukazo 
kampe, ties Kere Sąsiauriu, 
tarp Juodosios ir Azovo Jū
rų. Per paskutines dvi die
nas raudonarmiečiai ten 
užmušė 4,000 fašistų, išde
gino bei išmušė iš veikimo 
17 nacių tankų ir sunaikino 
39 kanuoles.

Kuomet vokiečių išstaty
ti prieš rusus rumunai bėgo 
nuo pražūtingos raudonar
miečių ugnies, tai naciai 
šaudė tuos savo sąjunginin- 
kus-rumunus.

Sovietų kariuomenė užė
mė pozicijas jau tik už 20 
mylių nuo Novorossiisko, 
Juodosios Jūros uosto tame 
Kaukazijos kamputyje.

Anglai Pirmyn Šiauri
nėje Tunisijoje

šiaur. Afrika. — Pirmoji
anglų armija Medjez-el-Bab 
srityje atėmė iš vokiečių 
kariniai-svarbią aukštumą 
ir kai kur pasiekė punktus 
jau tik už 25 mylių nuo 
Tunisijos sostinės, Tuniso.

STALINGRADAS VĖL DIRBS 
PLIENĄ ŠIEMET

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo, jog ketveriopu 
greičiu yra atsteigiami Sta
lingrado Raudonojo Spalio 
plieno 'fabrikai, kuriuos vo
kiečiai buvo sunaikinę; ir 
tie fabrikai, užimą 200 ak
rų plotą, vėl gamins plie
ną šiemet. Jie atstatyti rei
kia 12 tūkstančių tonų plie
no.

sprogstamųjų ir gaisrinių 
bombų. Amerikiečiai prara
do 16 savo bombanešių.

Tai jau septintą kartą 
šiame kare Jungtinių Vals
tijų bombininkai atakavo 
taikinius pačioje Vokietijo

je.___________ _________

Amerikiečiu Nuostoliai 
Ir Laimėjimai Tunisijoj

Šiaur. Afrika. — Genero
las Eisenhower raportavo, 
jog Gafsos-Maknassy srity
je -amerikiečiai nukentėjo 
šitokius nuostolius: 903 už
mušta, 859 be žinios dingo 
ir 3,610 sužeista.

Amerikiečiai gi suėmė 4,-' 
680 vokiečių ir italų, pagro
bė 150 kanuolių, 45,000 mi
nu ir sunaikino bei išmušė 
iš veikimo 69 Ašies tankus.

27 Miliūnai “Užšaldyta” 
Kariniuose Darbuose

.. .... ........ <

Washington. — Žmonių 
Karinių Jėgų komisionie- 
rius Paul V. McNutt už
draudė būtinųjų karui pra
monių darbininkams apleis
ti vieną darbą ir eiti į kitą, 
jieškant didesnės algos. To
kiu būdu “užšaldyta” 27 
milionai žmonių dabarti
niuose kariniuose darbuose, 
taipgi ir farmose, kurios 
yra laikomos būtinąja karo 
laimėjimui pramone.

Bet leidžiama pereit į ki
tas karui svarbias pramo
nes, kur alga yra tokia pat 
arba mažesnė. Taipgi palie
kamas laisvas darbų keiti
mas paprastose, civilėse 
pramonėse.

Mirė Miliukovas
Berne, Šveic. — Praneša

ma, jog Francijoj kovo 31 
d. mirė prof. Paulius N. 
Miliukovas, 84 metų am
žiaus, buvęs Kerenskio lai
kinosios valdžios užsienių 
reikalų ministeris, po 1917 
m. kovo mėn. revoliucijos 
Rusijoj.

London, bal. 8. — Prane
šama, kad būriai Amerikos 
lėktuvų vėl išskrido bom- 
barduot nacius Europoj.

AŠIS DAR NESIKRAUSTO 
IŠ TUNISIJOS

šiaur. Afrika. — Talki
ninkų komanda nepatvirti
na pirmesnių radijo ir laik
raštinių pranešimų, būk vo
kiečiai pradėję oru lėkdint 
savo kareivius, ypač oficie- 
rius, iš Tunisijos.

Anglų admirolas Cunnin
gham užreiškė, jog nėra 
jokio ženklo, kad naciai 
pradėtų kraustytis iš Tuni
sijos.

Amerika Pakartoja: Jungtinės Tautos Tol Kariaus, Kol 
Privers Fašistų Ašį Besąlyginiai Pasiduoti

Madrid, Ispanija. — Is
panų fašistų užsienio rei
kalų ministeris, generolas 
grafas Gomez de Jordaną 
pareiškė, kad Ispanijos val
džia pasiruošus siūlyt ka
riaujantiems kraštams 
greitai daryti taiką, girdi, 
“teisingais pamatais.” Jis 
sakė, jog ir popiežius padė
tų susitaikyt.

(Suprantama, kad Hitle
ris ir Mussolinis, matyda
mi, kad jie bus sumušti, 
prašo Ispanijos diktatorių 
gen. Franko ir popiežių ra

Sovietai Atgriebė Svarbią 
Poziciją Kuban Srityje

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, bal. 17. — Maskvos radijo vidunaktinis 

pranešimas:
Bal. 15 d. mūsų lėktuvai įvairiuose sektoriuose sunai

kino bei sužalojo ne mažiau kaip penkis vokiečių tan
kus ir 30 trokų su kareiviais ir reikmenimis.

Kuban srityje (vakariniame Kaukazo kampe) sovie
tinė kariuomenė atmušė vokiečių kontr-atakas. Viena
me sektoriuje priešai, turėdami didesnį skaičių kariuo
menės, buvo užėmę aukštumą. Vakarop mūsų kariuo
menė nuvijo hitlerininkus ir atgriebė tą gana svarbią 
aukštumą.

Kitame sektoriuje du pulkai vokiečių pėstininkų su 
50 tankų padarė kelias kontr-atakas. Visos priešų 
kontr-atakos buvo atmuštos su dideliais jiems nuos
toliais.

Į pietus nuo Balaklejos vokiečiai viename sektoriuje 
kartotinai kontr-atakavo sovietinę liniją; mūsų kariai 
atmušė priešų kontr-atakas ir privertė juos pasitraukt 
atgal. Apie 300 vokiečių liko nukauta, keturi tankai ir 
dvi motorizuotos kanuoles išmušta „iš veikimo.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė apsitvirtino 
atimtose iš priešų pozicijose.

Šiaurvakariniame fronte viena mūsų artileristų gru
pė sunaikino penkis priešų fortukus ir išdaužė šešis 
atskirus jų apkasus.

Bal. 16. — Leningrado fronte sovietiniai lėktuvai su
naikino trylika vokiečių lėktuvų pačioje jų stovyklo
je.

Nacių ir Lenkų Propa
ganda prieš Sovietus 
London. — Berlyno ra

dijas skelbė, būk vokiečiai 
užtikę lavonus 10 tūkstan
čių lenkų oficierių, kuriuos 
būk Sovietai sušaudę ir pa
laidoję Smolensko srityje.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė griežtai užginčijo 
propagandiškus nacių me
lus, būk Sovietai sušaudę 
10,000 lenkų karininkų.

London. — čia esamos 
pabėgėlės lenkų valdžios 
karo ministeris gen. Marja- 
nas Kukielis sakė, kad 
Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius turėtų ištirt taria
mus Lenkijos oficierių žu
dymus Sovietuose.

(Berlyno radijas teigė, 
kad naciai leistų Tarptau
tiniam Raudonajam Kry
žiui tai tyrinėti. — Vadi
namas Tarptautinis Rau
donasis Kryžius daugiau- 

gint Jungtines Tautas tai
kytis su Ašim.)
HULL UŽREIŠKĖ: FA
ŠISTAI TURĖS BESĄLY

GINIAI PASIDUOT
Washington. — Jungti

nių Valstijų valstybės sek
retorius C. Hull griežtai at
metė Ispanijos fašistų pir- 
šimąsi į taikytojus ir pa
kartojo prezidento Roose- 
velto užreiškimą, kad 
Jungtinės Tautos tol ka
riaus, kol privers fašistų 
Ašį besąlyginiai pasiduot.

Didžiuliai Talkininkų 
[gabenimai į Afriką 
šiaur. Afrika, Talkininkų 

Štabas. — Nuo pernai lap
kričio 8 d., kada amerikie
čiai ir anglai įsiveržė į 
Šiaurinę Francūzų Afriką, 
jie iki šiol ten laivais įsi- 
gabeno jau daugiau kaip 
10 milionų 500 tūkstančių 
tonų karo pabūklų ir kitų 
reikmenų.

Fašistai nuskandino tik 
mažiau kaip pustrečio pro
cento iš tų talkininkų laivų, 
šia susidaro iš šveicariškų 
vokiečių ir dažnai patar
nauja nacių propagandai.)

Lenkai per savo spaudą 
Anglijoj v ė 1 pripliaupė 
skundų - pasakų apie, gir
di, milionų lenkų ištrėmimą 
į Rusijos gilumą. — Jie pri
skaito prie lenkų ir daugy
bę ukrainų ir baltarusių, 
kurie, užplūstant naciam jų 
žemes, persikraustė į So
vietų Sąjungą.
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Buvusio Amerikiečio, Antano Kve
daro Žodis Amerikiečiams

Šiomis dienomis gavome laišką, rašy- 
tą kadaise gyvenusio Amerikoje An
tano Kvedaro. Jis čia gyveno prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Tuomet jis bu
vo Laisvės bendradarbis. Dabar, kaip 

skaitytojas matys iš paties laiško, A.
Kvedaras gyvena ir veikia Tarybų Są
jungoje, laukdamas tos valandos, kurią 
mūsų tėvų kraštas bus išlaisvintas iš 
nacių okupantų priespaudos. Tuomet 
jis ir vėl, podraug su kitais lietuviais, 
grįžš numylėton savo gimtinėn Lietu
von. — Laisvės Red.

DRAUGAMS LAISVIEČIAMS
Šiuo metu man tenka gyventi Tarybų 

Socialistinių Respublikų Sąjungos pla- 
čiausiame krašte. Nuo pirmosios karo 
dienos, dėl savo tiesioginio darbo, man 
tenka darbuotis tarp plačios liaudies, 
tarp darbininkų, valstiečių ir inteligenti
jos, tenka susidurti su įvairių tautų žmo
nėmis. Visur ir visuomet matau, kaip 
sriauniai kasdienine vaga bėga gyveni
mas, kaip darbščių žmonių rankomis ku
riamos visokios gerybės, reikalingos 
kasdieniniam gyvenimui, valstybei ir ka
ro reikalams.

Vokiečiams iš pasalų sulaužius nepuo
limo sutartį, sudarytą tarp Vokietijos ir 
Tarybų Sąjungos ir netikėtai pradėjus 
kariauti, socialistiniame krašte visi kas 
tiktai buvo gyvas — seniai ir jaunuoliai, 
vyrai ir moterys — visi stojo ginti savo 
kraštą, savo žemę, savo tėvynę. Šimtai 
tūkstančių narsių vyrų su ginklu ranko
se kovoja frontuose, o tuo tarpu kasyk- 

■ lose, įmonėse ir laukuose likę jų tėvai, 
žmonos ir seserys gamina visa, ko rei
kia frontui. Visas kraštas čia, už fronto 
linijos, susiliejo vienon šeimon, kad ne
nuilstamai ir pasišventusiai dirbdami 

padėtų kariams karžygiams kautis fron
te su įžūliu nevidonu, vokišku grobiku. 
Reikia tik stebėtis iš viso krašto vienin
gos jėgos ir milžiniškų pastangų šventai 
išsivadavimo kovai. Čia, šioje kovoje 

pilnai atsiveria giliausia meilė tėvynei ir 
prisirišimas prie Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos metu užkariautų 
laimėjimų. Šimtamilijoninės masės, veda
mos vieno troškimo, jau pusantrų metų 
aršiai kaujasi su žiauriu priešu, kasdien 
padarydamos didelių nuostolių gyvajai 
priešo jėgai ir jo karo technikai. Ir ta 
žūtbūtinė kova eis tol, kol hitleriniai 

’plėšikai bus visiškai nugalėti, išvyti iš 
užimtų žemių ir visiškai sunaikinti. Ta
rybų Sąjungos jėgos, jos piliečių pastan
gos ir krašto ištekliai tą garantuoja.

Tarybų Sąjungoje visur viešpatauja 
rimtis ir atsidavimas savo darbui. Tai 
aiškiai rodo, ką gali Didžiosios Tarybų 
Sąjungos liaudis. Jei laike karo, šalyje 
viešpatauja darbas ir toks pilietiškų pa
reigų supratimas, jei krašte nėra jokių 
epideminių ligų,— tai yra be galo dide
lis pliusas. Tarybų Sąjungos liaudis su 
pasitikėjimu žiūri į savo ateitį. Ji visiš
kai pasitiki išmintinga, toli numatančia 
savo’ vadų politika,' pasitiki užgrūdintais 
kovotojais, Lenino-Stalino Partijos va
dais.

