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KRISLAI
Kam Jiem Kišti Savo 

Liežuvį? !
Jiems Atsako Master 

Seržantas Vasaris.
Leitenantas James Verenis.
Graži, Turininga Knyga.

Rašo R. MIZARA

Keleivis ir jo veislės laik
raščiai susirūpino teismiška 
Laisvės byla, kurią prieš mūsų 
dienraštį užvedė tūlas asmuo.
Nežinau, kodėl jie kiša savo 
liežuvį ne į savo reikalą.

žinoma, jie tuomi džiaugia
si. Patys negalėdami nieko 
padaryti mūsų dienraščiui, jie 
raminasi, jie laukia, gal sve
timtautis jųjų bičiulis galės 
mums padaryti žalos.

Tegu !...
Mes gi drąsiai tiems ponams 

sakome: jei jūs įmanytumėte, 
mūsų dienraštį šiandien pa
smaugtume! y Bet jūsų nagai 
pertrumpi!

Jokios bylos mūs nenugąz- 
dins. Joki puolimai ir šmeiž
tai nesulaikys nuo tos kovos, 
kurią mūsų dienraštis veda— 
nuo kovos prieš fašistus, žmo
nių neprietelius!

Jums, lietuviškieji pro-na- 
ciai, kurie tikitės matyti Lais
vę uždarytą, teks dar ne sy
kį raivytis nuo tos šviesos, ku
ria mūsų dienraštis nušvies jū
sų judošiškus darbus!

Su Laisve stovi Amerikos 
lietuvių visuomenė!

Master seržantas Antanas 
Vasaris yra kur nors Šiaurės 
Afrikoje. Jis yra didelių mū
šių sūkuriuose.

Bet karys Vasaris, nors bū
damas nuo mūs toli, galvoja, 
mąsto ir apie mus. Jis prisi
mena, kad jis dar nesąs Lais
vės bendrovės šėrininku. Gi 
Vasaris supranta tą milžinišką 
rolę, kokią vaidina Laisvė 
Amerikos lietuviuose, ypačiai 
karo metu.

“Juo ilgiau aš esu armijoje, 
tuo labiau pasiilgstu jūsų vei
kimo,” rašo master seržantas.< 
(Jo laiškelis tilpo Laisvėje 
bal. 22 d. laidoje).

“Aš visuomet pasitikėjau ir 
darbavausi tokiai programai, 
kokią Laisvė praveda...”

Ir su tuo laiškeliu karys Va
saris prisiuntė $20, reikalau
damas už tuos pinigus duoti 
jam Laisvės b-vės šėrų, reika
laudamas padaryti jį mūsų 
dienraščio leidėju!

šis master seržanto žygis— 
didelis smūgis tiems, kurie 
džiaugiasi teismiška byla, už
vesta tūlo individual©!

Antanas Vasaris gimė ir au
go Montelloje. Tai pasižymė
jęs Naujoje Anglijoj veikėjas. 
Tai buvusis LDS vice-preziden- 
tas. Tai puikus karys!

Skaitytojas, veikiausiai, bus 
skaitęs OWI straipsnį, tilpusį 
Laisvėje pereitą penktadienį.

Ten gražiai minimas leite
nantas James Verenis, lietuvis 
amerikietis, žymus lakūnas, 
kelis kartus dalyvavęs bom
bardavime Vokietijos miestų. 
Jis jau numušė tris priešo lė- 
tuvus.

Garbė jam už tai!

Skaitau šiomis dienomis Lie
tuvių Literatūros Draugijos iš
leistą knygą (Didysis Lietuvių 
Tautus Priešas) ir džiaugiuosi. 
Puiki knyga! Tai raštai, su
rinkti iš žymiausių Lietuvos 
rašytojų veikalų, ir patiekti 
skaitytojui, kad jis matytų, 
jog visi Lietuvos rašytojai, ne
paisant jų politinių pažiūrų, 
smerkė - ilgaamžius lietuvių 
tautos priešus (vokiškuosius 
užpuolikus).

Tai, beje, 50-tasis ALDLD 
leidinys. Istorinis leidinys ir jis 
išleistas istoriniu, lietuvių tau
tai sprendžiamu laikotarpiu.

Pasitikiu, kad kiekvienas 
ALDLD narys džiaugsis, kai 
šitą knygą gaus.

Niūjorko ir apylinkės lietu
viai, nepamirškite, kad seka
mą sekmadienį Yankee Stadiu- 
me įvyks Gegužės Pirmosios 
minėjimas.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50
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Eisenhower Iš Karo 
Lauko Sveikina CIO 
Unijų Darbininkus

Evansville, Ind. — Ge
nerolas D. Eisenhower 
atsiuntė telegramą čio- 
naitiniams CIO unijis- 
tams, šiltai dėkodamas už 
tai, kad jie sveikino Ame
rikos karius Šiaurinėje 
Afrikoje. Eisenhower ke
tino “kuo plačiausiai pa- 
skleist šį darbininkų svei
kinimą tarp mūsų kariuo
menės. ”

Talkininku Submarinai k-
Ties Italija Nuskandino 

Jau 85 Ašies Laivus
šiaur. Afrika. — Anglų, 

Amerikos ir kitų talkinin
kų submarinai nuo pernai 
lapkričio mėnesio iki šiol 
nuskandino jau 85-kis dide
lius fašistų laivus vien tik 
siaurame Viduržemio Jūros 
ruožte, tarp Italijos ir Tu- 
nisijos..

Kartais talkininkų sub
marinai plaukė tiesiog į 
Ašies uostus, ir ne tik tor- 
pedavo ten esamus fašistų 
laivus, bet bombardavo ir 
pakrantinius pastatus.

Naciai Sakosi Nuskandi
nę Amerik. Lčktuvlaivi

(čia yra pranešimas iŠ priešų šal
tinių ir gali būti jų propaganda.)

Berlyno radijas skelbė, 
kad vokiečių submarinas 
nuskandinęs Jungtinių Val
stijų lėktuvlaivį Rangerį 
(orlaivių išvežioto ją) Šiau
riniame Atlanto Vandeny
ne. Naciai saki kad tuo 
laiku ant RangJrio buvę 50 
lėktuvų. Jis saugojęs preki
nius talkininkų laivus plau
kiančius per Atlantą.

Niekas iš talkininkų ne
patvirtina šio nacių skelbi
mo.

Ranger buvo 14,500 tonų 
laivas, pastatytas 1934 m. 
ir lėšavęs arti $20,000,000.

ANGLU LĖKTUVAI VĖL 
ATAKAVO NEAPOLI

London, bal. 26. —Angli
jos bombanešiai vėl ataka
vo Neapolį, Italijos uostą 
ir karinių fabrikų miestą. 
Anglų bombos pataikė į fa
šistų laivastatyklas ir kitus 
karui svarbius pastatus, 
kur buvo užkurta gaisrai ir
sukelta sprogimai.

Visi anglų lėktuvai sugrį- 
go.

Rommelis Tebesąs Tunisijoje
Berlyno radijas užginčijo, 

kad maršalas Rommel per
lėkęs iš Tunisijos į Italiją. 
Naciai teigia, kad jis tebe
veikiąs Tunisijoj kaip vo
kiečių ir italų komandie- 
rius.

Ten bus tokis didžiulis žmo
nių susibūrimas, kokio šio 
krąšto darbininkai niekur, be
rods, nėra turėję.

Mes ten privalome dalyvau
ti !

TALKININKAI PA
ŽYGIAVO PIRMYN 
VISURJTUNISUOJ

Prancūzai Pramušė Ašies Liniją; Naciai Neteko 64 Tanky
Šiaur. Afrika, bal. 26. — 

Amerikiečių kariuomenė, 
blokšdama vokiečius at
gal linkui Mateur, šiaurinė
je Tunisijoje, atėmė iš prie
šų dar vieną svarbią aukš
tumą.

Alžyro radijas paskelbė, 
kad frąncūzų kariuomenė 
užėmė Djebel Mansourą, 
strateginį kalną 10 mylių 
į pietų vakarus nuo Pont 
du Fahs; visiškai pralaužė 
vokiečių liniją ir įžengė į at
virą Tuniso srities lygumą.

Pirmoji anglų armija pa
žygiavo dar daugiau kaip 
aštuonias mylias pirmyn į 
rytus nuo Medjez-el-Babo, 
o į pietus nuo jo sunaiki
no 14 Ašies tankų.

Alžyro žinia sako, kad

NELEIDO ROOSEVELTO PASIUNTINIUI 
PAMATYT ĮKALINTU INDIJOS VADŲ

New Delhi, Indija. — 
Prezidento Roosevelto spe
cials pasiuntinys Indijai, 
William Phillips prašė te- 
naitinę anglų vyriausybę 
leist jam pasimatyt su in
ternuotais tautiniais indėnų 
vadais, Mohandu K. Gandhi 
ir P. J. Nehru, bet jo pra
šymas tapo atmestas.

Gandhi, Nehru ir kiti In
dėnų Kongreso Partijos va
dovai yra laikomi kaip be
laisviai, nes jie ragino žmo
nes neklausyt Anglijos to
dėl, kad jinai neduoda Indi
jai tautinės laisvės tuojaus, 
nelaukiant, iki baigsis ka
ras.

Praeitą savaitę aukštasis

Velykų Pamaldose Rūsy Kunigai Laimino 
Staliną ir Prakeikė Hitlerininkus

Maskva. — Rusų pravo
slavų kunigai velykinėse 
pamaldose perskaitė Mas
kvos patriarcho Sergijaus 
ganytojišką laišką, kuris 
laimino Juozą Staliną kaipo 
šalies gynimo vadą prieš 
nacius.Juos patriarchas pri
lygino Kristaus nukryžiuo
tojams.

Kijevo metropolitas Mi
kalojus atlaikė speciales 
mišias už kritusius kare So

Amerikiečiai Vis Tolyn 
Stumia Nacius

šiaur. Afrika, bal. 26. — 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė šiaurinėje Tunisijoje 
atėmė iš vokiečių ' svarbią 
kalvą N’Sir sektoriuje, ir 
hitlerininkai buvo priversti 
pasitraukt dar penkias my
lias atgal.

(United Press teigia, kad 
amerikiečiai ir anglai dasi- 
grumė jau iki 25 mylių nuo 
Tuniso ir Bizertės, svar
biausių Tunisijos uostų- 
miestų.) -

f. -i

šiuo tarpu supleškinta dar 
64 fašistų tankai iš viso.

Aštuntoji anglų armija 
užėmė dar vieną stiprią na
cių poziciją, už 8 ar dau
giau mylių į šiaurius nuo 
Enfidaville.

Visose Tunisijos fronto 
dalyse siaučia žiaurūs mū
šiai. Kaip fašistai, taip ir 
talkininkai kenčia didelių 
nuostolių, kurie tūluose 

sektoriuose prilygsta rusų- 
vokiečių fronto nuosto
liams.

(Londono radijas skelbė, 
kad Aštuntoji anglų armija 
atėmė iš hitlerininkų punk
tus jau už 12 mylių į šiau
rius nuo Enfidaville, pajū
rio ruožte, ir dabar gru
miasi artyn Bou Fichos.) 

anglų teismas Indijoj nu
sprendė, jog neteisėtas yra 
įstatymo punktas, pagal 
kurį indėnų vadai laikomi 
belaisviais. Bet Anglijos 
valdžia pareiškė, kad tas 
teismas suradęs, girdi, tik 
menką technikinę priekabę 
prieš įstatymą; taigi anglų 
vyriausybę ir toliau laikys 
indėnų vadus nelaisvėje.

Anglų valdininkai Indi
joj todėl neleido prez. 
Roosevelto atstovui aplan
kyt žymiausius indėnų va
dus, kad, girdi, jo atsilan
kymas pas juos būtų sukė
lęs sąjūdžius ir visokius 
klaidingus gandus tarp In
dijos žmonių.

vietų piliečius ir meldėsi 
už “pergalę prieš šėtoniš
kas nacizmo ir fašizmo jė
gas.”

Visos 27-nios pravoslavų 
bažnyčios Maskvoj buvo 
pilnos žmonių. Sovietų vy
riausybė nuėmė uždraudi
mą vidunaktyje vaikščioti 
be reikalo gatvėse; tuomi 
buvo duota proga žmonėms 
lankyt vidunaktines bažny
čių pamaldas.

Japony Laivai Pabūgo 
Talkininkų Lėktuvų
Australija. <— Bijodami 

talkininkų bombanešių, Ja
ponijos transporto laivai, 
pradėjusieji plaukt linkui 
Australijos, paskui, nuplau
kė kur tai tolyn.

New York. — Rusų pra
voslavų arkivyskupas Mi
kalojus iš Kijevo per radi
ją atsišaukė į savo tikybos 
žmones Amerikoje, kad 
remtų Sovietų kovą prieš 
nacius.

Kubanej Nukauta Jau 
10,000 Nacių Bergž- 

džiame Jų Ofensyve

London. — Raudonoji 
Armija nukovė jau 10,- 
000 hitlerininkų nuo jų 
pavasarinio ofensyvo pra
džios iki šiol Kuban apy
gardoj, vakariniame Kau
kaze. Bet priešai nieko 
nelaimėjo. — Dabar So
vietų piliečiai daro prąti- 
mus apsisaugojimui nuo 
nacių atakų nuodingomis 
dujomis.

Ašis Bijo Talkininku 
Įsiveržimo per Bal

kanų Kraštus
Cairo, Elgiptas. — Prane

šimai iš fašistų užimtų eu
ropinių kraštų rodo, jog 
naciai ir italai bijo, kad tal
kininkai gali įsiveržti Eu
ropon per Mažąją Aziją ar 
Balkanų kraštus.

Italai nužiūri, kad talki
ninkai, nelaukdami visiško 
Ašies nušlavimo Tunisijoj, 
gali įsiveržt Europon per 
Balkanus, per pačią Italiją 
ar kur kitur.

Naciai nėra tikri ir dėl 
Portugalijos; jie nužiūri, 
kad amerikiečiai - anglai ir 
ten galėtų iškelt savo ka
riuomenę.

Bet jeigu naciai mėgintų 
per Ispaniją įsibriaut į 
Frąncūzų ar Ispanų Morok- 
ko, Šiaurinėje Afrikoje, tai 
talkininkai turi gana jėgų 
toje srityje priešam atrem
ti. — Taip praneša N. Y. 
Times reporteris C. L. 
Sulzberger.

Amerika Gal Sutraukys 
Ryšius su Finliandija
Stockholm, šved., bal. 26. 

Neoficialiai pranešama, kad 
Jungtinės Valstijos gali 
bile valandą visiškai su- 
traukyt diplomatinius ry
šius su Finliandija.
Finai ir Naciai Atakuosią 

Leningradą
Švedų politikai girdėjo, 

kad Finliandijos armija iš
vien su naciais ruošiasi 
pradėt didelį ofensyvą prieš 1 
Leningradą. Tuomet, esą, 
Amerika atšauktų ir savo 
atstovybės pavaduotoją iš 
Finliadijos.

Žinios iš Helsinkio sako, 
kad Finliandijos ministerių 
kabinete būsiančios pada
rytos nacių pageidaujamos 
atmainos.

J. L. Lewis Atmeta 
Siūlomas Derybas

New York. — Mainierių 
Unijos pirmininkas J. L. 
Lewis atsisakė skirt atsto
vus į komisiją taikyti ang
liakasių ginčams su sam
dytojais. Tai komisija, siū
loma valdiškos karinių Dar
bų Tarybos. Į tą komisiją 
įeitų po lygų skaičių atsto
vų nuo unijos, kompanijų ir 
valdžios.

SOVIETAI UŽĖMĖ 
KALNUS APLINK 
NOVOROSSIISK&

5,000 Nacių Užmušta bei Sunkiai Sužeista per Savaitę
London, bal 26. — Rusų 

kariuomenė užėmė kalnus 
apriečiančius Juodosios Jū
ros uostą Novorossiiską, 
Kerčo srityje, vakariniame 
Kaukazo kampe, kaip pri
pažino Berlyno radijas pra
eitą naktį.

O vidunaktinis Maskvos 
radijo pranešimas tik tiek 
tesakė, jog Raudonoji Ar
mija per ryžtingą ataką pa
gerino savo pozicijas tame 
plote.-

Berlynas . paskelbė, jog 
rusai dabar “turi ypač ge
ras ir stiprias pozicijas kal
nuose - uolose aplink tą 
miestą.” (Novorossiiskas y- 
ra paskutinė stambi vokie
čių bazė tame Kaukazijos 
kampe.)

Pirm savaitės raudonar

SPRENDŽIAMIEJI MŪŠIAI ARTĖJA, SAKO 
ČECHOSLOVAKŲ PREZIDENTAS BENES

London. — Čechoslovakų 
prezidentas Eduard Be
nes per radiją atsišaukė į 
Čechoslovakijos žmones. Jis 
užreiškė, kad jau labai arti 
esą “nauji, lemiamieji karo 
įvykiai,”*ir ragino savo tau
tiečius iš anksto pasiruošti 
tada sukilt prieš vokiečius. 
Jis taipgi patarė jiems jau 
dabar surašyt čechoslova
kų išdavikus ir karinius 
piktadarius, kad Jungtinės 
Tautos galėtų juos nubaus
ti.
Neklausyt Ašies Propagan

dos prieš Rusiją
Benes ragino neklausyt 

fašistų propagandos, būk 
Rusija norinti pasiglemžti 
Čechoslovakiją. Jis nurodė, 
kad čechoslovakų valdžia 
turi tvirtas sutartis su An
glijos ir Sovietų valdžio
mis, kurios užtikrina Če
choslovakijos atsteigimą. 
Jos žmonės laisvai ir nepri
klausomai spręs patys savo 
krašto likimą, sakė Benes.

Fašistai Būsią Pliekiami 
Visomis Pusėmis

Jis pranašavo, jog kai tik 
anglai ir amerikiečiai už- 
baigs Tunisijoj karą prieš 
Ašį, tai, esą, tuoj visomis 
pusėmis ims atakuot vokie
čius ir italus Europos že-

Amerikos Lakūnai Atakavo 
Japonus Mundoj ir Kiškoj

Amerikos Oficialiai Pranešimai
t

WASHINGTON, bal. 25. — Laivyno pranešimas: 
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Bal. 24 d. iš ryto mūsų Avenger torpediniai bomba
nešiai ir Dauntless bombanešiai smigikai, lydimi Wild
cats lėktuvų kovotojų, atakavo japonų įrengimus Mun- 
doj, New Georgia saloj; sunaikino kai kuriuos pasta
tus, sukėlė didelį gaisrą ir smarkias eksplozijas.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Bal. 24 d., nežiūrint blogo oro, mūsų Lightning lėktu

vai kovotojai bombardavo ir apšaudė japonus Kiskos 
saloj (vakariniuose Aleutuose). Pasekmių nepastebėta.

miečiai atėmė iš nacių 
Abinską, 20 mylių į šiaurių 
rytus nuo Novorossiisko, ir 
Anastasevską, 33 mylios į 
šiaurius.

Dabar per dieną Sovietai 
nušovė žemyn dar 18 vokie
čių lėktuvų. Viso praeitą 
savaitę sovietiniai kovoto
jai užmušė bei pavojingai 
sužeidė 5,000 hitlerininkų 
toje srityje.

Sovietų laivai Juodojoj 
Jūroj nuskandino fašistų 
submariną, o raudonieji la
kūnai sunaikino du priešo 
torpedlaivius.

Pirmadienio pranešimas 
iš Maskvos teigia, jog per 
paskutines 12 valandų ne
buvo jokių žymesnių atmai
nų kariniame fronte.

myne; “kartu jūs galite ti
kėtis, kad ir rusai padarys 
didį naują puolimą prieš 
hitlerininkus.
Hitlerio Pakalikai, Girdi, 

Apleisią Jį
Benes tvirtino, jog, kai 

talkininkai pradės pliekt 
Ašį Europos sausumoje, tai 
nuo jos atkris Finliandija, 
Rumunija ir Vengrija, ku
rios, girdi, pašoks prašyti 
taikos ir gerintis talkinin
kams. Jis teigė, kad, esą, 
jau ir dabar Finliandija no
rėtų pasitraukt iš karo.

Sužeistas Amerikos Ge- 
neroL McNair Tunisijoj

Washington. — Tunisijos 
fronte praeitą penktadienį 
tapo sužeistas Jungtinių 
Valstijų generolas leitenan
tas L. J. McNair, kuomet 
jis apžvalginėj o amerikiečių 
linijas laike mūšio, kaip 
praneša Amerikos karo de- 
partmentas. Jo žaizdos yra 
rimtos, bet ne pavojingos.

McNair yra vyriausias 
amerikiečių kariuomenės
komandierius Tunisijoj ant 
žemės. Dabar generolas 

B e n Lear laikinai už
ima McNair’o vietą.
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Netikėtini Dalykai Dedasi 
Washingtone

Visiems gerai žinoma kongresmano 
Dieso veikla. Per eilę metų “medžioda
mas raganas”, šis žmogus ir jo komite
tas neatlaidžiai puolė kiekvieną atvirą, 
griežtą anti-fašistą. Jis tokius žmones 
apšaukdavo komunistais, paskui reika
laudavo (jei tokie asmenys turi valstybi-
nę tarnybą) išvyti juos iš darbo, paša
linti iš vietos. Komunistais apšauktų 
žmonių buvo tiek ir tiek. Net ir patį 
prez. Rooseveltą ir ponią Rooseveltienę 
tasai žmogus krikštino komunistais.

Bet štai dabar kongrese atsirado kitas 
panašus žmogus, tai kongresmanas Kerr 
ir jo komitetas. Pono Kerro komitetas 
štai reikalauja pašalinti iš valdiškos tar-
nybos du žymius Amerikos patrijotus— 

i . Dr. William E. Dodd, Jr. ir Dr. Good
win Watson. Už ką juos pašalinti? Ar 
jie yra koki mūsų krašto priešai? Ar 
jie kur pasižymėjo savo darbais, ken-

• kiančiais mūsų kraštui?
Nieko panašaus!
Dr. Dodd yra sūnus nelabai senai mi

rusiojo mūsų buvusio ambasadoriaus 
Vokietijoje. Dr. Dodd’o tėvas, būdamas 
Vokietijoje Amerikos ambasadoriumi, 
vedė dienyną ir per jį numaskavo visą 
eilę profašistinių mūsų krašto diploma
tų. Ambasadorius Dodd buvo karštas 
anti-fašistas, nuoseklus kovotojas prieš 

- ■ hitlerizmą ir hitlerininkus.
Mirusiojo ambasadoriaus sūnus, Dr. 

Dodd taipgi yra pažangus vyras. Ir štai, 
dabar reikalaujama, kad šis asmuo bū
tų pašalintas iš valdiškos tarnybos kaipo 
pavojingas kraštui asmuo! Kame tasai 
pavojus? Ogi tame, kad, kaip sako re
akcininkai, pas jį kadaise buvo pare ir 
toje parėję dalyvavęs Harry Bridges, 
žymus unijistų vadas Kalifornijoje.

Už ką Kerr’o komitetas reikalauja 
pašalinti iš valdiškosios tarnybos Dr. 
Watsoną? Kuo jis nusikalto?

Ogi už tai, kad Dr. Watsonas kadaise 
užgyrė pareiškimą, padarytą Amerikos 

. Rašytojų Sąjungos. Tame pareiškime bu
vo pasmerktas antisemitizmas.

Na, ir to užteko, kad apšaukti šituo
du vyru “pavojingais mūsų kraštui as
menimis.” Dėl to reikalaujama jie paša
linti iš vietų!

F;t
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Mūsų nuomone, tokis kongresmanų 
Kerr’o ir Dies’o žygis labai kenkia ka
rinėms mūsų krašto pastangoms. Jis 
kenkia vedimui karo.. Jis tarnauja ne 
mūsų krašto naudai, bet priešo naudai. 
Kai geriausi šalies patrijotai, veiklūs 
anti-fašistai ir anti-semitų priešai bus 
pradėti sijoti, mėtyti iš vietų,—kur mes 
nueisime?!

Amerikos žmonės privalo tarti savo 
žodį dėl šitų reakcininkų pasimojimų.

r

Japonų Žvėriškumai Neprivalo 
Kliudyti Mūsų Strategijai

Ne vienas žymesnis radijo kolumnis- 
tas ir ne vienas spaudos bendradarbis, 
kolumnistas, rašydamas apie japonų 
žvėrišką elgseną su mūsų lakūnais, bom
bardavusiais Tokio miestą, mato reika
lą padalyti stiprią pastabą. Toji pastaba 
yra tokia: japonų žvėriškumai neprivalo

į
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pakenkti mūsų karinei strategijai.
Kokia gi mūsų krašto karinė strategi

ja? Ji yra tokia: mobilizuoti mūsų vy
riausias jėgas prieš Hitlerį, stipriausi 
Ašies partnerį. Sunaikinus jį, tuomet 
baigti naikinti Japoniją. Taip buvo nu
tarta seniau, tas*buvo patvirtinta Kasa
blankos konferencijoje. Prie to buvo 
ruošiamasi ir yra ruošiamasi — ruošia
masi prie invazijos Europon.

Dabar, kai prezidentas Rooseveltas ati
dengė tąjį faktą, kad japoniški banditai 
sušaudė keletą mūsų suimtųjų lakūnų, 
žmonėse kyla didelė neapykanta japo
nams. Iš daugelio vietų reiškiama nuo
monė, kad kuoveikiausiai reikia nu
kreipti mūsų vyriausios jėgos į japonus 
ir jiems atkeršyti, juos sunaikinti.

Jeigu vyriausybė ir mūsų krašto kari
nė vadovybė pasiduotų tam impulsui ir 
savo ’ pirmesnius planus pakeistų,—pra
dėtų koncentruoti jėgas prieš japonus,, o 
Vokietiją paliktų vėlesniam laikui — tai 
tas labai sumaišytų visą strategiją, karą 
prailgintų ir patį pergalės pasiekimą pa
statytų į pavojų.

Tačiau, atrodo, kad mūsų karo vado
vybė savo strategijos dėl japonų žvėriš
kų darbų nepakeis. Taip ir turėtų būti.

Reikia atsiminti, kad Hitlerio barba
rai nei kiek nėra žmoniškesni už japo
niškus barbarus. Japoniški barbarai ima 
pamokas iš Hitlerio. Japoniški barbarai 
yra tol stiprūs, kol Hitleris nesunaikin
tas. Kai tik šis žmogėdra ir jo visa kli
ka bus sunaikinti, tuomet su japoniškais 
barbarais bus lengva apsidirbti.

Kas Bus Su Kainomis ir
Pragyvenimu?

Tai bene svarbiausia šių dienų proble
ma: kaip sulaikyti kainų kilimą? Nese
niai prezidentas Rooseveltas patvarkė, 
kad darbininkams algos nebebus kelia
mos, apart tų atsitikimų, kur jos žemiau 
žemiausios normos! Tuo pasiremiant, 
šimtai darbininkų reikalavimų daugiau 
algų, .kurie buvo pasiekę War Labor 
Board, tapo išmesti, visai nebus nė svar
stomi.

Tuo tarpu ,kaip visi žinome, kainos te
bekyla ant pačių svarbiausių pragyveni
mo reikmenų.

Šita situacija išjudino visus organizuo
tus darbininkus. Unijos'svarsto ir rei
kalauja, kad valdžia imtųs griežtų žygių 
suvaldymui maisto marketų.

Klausimas yra, sako darbininkai, ne 
tik sulaikyti tolimesnį kainų kilimą, 
bet kainas sumažinti, atmušti atgal į tą 
laipsnį, kokiam jos buvo 1942 metų ge
gužės mėnesį. Kaip tik tada buvo priim
ta tam tikra formula dėl algų pakėlimo, 
žinoma, kaip “little steel formula.” O 
tas reiškė, kad niekur jokios rūšies dar
bininkai nebegaus didesnio algų pakėli
mo, kaip 15 nuošimčių. Ne visur ir toks 
pakėlimas buvo pravestas. Milijonai dar
bininkų nėra gavę nuo to laiko jokio 
algų pakėlimo.