Dėl pačios mūsų tėvynės, Tarybų Lie
tuvos, reikia pasakyti, kad suėjo jau 
pusantrų metų laiko, kaip kruvinasis 

okupantas ir nevidonas Hitleris su savo 
grobuoniška armija, pasitelkę sau išda
vikus iš lietuvių tarpo, laiko pagrobę 

> brangiąją mūsų tėviškę, mūsų tėvų že
mę, ir šeimininkauja tenai, kaip tikri 
fašistiški uzurpatoriai. Jie smurtu įsi
veržė į Tarybų Lietuvą ir plėšia lietu
vių tautos turtus, plėšia visa, kas jos per 
ilgus metus buvo užgyventa ir sutaupy-

Užėmę Lietuvos šalį, vokiškieji ban-
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ditai pirmiausiai griebėsi smaugti vi- 
s£, kas buvo progresyvisko, naikinti lie
tuvių tautinę kultūrą. Jie uždarė nema
ža Lietuvos mokyklų ir kitų kultūrinių 
įstaigų, jie apiplėšė mūsų muziejus ir 
visas kitas mokslo įstaigas, jie sudegino 
ir sunaikino daug vertingiausių knygų. 
Lietuvių tautos sūnūs ir dukros įsitiki
no, kad hitlerininkų “naujoji tvarka” 
yra masinis žmonių žudymas, ramių gy
ventojų apiplėšimas, tūkstančių darbo 
žmonių išsiuntimas prie sunkių darbų į 
Vokietiją.

Vokiškieji fašistai atėmė lietuviams 
bežemiams ir mažažemiams žemę, kurią 
jie buvo gavę iš Tarybų Lietuvos val
džios. Visur jaučiamas trūkumas būti
niausių reikmenų, badas žiūri Lietuvos 
gyventojams į akis, o to pasekmėje — 
plačiai įsivyravo įvairių limpamų ligų 
epidemijos, kurios masiškai naikina gy
ventojus mūsų kaimuose, miestuose ir 
miesteliuose. Seniau Lietuva plačiu mas
tu išveždavo užsienin įvairius maisto 
produktus, kaip sviestą, kiaušinius, mė
są, o dabar patys Lietuvos gyventojai 
šitų produktų seniai nebemato. Viską 
sugrobsto okupantai. Negana to. Hitle
rininkai su pagalba saujelės lietuvių iš
davikų ir parsidavėlių kubiliūnininkų 

nori lietuvius padaryti brolžudžiais ir 
tam tikslui organizuoja būrius, kariškai 
apginkluoja ir siunčia kautis prieš Rau
donąją Armiją ir prieš pačius mūsų 
krašto lietuvius raudonarmiečius.

Daug įvairių šunybių pridarė okupan
tai mūsų kraštui. Bet artėja valanda, 
kuomet žlugs vokiečių galia. Mūsų ne
nuilstamieji drąsuoliai kariai raudonar
miečiai fronte ir partizanai užnugaryje 
kasdien naikina okupantus ir pagaliau 
jie bus sumušti. Išnyks tie mūsų krašto 
grobikai, kaip rudenį išnyksta įkyrios 
musės.

Kas liečia mane asmeniškai, tai, mano 
prieteliai ir anų senų laikų pažįstamie
ji, galiu nedvejodamas pasakyti, kad esu 
visiškai sveikas, esu geros nuotaikos, 

gyvenu laimingai ir kiek išgaliu veikiu, 
kad greičiau būtų įveiktas hitlerinis 
priešas.

Jei pirmiau, gyvendamas Lietuvoje, 
beveik kas žiemą turėjau dėl chroniško 
bronchito dažnai negalauti, nes po pir
mojo karo, 1918 m. grįždamas alkanas 
ir nuogas iš Vokietijos civilių belaisvių 
lagerių peršalau ir buvau sunkiai susir
gęs plaučių uždegimu, tai dabar čia, 
kontinentaliamė sausame klimate ir net 
prie neįprastų šalčių, visai gerai jau
čiuosi.

Per visą 30 metų, kai apleidau Jungti
nes Amerikos Valstybes, laikas nuo lai
ko pasisekdavo gauti ir pasiskaityti 
man brangią Laisvę. Juk ir aš Laisvės 
gyvenimo pradžioje, kiek anuomet turė
damas laisvesnio nuo kasdieninių darbų 
laiko esu ne vieną šimtą žodžių ir min
čių išdėstęs Laisvės puslapiuose. Dabar, 
matyt, daug kas iš Amerikoje anuomet 
gyvenusių darbuotojų ir mano pažįsta
mų jau išmirė arba pasitraukė iš viešo
jo gyvenimo. Mirusiems — mano skais
tus susikaupimas, o gyviesiems drau
gams — iš širdies linkiu sveikatas, iš
tvermės darbe ir pasisekimo drąsiai žen
giant į artimą ir mums brangų socializ
mo rytojų.

Per pastaruosius 20 metų laiko, kaip 
miškininkui, teko be pertraukos dirbti 
mūsų tėvynės miškuose. Tuos žaliuosius 
mūsų krašto turtus neblogai pažįstu ir 
žinau jų graudų stovį, o kiek sąlygos lei
do, tai esu visus tuos negalavimus kė
lęs viešumon. Prie Tarybų Lietuvos val
džios man buvo pavesta rūpintis miškais 
ir vadovauti miškų administracijos apa
ratui. Visa širdimi atsidėjęs, naudoda
masis daugmečiu patyrimu, buvau pra
dėjęs vaisingai tvarkyti, rūpintis grąžin
ti miškams priderančią garbę ir galy
bę. Bet, vos. metus, pažengus ta krypti
mi, mirtinas mūsų tautos priešas Hitle
ris nutraukė pradėtąjį darbą.

Baigdamas šį Jaišką, noriu pasidžiaug
ti, kad šiuo nepaprastu laiku man tenka 
laimė parašyti jums keletą žodžių. Iš 
visos širdies linkiu seniems pažįsta
miems, vienmiųčiams ir plačio Žagarės 
(Šiaulių apsk.) padangės bičiuliams pa
sisekimo. Ir dar linkiu visiems jums 
daug ir vaisingai pasidarbuoti darbo 
žmonių labui. Jūsų jau nemaža nuveikta, 
kuriant ir tvarkant darbo žmonių spau
dą, knygų leidyklą, organizuojant krū
von darbo žmones į jų organizacijas. 
Dirva vendai yra plati, mūsų laukia 
šviesus rytojus. Tad pirmyn!

Jūsų amžinai, . Ant. Kvedaras 
1942. XH. 19. m. Saratovas. 
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KURIOJE EUROPOS DALYJE TALKI-
NINKA1 KIRS FAŠISTINEI AŠIAI?

Amerikoje šiuo klausimu 
diskusijų mažai. Čia tik yra 
platus masinis reikalavi
mas, kad Amerika ir Angli
ja atidarytų antrą frontą 
Europoje prieš Vokietiją. 
Bet, kurioje Europos daly
je toks antras frontas turė
tų būti atidarytas, palieka
ma karo vadams ir eksper
tams.

Tačiau Europoje, taip va
dinamose “neutrališkose” 
šalyse, tokios diskusijos, 
matyt, virte verda. Ypatin
gai tokiose šalyse, kaip Šve
dija ir Šveicarija, kur yra 
pilna visokių “reporterių”, 
“karo eigos tėmytojų” ir 
“specialistų”, šitas klausi
mas nenueina nuo lūpų.

Apie tai rašo New York 
Times’o korespondentas G. 
H. Archambault iš Berno, 
Šveicarijos. Jo korespon
dencija tilpo bal. 11 d. 
Times’o laidoje.

Jis teigia, kad Hitleris 
jau spėjo gerai apginkluoti 
visus Atlantiko pakraščius. 
“Nežiūrint t o”, sako, 
“Jungtinės Tautos yra pa- 
siryžusios kirsti. Jos turi 
kirsti, nes jos nori karą 
pernešti ant Vokietijos že
mės. Bet kada? Ir kur? šie 
klausimai vyrauja visų gal
vose Europoje, nes jų atsa
kymas tiek daug reiškia 
Europai. Kada? Abelna 
nuomonė yra, kad karo 
veiksmai Tunisijoje priar
tins zero valandą. Kur? 
Tiktai vidurinis Jungtinių 
Tautų štabas težino ir tai 
yra paslaptis, kurią Hitle
ris vargiai sužinos.”

Bet spėjimų apie įvairias 
galimas vietas įsiveržimui, 
yra daug. Archambault 
bando jas palukštenti. Jis 
mano, kad įsiveržimas bus 
padarytas daugelyje vietų. 
Tai reikalinga, kad Hitleris 
negalėtų sukoncentruoti sa
vo jėgų vienon kurion vie
ton. Paskui'bus sprendžia
ma, kurį įsiveržimą plėsti, 
didinti, iš kurio išvystyti 
plačiausį antrąjį frontą, o 
kuriuos “pamiršti.”'

Atrodo, kad šitas prota
vimas yra gana logiškas. 

Tiktai pabandžius įvairias 
vietas bus galima patirti, 
kur yra parankiausia išvy
stymui didelių operacijų. 
Tiesiog Vokietijos nepa
sieksi. Reikia eiti per kitas 
šalis. Talkininkų armijos 

pasirodymas tose šalyse pa
rodys, kaip vietiniai žmo
nės atsineša, kiek jie nusi
statę prieš nacius ir pasi
rengę padėti tai armijai.

Europą reikia imti iš 
dviejų pusių. Viena jos pu

sė yra iš Viduržemio jūros. 
Ten Italija, ten netoli Bal
kanai. Ta jos pusė gali būti 
prieinamiausią, nes ji, gir
di, yra “minkščiausia.” Ita
lai pasirodė nenorį kariauti 
už Hitlerio dominaciją Eu
ropoje ir už savo kruvinuo
sius prispaudėjus. Italija 
galinti būti greitai išmušta 
iš karo. Balkanuose žmonių 
nepasitenkinimas taip pat 

esąs labai didelis. Jie lau
kia talkininkų armijų pa
sirodymo.

Iš Viduržemio jūros gali
ma veržtis taipgi per Fran
ci ją, arba per Ispaniją. 
Ypatingai Franci j a laukia 
išlaisvinimo iš nacių jiems 
užkarto Petain-Laval reži
mo.

Antroji Europos pusė gu
li prie šiaurinio Atlantiko. 
Iš Anglijos galima persi
kelti ir užpulti Norvegiją, 
kurią naciai okupavo pra
džioje karo. Norvegijos 
žmonės ištroškusiai laukia 
išlaisvintojų. Tai nėra jo
kia paslaptis nei patiems 
vokiečiams okupantams. 
Bet už tai, Hitleris tą Eu
ropos pakraštį esąs smar
kiai apdrutinęs.

Kiekviena vieta turi savo 
pliusų ir minusų. Vienas 
dalykas aiškus, būtent: vil
kinimas antro fronto ati
darymo nebetarnauja Jung
tinėms Tautoms. Vilkini
mas tiktai duoda laiko Hit
leriui sustiprinti apdrūtini- 
mus tose vietose, kurios yra 
galimybėmis Jungtinių 
Tautų armijų įsiveržimui 
Europon. Tam jis panau
doja milijonus pavergtų 
žmonių. Pavyzdžiui, sako
ma, kad nuo to laiko, kaip 
Amerikos ir Anglijos armi
jos pasirodė šiaurinėje Af
rikoje, Hitleris sumobiliza
vo kelius šimtus tūkstančių 
okupuotų kraštų žmonių ir 
pastatė juos prie apginkla
vimo Viduržemio jūros eu
ropinio pakraščio — Itali
joj, Francijoj. Jis žino, kad 
pasibaigus karui Afrikoje, 
Anglija ir Amerika nelai
kys ten didelių armijų be 
užsiėmimo.

Taigi, Amerikos žmonių 
reikalavimas atidarymo an
tro fronto Europoje yra 
reikalavimas karo laimėji
mo labui.

JAPONAI SUSIDRŪTINO

Rommel’is Bėga
Mūsų armijos stumiasi 

pirmyn Afrikoj, ir kada sa
kau mūsų armijos, tas rei
škia • visas tris: britų, 
francūzų ir amerikiečių. Jų 
vėliausi veiksmai buvo pir
mos rūšies talka. Aną die
ną, kada britų aštuntoji ar
mija atakavo Rommel’io vė
liausią poziciją pakraštyje, 
Amerikos antrasis korpu
sas atakavo jį iš šono to
liau į šiaurę. Riommeli’s tu
rėjo vartoti daugelį savo 
vyrų ir tankų sulaikymui 
mūsų pulkų nuo prasimuši- 
mo. Bet jų neturėjo pakan
kamai išsilaikyti abiejose 
vietose tuo pačiu laiku, ir 
britai prasimušė. Ir tas ne 
sykį pasikartos per 175 my
lias, pakol jis pasieks Bi- 
zertę.

Rommel’is jau seniai ve
da abiejų —vokiečių ir ita
lų pulkus, ir kada jam se
kėsi, tai vokiečių propagan
da jį populiarizavo, bet da
bar propagandistai Berlyne 
sako neutralių šalių repor
teriams, kad Tunisija tikrai 
Italijos karo teatras, ir kad 
Rommel’is yra tik tam ti
kros dalies vadas po vy
riausiu italų vadu. Vokie
čiai pasisavina pergales, 
bet nori kaltinti italus už 
nepasisekimus.