Bet kaip su maisto ir kitų produkt 
kainomis? Jos pakilo labai daug. Jos 
pakilo, kaip kur, pasak Amerikos Darbo 
Federacijos sekretoriaus iždininko 
George Meaney, visu šimtu procentų!

Meaney pasakė aštrią ir teisingą pra
kalbą šiuo reikalu. Jo kalba buvo išne
šiota per radiją. Vardu visos Federaci
jos jis reikalavo įš valdžios žygių dėl at
stūmimo kainų aki 1942 m. gegužės mė
nesio 15 dien. laipsnio. Suprantama, kad 
šitam Meaney pasiūlymui pritars visi or
ganizuoti darbininkai.

Be to, Meaney, reikalavo, kad tuojau 
būtų uždėtos lubos ant visų kainų. Tai 
darbas valdžios įstaigos Office of Price 
Administration. Bet, matyti, tos įstaigos 
vadai nesiskubina prie to žygio.

Tai visa erzina darbininkus, kurie taip 
pasiryžusiai dirba karo pramonėse. Jau 
vėl kalbama apie streikus. Kai kur tokių 
streikų jau įvyksta.

Bet streikų banga dabar užduotų ne
apsakomą smūgį karo pastangom. Orga
nizuoti darbininkai prie to nedasileis. 
Nei Amerikos Darbo Federacija, nei In
dustrinių Organizacijų Kongresas (C. I. 
O.) neveda propagandos už streikus. Or
ganizuoti darbininkai, veikdami išvien, 
stengsis spaudimu priversti valdžios or
ganus šitą problemą išrišti. Jie pasitiki, 
kad prezidentas Rooseveltas neprileir 
krašto prie suirutės ir demoralizacijos.

LAISVE

Amerikos Neangliškosios Spau
dos Vaidmuo Šiame Kare Už

Žmonijos Laisvę
Mūsų Valdžia tą Vaidmenį Puikiai Supranta ir Įvertina; Tik Maža Dalis 
Tos Spaudos Neparodo Ištikimybės Jungtinių Tautą ir šio Krašto Reikalui; 
Per Mūsų Spaudą Valdžia Pasiekia Milijonus Žmonių ir Mobilizuoja Juos

Balandžio 6 dieną, š. m. Bostone kal
bėjo Allan Cranston. Su tuo asmenimi 
mūsų dienraščio skaitytojai jau yra su
sipažinę iš pirmiau. Jis užima labai svar
bią ir atsakomingą vietą valdžios įstai
goje Office of War Information, kurios 
patiektus raštus taip dažnai skaitote 
Laisvės špaltose. Ponas Cranston yra tos 
įstaigos sveturgimių reikalų skyriaus 
arba divizijos direktorius. Jo priežiū
roje ir vadovybėje randasi tos įstaigos 
susisiekimas ir ryšiai su neangliškąja 
Amerikos spauda. Vieta, kaip matote, la
bai atsakominga. Mes, kaipo dalis tos 
neangliškosios spaudos, labai aukštai 
vertiname p. Cranstono pareigas ir at
sakomybę. Savo draugišku atsinešimu 
linkui tos spaudos p. Cranston įrodė, kad 
jis yra savo vietoje ir užsitarnauja pil- 
niausio pasitikėjimo kiekvieno patrijo- 
tiško, nuoširdžiai šį karą remiančio laik
raščio.

Ta jo balandžio 6 dienos prakalba yra 
didžiausios svarbos visai neangliškajai 
spaudai. Jis joje įvertino tos spaudos 
vaidmenį šiame kare. Jis patiekė tokių 
davinių apie tą spaudą, kurių mes iki 
šiųl nebuvome turėję. Todėl mūsų skai
tytojams bus pravartu ir svarbu su ta 
p. Cranstono prakalba susipažinti. Čio
nai paduodame jos svarbiausias vietas 
sutraukos formoje.

Mums buvo labai įdomu patirti iš 
Cranstono prakalbos, kad O.W.I. dar
buojasi įvairių sveturgimių grupių dar
bininkai. Sako, kai ateina O.W.I. rašti- 
nėn iš karo departmento žinios apie žu
vusius frontuose Amerikos didvyrius, 

tas" žuvusiųjų surašąs parodomas tiems 
darbininkams. Kiekvienas jų bando iš 
pravardžių pažinti savo grupės jaunuolį. 
'Paskui apie jį gauna daugiau informaci
jų, kurias vėliau išsiuntinėja tos grupės 
laikraščiams. Viena, taip O.W.I. suteikia 
žinių tos grupės žmonėms apie tą jau
nuolį didvyrį, antra — paskatina tuos 
žmones susirūpinti karu ir daugiau pri
sidėti prie jo laimėjimo. Vadinasi, O. W. 
I. aprūpina sveturgimių spaudą svarbio
mis informacijomis, o iš savo pusės, per
duodama tas informacijas žmonėms, ta 
spauda padeda mobilizuoti žmones karo 
laimėjimui.

Dvidešimt du milijonai žmonių
“Šiandien Jungtinėse Valstijose yra 22 

milijonai žmonių,” sako Cranston, “ku
rie yra gimę ir išauklėti—-užsienyje ir 
šioje šalyje—tokiuose namuose, kuriuo
se kalba buvo neangliška. O pagal Cenzo 
Biuro pranešimą, dabar šioje šalyje yra 
du milijonai žmonių, kurie visai nesu
pranta angliškai.

“Be neangliškosios spaudos ir radijo 
'visai būtų negalima pasiekti tuos žmones 
su informacijomis apie karą. Be tos 
spaudos ir radijo būtų negalima papa
sakoti tiems žmonėms, kodėl mes kovo
jame, prieš ką mes kovojam. Be neangliš

Nuotraukoje matome Ašies belaisvius, suimtus amerikiečių Gafsa-Gabes fronte, 
Tunisijoj. Jų buvo suimta vienu sykiu šimtai.

Amerikiečiai, komanduo
jami generolo Pattono, 
slaptai buvo perkelti iš vi
durinės Tunisijos į šiauri
nę, kur pačiame pirmame 
mūšyje paėmė nelaisvėn 
100 vokięčių. Naujas ame
rikiečių frontas yra 18 my-
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kosios spaudos ir radijo būtų negalima 
išaiškinti jiems, kodėl mėsa ir kenuotas 
maistas yra suracijonuoti ir kaip tų reik
menų bus galima gauti, nepaisant to, 
kad jie yra suracijonuoti.”

Priešo pastangos nepavyko
“Per daugelį metų priešo agentai leido 

paskalus ir sėjo neištikimybę tarpe sve
turgimių Jungtinėse Valstijose. Be sve
turgimių spaudos ir radijo mes būtu
mėme bejėgiai atmušti tą priešo propa
gandą ateiviuose, kurie taip reikalingi 
karo pastangoms.

“Prieš du metu Joseph Goebbels ma
nė, kad jis panaudos Amerikos sveturgi- 
mius savo piktiems tikslams. Jis manė, 
kad jis galės sukelti graikus prieš ita
lus, lenkus prieš vokiečius. Jis manė, 
kad jis galės senuosius amerikiečius su
kurstyti prieš naujuosius amerikiečius. 
Šita padalinimo ir užkariavimo strategi
ja turėjo dramatiško pasisekimo Euro
poje. Joseph Goebbelsui atrodė, kad; mus 
amerikiečius bus labai lengva nugalėti, 
kadangi, jis manė, juos taip lengva bus 
padalinti, nes mes esame visų pasaulio 
tautų sūnūs ir dukterys.

“Bet Goebbels pamiršo vieną dalyką, 
būtent, laisvę. Jis klaidingai suprato iš
laukinę amerikiečių išžiūrą. Jis visai pa
miršo apie tą ugnį, kuri sulieja mus visus, 
nepaisant rasės, spalvos ar tikėjimo, į vie
ną galingą ir suvienytą jėgą—jis pamir
šo laisvę.

“Ašies strategija suklupo.
“Neangliškoji spauda — laisva spau

da, taip laisva, kaip bile kuri kita ame
rikinės spaudos dalis—prisidėjo prie su
mušimo Goebbelso ir jojo niekšiškų pla
nų.”
Priešo pasikėsinimas ant svetimkalbių 

spaudos
Cranston sako, kad nacių agentai at

kreipė ypatingo dėmesio į neangliškosios 
spaudos .redaktorius ir leidėjus. Bandė 
juos laimėti savo pusėn. Jų pagelba jie 
tikėjosi sudemoralizuoti ir padalinti 
Amerikos žmones. Pagelba tos spaudos 
jie tikėjosi uždėti savo kontrolę ant 
5,000,000 ateivių nepiliečių, 7,000,000 at
eivių piliečių ir daugybės tų 23,000,000 
pirmosios kartos (čia gimusiųjų) ame
rikiečių.

Ta spauda yra didelė galybė. Ji susi
deda iš 1,402 laikraščių, išeinančių 35 
kalbose!

“Daugelį tų 1,402 laikraščių redak
torių ir leidėjų nacių agentai užataka- 
vo”, sako Cranston, — “atvirais grūmo
jimais, papirkimais, atsargiai apgaulin
ga propaganda ir labai gudriu spaudi
mu.

“Bet didelė didžiuma tų redaktorių ir 
leidėjų puikiai atsipriešino visoms toms 
priešo pastangoms juos paveikti arba 
užvaldyti savo tikslams.

(Daugiau bus)

Meno Parodoj
Klinkis:— Šis katalogas 

tik avims! Ką su juo reikia 
daryti? Prie paveikslų nė
ra kainų.

Klinkienė: — Ką tu sa
kai! Juk tu nenori jokio 
paveikslo pirkti, ar ne tie
sa?

Klinkis: — Taip, aš apie 
tai ir negalvoju. Bet kaip 
žmogus gali žiūrėti į kurį 
paveikslą ilgiau, jei nežinai 
kuris vertesnis.

Tuščias gyvenimas
Jonukas: — Tėveli, ar tu 

matei kada vėtrą nunešant 
namus su visais baldais ir 
gyvuliais?

Tėvas: — Ne, Jonuk!
Jonukas: — O ar tu ma

tei kada jūros gyvatę?
Tėvas: — Ne, nė tos ne

mačiau.
Jonukas: — Ar ne tuš

čias tavo gyvenimas: tiek 
gyvenai, o nieko dar nema
tei.

Jis observatorius
Teta: — Klausyk, Ona, 

ką tavo vaikino kariška 
karjera turi su jo dairy- 
musi į gražias merginas?

Ona: — Jis tarnauja Ob- 
servacijos korpuse.

Įkritęs į vandenį, sausas 
nekelsi.

— Aš manau, kad ta mo
teris yra visai niekam neti
kusi artistė.

— Ištikro? Tai mano 
žmona.

— Labai atsiprašau. Ką 
aš norėjau pasakyti, tai, 
kad ji gera artistė, tik ji 
vaidino netikusį veikalą. 
Gal tu žinai, kas jį parašė?

— Taip — aš pats jį pa
rašiau.

Ir taip pasitaiko.
— Daugiau niekado savo 

suąiedotiniui nesakysiu: 
“Pasikalbėk pirma su mano 
mama.”

— Kodėl?
— Paskutinį mano sužie- 

dotinį, kai jis nuėjo su ma
ma pasikalbėti, pastaroji 
pasilaikė sau, ir jis dabar 
mano tėvas.

Angelas
Kai aš tave vedžiau, ma

niau, kad tu esi angelas! O 
tu!...

— Šitaip! Ir dėlto tu ma
nai, kad aš nereikalinga jo
kių rūbų!?

Paguodė
— Pone daktare, prašau 

man pasakyti tikrą teisybę, 
kaip yra su mano širdimi?

— Per daug gera ji nėra, 
bet iki amžiaus galo pa
kaks.

NAUJAS AMERIKIEČIŲ 
FRONTAS
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Už Lietuvos Laisve
Kovotojas Balčiūnas

Rašo JONAS ZINKUS,
Lietuviškojo Raudonosios Armijos junginio leitenantas.

Daug lietuviškų šeimų yra 
Balčiūnų pavardėmis.

Yra Balčiūnų vokiečių lai
kinai okupuotoje Lietuvoje — 
jie kenčia ten skurdą, kančias 
ir pasityčiojimą, bet nepasi
duoda hitleriniams krauge
riams. Geriau mirtis, negu ver
govė, — sako jie.

Yra Balčiūnų ir už vandeny
no. Mes, lietuviai raudonar
miečiai, būdami kartu su visa 
Raudonąja Armija branduoliu 
tos viso pasaulio laisvę my
linčių tautų jėgos, kuri sutriuš
kins hitlerinius žmogėdras, 
esame įsitikinę, kad ir tie Bal
čiūnai, kaip ir visa lietuvių 
tauta, yra kartu su mumis ir 
deda visas pastangas, kad bū
tų greičiau išvyti iš Lietuvos 
hitleriniai okupantai.

Lietuviškame R a u d onosios 
Armijos junginyje Balčiūnų ir
gi yra ne vienas. Bet aš pa
pasakosiu apie kovotoją Kazį 
Balčiūną, nes jame ryškiau
siai atsispindi tai, kas būdin
giausia lietuviui ar bet kurios 
kitos Tarybų Sąjungos tautų 
šeimos raudonarmiečiui — tas 
atsparumas ir socialistinės Tė
vynės meilė, kuriais stebisi vi
sas pasaulis.

Kovotojas Balčiūnas Kazys 
nieko nesiskiria nuo kitų ko
votojų. Ta pati palaidinė, mi
linė, tas pats šautuvas, toks 
pats pasiryžimas ginti socialis
tinę Tėvynę, kaip ir visų.

Kovotojui Balčiūnui 42 me
tai. 20 metų jis praskurdo gy
vendamas Lietuvos kaime ir 
20 — mieste. 8 metus pragy
veno drėgname rūsyje, į kurį 
nepatekdavo joks saulės spin
dulėlis. Jis turi žmoną ir tris 
vaikus: Napaliuką, Vytuką ir 
Renę. Bet pažiūrėjęs į jį, pa
matęs, kokiu vikrumu jis at
lieka kariškus uždavinius, 
kaip šis neseniai į armiją sa
vanoriu atvykęs žmogus išmo
ko greit ir meisteriškai varto
ti šautuvą, kaip greit jis atlie
ka savo tiesiogines sužeistųjų 
perrišimo ir gabenimo parei
gas, nepasakysi, kad šiam 
žmogui jau daugiau kaip ke
turiasdešimt metų.

Balčiūnas žino, dėl ko jis 
kovoja. Jis kovoja ne vien tik 
dėl to, kad tarybų valdžia Lie
tuvoje suteikė jam pirmą kar
tą žmoniškas gyvenimo sąly
gas: seniau jis, aukštos kva
lifikacijos meisteris, buvo pri
verstas dirbti beveik už juoda
darbio užmokestį. Oficialiais 
duomenimis pragyvenimo mi
nimumas 5 žmonių šeimai 
1939 m. buvo 150 litų, tuo tar
pu toks kvalifikuotas meiste
ris — šaltkalvis kaip Balčiū
nas buvo priverstas dirbti už 
120 litų mėnesiui po 12-14 va
landų per parą. Tarybų val
džia sutrumpino darbo dieną, 
padidino atlyginimus darbinin
kams, kelis kartus nupigino 
mokestį už butą ir šviesą, įve
dė nemokamą mokslą, gydy
mą, socialinį draudimą, panai
kino nedarbą ir padarė daug 
kitų pagrindinių pertvarkymų 
darbininkų ir visų darbo žmo
nių naudai. Balčiūno šeima 
įsikėlė į žmoniškas patalpas. 
Jo sūnus Napoleonas, pašalin
tas dėl pinigų stokos iš “Auš
ros” gimnazijos Kaune, vėl 
pradėjo mokytis. . . Balčiūnas 
žino, kad Tarybų Sąjungos 
tautų gerovė yra užkariauta 
bendromis visų darbo žmonių 
pastangomis, kad joks atski
ras milžinas negali tiek pada
ryti, kiek padaro organizuotas 
kolektyvas. Jis jaučiasi esąs 
to kolektyvo dalelė, kurios gy
venimas ir mirtis, laimingas 
rytojus ar skurdi vergovė pri
klauso nuo kitų taip, kaip kiti 
priklauso nuo jo. Jis jaučia 
savo pareigą socialistinei visų 
tautų Tėvynei, lietuvių tautai, 
savajai šeimai. Ir jis visada 

pasiryžęs įvykdyti tą pareigą 
ir ją vykdo.

Dar Tarybų Lietuvoje dirb
damas, jis trigubai pakėlė sa
vo darbo našumą: vietoje se
niau pagaminamo vieno oro 
stabdžio, jis per tą patį laiką 
ėmė gaminti tris.

Kai hitlerininkai artinosi 
prie Kauno, Balčiūnas dirbo 
savo poste iki paskutinės mi
nutės. Jis padėjo evakuoti di
delį kiekį žmonių iš Kauno, 
jis organizavo garvežių išve
žimą. Kauno vidaus transpor
tas jau buvo evakuotas, kai 
Balčiūnas su savo šeima išvy
ko iš Žaliakalnio į stotį. Susir
go sūnus. Tėvas apie 31/2 ki
lometro nešė jį ant rankų, kol 
atgabeno į stotį.

Atvykęs su būriu Kauno 
geležinkeliečių į brolišką Ka
zachų respubliką, Balčiūnas 
tuoj stojo dirbti į Karagandos 
geležinkelių dirbtuves ir nu
tarė tuo būdu atiduoti visas 
savo jėgas frontui. Balčiūnas 
tapo stachanoviečiu. Jis pa
dirbdavo per dieną 4-5 nor
mas ir per buvimo dirbtuvėse 
laiką paruošė 12 naujų tekin
tojų moterų, kurios netrukus 
taip pat tapo stachanovietė- 
mis.

Dirbtuvėse dirba ir Balčiū
no sūnus bei žmona, kurie taip 
pat viršija normas. žmona 
kasdien padirba daugiau kaip 
dvi normas. Be to, iki šiol ji 
jau turi paaukojusi 297 darbo 
valandas Krašto Gynybos fon
dui.

Balčiūno žmonos sesuo Emi
lija, pasitraukdama nuo vokie
čių okupacijos, nemokėjo nė 
kalbėti rusiškai, o dabar iš
moko skaityti ir rašyti rusiš
kai, baigė mašinistų kursus ir 
važinėja mašinisto pavaduoto
ju Kazachstano geležinkeliais.

Prieš Spalio Revoliucijos 25 
metų sukaktuves Balčiūno 
žmona rašė vyrui:

“Sveikiname mes Tave ir 
bučiuojame. O aš, Tavo žmo
na, bučiuoju Tave taip, kaip 
Tėvynės gynėją. Prašome visi 
(ir vaikučiai) : ginkit Tėvynę 
ir kuo greičiausiai valykit pa
razitus iš mūsų, mylimos že
mės, nes jau gana vokiška j ai 
smarvei teršti mūsų Tėvynę. 
Mes dirbame šeštadienius ir 
antvalandžius ir pasižadame 
dirbti, kad tik šitą slibiną fa
šizmą sutriuškintum.”

Būkite tikri, draugai ameri
kiečiai, Balčiūnas, kaip ir visi 
raudonarmiečiai, savo pareigą 
įvykdys — triuškins fašistinę 
gyvatę, apraizgiusią ir sunai
kinusią derlingus laukus, sude
ginusią ir apiplėšusią mūsų 
kaimus ir miestus, kartuvėmis 
apstačiusią mylimą Lietuvą.

Mes esame tikri, kad ir mū
sų draugai lietuviai amerikie
čiai bursis į vieningą priešhit- 
lerinį frontą taip, kaip buria
si mūsų broliai Lietuvoje, kad 
jie prisidės tiek prie bendros 
pergalės, kiek prisideda Kazio 
Balčiūno ir kitų Tarybų Sąjun
goje gyvenančių lietuvių šei
mos, kiek prisideda visa gar
bingoji Tarybų Sąjungos liau
dis ir jos didvyriškoji Raudo
noji Armija.

LAIŠKAI
t 

Drg. F. Pakalniškienei. 
Gerbiamoji!

Prisiunčiu šią* mažą auką— 
8 dol., už kuriuos, pagal jū
sų ir viso komiteto sumanu
mą, nupirksite, kas jums at
rodys svarbiau, maistu ar dar
bužiais.

Ant pundelio, jeigu matysi
te reikalą, pažymėkite seka
mai : K

Nuo Draugų LDS 152 Kuo
pos, Girardville, Pa.

Draugiškai, J. Šerys.

Kova dėl Derliaus 
Lietuvoje

Kad ir kaip hitlerininkai 
grasino mūsų valstiečiams, 
nors iš daugelio atėmė ūkius 
ir žemę, bet nepasiekė to, kad 
valstiečiai patys alkdami geru 
noru vokiečiams atiduotų visą 
derlių. Dėl 1942 m. derliaus 
kova tebevyksta. Okupantai 
sugalvojo naują triuką. Jie iš
siuntė visiems valstiečiams an
ketas, kuriose prašo būtinai 
parašyt, kiek grūdų davė ir 
kiek pagal prievolę dar turi 
duot. Pagaliau vdjįstietis turės 
pasižadėt, kada grūdus prista
tys ir būtinai pasirašyt po an
keta. Anketos dar tik dabar 
pradedamos platint. Kokios 
bus tolimesnės jos pasekmės— 
sunku pasakyti, bet vienas da
lykas tikras, kad lietuviškas 
valstietis išmoko slėpti nuo 
okupanto savo grūdą ir tuo 
būdu kovoti prieš grobiką, ku
riam šiuo metu, anot Rentelno 
žodžių, “kiekvienas grūdų ki
logramas turi didelę svarbą.”

Jau dabar okupantai pra
deda kovą ir dėl busimųjų me
tų derliaus. Jie reikalauja 
griežtai ir tiksliai surašyti, ko
kiomis kultūromis ir kokie 
plotai bus ateinančiais metais 
užsėti ir reikalauja jau dabar 
apskaičiuoti vidutinišką der
lių. Tokiu būdu jie ateinantį 
rudenį (jeigu, žinoma, hitleri
ninkų veislė dar iš viso bus 
pasaulyje) nori taip apstatyti 
mūs valstieč., kad visas derlius 
neišvengiamai atsidurtų hitle
rininkų nasruose.

Suvalkiečiu valstiečiu išleis
tame lapelyje sakoma: “ūki
ninkai! žemė yra mūsų ir mes 
su ja galime elgtis taip, kaip 
patinka. Okupantai mūsų že
mei savo įstatymų nepriderins. 
Mes dirbkime tiek, kiek mums 
reikalinga. Tegul grąžina mū
sų bernus ir mūsų mergas, ku
riuos į Vokietiją išvežė, tada 
mes dar galėtume pasvarsty
ti.”

Kova dėl derliaus eina vis 
aštryn. Vokiškųjų kolonistų 
susodinimas padėties neišgel
bės, ypač kad daugelį vokie
čių kolonistų jau dabar mo
bilizavo į kariuomenę. Lietu
vis valstietis kol kas tebepasi- 
lieka persvaroje, ir jo valia 
yra labai svarbi tolimesnėje 
kovoje su vokiškais okupan
tais. Jonas Šimkus.

Detroit, Mich.
Pažangietės Aukavo Pasiunti
mui Dovanų Lietuvos Sūnams 

Sovietų Sąjungoje.

Pažangos Kliubo susirinki
me, perskaičius Pundelių Va
jaus Komiteto atsišaukimo 
laišką, atsiliepta paskiriant 
$10 iš kliubo iždo ir narės su
auk a vo sekamai:

P. Jakštienė $3, po $1: U. 
Jurkevičienė, N. Tamošiūnie
nė, M. Andrulienė, Z. Dantie- 
nė, U. Litvinienė, J. Daukienė, 
M. Ginaitienė, O. Valavičienė 
M. Smitrevičienė ir M. G erei- 
tauskienė.

,Po 50c: Vengrenauskienė, 
O. Krakaitienė, E. Petraitienė, 
O. Greblikienė, M. Alvinienė, 
O. Anskaitienė, K. Kraptavi- 
čienė, A. Šabienė ir O. Ado
maitienė. Viso sudarė $27.50.

Visom aukavusiom, varde 
Pažangos Kliubo, širdingai 
ačiū.

Kliubo Sekr.,
M. Ginaitiene.

Jersey City. — Sustrei
kavo 1,400 Darbo Federa
cijos mašinistų prieš Air 
Reduction Sales Co.

Baudžiavą, Badą ir Išnaikinimą 
Neša Lietuvos Ūkininkams

Vokiški Okupantai

Tarybų Lietuvos Poetų 
Kūryba Amerikoje

Vokiški okupantai surašė vi
sus gyvulius, ūkininkus priver
tė juos maitinti, auginti ir ati
duoti vokiečiams. Jie nustatė 
žemės plotus, kuriuos ūkininkai 
turi pagal jų nurodymą išarti, 
apsėti, užauginti, nuimti derlių 
ir jį atiduoti vokiečiui. Jie įve
dė ūkiuose korteles ir uždrau
dė ūkį tvarkyti taip, kaip ūki
ninkas nori. Jie uždraudė bent 
ką parduoti ne vokiečiui, o ne
klausantį prilygino spekulian
tui ir baudžia katorga bei mir
ties bausme.

Vokiečiai Tapo šeimininkais 
Lietuvi\/ Ūkiuose, o Ūkininkai 
—O kūpantį Baudžiaunin kais 

Savo žemėje.
Vokiečiai pareikalavo atiduo

ti visą derlių. Jie įsakė atvežti 
jiems visą pieną, sviestą, kiau
šinius, užauginti ir pristatyti 
kiaules ir galvijus, atiduoti li
nus, sėmenis, vilnas. Jie gro
bia viską, kad išgabentų į Vo
kietiją ir frontą.

V o kiečiai P agro bia V als tie cio 
Lobį, o Duoda Nieko Nevertą

Markę, Tinkančią Tik 
Sienoms Klijuoti.

Okupantai iš Lietuvos išga
bena visus produktus, visą 
maistą, visas žaliavas, o atga
bena badą. Jie patys sako, kad 
badas gali paliesti visą Lietu
vą. Jie aiškina, kad vietoj duo
nos reikia valgyti ’bulves ir dar
žoves, o duoną atiduoti jiems. 
Jie reikalauja, kad ūkininkų 
šeimos valgytų tiek, kiek jiems 
leidžia vokietys, t. y. būtų ma
rinamos badus, o tą maistą su
ėstų okupantai.

Vokiečiai Plėsdami Ūkininkus 
Lietuvoje Į v eisią Badą.

Okupantai žada drabužių ir 
prekių, bet nedavė, neduoda ir 
neduos. Jie dalina talonus, o 
prekes pagrobia patys ir kubi- 
liūnpalai.kiai. Iš Lietuvos gy
ventojų jie ir toliau plėš dra
bužius, kaip plėšė kailius, kaip 
dabar plėšia verpalinę medžia
ga.
Vokiečiai Meluoja ir Apgaudi
nėja, Kad Lengviau Apiplėštą 

Ūkininkus.
Okupantai užgrobė didelius 

lietuviškos žemės plotus ir gro
bia jučs toliau. Į užgrobtas že
mes vežami vokiški valkatos — 
kolonistai. Vilkaviškio, ' Mari- 
jamponės, šakių, Tauragės ap
skričiai jau užgrūsti atėjūnais. 
Hitlerio žemės ūkio ministeris 
Bake pasakė, kad “užimtame 
krašte turi gyventi tik vokiškos 
šeimos, o žemę arti vokiškas 
plūgas.”

Vokiečiai Siekia Užvaldyti Lie
tuviškas žemes, Kolonizuoti

Vokiečiais ir Suvokie
tinti Jas.