Tunisija dar nepaimta, 
tenai dar įvyks sunkių mū
šių, ir teks mums daug nu
stoti, pakol Rommel’į paga
liau prispausim prie jūrų, 
ir kada priešas bus praša
lintas iš Afrikos. Prieš mus 
dar stovi didesnis darbas, 
Eūropos invazija. Bet pra
eitose trijose savaitėse mū
sų armijos atliko tikrai pui
kų darbą.
Kova Prieš Aukštas Kainas

Čionai namie, valdžios į- 
I staigos baigia detalius iš
pildymui prezidento Roose- 
velto naujo įsakymo įšaldy
ti algas ir kainas. Nėra jo
kios abejonės dėl jo inten
cijos — atsilaikyti prieš in
fliaciją; ir vienas būdas tai 
padaryti, prezidentas pa
reiškė, yra nebandyti tei
sintis, kodėl negalima išlai
kyti linijos prieš infliaciją. 
Visos reikmenys, kurios lie
čia gyvenimo prekes, turės 
kainų lubas. Algos nebus 
keliamos — išskyrus pagal 
“little steel formulą”,' kuri 
reiškia, kad jas negalima 
pakelti daugiau kaip 15% 
virš to, kiek buvo pradžioje 
1941 m. Ir niekas negali 
samdyti darbininką į kito
kį darbą, negu tas, kurį jis

sėkmingai vesti karo pa
stangas.

Prezidentas sakė, kad 
prieš-infliacijos programa 
yra kaip trijų kojų kėdė— 
tos kojos yra, kontroliavi
mas algų, kontroliavimas 
maisto kainų, racijonavi- 
mas ir pagaliau taksavimas 
ir taupymas. Dar paskutinę 
koją reikia sustiprinti.

Dabar, įšaldymas kainų 
gal reiškia sunkumus dau
geliui žmonių, įšaldymas al
gų kitiems, bet kas būtų, 
jeigu mes leistume kainoms 
kilti? Gal gyvenimas ne 
toks geras, kaip buvo, bet 
geresnis negu bet kur ki
tur. Ne visi tą suprantame.

Kai kurie stebėtojai, ku
rie spėjo, kad amerikiečiai 
neišsilaikys, tikrai klydo. 
Prieš racijonavimą kenuotų 
vaisių ir daržovių, kuris 
prasidėjo kovo 1 d., kai ku
rie pranašavo, kad tai per 
komplikuotas ir netinka
mas dalykas. Bet žmonės 
tuoj priprato prie jo. Ka
da racijonavimas mėsos ir 
riebalų prasidėjo, pesimis
tai vėl sakė, kad negalimas 
daiktas. Pirmoms kelioms 
dienoms įvyko visokių ne
supratimų, bet dabar jis 
veikia — ne kuopuikiausia, 
bet beveik visur gana gerai. 
Turime suprasti, kad tai 
geriau, negu leisti tiems su
pirkti visą mėsa, kurie turi 
daugiausia laiko ir dau
giausia pinigų.

Šis įrodo, kad ne daugelis 
žmonių šioje šalyje mano, 
kad šis karas reiškia ne
vartojimą savo automobi- 
liaus, arba racijonavimą 
sviesto. Japonai pranašavo, 
kad mes negalėsime pergy
venti visų karo sukrėtimų, 
kad mes per daug mėgsta
me luksusuč — Amerikos 
gyvenimo standardą — tiek 
daug, kad mes greičiau pra
lošime karą, negu jų atsi
sakysime. Dar vienas įro
dymas, kad vokiečiai ir ja
ponai klysta savo nuomonė
se.

Elmer Davis, 
OWI. direktorius.

Benld, III.

KISKOS SALOJ
Washington. — Japonai 

pristatė daugiau priešlėktu
vinių kanuolių ir kitų apsi
gynimo įrengimų Kiskos ( 
saloj, nors Amerikos laku- ! dabar dirba, tik, jeigu tokis 
nai nuolat ją bombarduoja.:darbas būtų reikalingas pa-

Oficialią! pradedamas Antrosios Kąro Paskolos kampaniją, pręz. Rooseveltas 
pardavė $25 vertės kąro bona Jonui Pynę, Baltojo Namo tarnautojui. Dešinėje sto
vi iždp sekretorius Henry Morgenthau.
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Mūšy LDS 63 kp. išrinko 
komitetą rinkti aukų Sovietų 
Sąjungai gelbėti. Į komitetą 
įėjo W. Mitchulis ir N. Bart
kus. Aukavo sekamai:

Po $5: LDS 65 kp., ir SLA 
155 k p.

Po $2: W. ir U. -Mickalai- 
čiai, J. ir B. Janulevičiai, J. 
ir M. Miliauskai.

N. Bartkus, $1.50.
Po $1 : J. Ditchman, J. ži-

linski, H. Mikulaitis, J. Ackis, 
S. Katauski, Wm. Mitchell, 

• Wm. J. Bagdaski, K. Baniulis, 
! Wm. Baltrušis, J. Yurelionis, 
A. Marčiulynas, S. Vaitavich, 
J. Y u rash i us.

Po 50c: F. Lankutis, J. Si
manaitis, P. Beliunas, M. Pa
pievis, J. Abrom, M. Tenikat, 
J. Ambrazaitis, F. Papievis, A. 
Ruibis, A. Žilienė, D. Pasero. 
A. Lijonis, K. Urbutis, A. Vil
kas, A. Andriulis, J. Macelis, 
J. Guzeviče, K. Grazeviče ir 
W. Wencevice. Viso $40.

Tariame širdingai ačiū.
Aukų Rinkimo Komitetas.

Vitaminas A yra kūnui abel- 
nos atsparos prieš blogumus 
ramsčiu, stiprina akis, augan
čiam padeda augti. Jo dau
giausia randasi žuvų aliejuje, 
paskiau svieste, špinakuose, 
riešutuose, žaliose morkose, 
žuvies kepenyse, kiaušiniy try
niuose. Po mažiau kitam mais- y4 
te.
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MOKSLININKAS TOMAS JEFFERSON
Užtikęs gerą knygą, Jef
fersonas ne tik sau pirkda
vo, bet ir draugams siųsda
vo jos egzempliorius.

Jo surinktas asmeninis 
knygynas sudarė branduolį 
ir valdiškam Jungtinių 
Valstijų Kongreso Knygy
nui (Congressional Libra
ry), didžiausiam visoje 
Amerikoje.

Akyliausias Mokslo 
Sekėjas

Šalia ugningo pasišventi
mo kovai dėlei amerikiečių 
laisvės, tačiau, labiausiai 
žavėjosi mokslo pažanga 
chemijoj, medicinoj, botani
koj ir zoologijoj. Jis ir pats 
darydavo' mokslinius tyri
mus, kiek tai buvo galima. 
Jeffersonas buvo šiltas 
amerikiečių mokslininkų 
draugas ir patronas tais 
laikais.

Kada tapo išrasta čiepai 
nuo rauplių, dvasiškiai 
prakeikė tą išradimą kaipo 
“raganišką bei velnišką” ir 
gąsdino visokiomis nelai
mėmis ir baisenybėmis 
žmones, kurie eitų čiepytis.

Jeffersonas, rodydamas 
mokslinę drąsą, nuėjo ir 
įsičiepijo Philadelphijoj, 
nors dar nebuvo gana pati
krinta, kaip čiepai saugo 
nuo rauplių.

Naujus mokslinius atra
dimus Jeffersonas sekė to
kiu gyvu smalsumu, kaip į 
naujienybes linkęs berniu
kas.

Būdamas Amerikos pa
siuntiniu Paryžiuje, 
Jefferson as per vi
są miestą ėjo pasižiūrėt 
mašinos laivui varyti ir 
pats siūlė pagerinimus tai 
mašinai.—Vieninteliai tais 
laikais žinomi laivų varik
liai buvo tik vėjai ir irklai.

Jis gėrėjosi išrastais ta
da fosforiniais degtukais ir 
pagerinta lempa.

Išradėjas
Jeffersonas išrado pato

bulintą plūgą, kuris ir bu
vo naudojamas jo laukams 
arti. Jis padirbdino einantį 
ratu aukštyn ir žemyn, 
ranka varomąjį keltuvėlį 
(dumwaiterį) iš skiepo į 
valgomąjį kambarį; ir sve
čiai galėdavo kiekvienas 
pasiimt tinkamo sau už
kandžio ar gėrimo nuo to 
keltuvėlio; tad nereikėdavo 
pertraukt pasitarimų dėl 
užkandžių.

Kitas Jeffersono išradi
mas tai prietaisas, kad vi
duj būdamas gali visuomet 
matyti, kurion pusėn vėjas 
pučia.

Jeffersono rūmai Monti- 
celloj tai buvo savotiškas 
mechaniškų išradimų mu- 
zėjus.

Stalas, prie kurio Jeffer- 
; sonas parašė Nepriklauso
mybės Pareiškimą, buvo 
padirbtas pagal Jeffersono 
braižytą planą.

Savo ūkyje Jeffersonas 
įvedinėjo naujus pasėlius ir 
mokslinius pagerinimus. 
Jis ištyrė, kokie javai ge
riau užderi, pasėjus juos 
po kurių kitų javų, ir ragi
no amerikiečius metai iš 
metų keisti pasėlius tame 
pačiame plote dėl geresnio 
derliaus, tačiaus, atydžiai 
žiūrint, kur ir kam žemė 
tinka.

Čia pasikalbėsime apie 
Tomą Jeffersoną kaip apie 
mokslininką, išradėją, me
nininką ir žmogų. Nes jau 
praeitą savaitę Laisvėje il
game straipsnyje buvo ap
rašyta Jeffersono darbai 

„ kaipo kovotojo už Amerikos 
laisvę. Be to, skaitytojas 
ras gerą bendrą Jeffersono 
biografiją ALDLD knygo
je “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai. ”

Jeffersonas visą savo am
žių mokėsi, studijavo. O jis 
gana ilgai gyveno—83 me
tus. Jis ir Benjaminas 
Franklinas, kitas iš garsių
jų Amerikos Respublikos 
tėvų, buvo plačiausiai apsi
švietę tos gadynės žmonės 
savoje šalyje. Žymėtina, 
jog ir Franklinas ilgai gy
veno — 84 metus.

Beje, esama nuomonės, 
kad įdomavimas mokslu, li
teratūra ir kitais žinijos 
dalykais tarnauja žmogaus, 
amžiui pailginti.

Smuikininkas ir Poezijos 
Mėgėjas

Jeffersonas buvo muzikos 
mylėtojas, ir nors visuomet 
užsiėmęs politiniais reika
lais, tačiau surasdavo tam 
menui laiko. Jis pirm auš
ros atsikeldavo ir iki pusry
čių taip ryžtingai lavinda- 
vosi griežti, kaip asmuo no
rįs tapti profesionaliu mu
zikos artistu. Savo sodybo
je Monticello, Virginijoj, 
jis vienu tarpu laikė ir ita
lą muzikos mokytoją. Jeigu 
pas jį pasitaikydavo dai
nuojančių svečių, Jefferso
nas su dideliu pamėgimu 
pritardavo, g r i e ž d amas 
jiem smuiku.

Jis atmintinai žinojo daug 
gražių bei reikšmingų eilė
raščių ir entuziastiškai jų 
padeklamuodavo draugiš
kose sueigose.

Jeffersonas pats suplana
vo savo sodą su gėlių dar
želiais, paskirdamas tam ti
krą vietą kiekvienam me
džiui, medeliui ir žolynui.

Jis buvo didelis mėgėjas 
gėlių ir arklių; turėjo ir 
briedžių žardį; prisipildavo 
kišenius grūdų, eidavo į 
žardį, susišaukdavo brie
džius ir iš savo rankos juos 
šerdavo. Jis taip pat buvo 
medžioklės sportininkas.

Jeffersonas įdomavo pie- 
šyba; būdamas Europoj, 
lankydavo paveikslų galeri
jas ir priragino istorinį 
Amerikos piešėją Johną 
Trumbullą važiuot Italijon 
ir bent vienus metus studi- 
juot genijališkų jos tapyto
jų pagamintus paveikslus.

Pirmutinis Amerikos 
Architektas

Rimti kritikai yra pripa
žinę Jeffersoną pirmutiniu 
Amerikos architektu, staty-; 
bos meno žinovu. Pagal jo 
planus pastatyti Virginijos 
Universiteto rūmai dar ir 
šiandien yrh pasigrožėji
mas architektūros žino
vams. O Massachusetts Is
torinė Draugija turi dau
giau kaip 300 Jeffersono 
architektinių braižinių.
Jo Knygynas — Kongreso 

• Knygyno Branduolys
Jis turėjo nepaprastą 

prisirišimą prie knygų ir 
žymią dalį savo įplaukų 
praleisdavo joms pirkti.

Tai Jeffersono sumany
mu buvo Jungtinėse Valsti
jose įvesta šimtinė-dešimti- 
nė pinigų sistema '— skirs
tant dolerį į šimtą centų, 
vietoj senosios, gremėzdiš
kos anglų pinigų sistemos.

Jeffersono “Pastabos apie 
Virginiją” tai tikra savo 
laikų enciklopedija prakti- 
kinių žinių apie tą jo gim
tąją valstiją.

Jo pagaminta mokslinė 
programa Virginijos Uni
versitetui buvo tokia tiksli 
ir vykusi, kad ją užgiriu ir 
žymiausi šiandieniniai švie
tėjai.

Jo Būdas
Jeffersonas, aukšto ūgio, 

liesas ir rusvaplaukis, ne
puldavo tuojau į glėbį kiek
vienam nepažįstamam žmo
gui, pirmą kartą jį susiti
kęs; bet geriau susipažinęs 
ir patyręs žmogaus vertę, 
jis buvo nuoširdus ir pasto
vus draugas. O su draugais 
Jeffersonas ir pajuokauda
vo ir kartais įsigerdavo.