Lietuvos ūkininkai okupantų 
pasmerkti pravyti iš savo ūkių 
ir žemės. Už tariamus prasi
žengimus iš ūkininkų atimami 
ūkiai, jie išgabenami iš Lietu
vos, sodinami į .kalėjimus ir žu

Raudonosios Armijos kavalerija puola priešą. Ši nuotrauka panaši j daili
ninko nupieštą kūrini, bet tai ne piešinys, o fotografine nuotrauka, padaryta 
kavalerijos veiksmų laiku;

domi. Jų vaikai vežami į Vo
kietijos darbo lagerius.

Vokiečiai pasiryžę išplėšti 
Lietuvos žemę iš jos šeiminin
kų — Lietuvos valstiečių! Iš
vežti juos, išžudyti ir nutautin
ti.

Okupantų planas aiškus: 
Jie nori mūs ūkininkus 
pavergti, 
apiplėšti, 
Marinti badu, 
Atimti .žemę, 
ir išnaikinti.
Mūsų švenčiausia pareiga:
Neduoti grūdų, gyvulių nei 

kitų duoklių, neiti lažo, nesi
traukti nuo savo žemės, neįsi
leisti kolonistų!

Naikinkim vokiškus kolonis
tus, dūmais paleiskim jų na
mus ir derlių!

Boikotuokim visus vokiečių 
įsakymus!

Muškim okupantus ir jų šu
nis — kubiliūnpalaikius!

Nebeilgos jų dienos Lietuvo
je!

Mirtis vokiškiems okupan
tams !

Tegyvuoja laisva Lietuva!
(Šis lapelis platinamas Lie

tuvoje. — L. Red.)

Tėvynė Bus 
Laisva

Siųskim Ryšulėlius Lietuviam 
į Sovietų Sąjungą

Nebus ji jums vergė 
supančiotomis rankom, 

Ir perblokšta neklūpos
ties jūsų kojomis. 

Jums nenulenks jinai
gelsvų .kasų vainiko, 

Šunyčiai jūsų niekados
iš jos krūtų nemis. 

Septynius amžius buvote jai 
nuošmūs priešai, 

Pasmaugei Prūsę ir Galindę—
jos seseris tikras. 

Krauju ne sykį
jos upes patvindėt, 

Iš skrynių vogėt drobes,
šilkines skara?. 

Gaisrų ugnim akis
išdegint jai norėjot, 

Išplėšti širdį iš krūtinės,
liežuvį iš burnos.

Bet ji kaip nuo vilkų
nuo jūsų atsigynė, 

Nelaisvėn nevedėt jūs jos
beginklės kruvinos.

Iš amžių gilumos išaugo ji 
tartum didvyrė

Kovoj dėl savo laisvės
su jūsų gaujomis.

Lavonais Žalgirio laukuos
jūs patrešėt jos žemę, 

Lavonai jūsų vėl
jos raistuose kirmys.

Ji ir dabar nelenks
prieš jus galvos 

Ir rankų kaip vergė
supančioti neduos.

Kaip motino ji savo sūnus 
mūšin šaukia,

Kaip motiną jie ją
iš jūs vergovės išvaduos.

K. Korsakas.

Iš J.A.V. atėjo žurnalo švie
sa š. m. Nr. 2. šį tikrai įdo
mų žurnalą leidžia Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Draugija 
jau keturiolikti metai kai trys 
mėnesiai, š. m. šviesos Nr. 2 
beveik'ištisai paskirtas Tarybų 
Sąjungoje esančių poetų eilė
raščiams, parašytiems jau Tė
vynės karo metu, čia randa
me išspausdintus Salom. Nė
ries, J. Šimkaus, Kosto Korsa
ko, Ant. Venclovos, Liudo Gi
ros eilėraščius. Iš viso išspaus
dinta net 34 šių poetų eilėraš
čiai, o taip pat dar po pora 
trejetą Vyt. Montvilos ir A. 
Rūko eilėraščių. Taigi, šis švie
sos numeris sudaro tikrą nau
josios, tarybinės mūsų poezi
jos antologijėlę. žurnalas pa
puoštas poetų atvaizdais.

Apie mūsų tarybinių poetų 
Tėvynės karo meto kūrybą 
žurnalo redakcija įžanginiame 
straipsnyje atsiliepia šitaip: 
“šitie eilėraščiai yra nepapras
ti. Tai Lietuvos poeto sielos 
balsai — poeto, kurio tėvynę 
užplūdo ir pavergė dvidešimto 
šimtmečio barbarų gaujos ir 
jos laukus, kaimus ir miestus 
suvilgė karštu liaudies krauju. 
Jis turėjo bėgti iš jos arba 
tapti budelio auka. Jis dabar 
atskirtas nuo jos, prisiglaudęs

didžiojoj socialistinių tautų 
šeimoje. Jis yra liudytojas 
pasaulį draskančių įvykių. Jis 
negali stovėti nuošalyje. Jis 
trokšta laimėjimo šviesos ir , 
laisvės prieš vergiją ir tamsą. 
Jis nori priartinti laimėjimo 
valandą. Jis dirba ir kovoja. 
Jis kuria; jis ant popierio lie
ja savo sielos balsus, vildama
sis, kad tie balsai pažadins 
liaudį į visuotinę kovą, kad 
jie pasieks kario širdį ir ją 
sušildys. . . Mes, Amerikos lie
tuviai, būdami taip pat daly
viai šios istorinė? kovos prieš 
tamsą ir barbarizmą, supran
tame Lietuvos liaudies ir jos 
poetų sielos balsą ir troški
mus.”

Be to, šiame šviesos nume
ryje dar išspausdinti drg. Juo
zo Jurginio ir Pijaus Glovac
kio, žuvusių dabartiniame ka
re, nekrologai ir Lietuvos in
telektualų atsišaukimas į pa
saulio lietuvius.

Turimomis žiniomis, šio švie
sos numerio pasirodymas Ame
rikos lietuvių visuomenėje pa
darė stipraus įspūdžio. Ir ki
tuose Šviesos žurnalo nume
riuose bus spausdinami mūsų 
tarybinių rašytojų raštai.

Iš “Menas ir Literatūra.”

Chicagos LDS 53 Kuopos 
Komiteto Ryšulėlių 

Rinkimui Žodis

Gerbiami geros valios lietu
viai! šiuomi noriu tarti kelis 
žodžius į Chicagos lietuvius, 
kurie aukauja Raud. Kryžiui, 
Rusų Karo Pagalbai ir kitom 
organizacijom, kurios Rūpina
si karo laimėjimu. Aišku/ tu
rime neužmiršti šių organiza
cijų, bet negalime užmiršti 
mūsų brolius, kurių yra keli 
šimtai tūkstančių Sovietų Są
jungoj ir apie 50,000 Raudo
nosios’Armijos eilėse. Mes juos 
nepamiršome ir pamiršti ne
galime.

Tą reikalą gerai apsvarstę 
brooklyniečiai įsteigė komite
tą siuntimui pundelių lietu
viams į Sovietų Sąjungą.

Šį klausimą svarstė pereita
me LDS 53 kp. susirinkime ir 
išrinko komitetą, kuris pasi
darbuotų parinkimui aukų dėl 
pundelių pasiuntimo ir patar
pininkautų žmonėms, norin
tiems pasiųsti pundelius.

Šia proga noriu paraginti, 
kad neužmirštumėte savo bro
lius ir jiems pasiųstume pun
delių. Kurie neturite progos 
tokių pundelių sudaryti, tai 
galite paaukoti pinigais.

Komitetas susideda iš Wal
ter Kukas, 3505 S. Lowe 
Ave., George Montvila, 3403 
So. Union Avė., A. šlegaitienė, 
6225 S. Troy St.

Galite pundelius perduoti 
šiem asmenim ir jie pasirū
pins persiųsti į Brooklyną, o 
iš ten eis per Rusų Karo Pa
galbos komitetą į Sovietų Są
jungą. Arba galite palikti pun
delius “Vilnyje” jų vardu.

. Tenka pažymėti, kad jau 
turime aukų. Jonas Zdanavi
čius aukavo $5.00. P. Mikulė- 
nienė $2.50. Turiu ir smulkių 
aukų ant rankų. Tai bus gali
ma vėliau paskelbti.

Tad visi subruskime ką 
nors pasiųsti lietuviams, ypač 
vaikučiams į Sovietų Sąjungą. 
Jiems įvairūs dalykėliai, kaip 
piešukai, dantų šepetukai, 
skustuvai ir kiti asmeniški da
lykėliai, kad ir koncentruotas 
maistas, bus malonu aplaikyti.

W. Kukas.

Mes Remiame Pundelių 
Vajų

Girardville, Pa. — LDS 152 
kp. laikytame susirinkime, ba
landžio 5 d., buvo perskaity
tas laiškas, nušviečiant lietu
vius, kurie nuo Hitlerio pabė
gę į Rusiją, jų dabartines ko
vas ir jų gyvenimą. Raginant 
draugus, pagal išgalę jiems 
paaukoti.

Imant reikalą apkalbėjimui, 
pasirodė, kad Rusija, nešanti 
šitą pragarišką smūgį, kad ir 
su geriausiais norais, negali vi
su kuom aprūpinti liaudį. 
Draugai sutinka su aukų rei
kalu. Kyla klausimas, kaip ir 
iš kur tų aukų padaryti ? Kp. 
iždas tuščias. Draugų mažai 
susirinko, nėra ką išrinkti, kad 
kas tuomi reikalu pasidarbuo
tų. Bet kad šiuomi svarbiuoju 
klausimu neatsilikti, nutarė 
padaryti kad ir mažą auką, 
kuri žemiau seka.

Drg. J. Mardosa aukavo 10 
porų čeverykų ir 9 marškinu
kus vaikams.
Pinigais iš kuopos iždo $2.00 
P. Urbonas
J. šerys
P. Didvalis
M. Skaudys
M. Naudžiūnas
J. Drulis

$2.00
1.00
1.00
1.00

.50
.50. f

J. šerys.
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(Tąsa)
Lipdama ant krosnies ir peržegnojusi 

kamino dureles, ji graibydavo, ar gerai 
uždarytos juškos; išsitepusi rankas suo
džiais, baisiai keikdavosi ir kažin kaip iš 
karto užmigdavo, tarytum nematomos 
Jėgos prislėgta. Kai ji mane nuskriaus- 
davo, aš galvodavau: gaila, kad ne ją 
vedė senelis, — tai graužtų jį! Bet ir jai 
tektų nuo jo pipirų. Skausdavo ji mane 
dažnai, bet būdavo dienų, kai papūtęs 
jos veidas pasidarydavo liūdnas, akys 
paplūsdavo ašaromis, ir ji labai įtikina
mai kalbėdavo:

— Tu manai — man gera? Gimdžiau 
vaikus, puoselėjau, ant kojų pastačiau— 
kam? Štai gyvenu pas juos tarnaite,.sal
du man tatai? Atvedė sūnus svetimą bo
bą ir paniekino savo kraują—gera tai? 
Na?

— Negerai, — nuoširdžiai atsakyda
vau aš.

— Aha? Užtataigi...
Ir ji pradėdavo begėdiškai kalbėti apie 

marčią:
— Teko man būti su ja pirty, mačiau 

ją! Kuo susižavėjo? Argi tai tokias gra
žuolėmis vadina?...

Apie vyrų santykius su moterimis ji 
kalbėdavo labai nešvariai; pradžioj aš 
šlykštėdavaus jos kalbomis, bet greit aš 
pripratau atydžiai ir domėdamasis klau
syti, jausdamas tose kalbose kažin kokią 
sunkią teisybę.

— Boba, — jėga, ji patį Dievą apga
vo, štai kaip! — šūkaudavo ji, daužyda
ma delnu stalą. — Dėl Ievos visi žmonės 
pragaran eina, matai kaip!

Apie moters jėgą ji galėjo kalbėti be 
galo, ir man vis matėsi, kad tomis kalbo
mis ji nori kai ką išgązdinti. Man ypa
tingai įstrigo galvon, kad “Ieva — Die
vų apgavo.”

Mūsų kieme buvo atšlainis, toks pat 
didelis, kaip ir namas; iš aštuonių abie
jų trobesių būtų keturiuose gyveno ka- 
'•rininkai, penktame — pulko kapelionas. 
'Kieme buvo pilna kareivių, pas juos at
eidavo skalbėjos, kambarinės, virėjos; 
visose virtuvėse nuolatos vykdavo roma
nai ir dramos, su ašaromis, barniais, peš
tynėmis. Pešdavosi kareiviai tarp savęs, 
su griovakasiais, šeimininko darbinin
kais; mušdavo moteris. Kieme nuolatos 
virė tai, kas vadinama paleistuvybe, iš
tvirkimu, — žvėriškas, nesuvaldomas^ 
alkis sveikų bernų. Šitas gyvenimas, pil
nas žiaurių geidulių, beprasmių kankini
mų, nešvarių nugalėtojų pasididžiavimų, 
— smulkiai ir ciniškai buvo mano šeimi
ninkų svarstomas per pietus ir vakarie
nę. Senutė visuomet žinodavo visas kie
mo istorijas ir pasakodavo jas karštai, 
piktai džiaugdamosi.

Jaunoji klausydavo tų pasakojimų, ty
liai šypsodama, Viktoras kvatodavosi, o 
šeimininkas, raukydamasis, sakydavo:

— Gana, matuše...
— Viešpatie, jau ir žodžio man nebe

galima pasakyti! — skųsdavosi pasako
toja.

Viktoras kurstydavo ją:
— Drožkite, matuše, ko žiūrėti! Visi 

juk savi....
Vyresnysis sūnus žiūrėdavo į motiną 

su prikliu pasigailėjimu, vengdavo pasi
likti su ja vienu du, o jeigu tai atsitik- 
'davo, motina skųsdavosi jam žmona ir 
būtinai prašydavo pinigų.. Jis paskubom 
kišdavo jai rankon rublį, tris, keletą si
dabrinių pinigų.

— Be reikalo jūs, matuše, imate pi
nigus, negaila man jų, o—be reikalo!

— Aš juk elgetoms, žvakėms, cerk
vei...

— Na, kokie ten elgetos! Ištvirkinsite 
jūs Viktorą galutinai.

— Nemyli tu brolio, didelė tau nuodė
mė!

Jis nueidavo nepatenkintas.
Viktoras apseidavo su motina šiurkš

čiai, pajuokiamai. Jis buvo besotis, vi
suomet alkanas. Šventadieniais motina 
visuomet kepdavo pyragaičius, keletą jų 
slėpdavo į puodą ir pakišdavo juos po 
kanapa, ant kurios ąš miegodavau; par
ėjęs iš cerkvės, Viktoras išsitraukdavo 
puodą ir murmėdavos.

— Negalėjo daugiau, vinys-koziriai!
— O tu ryk greičiau, kad nepamaty- 

ftj....
— Aš tyčia pasakysiu, kad tu dėl ma

nęs pyragaičius vagi!
Kartą aš išsitraukiau puodą ir suval

giau porą pyragaičių, — Viktoras pri

mušė mane už tai. Jis nemylėjo manęs 
taip pat, kaip ir aš jo, tyčiojosi manimi, 
versdamas tris kartus į dieną valyti jo 
batus, o guldamas ant plautų, praskirda- 
vo lentas, ir spiaudydavo pro plyšius, 
'stengdamasis pataikyti man į galvą.
• Turbūt, pamėgdžiodamas brolį, kuris 
dažnai sakydavo “žvėrys-vištos”, Vikto
ras taipgi vartojo priežodžius, bet visi 
jie buvo nuostabiai kvaili ir beprasmiai.

— Matuše — aplink dešinėn! — kur 
mano kojinės?

■' Man nepatiko, kaip jie visi kalba; iš
auklėtas gražia bobutės ir senelio kalba, 
pradžioj nesuprasdavau tokių junginių 
nesujungiamų žodžių, kaip “baisiai juo
kinga,” “baisiai linksma”; man matėsi, 
kad kas juokinga ir linksma — nėra bai
su.

Aš klausdavau juos:
— Argi galima taip kalbėti?
Jie bardavosi:
— Žiūrėkite, koks mokytojas! Tai tik 

— nusukioti ausis...
Aplinkui buvo taip daug žiauraus 

siaubimo, biauraus begėdiškumo — kur 
kas daugiau, kaip Kunavino gatvėse, kur 
buvo nemažai paleistuvybės namų ir 
prostitučių. Kunavine už purvo ir siau
bimo jautėsi kažkas, paaiškinąs neiš
vengiamumą siaubimo ir purvo: vargin
gas, pusalkanis gyvenimas, sunkus dar
bas. Čia gyveno sočiai ir lengvai, vietoj 
darbo matėsi nesuprantama, nereikalin
ga grūstis ir tuštybė. Ir visa slėgė kažin 
koks gailus, erzinantis nuobodulys.

Sunku man buvo gyventi, bet ypač 
blogai jausdavausi, kai ateidavo pas ma
ne pasikieminėti bobutė. Ji ateidavo per 
užpakalines duris, įeidama virtuvėn žeg
nodavosi prieš šventuosius paveikslus, 
paskui žemai nusilenkdavo jaunesniajai' 
Seseriai, ir šitas jos nusižeminimas, lyg 
sunkiausia našta, lenkdavo mane ir 
smaugdavo.

— A, tai tu čia, Akulina,—šaltai su
tikdavo bobutę mano šeimininkė.

Aš nepažindavau bobutės: kukliai su
sičiaupusi, ji tyliai sėsdavosi ant suolo 
prie durų, ties pamazgų rėčka, ir tylė
davo, kaip prasikaltusi, atsakinėdama į 
sesers klausimus tyliai, nužemintai.

Tai kankindavo mane, ir aš piktai sa
kydavau :

— Ką tu, kur atsisėdai?
Maloniai mirkterėjusi man, ji atsiliep

davo įtikinamai:
— O tu tylėk,, tu čia ne šeimininkas!
— Jis vis lenda, kur nereikia, ar mušk 

jį, ar bark, — pradėdavo skųstis šeimi
ninkė.

Dažnai ji, pasityčiodama, klausdavo 
seserį:

— Ką, Akulina, elgetauji?
— Kokia čia bėda....
— Ir visa—ne bėda, jei tik ne gėda.
— Sako, Kristus taipgi išmalda gyve

nęs...
— Mulkiai taip sako, eretikai, o tu, 

sena kvailė, tiki! Kristus — ne elgeta, o 
Dievo Sūnus, jis ateis, pasakyta, garbėje 
teisti gyvųjų ir mirusiųjų — ir mirusių
jų, atmink! Nuo Jo nepasislėpsi, matuše, 
nors ir susideginturfi... Jis atmokės tau 
su Vosylių už jūsų puikybę, užu tai, kaip 
aš, būdavo, jūsų, turtingų, pagalbos pra
šydavau...

— Aš juk, kiek galėdama, padėdavau 
tau, — šaltai atsakydavo bobutė. — O 
Viešpats atmokėjo, tu žinai...

— Maža jums! Maža...
Sesuo ilgai piaudavo bobutę savo ne

nuilstamu liežuviu, o aš klausydavau jos 
pikto spiegimo ir liūdnai galvodavau: 
kaip gali bobutė pakęsti tai? Ir nemylė
jau jos tuo laiku.

Išeidavo iš kambarių jaunoji šeiminin
kė, palankiai linkterėdavo bobutei gal
vą.

— Eikite į valgomąjį, niekis, eikite!
Sesuo rėkdavo bobutei: }
— Nusivalyk kojas, luina tu juodnu

gare !
Šeimininkas sutikdavo bobutę links

mai:
— A, išmintingoji Akulina, kaip gy

veni? Senukas Kaširinas kruta?
Bobutė širdingai šypsodavosi.
— Vis vargsti, darbuojies?
— Darbuojuos! Kaip kalinys.
Su juo bobutė kalbėdavo maloniai ir 

gražiai, bet kaip vyresnė. Kartais jis 
prisimindavo mano motiną:

> (Daugiau bus)

Atsišaukimas Į Detroito Lietuvius ir 
Masines Organizacijas

Šaukiama Konferenciją Istoriniam Atžymejimui
SVARBIOS KNYGOS

J

Birželio 22 dieną sueis lygiai du metai, kaip Hitlerio legio
nai įmaršavo į mūsų tėvų giihįlnę. . . Degindami ir naikindami 
viską jie patraukė į rytus, į gilumą Sovietų šalies.

Tai istorinė sukaktis, kurią verta atžymėti masiniu lietuvių 
mitingu.

Dar daugiau: Birželio 22 dieną, du metai atgal, patiko 
tokis pats tragiškas likimas ir Lietuvai artimus kraštus—Latvi
ją ir Estoniją. Ir dabar lietuviai, latviai ir estonai planuoja 
bendrai tą istorinę dieną atžymėti.

Detroito Lietuvių Organizacijų Sąryšis daro iniciatyvą šiam 
kilniam darbui.

Ketvirtadienio 7:30 vai. vakare, tai yra, balandžio 29 dieną, 
šaukiamas susirinkimas, Draugijų svetainėje, 4097 Porter 
Ave., prie Clark parko ir Scotten Avė.

Į šį susirinkimą privalo pribūti visi Sąryšio draugijų dele
gatai, taipgi valdybos tų visų organizacijų, kurios priklauso į 
Sąryšį.

Šiame susirinkime kviečiami dalyvauti visi ir visos Detroito 
lietuviai, kuriems rūpi išlaisvinimas Lietuvos, kuriems apeina 
nugalėjimas fašizmo.

Mes šiuomi užkviečiame j šį svarbų susirinkimą ir tas visas 
lietuvių organizacijas, kurios nėra nariais DLO Sąryšyje.

Padarykime gerą pradžią Birželio 22-ros dienos sukakties 
paminėjimui!

Visi laikykime sau už būtiną priedermę šiame susirinkime 
dalyvauti ir išdirbti jame gerą planą tinkamam paminėjimui 
tos tragiškos Lietuvai, Latvijai ir Estonijai dienos—Birželio 
22-ros! P. Krakaitis,

DLO Sąryšio pirmininkas.

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

PITTSBURGH, PA.
Visokios Žinios

18 balandžio, sekmadienį, 
3 v. po pietų, atsidarė LDS 8 
Apskričio konferencija, 1220 
Medley St., 160 kuopos name. 
Pirmininkas J. Mažeikis pra
dėjo . posėdį, paskirdamas į 
mandatų komisiją K. Kairį, J. 
Cirvinską, J. • Jasadavičių.

Betvarkant mandatus, pa
kviesti pakalbėti Geo. Urbo
nas, D. P. Lekavičius ir kiti 
keliais žodžiais perbėgo nu
veiktus darbus ir būsiančią at
eityje organizacijos veiklą.

Mandatų komisija raporta
vo, kad atstovų pribuvo 13 iš 
7 kuopų, o 9 kuopos nepri- 
siuntė delegatų.

Pirmininku išrinktas J. Ma
žeikis, raštininku Geo. Urbo
nas. Rezoliucijų komisijon C. 
Lukas, K. Kairis, D. P. Leka
vičius.

Kuopų raportai išduoti per 
delegatus. Pasirodė, kad vei
kimas nekuriose kuopose ap
leistas. Nekurtos kuopos buvo 
aplankytos per apskričio ko
mitetą, paragintos, pasimokė- 
jo' duokles ir prisiuntė delega
tus. (Neprisiuntė delegatų 
Coal Centre, New Eagle, Co
verdale, Wilmerding, Soho, 
Washington, Ambridge, Bur
gettstown, Mariana.) Atsto
vauta kuopos: North Side, S. 
Side, McKees Rocks, Carne
gie, Traveskin, Braddock, New 
Kensington.

Išduoti raportai per komi
tetą visi priimti. Iždininkas 
paaiškino, kad ižde randasi 
$160.38. Paaukavo iš iždo $50 
nupirkimui ambulanso varde 
Pittsburgo lietuvių. Išmokėta 
bilos-išlaidos ir perrinktas ko
mitetas 1943 metams, visi se
nieji : pirm. J. Mažeikis, vice- 
pirm. C. Lukas, raštininku 
Geo. Urbonas, f in. rašt.-iždi- 
ninku Jonas Urbonas, alterna- 
tai K. Kairis ir D. Lekavičius, 
reporteriu - korespondentu D. 
P. Lekavičius.

Tą pačią dieną turėta pasi
tarimas mūsų pirmeivių, Pitts- 
burgho ir apylinkės, pas d. J. 
Miliauską. Prasidėjo 6 v. va
kare. ’ Apkalbėta svarbiausi 
klausimai šių dienų, kaip su- 
kelti finansų pirkimui dviejų 
ambulansų, kaip nuihaskuoti 
Pittsburgh o f a š i s t uojančius 
elementus ir kąip surengti ma
sinį susirinkihią. 22 birželio 
paminėjimui užpuolimo ant 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
per Hitlerį.

Draugai nusitarė padirbėti 
tarpe kolonijų ir iššaukti vie
ni kitus į lenktynes. Jurgis 
Urbonas iš Braddock iššaukia 
Joną Urboną iš South Sides. 
Savukaitienė iš1 Traveskin iš
šauks Carnegie, o McKeės 
Rocks iššauks North Sidę lenk- . ... ...’..... v. . L ■ . - - ■ • -.....

tyniuotis aukų rinkime ir par
davinėjime tikietų dėl karo 
bonų. šio vajaus užbaiga bus 
27 d. lapkričio.

Pasitarime plačiai padisku- 
suota. per porą valandų.

11 balandžio, vakare, 7 vai., 
įvyko “card partė”—lošimas 
su dovanomis, surengtas per 
Moterų Kliubą ir 87-tą ALD- 
LD kuopą, žmonių susirinko 
nedaug, bet apmokėjus iškaš- 
čius, atliko pelno 32 doleriai 
su centais, kurie perduoti dėl 
ambulansų pirkimo.

Mažas būrelis moterų pro
gresyvių darbuojasi visada. 
Jos surehgimuose uždirba ir 
paaukauja kelintu kartu dėl 
gerų dalykų. Labai gerai vei
kia McKees Rock’o Mrs. Pau
lauskienė, Mrs. šerbinienė, iš 
North Side Mrs. Kazimier, 
Mrs. Kaževienė, Mrs. Macei- 
kienė, Mrs. Kairienė, Mrs. 
Mauragienė, Mrs. Armanienė. 
Kur jos eina, tai visur atlieka 
gerai gaspadinių darbą ir tei
singai elgiasi. Turėtų ir kitos 
prigulėti prie jų kliubo.

Praeitą savaitę vienas vai
kėzas, 17 metų, Earl Perri, nu
žudė 4 metų mergaitę, Teresę 
Williams, 1900 Forbes St., So
ho dalyje, ir užkasė skiepe už 
tai, kad ji pasijuokė iš jo. Tai 
brutališkas darbas. Bus sun
kiai nubaustas.

Panaikina naktinį šiftą La- 
bela Steel Works čionai, North 
Side.

Buvo parvažiavę apsilanky
ti Mikionienės sūnus ir Jankų 
sūnus. Pabuvę keletą dienų 
išvažiavo atgal į J. V. kariuo
menės kempes.

Gauta laiškas nuo Petro Le
kavičiaus, seržanto, kad jis 
randasi šiaurinėje Afrikoje, 
netoli fronto, kur eina kauty
nes.

_ __________ <

Užpereitą savaitę išėjo į J. 
V. kariuomenę Jono Šimkaus 
sūnus ir netrukus išeis Jos. 
Kaževo žentas, Pranas Val
kauskas.

Pasimirė 3 lietuviai užperei
tą savaitę. Nupuolė - laiptais 
P. Šerkšnas, 43 m., iš South 
Side. Palaidotas tautiškose kam
pinėse, West View. Gimęs ir 
augęs Amerikoje.

šeštadienį pasimirė M..Rau
donienė iš Soho dalies. Laido
tuvės įvyko šv. Kazimiero ka
pinėse, su bažnytinėm apei
gom.