Jeffersonas kaipo kalbė
tojas buvo vidutinis, nė ar
tistiškas. Jam labiau patik
davo faktais kalbėti ir kas 
reikalinga rimtai įrodinėti, 
o ne savo gražiakalbyste 
klausovus jaudinti.

Asmeniniuose ginčuose 
Jeffersonas nesikarščiuoda- 
vo, vengdavo įžeist priešin
gai manantį žmogų, ir 'kur 
anas turėdavo bent kiek 
tiesos, tai Jeffersonas pri
pažindavo. Tokiu būdu jis 
įtikino ir savo pusėn pa
kreipė ne vieną buvusį jo 
priešininką.

Visai svetimas Jėfferso- 
nui dalykas buvo bet koks 
asmeninis pasipūtimas. Jis 
mylėjo ypač paprastus žmo
nes, lygiai baltuosius, kaip 
ir negrus.

Tomas Jeffersonas, pre
zidento Roosevelto pavadin
tas laisvės apaštalu, kuk
liai, be pasididžiavimo nu
ėjo ir į amžinybę. Parašy
toje sau antkapėje Jeffer
sonas praleidžia net tai, 
kad jis aštuonerius metus 
buvo Jungtinių Valstijų 
prezidentas. Savo antkapė
je jis tikisi, kad žmonės at
simins jį tik dėl šių trijų 
darbų: kad jis parašė Ame
rikos Nepriklausomybės 
Pareiškimą, kad Virginijos 
seimelyje pravedė religinės 
laisvės įstatymą ir kad jo 
pastangomis buvo įsteigtas 
Virginijos Universitetas — 
dvasinės laisvės žibintas.

V, T.

Sako, kad Japonai Sutelkę 
Stiprias Jėgas Atakai

Prieš Australiją

Washington.—Vienas ka
rininkas, atstovaudamas 
generolo MacArthuro nuo
monę, tvirtina, kad japonai 
tikrai subūrę pavojingai di
deles savo laivyno ir lėktu
vų jėgas salose nepertoli 
nuo Australijos. Jis ginči
jasi su Jungtinių Valstijų 
laivyno sekretorium Fran
ku Knoxu, kuris sakė, kad 
japonai neturi didelių karo 
jėgų toje srityje.

Generolo MacArthuro 
nuomonės reiškėjas teigė, 
kad japonai ten Truk sri
tyje sutelkę 250 tūkstančių

Tryptofanas ir Vitami
nas A prieš Kokliušą

Daugybė kūdikių kas me
tai serga kokliušu (whoop
ing cough) ir didelis skai
čius jų miršta nuo šios li
gos. Bet tūkstančiai kūdi
kių gyvybių galėtų būti iš
gelbėta, jeigu jų valgomam 
maiste būtų užtenkamai vi
tamino A ir tryptofano. — 
O tryptofanas yra viena iš 
dešimties amino rūkščių, iš 
kurių susidaro proteinų- 
baltimių valgiai, kaip kad 
mėsa, pienas, kiaušiniai, 
žuvis.

Vitaminas A ir tryptofa
nas taipgi prisideda prie 
apsaugos nuo pavojingų su
žeidimų . karinėmis nuodų 
dujomis.

Rochesterio Universiteto 
mokslininkai, profesorė Au
gusta B. McCoord, dr. 
Katsampes ir kiti tyrė ko
kliušo perus ant žiurkių ir 
kitų gyvuliukų. Jie tyčia 
apkrėtė žiurkes tos ligos 
bakterijomis.

žiurkės, kurioms stokavo 
vitamino A, išdvėsė nuo 
kokliušo; o kitos žiurkės, 
kurių kepenyse buvo užten
kama šio vitamino atsarga, 
išliko gyvos. Į pastarųjų 
maistą, pirm darant šį ty
rimą, buvo primaišyta gau
sa žuvų kepenų aliejaus 
(cod liver oil), kuris yra 
labai turtingas vitaminu A, 
o taipgi įvalias turi vitami
no D.

Vitamino A apsčiai yra 
šviežiuose, žaliuose ir gel
tonuose, vaisiuose ir daržo
vėse, svieste, piene, jautie
noj, kiaulienoj, avienoj, ke
penyse, kiaušiniuose ir čie- 
lųpse kviečiuose.

Bęt jeigu maistui trūks
ta tryptofano, tai menkai 
tesikaupia kepenyse vitami
nas A; tada .gyvūnas ir 
miršta nuo kokliušo. Tatai 
buvo raportuota* Amerikos 
Chemikų Draugijos suva
žiavime praeitą savaitę De
troite.

Nėra abejonės, jog to vi
tamino ir tryptofano stoka 
panašiai veikia žmogų, 
kaip ir tirtuosius gyvūnus,

Taipgi suprantama, jog 
vitaminas A ir trypofanas 
tarnauja kaipo atspirtis ir 
prieš bent tūlas kitas ligas.

Kreditas Kiaulienai
Profesoriai Brady ir Shaw 

iš North Carolines Valsti
jos Žemdirbystės Kolegijos 
davė suvažiavusiems Ame
rikos chemikams entuzias
tišką pranešimą apie kiau
lieną; sako:

Kiaulė duoda daugiau mė
sos, negu bet kuris kitas 
naminis gyvulys, lyginti su 
suėdamu maistu. Kiaulės 
kūnas yra stebėtina dirbyk- 
la, kuri gamina ir sukrau
na pilnus proteinus-balti- 
mius (su tryptofanų ir kito
mis amino rakštimis). 
Kiauliena taipgi yra tur
tinga daugeliu B rūšies vi
taminų, kurie, be kitko, 
naikina ir kenksmingąsias 
chemines rūkštis žmogaus 
kūne. N. M.

tonų vien prekinių-trans- 
porto laivų ir turi galingas 
karo laivyno jėgas už pus
trečio tūkstančio mylių nuo 
Australijos. Tai japonų lai
vynas, girdi, galėtų per tris 
dienas pasiekt Australiją.

LIFE IR WILLKIE APIE SOVIETUS
Vis daugiau amerikiečių 

palankiai žingeidauja So
vietais. Įdomauja jais ypač 
Amerikos kareiviai, jų tė
vai, broliai, seserys ir žmo
nos. Jie ir jos žino, kaip 
Sovietų kariuomenė ir žmo
nės spindinčiais ir galin
gais žygiais prieš nacius 
apsaugojo šimtus tūkstan
čių amerikiečių gyvybių.

Tokie laikraščiai, kaip 
N. Y. Daily News, Chicago 
Tribune, Hearsto geltonla- 
piai milionais egzempliorių 
pumpuoja fašistinę propa
gandą prieš Sovietų Sąjun
gą. Aplink rudai-juodąją 
Ašį besisuką rateliai tebe- 
gąsdina žmones Sovietais.

Bet šviesos spindulys per
veria tamsios propagandos 
dūmus ir pasiekia Ameri
kos žmogų. Vidutinis ame
rikietis žingeidauja Sovie
tais.

ISTORIJOS APLEIDIMAS
MŪSŲ KRAŠTO MOKYKLOSE
New Yorko Times apklau

sinėje septynis tūkstančius 
studentų 36-se Amerikos 
universitetuose ir surado, 
kad daugelis jų nežino net 
žymiausių faktų savo šalies 
istorijoje. Taip antai:

25 procentai tų studentų 
nežino, jog Lincolnas buvo 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas laike Civilio Ęaro; 
30 procentų jų nežino, kad 
Woodrow Wilson buvo pre
zidentas Pirmojo Pasauli
nio Karo metu.

Dabar, kai minima Jef
fersono dviejų šimtų metų 
gimimo sukaktis, 84 iš kiek
vieno šimto tų studentų, 
negalėjo pasakyt bent po
ros iš Jeffersono žymiųjų 
nuopelnų amerikinei demo
kratijai.

“Daugelis pirmamečių 
studentų mūsų kolegijose, 
matyt, neturi nė mažiausio 
supratimo, kaip mūsų šalis 
atrodo,” rašo Times: “Stu
dentai nežino net tokių pa
matinių dalykų, kaip Tei
sių Biliuje užtikrintos žmo
nėms laisvės. O dauguma 
šių kolegijų studentų visai 
dar neseniai mokėsi Ameri
kos istorijos vidurinėse mo
kyklose’ (high schoolėse).

Bent savo krašto istorija 
ir geografija yra pamati
niai apšvietos dalykai kiek
vienam žinoti. Be jų dažnai 
būtų nesuprantamos net 
laikraštinės žinios.
Netikęs ir Tikęs Istorijos 

Mokymas
Nusenęs istorijos moky

mo supratimas buvo įkalt 
studentui galvon kuo dau
giausiai vardų ir metų, ka
da kas atsitiko. Tinkamas 
gi istorijos pažinimas rei
kalauja nušvietimo, dėl ko
kių ekonominių, politinių 
bei visuomeninių priežas
čių kas įvyko. Tačiaus, rei
kia galvon įsidėti ir svar
biųjų istorijos veikėjų var
dus ir žymiųjų įvykių me
tus. Šie dalykai tarnauja 
kaipo punktai, su kuriais 
rišasi kiti istoriniai daly
kai. Atsimenant tokius var
dus ir įvykius, geriau pasi
laiko atmintyje ir daugiau 
tos rūšies žinių, gaunamų 
iš skaitymo ir politiniai-is-

Tai žymia dalim todėl 
tūli komerciniai laikraščiai 
ir žurnalai pradėjo duoti 
žmoniškesnių žinių apie So
vietų Sąjungą, kad paten
kint amerikiečių susidomė
jimą tuom kraštu.

Štai savaitinis žurnalas 
Life, turįs apie keturis mi- 
lionus prenumeratorių bei 
pirkėjų, pavedė ištisą savo 
laidą, 116 puslapių, (kovo 
29) vien tik raštams apie 
Sovietus ir sovietiniams pa
veikslams; ir tas Life nu
meris buvo greičiau išpirk
tas negu paprastai.

LAIŠKAI
Po to Life gavo daugybę 

laiškų nuo skaitytojų su 
atsiliepimais. 80 iš kiekvie
no šimto laiškų giria Life 
už tą numerį. Dienraštis 
St. Louis Post-Dispatch dėl 
jo rašo:

“Parodydami mums ru- 

torinių kalbų klausymosi.
Taigi net “sausas įsikali

mas” galvon žymiųjų var
dų ir įvykių nėra visai 
bergždžias darbas. Jis gali 
patarnaut kaip viso am
žiaus kraitis protiniai ir vi
suomeniniai gyvam žmo
gui.

Mąslus pilietis, pažįstąs 
praeitį iš istorijos, teisin
giau gali jos šviesoje su
prasti ir dabartinius įvy
kius. J. C. K.

KAIP SOVIETAI MINĖJO 
TOMA JEFFERSONĄ

Sovietų Sąjungos radijas 
ir spauda balandžio 13 d. 
taip pat minėjo 200 metų 
sukaktį nuo Tomo Jefferso
no gimimo. Sovietiniai laik
raščiai įtalpino straipsnius 
apie to didžio amerikiečio 
gyvenimą ir kovas. Vyriau
sybės dienraštis Izviestija 
išspausdino I. Jermaševo 
straipsnį, kuris sako:

“Tomas Jeffersonas pir
mutinis pakėlė vėliavą už 
Amerikos laisvę ir nepri
klausomybę nuo Anglijos. 
Jis giliai pasitikėjo savo 
žmonėmis.”

Jeffersonas pasiliko išti
kimas laisvės idealams ir 
po karo laimėjimo dėlei ne
priklausomybės, kuomet ei
lė kitų sukilimo prieš Ang
lijos monarchiją vadų pas
kui pasirodė demokratijos 
priešais. Tikrumoje, po ka
ro laimėjimo prieš Angliją, 
prasidėjo pati sunkiausia 
Jeffersono kova žmonių lai
svei apginti nuo naminių 
jos priešų ir anglų kara
liaus agentų.

Jeffersonas, būdamas 
Jungtinių Valstijų atstovas 
Franci jai pirm Francūzų 
Revoliucijos, padėjo fran- 
cūzams pasigamint ir de
mokratinę Francijos Res
publikos konstituciją, kaip 
primena Izvestijų straip
snis. Sako:

“Jeffersonas buvo neat
laidus kovotojas prieš atža
gareivių ratelius, kurie pa
skui susidėjo į federalistų 
partiją (Amerikoj). Jis ge
rai žinojo, kad tam tikri 

(Tąsa 4-tame pusi.) 

sus kaipo žmones, prade
dant nuo Stalino ir bai
giant paprastu rusu, jūs 
daugiau patarnavote suly
dymui Jungtinių Tautų vie
nybės^ negu visi tų šalių 
ambasadoriai būtų galėję 
tatai padaryti per ištisus 
metus.

“Life redaktoriai gavo 
(ir išspausdino) buvusio 
ambasadoriaus Davies’o at
virus atsakymus į klausi
mus, kurie dažniausiai su
kelia amerikiečiams galvo
sūkį, pamąsčius apie Rusi
ją.

“Life žurnalo kas savaitę 
išsiplatina apie keturis mi- 
lionus egzempliorių, o jį 
skaito dar kelis kartus dau
giau žmonių. Taigi ši spe- 
cialė Life laida padarys gi
lios įtakos amerikiečių mąs
tymui... Sveikiname Life ir 
jos redaktorių, Henry R. 
Luce!”

Pats Life redakciniame 
straipsnyje balandžio 19 d. 
dėl to sako:

“Visai nestebėtina, kad 
Life nupieštas Rusijos žmo
nių ir jų kultūros paveiks
las abelnai darė gerą įspū
dį. Juk rusai yra draugiš
ki, energingi žmonės, sie
kią aukštesnių dalykų—la
bai panašūs į mus” (ame
rikiečius .

O kas sudarė tą nedidelę 
mažumą, kuri peikė Life 
už, girdi, “komunistinę” 
laidą? Nagi, tokie, kaip 
Brooklyno klerikalų savait
raštis Tablet, turavojęs fa
šistiniam Krikščionių Fron
tui ; Chicagos Journal of 
Commerce ir kiti atžagarei
viai bei tamsūnai, kurių at
siliepimus Life vadina “ap- 
opletiškai” (nuomariškai) 
piktais.

KNYGOS APIE SSRS
Buvusio Amerikos amba

sadoriaus Davies’o knyga 
“Mission to Moscow” apie 
Sovietus turėjo labai dide
lio pasisekimo Amerikoje.

Dabar Wendell Willkie 
parašė naują knygą, “One 
World”, daugiausiai liesda
mas Sovietų Sąjungą. Ir 
amerikiečiai taip godžiai ją 
perka, užsisakydami iš ank
sto, kad leidėjai nepaspėja 
tos knygos gana prispaus- 
dint. Dar niekados jokia 
knyga visoj Amerikos isto
rijoj nebuvo taip daugme- 
niškai užsisakoma ir perka
ma, kaip ši Willkie knyga. 
Tik per penkias dienas pa
eiliui iki balandžio 13 d. 
224 tūkstančiai amerikie
čių atsiuntė leidėjams pini
gus už tą knygą, dar be
laukdami jos iš preso.

Tai naujas įrodymas, ko
kiu greičiu auga amerikie
čiuose susidomėjimas So
vietais.

New Yorko valstijos švie* 
timo komisionierius George 
D. Stoddard, kalbėdamas 
Jeffersono sukakties minė
jime, sakė:

Paskutiniu laiku mes 
matėme Rusijoj, kad žmo
nių minios gali iŠ savo tarpo 
išvystyti tikrus vadus mene 
(dailėje), moksle, technolo
gijoj ir valdžioje”

Galima tik pridurt: O ku
rie to dar nematė, tai šim
tais tūkstančių skubi pa
matyti.

.. J. C. K.
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(Tąsa)
. Knapsėdamas, aš priėjau prie juodojo 
grabo. Iš vienos pusės jis buvo apipusty- 
tas smėliu, iš kitos — matėsi jo trum
putės storos kojelės, tarytum kas būt jį 
pakreipęs, stengdamasis pakelti. Aš at
sisėdau ant grabo krąšto, galukojy, ir 
apsidairiau: kauburiuotose kapinėse bu
vo pristatyta daugybė pilkų kryžių, iš- 
tysę šešėliai užgulė kapus, apsikabinę jų 
šeriuotas kalvas. Kur-ne-kur, pasiklydę 
tarp kryžių, dunksojo laibi, sukembę ber
želiai, savo šakomis jungdami išsisklai
džiusius kapus; pro jų šešėlių nėrinį ky
šojo žolelės — šitie pilki ražai užvis klai- 
kesniai! Lyg sniego pusnis pakilo į dan
gų cerkvė, iš tafpu debesų šviečia mažu
tis mėnesėlis. ■ *

Jaziaus tėvas — “nedoras senis” —su
tingęs skambina sargybos varpu; kiek
vieną kartą, kai jis tempia virvę, ji, už
kabindama skardinį stogą, skurdžiai 
girgžda, paskui pasigirsta mažo varpo 
smūgis — skamba trumpai, nuobodžiai.

Klaiku. Ir kažin kodėl trošku;‘mane 
išpila prakaitas, nors naktis vėsi.Ar spė
čiau aš nubėgti ligi sargyklos, jeigu 

senis Kalininas imtų lįsti iš kapo?
Kapinės man gerai pažįstamos, daug 

kartų aš žaidžiau tarp kapų su Jaziumi 
ir kitais draugais. Štai ten, prie cerkvės 
palaidota motina....

Dar ne visi sumigo, iš priemiesčio at
lekia juokas ir dainų nuotrupos. Ties 
kauburiais, kur kasa geležinkeliui žvyrį, 
ar kažin kur sodžiuj, groja, springdama, 
armonika, patvoriu eina visuomet girtas 
kalvis Miačiovas ir dainuoja, — aš jį 
iš dainos pažįstu:

O mūsų mamytės 
Nuodėmės mažytės, — 
Tėtušį globoja, 
Kitų nedaboja....

Malonu girdėti paskutinius gyvenimo 
atodūsius, bet po kiekvieno varpo smū
gio eina tylyn, tyla tvinsta, kaip upė pie
vomis, visa skandina, slepia. Siela plau
kioja bekraštėj, bedugnėj tuštumoj ir 
gęsta, kaip degtuko ugnis tamsoje, be 
žymės tirpdama šios tuštumos okeane, 
kame gyvena spindėdamos, tiktai nepa
siekiamos žvaigždės, o žemėje viskas 
dingo, nereikalinga ir negyva.

Susisupęs antklode, aš sėdėjau, parie
tęs kojas ant antkapio, atsigręžęs į cer
kvę, ir, kai judėjau, antkapis girgždėjo, 
smėlys po juo traškėjo.

Kažin kas smogė į žemę užpakaly ma
nęs kartą ir kitą, paskui arti nukrito 
plytos gabalas, — tai buvo baisu, bet aš 
tuojau supratąu, kad mėto iš už tvoros 
Vailokas su savo draugais, nori išgąz- 
dinti mane. Bet pajutus arti žmones man 
geriau pasidarė.

Nenorom prisiminė motina... Kartą, 
kai aš mėginau rūkyti papierosus, ji ėmė 
mane mušti, o aš tariau:

— Neliesk manęs, man ir taip jau blo
ga....

Paskui, nubaustas, aš sėdėjau užpeč- 
ky, o ji sakė bobutei:

— Bejausmis vaikėzas, nieko nemyli...
Skaudu buvo klausyti. Kai motina 

bausdavo mane, man būdavo jos gaila ir 
nesmagu; retai ji bausdavo mane tei
singai ir nusipelniusį. *

Ir apskritai imant daug yra gyvenime 
nuoskaudų, štai kad ir šitie žmonės už 
tvoros, — juk jie gerai žino, kad man 
vienam baisoka kapinėse, o nori dar la
biau įbauginti. Kam?

Rodėjo sušukti jiems:
— Eikite velniop!
Bet tai buvo pavojinga, — ką žinai, 

kaip gali į tai atsižvelgti velnias? Jis 
turi būt kur nors netoli.

Smėlyje daug žėručio gabalėlių, jie 
blausiai blizgėjo mėnesienoj, ir tai man 
priminėj kaip kartą aš, gulėdamas ant 
sielių Okos upėj, žiūrėjau į vandenį,— 
staiga beveik prie pat mano veido pri
plaukė jėlščikas, pasisukę šonu ir pasi
darė panašus į žmogaus skruostą, pas
kui žvilgterėjo į mane apskrita akimi, 
šmūkšterėjo ir nuėjo gilumon, sverdėda
mas, kaip krintantis klevo lapas.

Atmintis dirbo įtemptai, atgaivinda
ma įvairius gyvenimo nuotykius, lyg 
gindamosi jais nuo vaizduotės, užsispy
rusiai kuriančios tik tai, kas baisu.

Štai rieda ežys, trypsėdamas kojukė
mis: jis primena aitvarą—toks pat ma- 
žūtis, išdrikęs.

Atsimenu, kaip bobutė, atsitūpusi 
prieš pečelių, sakydavo: • ' '

— Malonus šeimininke, išvesk prūso
kus....

Toli ties miestu — man nematomu— 
švito, ryto šaltelis spaudė skruostus, li
po akys. Aš susiriečiau kamuolėlin, ap
sukęs galvą antklode: kas bus, tai bus!

Pažadino mane bobutė, stovi šalia ma
nęs ir, tempdama antklodę, kalbą:

— Kelkis! Ar nesustipai? Na, ką, bai
su?

— Baisu, tik tu apie tai niekam ne
sakyk, vaikams nesakyk!

— O ko tylėt? — nusistebėjo ji. — 
Jeigu nebaisu, tai ir nėra ko girtis...

Ėjome namo, ir ji man kalbėjo:
— Visa reikia pačiam patirti, visa 

reikia pačiam žinoti... Pats nepasimoky
si — niekas neišmokys...

Į vakarą aš palikau gatvės “didvyriu,” 
visi klausinėjo mane:

— Nejaugi nebaisu?
Ir’ kai aš sakiau:
— Baisu!
Linguodami galvas, šūkavo:
— Aha! Matai?
O krautuvininkė balsiai ir įtikinamai 

pareiškė:
— Vadinasi, melavo, kad Kalininas 

atsikeliąs. Jeigu keltųsi, tai argi būt 
vaikiūkščio išsigandęs? Jis būt jį švyste
rėjęs nuo kapo Dievai žin kur.

Liudmila žiūrėjo į mane su maloniu 
nusistebėjimu, net senelis buvo, matyt, 
manim pateųkintas, vis šaipėsi. Tik 
Čiurka tarė paniuręs:

— Jam lengva, jo bobutė — ragana!
III.

Nepastebimai, kaip maža žvaigždutė 
auštantį rytą, užgeso brolis Kolia. Bo
butė, jis ir aš miegojome mažoj darži
nėlėj, ant malkų, uždengtų visokiomis 
lupatomis; už skylėtos sienos buvo šei
mininko vištininkas; iš vakaro girdėjo
me, kaip purtėsi ir kvaksėjo migda- 
mos, sočios vištos; rytą mus žadino gel
tonas didžiabalsis gaidys.

— A, kad tu perplyštum! — niurnėjo 
pabusdama bobutė.

Aš jau nebemiegojau, stebėdamas, 
kaip pro malkinės plyšius skverbėsi į 
mano patalą saulės spinduliai, o juose 
šoko kažin kokios sidabrinės dulkelės, 
tarytum žodžiai pasakoje. Malkose krab
žda pelės, šliaužioja raudoni vabalėliai 
su juodais taškeliais ant sparnelių.

Kartais, pasišalindamas nuo dvokian
čių vištininko kvapų, aš išlįsdavau iš 
malkinės, užsikraustydavau ant jos sto
gelio ir stebėdavau, kaip kambariuose 
pabusdavo beakiai žmonės, didžiuliai, 
išpūtę per miegą.

Štai išlindo pro langą valtininko Fer- 
manovo, paniurusio girtuoklio, apžėlusi 
galva; jis žiūri į saulę siauručiais pati
nusių akių ruoželiais ir kriuksi, lyg šer
nas. Išlėkė į kiemą senelis, abiem ran
kom glostydamas praretėjusius rudus 
plaukus — skuba į pirtį apsipilti šaltu 
vandeniu. Plepi šeimininko virėja, smai- 
lanosė, šlakuota, panaši į gegutę, —pats 
šeimininkas — į seną, nutukusį karve
lį, ir visi žmonės primena paukščius, gy
vulius ir žvėris.

Rytas toks mielas, skaistus, bet man 
truputį ilgu ir rodu išeiti į lauką, kur 
nieko nėra, — aš jau žinau, kad žmo
nės, kaip visuomet, suterš šviesią die
ną. ’

Kartą, kai aš gulėjau ant stogelio, 
bobutė pasišaukė mane ir tyliai tarė, 
linkterėjusi galva į savo patalą:

— Numirė Kolia...
Berniukas buvo nuslydęs nuo pagal

vės ir gulėjo ant skarmalų, pamėlyna
vęs, plikas, marškinėliai susibrukę prie 
kaklo, apnuoginę išputusį pilvą ir žaiz
dotas kojytes, rankos keistai pakištos po 
juosmeniu, tarytum, jis norėtų save pa
kelti. Galva truputį nusvirusi į šalį.

— Dievui dėkui, mirė — tarė bobutė, 
šukuodama savo plaukus. — Kaip gi jis 
toks luošas būt gyvenęs?

Trepsėdamas, tartum šokdamas, atėjo 
senelis, atsargiai palietė pirštu užmerk
tas vaiko akis; bobutė piktai tarė:

— Kam lieti nemazgotom rankom?
Jis suniurnėjo:
— Štai pagimdė... gyveno, valgė... nei 

šis nei tas...
— Nubusk, — perkirto jį bobutė.
Jis aklai žvilgterėjo į ją ir išėjo į 

kiemą, sakydamas:
(Daugiau bus)

Kaip Pirkti Maistą 
Pagal Ženklelius

1. Pirma susipažinkite su 
punktų, vertėmis (point va
lues) to maisto, kurio dažniau
siai perkate. Arba jūs galite 
išsikirpti punktų lentelę (point 
table) iš laikraščio.

2. Paimkite su savim Wat 
Ration Book Two, kada eisite 
pirkti mėsos, sūrio arba kitų 
dalykų, Už kuriuos reikalinga 
duoti ženklelių, taip, kaip da
bar darote, kada perkate ke- 
nuotus arba šaldytus vaisius ir 
daržoves. Išplėskite raudonus 
ženklelius iš knygelės krautu
vėje, nes kitaip ženklelių ne
priims.