Adomas Stankūnas, apie 50 
metų senumo, pasimirė penk
tadienį, North Side. Palaido
tas pirmadienį, su bažnytinėm 
apeigom, šv. Kazimiero kapi
nėse. Pavienis, ilgai gyveno 
North Side. Paėjo iš Vilnijos.

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 i šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

• • • • • • i

English - Lithuanian
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KASKIAUCIUS
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

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAB
300 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 
turto pervedimai ir tt.

• • • • • •

Bešvintantis Rytas
' STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS
Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku

čiam mokytis deklamuot.
288 puslapių. Kaina 50c,

• • • • < • •

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.
• • i • • •

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAU6IUS

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

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

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorkj 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovine techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

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

Lietuvių bažnyčioj, North 
Side, užpereitą sekmadienį 
įvyko šventinimas vėliavos su 
žvaigžd-ėmis pagarbai išėjusių 
kariuomenėn lietuvių, tai bu
vo suvažiavę daug lietuvių ku
nigų ir atlaikė pamaldas. Gra
žią prakalbą pasakė kunigas 
Karužiškis. O po to visko va
kare ir vėl įvyko prakalbos. 
Daug lietuvių dalyvavo.

Sekmadienį, 18-tą, įvyko-40 
valandų atlaidai per keletą 
dienų, tai sekmadienį užsibai
gė su didžiom apeigom ir daug 
kunigų dalyvavo.

D. P. Lekavičius.

INSURE YOUR HOME f 
AGAINST HITLER/ ’

WAR SAVINGS BONOS LSIAMK



Sovietai Pagerino Savo 
Pozicijas Kubanej

Antradienis, Baland, 27, 1948 Penktas Puslapis

Žinios iš Montrealo Lietuviii Kolonijos

Sovietą Oficialiai Pranešimai

LONDON, bal. 26. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas.

Sovietų kariniai laivai Juodojoj Jūroj nuskandino 
priešų submariną.

Per savaitę užsibaigusių balandžio 24 d. buvo sunai
kinta 381-nas vokiečių lėktuvas per kautynes ore ir pa
čiose priešų stovyklose. Sovietai neteko 134 lėktuvų.

Kuban srityje sovietinė kariuomenė padarė atiką 
viename sektoriuje ir po atkaklaus mūšio šiek tiek pa
gerino savo pozicijas. Sovietų lakūnai bombardavo prie
šų lėktuvų stovyklas, kur sukėlė gaisrus ir sprogimus. 
Oro kautynėse buvo nukirsta žemyn 18 vokibčių lėktu
vų.

Vakariniame fronte sovietinė kariuomenė drūtino sa
vo apsigynimo pozicijas.

Į vakarus nuo Rostovo mūsų kariuomenė vedė ar
tilerijos kautynes su vokiečiais. Sovietinės kanuolės ir 
mortiros sunaikino 11 priešų fortukų ir požeminių ap
kasų. Viename sektoriuje batalionas hitlerininkų ata
kavo ir pastūmė šiek tiek atgal sovietinius pirmūnus; 
bet mūsų kariuomenė smūgiu iš savo pusės nugrūdo 
priešus atgal ir atgriebė poziciją.

Vienas partizanų būrys Vitebsko apygardoje sunai
kino tris vokiečių garnizonus ir pagrobė daug karinių 
reikmenų bal. mėnesį. Šie partizanai taipgi nuvertė nuo 
bėgių keturis karinius priešų traukinius ir susprogdi
no penkis geležinkelio tiltus. Kita partizanų grupė 
nušlavė dvi kuopas vokiečių, kurie buvo atsiųsti baust 
partizanus. Jie pagrobė iš hitlerininkų dvi kanuolės, 12 
kulkasvaidžių,' 86 šautuvus ir 18,000 kulkų.

Partizanai taip pat susprogdino gazolino sandėlį vie
noje vokiečių lėktuvų stovykloje ir padegė penkis lėk
tuvus ant žemės.

Iš LLD 47 Kuopos Susirinkimo

Atsibuvo LLD 47 kuopos 
mėnesinis narių susirinkimas, 
kuriame buvo aptarti bėga
mieji kuopos reikalai.

LLD vajaus laike gauta 10 
naujų, narių, kuriems aš linkiu 
pasekmingai darbuotis mūsų 
tarpe.

Tenka pagyrimas 47 kuopos 
nariams už užsimokėjimą na
rinių duoklių. Tik 15 narių 
dar neužsimokėję narinių duo
klių. Didelis kreditas tenka 
kuopos sekretoriui draugui A. 
Markevičiui, kuris rūpestingai 
stengiasi išrinkti iš narių mo
kesčius.

Baigiantis žieminiam sezo
nui ir auštant naujam pavasa
riui, buvo nutarta paimti pik
nikams vietą.

Aptarus šiuos kelius reika
lus, turėjome kalbėtoją, drau
gą A. Lukošą, kuris kalbėjo 
temoje: Kodėl Vokietija tapo 
fašizmo rėmėja?

Naujuose sumanymuose bu
vo nutarta suruošti vakarienę 
žiemos sezonui užbaigti.

Smagi Vakarienė
Jaunimo Choras turėjo 

mu sykiu šią žiemą labai 
gią vakarienę Rozmonte.

Ši vakarienė buvo viena iš 
geriausių. Tokios vakarienės 
nebuvome dar turėję šią žie
mą. Apart skanių valgių, bu
vo ir gėrimų.

Žmonių buvo labai daug, 
kurių tarpe buvo didelis skai
čius jaunuolių. . .

Lankėsi Kareiviai
LLD kuopos susirinkime tu

rėjome kareivį B. Kvietinską. 
Buvo parvažiavęs ant trijų die
nų.

Savaitę prieš tai buvo par
važiavęs K, Kilikevičius.

Birutė.

vedė susirašinėjimą tuo tikslu, 
prašant, kad jis atvažiuotą į 
Montreala kalbėti masiniame 
lietuvių susirinkime. Povilas 
Rotomskis mielai sutiko Vei
kiančio Komiteto užkvietimą 
priimti ir atvykti į Montrealą. 
Todėl, tikrai turėsime progą 
išgirsti tą gerbiamą svečią pas 
mus kalbant.

Toks susirinkimas manoma 
šaukti sekmadienį, gegužes 9 
d. Vieta ir kokiu laiku susirin
kimas įvyks bus pranešta vė
liau. O dabar tik prašomi vi
si ir visos lietuviai niekur ir 
niekuo tą sekmadienį neužsi
imti, bet pasiruoškite sutikti 
gerbiamą mūsų tautos, daly
vaujančios mirtinose kovose, 
atstovą Povilą Rotomskį.

L. B. Koresp.

Easton, Pa
Mirė J. A. Rauktis

pir-
sma-

Bal 25. — Sovietiniai lakūnai nuskandino motorinį 
priešų torpedlaivį Baltijos Jūroje.

Chicagos Žinios
Rado Theodore Rapala 

Lavoną
12 mylių nuo St. Joseph, 

Mich., ant ežero kranto rado 
bangų išplautą Theodore Ra-

MIRĖ GARSUS RUSU RAŠY
TOJAS, TEATRININKAS 
NEMIROVIČ-DANČENKO

Maskva. — Mirė Vladi
mir Nemirovič-Dančenko, 
išgarsėjęs Maskvos Meno 
Teatro direktorius ir labai 
žymus rašytojas, sulaukęs 
86-tų metų amžiaus.

Jau pirm 50 metų jis bu
vo paskilbęs kaipo teatrų 
vadas ir pirmaeilis pažan
gus rašytojas.

pala lavoną. Jis prieš tai gy
veno su tėvais, 116 Avondale 
Ave., Chicago.

šių metų sausio 10 d, Rapa- 
la pasikėlė su orlaiviu iš Ame
rican Airporto ir dingo. Jis 
turėjo mažai gazolino. Dingo 
orlaivis ir jaunas lakūnas, ku
ris buvo pašauktas tarnybon.

Kiek pirmiau rado jo orlai
vio dalis netoli Benton Har
bor. Dabar rado ir jo lavoną.

Spėjama, kad dėl stokos 
gazo, o gal kas atsitiko su mo
toru, orlaivis nukrito į ežerą 
ir

Svečio is

eilę metų 
įvairių ir

JAPONAI PASMARKINO 
OFENSYVĄ CHINIJOJE

Chungking, Chinija. — 
Japonai pasmarkino atakas 
prieš chinus Chungiao kal
nuose ir šiaurinėje Honano 
provincijoje. Mūšiuose abi
dvi pusės nukentėjo didelių 
nuostolių.

Chinijos vyriausybė įsa
kė nuo gegužės 1 d. išsi- 
kraustyt visiem “nereika
lingiem” gyventojam iš lai
kinosios sostinės Chung- 
kingo. Manoma, kad japo
nų lėktuvai vėl pradės 
daugmeniškai bombarduoti 
Chungkingą.

su juo žuvo lakūnas.
Amalgameitų Unija Pirko 

Bonų už $150,000
Amalgameitų unijos Chica

gos Taryba nupirko antros pa
skolos karo bonų už $150,000.

Visos CIO unijos, kaip ir 
ADF unijos, perka dikčiai bo
nų, kad prisidėti prie išpildy
mo antros paskolos kvotos — 
$13,000,000,000.
Kiek Lėšuoja Dabar Važiuoti 

Automobilium ?
Illinois Automobilistų Kliu- 

bo viršininkų apskaičiavimu, 
“A” knygelių gazolino gavėjai 
turi mokėti po 9 centus už 
kiekvieną mylią, važiuojamą 
automobiliu.

Jie apskaičiuoja, kiek lėšuo- 
ja leidimai, apdrauda. gara- 
džius, gazolinas, aliejus ir vis
kas bendrai, tai išeina po 9 
centus už mylią. Ne ką bran
giau atsieitų takse važiuoti.

Laukiame Svarbaus 
Amerikos

Montreal. — Per 
lietuviai čia turėjo
svarbių svečių kalbėtojų ma
siniuose susirinkimuose bei pa
rengimuose. Bet šiuo laiku, ti
kimasi, Montrealo lietuviai tu
rės progą išgirsti vieną iš svar
biausių, kadangi jis yra ofi
cialus lietuvių tautos atstovas, 
kuris atstovauja tikrą Lietuvos 
liaudį, kuri šiandien kartu, 
kaipo narė galingosios Sovie
tų Socialistinių Respublikų Są
jungos, didvyriškai kariauja 
prieš žvėriškas nacių gaujas 
už išlaisvinimą Lietuvos, -r— tai 
yra Generalio Sovietų Sąjun
gos Konsulato narį Povilą Ro- 
tomskį.

Povilas Rotomskis" yra ofi
cialus Sovietų Sąjungos Gene
ralinio Konsulato narys New 
Yorke, su kuriuo LLD Kana
dos Veikiantis Komitetas už-

Washington. — Sakoma, 
kad londoniškė lenkų val
džia kreipsis į Ameriką pa
dėt spręst “ginčą dėl sienų 
tarp Lenkijos ir Sovietų.”

Maskva. — Maršalo Simo 
Budionnio 60 metų sukak
tyje jis tapo apdovanotas 
Lenino Ordinu.

PIRMOJI GEGUŽES

jų atvežama atgal. Visos vie
tos, kur žmonės palaidoti, yra 
atžymėtos žalvarinėmis .guls
čiomis lentelėmis su vardais, 
pavardėmis ir metais gimimo 
ir mirimo. Lentelė prijungta 
prie cemento, ir guli žemiau 
žolės, taip, kad žolę pjaunant, 
nepasiektų, pjautuvo peiliai.

Kapai egzistuoja jau 15 me
tų ir turi geras pasekmes. At
rodo kaip koks gražus ir vie
šas parkas.

Kapai įsteigti amerikonų, 
kurie daugiausiai ten kavoja- 
si. Bet prieinami ir kitom vi
som tautom be religijos skir
tumo, o ir laisvamaniam yra 
ten vietos.

žemė ant tų moderniškų ka- 
i pu brangesnė. Bet kad pamin
klų nevalia statyti, tai palai
dojimas apsieina pigiau, negu 
ant senų su paminklais kapų. 
Tai dabar bus pirmas lietuvis 
velionis Rauktis palaidotas ant 
šių kapų.

Lai būna 
viškų, kapų

J. GARŠVA
Graborius-Undertakor 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1188 
Tel. STagg 2-0788

jam lengva nau.jo- 
žemelė.

V. J. Stankus.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

Balandžio 17 d. buvo palai
dotas Justinas A. Rauktis, 56 
metų. Palaidotas ant North
ampton Memorial Shrine kąpų.

Velionis iš Lietuvos buvo 
Rudgalvių kaimo, Veveržienų 
parapijos, nuo Žemaitijos. Pa
liko nuliūdime žmoną ir sūnų 
Juozą, ir pusbrolį Lauriną 
Rauktį. Amerikoj išgyveno 30 
metų ir beveik visą laiką dir
bo pas C. K. Williams Co. 
Sirgo apie keturis mėnesius. 
Prigulėjo prie SLA 342 kuo
pos. Buvo sukalbamas, tykus 
ir ramus laisvamaniškų pažiū
rų žmogus. Tai laisvai ir pa
laidotas. S. žansitis pasakė 
trumpą atsisveikinimo prakal- 
bėlę. Laidotuvių direktorius 
buvo Jonas Ratinis, Jr.
Naujos Rūšies Kapai, Atrodo, 

Kaip Parkas
Kapai, ant kurių velionis 

Rauktis palaidotas, yra nauji 
ir skirtingi 
nųjų kapų, 
dvi mylios 
Bethlehem
nėra nei vieno paminklo. Lygi 
pieva visur kur. Keliai ir ta
kai išvedžioti visokiais vingiais 
ir užsisukimais. Visi pašaliai 
ir kraštai apsodinti gėlėm ir 
medeliais. Jokių sukastų ant
kapių nėra. Visa žolė trumpai 
nupjauta ir pieva atrodo, kaip 
žalias aksomas. Viduryj kapų 
pastatytas bokštas, į kurį su- 
vesta-sudėta garsiakalbiai. At
vežant laidot numirėlį, iš ko
plyčios groja vargonai, gar
sai eina iš bokšto per visas 
kapines.