3. Jeigu jūs neturėsite tin
kamą skaičių raudonų ženklų 
dėl pirkinio, jūsų krautuvinin
kas gali duoti grąžos ‘1-point” 
(viėno punkto ženkleliais).

Pav., jeigu jūs duosite krau
tuvininkui 5 punktų ženklą už 
4 punktų, pirkinį, jis gali duo
ti jums 1 punktą grąžos. Bet 
jis negali vartoti 2, 5 arba 8 
punkto ženklus grąžai. Patik
rinkite “1 punkto” ženklelį 
dėl raidės, nes ne visos raidės 
geros tuomi pačiu laiku.

4. Jūsų krautuvininkas ne
gali .visada atpjauti lygų svo
rį. Taigi jūs turite žinoti, kiek 
punktų duoti dėl uncijų. Spe
ciale lentele buvo paruošta pa
gal “Official Table of Consu
mer Point Vales.” ši lentelė 
parodo, kaip mokėti už unci
jas punktais. Jeigu pirkinys 
turi vertės uncijomis mažiau, 
negu pusę punkto, nereikalin
ga pridėti punkto, bet jeigu 
vertė yra pusė punkto dau
giau, krautuvininkas gali pa
imti pilną punktą.

5. Budžetuokite punktus. 
Praleiskite raudonus ženklus 
atsargiai. Jie turi, jums tesėti 
visam racijonavimo laikui (ar
ba periodui). Kada gausite “1 
punkto” raudonus ženklus

grąžai, suvartokite juos kuo 
greičiausiai, kad nenueitų vel
tui.

6. Atsiminkite, kad reikia 
vartoti mėlynus ženklus ke- 
nuotam maistui, taipgi ženk
lus iš War Ration Book One 
dėl cukraus ir kavos.
Antras Karo Paskolos Vajus 

Paremti Militarinius Žygius
Kada Tunisijos žygis arti

nasi prie galo, ir invazija kon
tinento artėja, Su v. Valstijų 
valdžia pradeda didžiausį fi
nansinį vajų savo istorijoj — 
13 bilijonų dolerių finansuo
ti karo pastangas.
. Kiekvienas ekonomijos stu
dentas gali pripažinti svarbą 
šio vajaus tiems, kurie randasi 
namie, nes jo svarba lies visą 
namihį frontą, kaip ir karo 
frontą. Jeigu pirkimo pertek
lių negalima bus nukreipti į 
Karo Bonus ir ženklelius visoj 
šalyj, gali atsirasti infliacija 
ir tada mūsų visa ekonomija 
būtų pavojuje — pinigai liktų 
be vertės, kada kainos pradė
tų kilti, sutaupos pražūtų, pro
dukcija sumažėtų, pergalė bū
tų pavojuje.

Šiais metais ši šalis turės 
praleisti 40 bilijonų dolerių, 
virš visų išlaidų, šie pinigai 
gali būti Įdėti į darbą keliais 
būdais. Karo Taupymo Bonai, 
Taksų Taupymo Notos ir Iždo 
Notos. Apart tų, Iždo Depart- 
mentas dar siūlo naują seriją, 
kuri bus prieinama kiekvie
nam investoriui, ir kad kiek
vienas prisidėtų prie vajaus.

13 bilijonų dolerių turi bū
ti surinkta gamybai tankų, 
lėktuvų ir šautuvų, ir maitini
mui, aprengimui ir transpor
tavimui vyrų, kurie vartoja 
šiuos ginklus.

O. W. I.

Mūsų miestelyje ir Spring
field surinkta aukų dėl Botki- 
no ligoninės sekamai. Po $5: 
George Pelton, Mr. & Mrs. 
Pete Rupslaukis, Mr. & Mrs. 
Walter Sterbis ir LDS 117 
kuopa. z

Po $1: Carl Ulaski, Frank 
Welius, Charles Rupslaukis, 
Helen Rupslaukis (Spring
field), Simon Bletz, Charles 
Zokaitis ir Charles Rutkoski.

Po 50c: Mrs. Frank Welius 
(sekanti asmenys iš Spring-

Pirmadienis, Balan#. 19. 1943 
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field) — Mary Rupslaukis, 
Kastantas Totorius, Antanas 
Baranauski, Joseph Petkus, 
Victor Devas, John Nepotė. 
Mrs. Josie Rupslaukis, 25c. Vi
so $30.75.

Tariame širdingai ačiū. Pi
nigai prisiųsti Lietuvių Komi
tetui.

George Pelton,
Mrs. Mary Rupslaukis.

Aukų Rinkėjai.

Stockholm, šved. — Vo
kiečiai tik dabar atidengia, 
kaip jie slaptai ginklavosi 
jau nuo 1921 metų.

SVARBIOS KNYGOS

KAIP SOVIETAI MINĖJO 
TOMA JEFFERSONĄ
(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 

elementai (Amerikoje), 
matydami reakcijos laimė
jimus Europoje, puolasi 
atakuot demokratijos pa
siekimus Jungtinėse Vals
tijose.

“Jeffersonas užima isto
rijoj vietą kaip didžiausias 
Amerikos valstybės vyras, 
karštas demokratas, vadas 
ir mokytojas tų demokrati
nių Amerikos ratelių, ku
rie paskui suteikė Abraha
mą Lincolną ir daugelį ki
tų žymių žmonių.”

Izviėstija paduoda žo
džius Jeffersono pasirašy
tos sau antkapės, ir pridu
ria, jog tik Jeffersono “ku
klumas (skromnumas) su
laikė jį nuo parašymo: 
‘Amerikos Demokratijos 
Tėvas.'

“Šiais mūsų laikais pa
žangioji žmonija ir ameri
kinis jos skyrius veda tei
singą kovą prieš juodąją 
Hitlerio tironiją. Visos lai
svę mylinčios tautos ir An- 
glijos-Sovietų-Amerikos są
junga bendromis jėgomis 
laimės šią kovą. Tauta, ku
ri davė Jeffersoną,. sūgeba 
įvertint savo laisvę ir kitų 
tautų laisvę.

“To didžiojo demokrato 
principai šiandien turi' kuo 
didžiausią reikšmę, kuomet 
kova reikalauja pasiryži
mo, narsos ir veikimo visų, 
kad tik brangina laisvę ir 
tautų nepriklausomybę ii* 
yra pasiruošęs su gitiklu 
rankoj dėl to kovoti.”

Jėi pirksi bdfttis — fniims ir 
višd p&satilio žnioridtiis rjtW-

I . jtttbu* šviestis

Hartford, Conn.
Susirinkimai ir Veikimas
Balandžio 5 dieną atsibuvo 

LAP Kliubo biznio skyriaus 
susirinkimas. Iš šokiu komisi
jos raporto pasirodė, kad ga
vėnioje yra daug pasekmin- 
gesni šokiai, dalyvauja iki 500 
žmonių. Nutarta paaukoti 
sergančiam Levišauskui $15. 
Taipgi nutarta atiduoti pasko
las — Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugystei $2,000; Litera
tūros Draugijos 68 kuopai $30 
ir LDS kuopai $30. šios pa
skolos buvo užtrauktos per
kant kliubo namą.

Balandžio 6 dieną, Laisvės 
Choro svetainėj, atsibuvo Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gystės susirinkimas. Nors jis 
nebuvo skaitlingas nariais, bet 
padaryta daug svarbių nuta
rimų. Nutarta paaukoti ser
gančiam jaunuoliui Levišaus
kui $10; taipgi $10 Sovietų 
Sąjungoj gyvenantiems lietu
vių vaikučiams, kad už tą su
mą būtų nupirkta siuntinėlių.

Kadangi draugijai kliubas 
grąžino paskolą, tai nutarta 
pridėti iš’ iždo ir nupirkti 
Amerikos Karo paskolos už 
$2,700.

Delegatai raportavo,, kurie 
sykiu su kitų organizacijų at
stovais dalyvavo atsibuvusia
me bažare, kurio pelnas ski
riamas Raudonojo Kryžiaus ir 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagalbai, kad pelno liko arti 
$200.

Iš ligonių lankymo komisijos 
paaiškėjo, kad sergančių yra 
nemažai ir ne visi ligoniai pri
derančiai užsilaiko. Todėl pla
čiau apdiskūsavus ir padarius 
rimtas pastabas tiems, kūriė 
neužsilaikė deramai ligoje, ra
portas priimtas ir visiems pa
šalpa išmokėta. Tuo susirin
kimas ir baigėsi.

Teisybės Mylėtojas.

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

• • • • • •

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje Šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KASKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

lOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
800 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
Istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

•• •• ••

Besvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.
e e ėe

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAŠE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 82. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KASKIAUCIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Si knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.

• • • • • •

New Y orka Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai Įsigykite šj papuošalą savo namų knygynui. Tai put- fe 
klausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; [Į 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mrit H 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų NeW York4 U 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką ■! 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.
i

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

..————m—^1
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Hanover, Pa..
Verti Paminėjimo Draugai
Nežinau, kodėl draugė E. 

Cibulskienė ir Juozas Šileika 
(galinti rašyti) praleido ne
paminėję mūsų spaudoj tiek 
daug nelaimingų nuotikių iš 
šio miestelio.

Todėl, nors ir ne vietinis 
gyventojas, nors ir suvėlintai, 
rašau apie nelaimingus drau
gus, kurie velti paminėjimo 
spaudoje.

Jonas Beliauskas: šis žmo
gus buvo sunkiai sužeistas 
Truesdale Colliery mainose ir 
po kelių dienų, sunkiose kan
čiose ligonbutyje, mirė. Tiesa, 
paskutiniu laiku Jonas niekur 
aktyviškai nedalyvavo, buvo 
per daug linkęs prie gėrimo. 
Veikiausia, dėl to buvo persi- 
skyręs ir su savo gyvenimo 
drauge. Bet senesniais laikais 
Jonas prigulėjo prie Socialistų 
(vėliau Komunistų) Partijos 
ir prie Literatūros Draugijos. 
Buvo plačiai apsiskaitęs žmo
gus ir labai ramaus būdo. Iki 
pat mirties buvo tvirtas laisva
manis. Tapo palaidotas lais
vose kapinėse. Gaila be laiko 
žuvusio žmogaus. Ilsėkis, Jo
nai, ramybėje užmigęs amži
nu miegu.

Iš Tolimojo
“Darbas”—Dvisavaitinis

Šiuo metu vienintelis Uru
gvajuje lietuviškas laikraštis 
Darbas pasirodo du kartus į 
mėnesį. Toks žingsnis duotas 
atgal, be abejo, yra skaudus 
visai demokratiškai visuome
nei. Bet susipratę lietuviai ne
nustoja vilties vėl grįžti į se
nąsias vėžes, vėl leisti šį laik
raštuką kas savaitę.

Pereitų metų pabaigoje, da
linai sumažėjusiai aktyvesnių 
darbuotojų grupei, Darbas bu
vo sunku išleisti reguliariškai. 
Todėl dabar vėl sugrįžta prie 
dvisavaitinio ir yra dedamos 
pastangos jį gerinti ir gal pri
eiti prie savaitraščio.

Padaryta keletas reformų. 
Viena jų, tai paleidimas taip 
vadinamos redagavimo komisi
jos ir redaguoti Darbą tapo iš
rinktas energingas ir atsidavęs 
prieš fašizmą kovai drg. Jur-

Urugvajaus
gis Janulionis, kuriam paskir
tas šioks toks atlyginimas. Tai 
gal pirmą kartą mūsų koloni
joje nuspręsta užlaikyti apmo
kamą redaktorių, kas rodo ge
rą požymį į pažangą ir kas, 
be abejo, duos gerų rezultatų.

Neseniai pradėtas laikraščio 
vajus turi pasisekimo. Lietu
viai jau net įsigijo tradiciją, 
kaip spaudos pionieriai. Uru
gvajuje taipgi jie šį vardą ne
ša. Tik reikėtų, daugiau įver
tinti gyvenamą laikotarpį ir 
kaip greičiau grįžti prie savai
tinio, kuris kuo smarkiausiai 
vestų kovą prieš naci-fašizmą.

riuos vietos dienraščius ir t.t. 
kurių akivaizdoje šie tipai dė 
josi kolonijos atstovais.

Montevidejaus lietuvių dar
bininkiškos organizacijos turė
tų imtis numaskavimo priemo
nių, iškelti viešumon jų pro- 
nacišką veiklą ir neleisti terš
ti garbingą mūsų kolonijos 
vardą kaip antifašistų. Jei ne- 
kurie iš tos grupės nuoširdžiai 
nori prisidėti prie kovos už 
Lietuvos laisvę, tie negali būti 
atmesti mūsų demokratiškų or
ganizacijų. Tačiau tie, kurie 
svastikos kryžių nešiojasi pa
slėptą (bijodami liaudies kerš
to), privalo būti nukaukoti 
kaip penktakolonininkai.

Kovpneinąs.
Montevideo, kovo 5, 1943.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1388 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 701 — 30th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O'REILLY
701—39th St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1087 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 2318 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE RA1NONE 
Atlantic Bar & Grill

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3215 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 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consupied 
on the premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
Midwood Tavern

Avenue J, Brooklyn, N.3005 T

Petras Stebulis.* Petras ne
seniai mirė nuo mainų dulkių. 
Labai gaila, kad šį žmogų 
mainų darbai išvarė iš šio pa
saulio. Galėjo dar ilgai gy
venti. Stebulis buvo tikintis 
žmogus ir tapo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Lai 
būna jam lengva šios šalies 
žemelė.

Jonas Abraitis; Kelios sa
vaitės tam atgal pasimirė gar
sus laisvamanis Jonas Abrai
tis. Mirė sulaukęs 80 metų. 
Gaila, kad laikas ir vieta ne- 
daleidžia plačiai apibūdinti šio 
laisvamanių pionieriaus gyve
nimo gerų darbų. Tai neapsa
komo rimtumo, buvo žmogus. 
Jį gerbė ne tik laisvi žmonės, 
bet ir tikintieji. Jis buvo tei
singas, atviras ir drąsiai skel
bė laisvamanybę dar tais lai
kais, kuomet laisvamaniams 
gręsė pavojus iš tamsių ir ku
nigų sukurstytų fanatikų. 
Abraitis buvo vienas iš pir
mųjų organizavime ir tvėrime 
laisvų kapinių, Nanticoke, Pa., 
į kurias ir pats atgulė amži
nam pailsiui.

Laidotuvės buvo didelės ir 
pavyzdingos, kuriomis dau
giausiai rūpinosi parvažiavus 
jo duktė Serena Abraičiūtė. 
Šių žodžių rašėjui teko pasa
kyti kalbą išlydint iš namų ir 
prie kapo.

Jonas Abraitis užbaigė savo 
pavyzdingą gyvenimą. Lai bū
na jam amžina ramybė šios 
šalies šaltojoj žemelėj.

__________ I
Domazas Jonis: Tūlas lai-Į 

kas tam atgal, draugui Joniui 
mainose nulaužė kairiąją ran
ką. Draugas išbuvo kelias sa
vaites ligoninėje ir daug pa
nešė skausmo. Dabar randa
si jau namie. Draugas Jonis 
yra pažangus ir Laisvės skai
tytojas. Gaila, kad draugą iš
tiko tokia nelaimė. Vėlinu 
draugui kuo greičiausio pa
sveikimo.

Antanas Kimbarta; Balan
džio 4 d., Antanas Skiptūnas, 
Anna Skiptūnas, Anna Kel- 
minskas, Helen Gillis, Doma
zas Jonis ir aš aplankėm 
White Haven sanatoriją, ku
rioje plaučių ligos parblokštas 
randasi draugas Antanas Kim
barta.

Draugas Kimbarta čia būna 
jau nuo pereito birželio mė
nesio, bet vis dar nenustoja 
kosėjęs. Nusiskundė, kad jį 
visi pamiršo; netgi giminės ir 
buvę draugai... O kas blo
giausia, tai kuomet Antanas 
atsisakė turėti reikalą su ku
nigu, tai tūli siaurapročiai li
goniai ir tūlos katalikės “nor- 
sės” pradėjo Antaną ignoruo
ti, kaipo “bedievį.”

Nors ši sanatorija iš lauko 
pusės atrodo graži, bet vidų-

jinis joj gyvenimas baisus. . .
Draugai hanoveriečiai, ne

užmirškite ir neapleiskite An
tano Kimbarto.

Nuo savęs linkiu Antanui 
greito pasveikimo.

Vincas Sandarga: Pereitą 
sekmadienį (bal. 11 d.), Vin
cas Valukas pavadino mane 
važiuot pasižiūrėt ir pasikal
bėt į Inkerman pas Vincą 
Sandarga. Sutikau. Bet, mūsų 
nuostabai, įėję į vidų randa
me draugą Saudargą irgi su 
sužeista dešinės kojos pėda. 
Keturios dienos tam atgal, 
draugą sužeidė mainose. Drau
go Sandargos išvaizda (bent 
man taip atrodė) liudija, kad 
jis kenčia nemažą skausmą. 
Bet Vincas šiaip taip perėjo į 
kitą kambarį ir pradėjom pa
sikalbėjimą.

Kalbėjomės daug politiniais, 
organizacijiniais ir bėgamais 
klausimais. Svarbiausia man 
buvo žingeidi! patirti iš drau
go Sandargos, kodėl jis nu
stojo bendradarbiauti Laisvėj 
ir ar nėra nusistatęs prieš ją. 
Patyriau, jog draugas nustojo 
rasinėjęs dėl to, kad Laisvė 
tuomet gynė Lewis’o (mainie
rių organizatoriaus) taktiką, 
kurią Sandarga, kaip ir dau
gelis mainierių, kritikavo...

Bet abelnai prieš Laisvę 
draugas Sandarga nieko ne
turi ir sakė, kad gal ir vėl 
pradės jai rašinėti.

Prie šios progos, nežinan
tiems primenu, kad draugas 
Sandauga unijos ir mainierių 
klausimuos yra gilus aiškinto
jas ir jo raštai turėdavo dide
lę vertę tarpe mainierių.

Vėlinu draugui Saudargai 
kuo greičiausiai pasveikti. 
Taipgi noriu vėl matyti jo raš
tus, telpančius Laisvėj.

J. Vilkelis.

Paminėta 16-ta Vasario
Vietos priešfašistinės lietu

vių organizacijos, kaip ULKM 
Kliubas, Darbas, Sovietų Są
jungai remti komitetai, pami
nėjo 16tą Vasario. Pirmą kar
tą Urugvajaus radijo bango
mis pasigirdo lietuvių kalba ir 
deklamacijos. Drg. Jurgis Ja
nulionis skaitė referatą per ra
dijo stotį CX14 Espectador, o 
jaunuolė Anelė Matulevičiūtė 
padeklamavo porą gražių ei
lėraščių. Referatas savo turi
niu buvo labai tinkamas ir 
reiškiąs lietuvių antifašistų nu
sistatymą link šios datos.

Tą pačią dieną, per kitą ra
dijo stotį taipgi apie 16-tą Va
sario kalbėjo demokratais pa
sivadinę smetonininkai, kurie 
prie savęs prisitraukė ir kelis 
socialistus. Jiems nebuvo leis
ta tarti žodį savo gimtąja kal
ba. Suminėję kelis Lietuvos 
istorijos ' už nepriklausomybę 
įvykius, padaiųavo Amerikos 
Naujienų, Naujosios Gadynės 
ir kitų pronaciškų šlamštlapių 
dainą: “lietuviai sukilo ir iš
mušė okupantus bolševikus, 
bet bekariaujant prieš stalin
ėms lietuvius pavergė toks pat 
žiaurus okupantas—vokietis.” 
Bet ir taip kalbant jiems ma
tomai kinkos drebėjo, nes ir 
žodžių Vokietija, vokietis, jie 
nedrįso vartoti, o tik “vakarų 
valstybė,” “galingasis kaimy
nas” ir t.t. Prieš šią nacių oku- 4115 
paciją — nei pusės žodelio: 
burtis, kovoti už laisvą Lietuvą 
— taipgi nei nesuminėjo.

Į tokius mūsų tėvynės “lais- 
vintojus” lietuvių kolonija žiū
ri su neapykanta. Paskui juos 
seka grupele amžinų antiko- 
munistų, vienas kitas suklai
dintas darbininkas ir keli na
cių simpatizantai. Tenka vie
ną ypatybę pabrėžti: ši gru
pelė atskilusių, vienybę ardan
čių elementų savo veiklą pri
dengia demagogiškais šūkiais 
už demokratiją. Su tokiu ci
nizmu jiems pasisekė apgauti 
vieną kitą nuoširdų vietos de
mokratą, pavz. radijo Carve 
direktorių, anglų saliono “Vic
toria Hali” šeimininkus, neku-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4309 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 409 Kent Ave., & 18 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings to 
consumed on the premises.

THERESA FEl J ERST A CK 
“Eat More Lunch” Bar & Grill

409 Kent Ave., 
18 Broadway, Brooklyn, N. R.

be

T

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2588 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1066 
Winthrop St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed on the premises.

MORRIS COHEN
1066 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1043 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 137 Schenectady Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

SALVATORE POLICANO & 
JOSEPH POLICANO

Administrators of Est. of Vincenzo Policano 
137 Schenectady' Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1312 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 858 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE KROSNOGIRO
858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7110 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 269 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT JABLONSKI
269 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Idiw at 407 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ROVNAK
407 Oakland St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
Triangle Bar & Grill

1589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3232 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 133 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL HUGHES
133 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giv< n that License No. 
RW 835 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4115 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CORNELIUS D. SULLIVAN 
Sullivan’s Bar & Grill

Avenue J, Brooklyn, N. T

NOTICE iš hereby given that License No. 
RL 6081 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 116 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS CARDIELLO 
John’s Restaurant

146 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 882 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 14 67 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LYONS TAVERN, INC* 
1467 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 396 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y. T

KADA RINKSITE SKRYBĖLĘ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1325 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 2700 Church Ave. & 821 Rogers 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

BRIDGET O’CONNOR 
2700 Church Ave., 
821 Rogers Ave Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6602 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 2408 Gerritsen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

WINIFRED 
2408 Gerritsen Ave.,

Kings, to be consumed

McQUILLEN
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4137 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 328 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIETRO DELAROCCA
328 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby 
RL 948 ha; 
to sell beer 
Section
I ml Law at 5721 7 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ROBERT
5721—8th Ave.,

given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Con- 

8th Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

W. NILSEN
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 210 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 321 Columbia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EREDERICO TRILLI 
(Fred’s Bar & Grill)

Columbia St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 464 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2228 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

2228

ROBERT GOLDSTEIN
IGoldy Wine & Liquor Store)

Church Ave., Brooklyn, N.

the

T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 < f the Alcoholic BeVerage 
at 154 Avenue U, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PETER
(Avenue U Wine

154 Ave. U,

BRESSI
& Liquor Store) 

Brooklyn, N. Y. T

NOTICE 
L 181 I 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of 
at 586 
County of Kings, 
premises.

ALBERT WEINER & MIRIAM WEINER 
(Culver Wine & Liquor Store)

586 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. T

'j IS 
has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

the Alcoholic Beverage Control Ixiw 
Kings Highway, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6216 New Utrecht Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES SANTI
6216 Now Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1280 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 151 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

NAPLES
151 Montague St.,

Kings, to be consumed

REST., INC.
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5951 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 7 Greene Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE MASCHE 
(Silver Moon Bar & Grill)

7 Greene Ave., Brooklyn, N. Y. T

! LIETUVIŠKAS ★ 1

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold E#tra Dry Alus ! 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat i
[ Savininkas

411 Grand St. Brooklyn j

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS J 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-0788, ... ,.... ..... ......... ..... ,

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 

Gerai Patyrę Barberlal

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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 kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

30 Dienų
N uolaida

worn. 111 o. n.s

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5466 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 6019 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK CLIFFORD 
Rainbow Tavern

6019—4 th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5925 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 154 Lawrence St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MEYLER
154 Lawrence St., Brooklyn, N. Y. T

Akiniai
až $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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5922 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 974 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD L. SCHARF 
Penny Bridge Tavern

971 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7251 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 42 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELIX GIULIANO. 
(La Tostą Rest.)

42 Smith St., Brooklyn, N. T

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Dabar, kada Velykų šventės artėja—geriausias laikas 
apdovanoti save su nauja skrybėle, o norint pnduto dau
giausia varsotumo savo ižvaizdai, žinoma, jieškosite 
ADAM ar LONG HAT, kurių pasirenuamai rasite kiek
vienoj ADAM HAT KRAUTUVĖJ.

Ten rasi didžiausį pasirinkimą madų ir spalvų, pri- 
rinkimą kožno dydžio ir prie kiekvieno veido. Tik mūs 
kainos vienodos—aukščiausia rūšis, už žemiausią kainą. 
Tai išgalime dėl to, kad padarome ir parduodame daug.

Pasipuoškie ir pamatyk moterų šypsą, kada kilstelėsi 
ADAM ar LONG SKRYBĖLĘ.

Pilietybės pamokų nauja knygutę, “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

KAINA 35c

Adv. CHAS. Pl KAL 
Knygelės Autorine

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

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

būsite patenkinti.

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



NewWko^ė^^2inios
Mire Irving Schwab, Žynius 

Darbininkų Advokatas
Tarp Lietuvių Kariškių

/

Irving Schwab, žymus advo
katas, vedęs daug svarbių by
lų ir šiaip veikęs priešfašisti- 
niame judėjime, mirė pereito 
penktadienio vakarą, bal. 16- 
tą, Brooklyno žydų Ligoninėj, 
po trumpos ligos.

Laidotuvėmis rūpinsis eilė 
darbo unijų ir kitų priešfašis- 
tinių organizacijų, su kurio
mis Schwab turėjo ryšių, yra 
buvęs gynėju ir patarėju pa
čioms organizacijoms ir jų na
riams. Jisai buvo advokatu 
daugelio unijų, tame skaičiuje 
ir kovingosios kailiasiuvių uni
jos.

Dabar, kuomet darbo uni
jos yra galingos, ir kada jos 
gali ginti savo teises lengves
nėmis metodomis ir darbinin
kų advokatų rolė yra lengves
nė. Bet, kada pradėjo Schwa- 
bas tarnauti darbininkams, bu
vo visai kitokios problemos. J 
unijas daugelio teisėjų buvo 
žiūrima lyg j kokį svetimą 
reiškinį, ar dar blogiau. Uni- 
jistus persekiojo šapose, per
sekiojo pikietuose ir streikuos, 
kurie buvo labai tankūs. Uni
jų susirinkimai tankiai būdavo 
užpuldinėjami. U n i j i s tams 
tankiai tekdavo atsidurti teis
muose ir jų gynėjams reikėjo 
susidurti su daug sunkumų, su

begale įtempto darbo. Ne 
vienoje darbininkų byloje ad
vokatai yra laike sesijų kritę 
aslon iš persidirbimo.

Schwabas buvo vienu iš to
kių advokatų, kuriem darbi
ninkų judėjimas labai daug 
skolingas už galėjimą išaug
ti, išbujoti į galingą milžiną, 
kokiu jis šiandieną yra.

Jis taip pat yra gynęs daug 
ateivių ir kitų grupių. Labai 
daug dirbęs Scottsboro byloje, 
kuri išgelbėjo 9 nekaltus ne
grus vaikinus nuo elektros kė
dės. Visą laiką darbavosi su
tartinai su Tarptautiniu Dar
bininkų Apsigynimu ir buvo 
Sveturgimiams Ginti Komite
to tarybos nariu. Gi Abraho- 
mo Lincolno Brigados vetera
nai velionį Schwaba buvo pa
kvietę ir paskelbę savo orga
nizacijos garbės nariu.

Mirtyje advokato Irving 
Schwab darbininkai ir visas 
pažangus judėjimas neteko 
vieno iš geriausių ir energin
giausių savo gynėjų, kuris ti
krai buvo pagarba ir savo pro
fesijai.

Schwab gyveno 35 Green
wich Ave., New Yorke, su 
žmona Bessie ir 8 metų sū
neliu Carl.

Le o n a r d a s Maculevičius 
(Mitchell), išėjo kariuomenėn 
balandžio 2-rą. Tarnauja ma
rinuose ir randasi vienoj kem
pėj, kartu su Artūru Petriką, 
Geneva, N. Y., Leonardo tėvas 
Mateušas Maculevičius gyve
na 305 So. 3rd St.

Seržantas Alfonsas Jakub
čionis parvyko iš No. Caro
lines 10 dienų atostogų, atlan
kyti motinos, kuri turėjo ope
raciją ir randasi ligoninėje.

“ • • •
Korporalas Povilas Venta 

išvyko atgal kariškon tarny
bon. Buvo atvykęs atsisveikin
ti laisviečius. Jį palydėjo jo 
žmona Anelė.

Lankosi pas tėvus maspe- 
thietis leitenantas Julius Klei
za. 

• • •
Adomas Stupuras neseniai 

iš Mass, tapo perkeltas į Wa
shington, D. C., taipgi pakel
tas į korporalus. Jis yra ga
bus dentisterijos technikas ir Į 
toje srityje dirba kariuomenė-1 
.1 e.

Iššaukti kariuomenėn mas- 
pethiečiai Alekas Karpavičius 
ir Pranas Balčiūnas.

Prieš tūlą laiką išėjęs tar
nybon Skirmantienės sūnus 
Francis Kurlitis šiuo tarpu 
randasi Staten Islande.

Laisvės skaitytojai nori ži
noti apie lietuvių jaunimo iš
ėjimą tarnybon, pasisekimus, 
atsilankymus, ir 1.1. Dienraš
tis Laisvė tame mielai patar
nauja, patarnauja už dyką, 
tik patys namiškiai ar jų drau
gai bei giminės prašomi tai 
pranešti laikraščio raštinėn as
meniškai, laišku ar atvirute, 
nes be pranešimo dienraštis 
neturi galimybės surasti, kas 
po visą miestą dedasi tarp lie
tuvių.

Įtalpinimas Laisvėn žinių 
jums nieko nekainuoja, apart 
stampos, kurią užmokate laiš
ku atsiuntimui žinios redak
cijai .

Tai primenu dėl to, kad tie, 
kurie numano, jog ir aš prane
šinėjų laikraščiui, mane tan
kiai išbara, sakydami: “dėl ko 
apie aną neparašei?” “Dėl ko 
nepranešei ?” atsikertu, pasi
aiškindamas, kad nei aš, nei 
laikraštis nesame “visur esan
ti,” tik kai kur, kai kada esan
ti ir be pačių-'žmonių, prane
šimo visko sužinoti negalima.

Laisves Rep.

Tas Šaunus Motinų Die
nos Minėjimo Sąskridis 

v nn•! v pJau lik uz Z bavaiciĮĮ
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo ir mezgėjų ruošiamas 
balius įvyks už dviejų, savai
čių, šeštadienio vakarą, gegu
žės 1-mą, Laisvės svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Karas, ne karas, bet moterų 
baliuj, kuris rengiamas svar
biems tikslams, nebus alkio ir 
pasniko. Susiėjusios į savo su
sirinkimą pereitą ketvirtadienį 
moterys išsirinko būrį gerų 
gaspadinių ir susitarė pasi
kviesti dar daugiau. , O kitos 
pažadėjo ateit į balių su visos 
tos savaitės punktų porcija, 
kaip žemaičiai, kad važiuoda
vo su savo “patrova” į vestu
ves, ne kad patys vieni su
valgyti, bet pavesti to vakaro 
gaspadinėms ir jų visai šei
mynai. Draugiškas nusistaty
mas! Moterys tikisi, kad jis 
bus visų įvertintas skaitlingu 
atsilankymu.

Visokių vaišių bus galima 
gauti iki sočiai nuo 6 v. v. Ti
kimasi ir programos, taipgi 
bus šokiai. Apie tai prašome 
pasižymėti savo kalendoriuje 
ir kitiems pranešti.

Rengėjos.

Susilaukė Trijtj Sūnų

Scena iš dramatiško judžio “Siege of Leningrad,” 
paskutinę savaitę rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Balandžio 23-čią tame teatre 
pradės rodyti “Russians at War.”

Pasiklausiau, Bet 
Nusivyliau

Pereitą penktadienį buvau 
nuėjęs pasiklausyti rusiškos 
programos į American Com
mon, 40 East 40th St. Progra
mą priruošė Common Council 
for American Unity rusų sek
cija. Pianu skambino Ivan 
Bazilevski, kuris, sakoma, 
penkiolika metų darbavosi su 
žymiuoju rusų daininku Feo
dor šaliapinu. Dainavo A. Za- 
harchenko ir panelės Makaro
va ir Lydia šaliapin, duktė 
mirusiojo Feodor šaliapino.

'Visi jie turi gerus balsus ir 
dainavo gana gerai. Panelė 
šaliapin turi gilų, tvirtą, malo
nų,' balsą, gerai atvaizduoja 
dainos dvasią.

šaliapin dainavo naujos Rusi
jos. Tai buvo garsiojo šosta- 
kovičiaus kompozicija “žmo
gus prie kelio.” Bet dainavo iš 
popieros, vadinasi, nei tos vie
nos sovietinės garsenybės su
kurtos dainelės nebuvo išmo
kus iš atminties. Dainavo gra
žiai. Publikai labai patiko, 
tuojau ūpas svetainėje pakilo.

Gal panelė Lydia šaliapin 
pasimokins. . .

Rep.

Veikalas “Junior Miss” su
vaidintas jau šešis šimtus kar
tų. Vaidinamas jau antri me
tai, Majestic Teatre, New Yor
ke.

Veikalo “Counterattack” 
vaidinimas pertraukta po per
statymo 84 kartus.

Nubaudė Hearns ir 64 
Kitas Krautuves

šešios dešimtys maistu pre
kiaujančių krautuvių, tame 
skaičiuje ir Hearns depart- 
mentinė krautuvė buvo Turga
viečių Departmento inspekto
rių pagauti nedasveriant, ne- 
damieruojant, taipgi perdaug

DABAR RODOMA
Matyk šj judj, kuriu yra Hitlerio “Ver- 
boten” (uždrausta.) ! Matyk jį čia—pa
kuždomis pasklidus istorija, kaip Heydrich, 
Hitlerio budelis, buvo nujautas! Sujudi
nančiai, stebinančiai parodoma, jog vyrai 
ir moterys, kurie nenori būt nukariauti, 
negali būt nukariauti!

“Hangmen
Also Die”

Pagaminta ir Diriguota FRITZO LANG 
DIDEUS SCENOJ PERSTATYMAS

CAPITOL THEA.
BROADWAY Ir 51st St., New York

imant už produktus, kaip pa
skelbė majoras LaGuardia 
pereitą penktadienį. Jisai bu
vo išsiuntęs inspektorius po 
miestą tikslu sužiūrėti, ar pri
silaikoma lubinių kainų.

Nubaustieji pasimokėjo po 
$10 ir iki $50. Hearns ir S. 
Burdi pasipriešino baudai, tad 
bus pašauktos teisman ir už
simokės daugiau, jeigu bus nu
teistos. Visi inspektorių nu
bausti turi pasimokėti bėgiu 
penkių dienų arba bus šaukia
mi teisman.

Hearns kaltina ėmus per
daug už kiaušinius, o Burdi 
nedasvėrus lašinius.

Kaltinamieji kainų, peržen
gime buvę sumedžioti tarp ba
landžio 1-mos ir 15-tos.

Majoras sako, kad šios men
kos bausmės yra tik mokina
mosios.

Deja, visi dainavo beveik 
išimtinai tiktai senųjų rusų 
kompozitorių dainas. Matyt, 
jie tebegyvena senuoju svie
tu, senąja Rusija. Naujosios, 
Sovietinės Rusijos nesupranta 
arba nenori suprasti. Tai gai
la talento. Jų senasis pasaulis 
nebesugrįš, nepaisant jų troš
kimo.

Pabaigoje programos, ma
tyt, patys artistai pajuto pu
blikoje nusivylimą. Todėl pa
čią paskutinę dainelę Lydia

šeši gaisragesiai nukentėjo 
žaizdas ir apsinuodijimą dū
mais gesinant krautuvę, 1198 
Flatbush Ave.

TAI YRA TAIKAI... Nacių taika krauju rąžytą ant nugarų nugalėtiems
TAI YRA KARAS! . . . karas, vedaman vyrų ir moterų, kurie net būdami sumužti, 
liekasi nenugalėti! TAI YRA MEILEI... audringai liepsnojanti per kraujų ir
ataras ir kenčiamus plakimus!

JOHN “
STEINBECK’S THE MOON IS DOWN

SVARBIAUSIAS JUDIS 1943 M.! su SIR CEDRIC HARDWICKE, 
BONDON, LEE J. COBB, HENRY TRAVERS, MARGARET WYCHERLY

DORRIS

RIVOLI THEATRE, Broadway ir 49th Street, New York.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
Oį, vuoti.

3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti.

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 

BĮ arba kreipkitės asmeniškai.
VITAL HEALTH FOODS

465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

Vaizdas iš judžio “Des
ert Victory,” rodomo 
Globe Teatre, Broadway 
ir 46 th St., New Yorke.

Antrąją Antrosios Karo Pa
skolos diena New Yorko mies
tas prašoko dviejų bilionų mar
kę. Miesto kvota yra $3,000,- 
000,000.

SUSIRINKIMAI
LLD 55 Kuopos Susirinkimas

BROOKLYN—Ridgewood, N. Y.— 
Antradienį, balandžio 20 d., įvyks 
susirinkimas L.L.D. 55 kuopos. Su
sirinkimas įvyks kaip ir visuomet— 
Šapolo-Vaiginio svet., 147 Thames 
St. Dabai’ kol dar nekaršta, pasi
stengiate visi nariai atsilankyti į 
susirinkimą. Taipgi pasistengkite at
sives! ir naujų narių prisirašyti į 
kuopą. Apart visų kitų svarbių rei
kalų pasitarsime, kaip galėtume pri
sidėt prie apvaikščiojimo pirmos ge
gužės. Nepamirškite!
(92-93) Narys.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis, saulėtas for- 

nišiuotas kambarys, vyrui. Yra daug 
vietos padėjimui drabužių. Garu šil
domas. Galima privažiuoti Broad
way gatvekariu arba “EI” traukiniu 
(Jamaica linija) ir išlipti ant Cres
cent St. Antrašas: M. Bonkevich, 
182 Lincoln Avė., B’klyn, N. Y.

(91-92)

F 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

Mrs. Leona Cohen, 215 
Stagg Walk, projekto gyvento
ja, susilaukė trijų sūnelių, sve
riančių 3J4, 3(4 ir 4V> svarų. 
Tokia, retai pasitaikančia, 
naujiena apsidžiaugę, Manhat
tan ligoninės tarnautojai norė
ję skubint su informacija ir 
tėvui, bet moteriškė uždraudė, 
sakydama, kad iš susijaudini
mo jis galįs susižeisti darbe. 
Sako, pasidžiaugs, kaip, par
eis iš darbo.

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

į)

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

USEFUL* ••PRACTICAL

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

Rosalind Russell ir Fred MacMurray filmoje “Flight 
for Freedom,” rodomoj Radio City Music Hall, New 
Yorke.

Jurgis Stankevičius, 68 me
tų amžiaus, gyvenęs 16 Scho

Garšvą, 231 Bedford Ave. Pa
liko nuliūdime žmoną Josephi
ne, du sūnus ir vieną dukte
rį. x

les St., Brooklyn, N. Y., mi
rė balandžio 16-tą, namie. Bus 
palaidotas balandžio 20-tą, 10 
vai. ryte, Holy Trinity kapinė
se. Pašarvotas pas graborių J.

žydų dvasiškiai ragino karo 
industrijoj dirbančius žydus 
dirbti ir per Velykas, 20-21 d. 
balandžio.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
f&r’ Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Pirmadienis, Baland. 19, 1943

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Štai

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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.