Dėl geresnės išvaizdos iš
kastos duobės žemė treku nu
vežama į šalį, o po ceremoni-

Gerbiama Laisves Redakci
ja: Aną mano korespondenci
ją jūs perdaug pataisėte, ro
dos, pirmą kartą jūs taip daug 
taisėte. Nebuvo sutrumpinta, 
bet, man skaitant, atrodė labai 
suvelta ir sunkiai skaitoma. 
Apart to, trijų kareivių pavar- 
dėse po vieną raidę jūs pa- 
keitėt ir nuo vieno aš gavau 
vėjo. Būtent, Bleką jūs patai- 
sėt Blieka, Raudony jūs patai
kėt Raudony, Nekrošius, jūs 
pataisėt Nekrašas. Pavardes 
aš imu iš oficiališkų dokumen
tų. Mano nuomone, pakeist jų 
negalima. V. J. S.

Nuo Red. Atsiprašomo už 
įvykusį nesusipratimą. Ateity
je bandysime būti geresni.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

F. W. Slialins 
(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

iCHARLESi
<#> UP-TO-DATE ♦
• BARBER SHOP*
• K. Degutis, Savininkas •
• Prielankus Patarnavimas ♦

• 306 Union Avenue *
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

• BROOKLYN •
A Gerai Patyrę Barberini +

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas; HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

nuo visų kitų se- 
Kapai guli apie 
nuo miesto, nuo 
pusės. Ant kapų

1

Lietuvių Rūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo salėje, gegužės 
d. dalyvaus Liuosybės Choras ir 

Moterų Apšvietos Grupė, po vado
vybe George Steponavich. Bus kal
bėtojai iš Bostono. Taipgi turėsime 
muzikos šokiams ir šiaip pasilinks
minimų. įžanga voltui. Kviečia 
Kompartijos Komitetas.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome S! 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.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 
vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, 
vuoti.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų. 
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis, 
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

1.

3.

4.

6.

8.

Phosphorus, Iodine,

kurie jaučiasi ncr-

Arthritis, Neuritis

Palengvina skaus-

30 Dieną
Nuolaida

A kiniai 
už $7.50

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

šiemet Pirmoji gegužės Amerikoje bus apvaikš
čiojama svetainėse. Ji bus minima masiniuose mi
tinguose. Visi pažangūs žmones, kuriems nereikės 
tą dieną dirbti kariniuose darbuose, privalo daly
vauti Pirmosios Gegužės minėjimo mitinguose.

NEW YORK, N. Y.
Apvaikščiojama gegužės 2 d., Yankee Stadium. 

Iškilmės įvyks popietyje, 1-mą vai. Įžanga 55c. Kvie
čiame lietuvius dalyvauti.

VICTORY

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

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

BUY 
UNITED 
STATES 
D2PENSB
BONDS į

STAMM

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Maskva. — Sovietų radi
jas gyrė amerikiečių ir ang
lų bombanešių sėkmingus 
žygius, kurie ardo Hitlerio 
geležinkelius, uostus ir fab
rikus.

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo salėje, gegužės 1 d. dalyvaus 

Liuosybes Choras ir Moterų Apšvietos Grupe, po 
vadovybe George Steponavich. Bus kalbėtojai iš 
Bostono. Taipgi turėsime muzikos šokiams ir šiaip 
pasilinksminimų. Įžanga veltui. Kviečia Kompartijos 
Komitetas

A<Ir. CHAS. P, KAL 
Knygeli* Autorlua

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 3Sc. -

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

Reikalaudami rašykite:

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 411®
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NetvVirto^^KŽ^ZInfoi Unija Prašė Roosevelto 
Sudrausti Kerr’o 

Komitetą
Kad ir ne Linksmos, bet 
Gražios Buvo Velykos
Velykos šiemet nebuvo links

mos dėl jau visiems žinomų 
priežasčių — Ašies žmogžu
džių gaujos dar nesumuštos ir 
taika dar tolima, niekam nesi
norėjo linksmauti. Tačiau oras 
buvo tarsi ant užsakymo — 
per visą dienelę šilta ir saulė
ta.

Pradedant saulėtekiu, kada 
įvyko daugelio tautų bendros 
saulėtekio sutikimo — velyki
nės ceremonijos Central Par
ko Mali, taipgi daugelyj mies
to bažnyčių, iki vėlybo vaka
ro gatvės buvo pilnos žmonių, 
išėjusių saulės pasigauti, dar 
kitų, pasipuošusių, išėjusių sa
ve parodyti ir kitus pamatyti.

Madniajame miesto centro 
parade apskaičiuojama daly
vavus apie 750,000 asmenų. 
Tarp jų buvo daug vyrų ir 
moterų militariškose unifor
mose.

Pasukus link miesto parkų 
ir pajūrių ta pati istorija — 
gatvekariai, subway traukiniai 
ir busai pilnutėliai žmonių. 
Visi nori pasveikinti pavasa
rį, visi nori būti pirmieji. Da
lyse parkų, kur sužaliavę ir 
sužydę pirmieji žolynai ir žie
dai, takeliais sunku pro būrius 
žmonių prasigrūsti, prie var
tų stovi eilėmis.

Maršuotojų daugelis vaikš
čiojo dar žieminiais pasipuošę, 
iš įpratimo nepasitikėdami 
orui, vis įtardami, kad koks 
zero vėjas vėl užpus, kaip jau 
ne sykį po netikėtai šiltų die
nų šiemet yra pasitaikę.

Popietį temperatūra buvo 
pasiekus 74 laipsnių, šilčiau
sia žinoma balandžio 25-ta 
yra buvus 1915 m., 88 laips
niai, o šalčiausia buvo 1919 
m., 27 laipsniai.

Mūsų Ligoniai Jau 
Grįžo Darban

Majoras LaGuardia Kalbės 
Darbininkų Gegužinėj

Šiemet darbininkų gegužinė 
New Yorke bus vienu iš ryš
kiausių pavyzdžių, kaip kritiš
koje kraštui valandoje darbo 
žmones moka paaukoti krašto 
gerovei ne vien tik savo gru
pėse esamus skirtumus, bet ir 
mobilizuoti visų jėgas vienam 
bendram tikslui—už greitą ir 
visuotiną pergalę ant fašizmo.

Didžiojo darbininkų geguži
nei paminėti mitingo, įvyksian
čio šį sekmadienį, gegužės 2, 
Yankee Stadiume, 161st St. ir 
River Ave., New Yorke, kalbė
tojuose bus sekami:

Fiorello H. LaGuardia

New Yorko. miesto majoras 
F. II. LaGuardia.

Clayton A. Powell, narys

New Yorko Miesto Tarybos.
Claude E. Pepper, Jungtinių 

Valstijų senatorius iš Floridos.
Margaret Bondfield, Angli

jos darbo žmonių veikėja ir 
pirma moteris kabineto narys.

Joseph Curran, Nacionalės 
Jūrininkų Unijos vadas.

Paul Robeson, žymusis dai- 
nininkas-aktorius (kalbės ir 
dainuos).

Albert Guigui, Francijos 
Darbininkų Konfederacijos ge- 
neralis sekretorius, tik prieš 
šešias savaites atvykęs iš Hit
lerio prislėgtos Francijos. 
Taipgi bus eilė kitų atstoviu gų 
mitingo sveikintojų-kalbėtojų.

Mitinge bus. graži meno pro
grama. Taipgi bus pagerbti 
torpeduoti jūrininkai ir kai 
kurios kitos mūsų pergalei ant 
fašizmo daug atsižymėjusios 
grupės, tame skaičiuje ir na
mų fronto karžygiai.

Atsikreipus į Civilinių Apsi
gynimo vedėją Grover Whale- 
ną paskirti ką nors specialiam 
atžymėjimui iš Civilinių Ap
sigynimo, jisai paskyrė pen
kias moteris, visų penkių mies
to dalių Civ. Apsigynimo pir
mininkes: Mrs. Sidney C. 
Borg iš New Yorko; Mrs.Lil
lian Patterson, Bronx; Mrs. 
Tracy C. Voorhees, Brooklyn; 
Mrs. John Adikes, Queens, ir 
Mrs. Robert Carew, Richmond.

TARP LIETUVIŲ Kviečiame Svečiuosna

CIO Ragino Pakelt Ligo
ninėse Dirbančiu Algas

Ligoninių Darbininkų Unijos 
Lokalas 444, CIO, pareiškė, 
kad stoka ligoninėms darbi
ninkų galės būti prašalinta tik 
pagerinus “nepateisinamai že
mą algų, skalę.“

Unijos viršininkas Michael 
Garramone nurodė, kad mies
to ligoninėse trūksta apie 4 
tūkstančių darbininkų, kad al
gos yra labai žemos ir kad 
majoro pasiūlytasis bendras 
algų pakėlimas neišriš proble
mos, kad reikia didesnio pakė
limo algų.

Unija reikalauja minimum 
$1,200 per metus visiems ligo
ninių darbininkams ir $1,500 
minimum technikams ir slau
gėms, su 15 nuošimčių priedu 
išlyginimui pabrangusio pra
gyvenimo padarytų trūkumų.

Sukniasiuviai Atsako 
Barbarams Bonais

Atsakymui į Japonijos žu
dymą suimtų Amerikos lakū
nų, New Yorko sukniasiuvių 
unijos didysis lokalas 22-ras ir 
jo nariai nusistatę išpirkti už 
milioną dolerių karo bonų lai
ke šios Antrosios Karo Pa
skolos vajaus. Lokalas iš iž
do jau pirmiau yra pirkęs 
$50,000 vertės bonų ir nariai 
išpirkę už daugiau kaip tris 
milionus dolerių.

Paukštienos Kainos 
New Yorke

Laisvės spaustuvės darbinin
kas V. J. Senkevičius ir knyg- 
vedė M. Sinkevičiūtė jaučiasi 
geriau, abu sugrįžo darban 
pirmadienį. Jos motina U. Sin
kevičienė, buvusi stipriai ligos 
suimta pereitą savaitę, taipgi 
jaučiasi geriau.

Miesto Prezidentas Ru
sijai Pagalbos Mitinge
Staten Islande rengiamame 

bendrai to miesto organizaci
jų ir įstaigų mitinge Rusijos 
karo paramai kalbės ir tos da
lies miesto prezidentas Joseph 
A. Paima. Apart jo, taipgi 
kalbės Stanley M. Isaacs, bu
vęs Manhattan prezidentas, 
dabar Miesto Tarybos narys; 
Quincy Howe, komentatorius. 
Bus ir dainų, scenos šokių ir 
muzikos programa, dalyvau
jant žymiems menininkams.

Mitingas įvyks balandžio 28- 
tos vakarą, Curtis High School 
auditorijoj, New Brighton, S. 
I.

Gegužės 13, 14 ir 15 mies
te bus rinkliava pagalbai Afri
kos kalinių.

Didelis gyvųjų vaidinimas, daly
vaujant Harry James’ul ir jo or
kestrui ir Golden Gate Kvartetui

DABAR RODOMA
Šaunus judi* apie nepalenkiamą Chinijoa 

žmonių narną—

‘CHINA’
490,000,000 žmonių tauta yra pasiryžus 
lumuit ir autriuikint kraugerius Japonui 
—virpantis judia, kurio negalima praleiat 

—ložia LORETTA YOUNG, ALLAN 
LADD ir 500 kitų.

♦ TAIPGI PUIKI PROGRAMA SCENOJ *

PARAMOUNT THEATRE
Broadway ir 43rd St., N. Y.

Plačiai žinomas advokatas 
Antanas Vižlanskas - Weslan, 
nuo 135 St. Nicholas Ave., 
Brooklyn, jau trečia savaitė 
kaip serga; skauda kojas. 
Randasi namie.

Petras Dulckis, nuo 310 
Stagg St., sunkiai susirgo. Jau 
trys savaitės, kaip išvežtas į 
Greenpointes ligoninę. Kas 
nors negero su širdžia.

Jonas Marma, nuo 107-27 
118 St., Richmond Hill, apsir
go kovo mėnesį. Irgi skundžia
si, kad kas tai tokio negero su 
širdžia. Randasi namie.

Vincas Gumauckas, nuo 943 
East 42 St., Brooklyn, po sun
kios ligos, paliko šį pasaulį 
balandžio 18 d.

Vincas Abromaitis, nuo 164 
Maujer St., Brooklyn, jau se
nokai serga ir ne tik jis vie
nas, bet jo visa šeimyna, tai 
yra, moteris ir vaikutis. Išbu
vus čia ligoninėje.apie trejetą 
savaičių,, daktarai patarė išva
žiuoti į The Burke Foundation, 
White Plains, >N. Y. Jis ten 
randasi. Veikiausiai kas nors 
su plaučiais negero.

• •" •

Juozas Daugirda, nuo 294 
Suydam St., Brooklyn, jau an
tra savaitė kaip nesveikauja, 
skundžiasi, kad šoną skauda, 
bet tikisi greit pasveikti. Ran
dasi namie.

Ona Dumblauckienė, Jono 
Dumblaucko žmona, nuo 1384 
Jefferson Ave., po sunkios 
operacijos jau sveiksta. 

“* • *** “* • “ • *"
Vladas Boza, iš Great Neck, 

N. Y., po sunkios ligos, kuria 
jis sirgo virš mėnesį laiko, jau 
žymiai sveiksta ir pradės dirb
ti.

Maniau, kad kas nors kitas 
parašys apie sūnus Jono ir Ro
zalijos Stankevičių, nuo 176 
Varet St., Brooklyn, tai aš nei 
nesiskubinau, bet iki šiolei ne
su pastebėjęs jokio aprašymo. 
Jūjų du sūnūs, Antanas ir Jo
nas, tarnauja Dėdės Šamo ar
mijoj jau virš metai laiko. Jie 
dabar randasi Mississippi vals-

Kas yra buvęs moterų ren
giamuose baliuose, .tas jau ži
no, kad juose galima tikrai 
pabaliavoti ir kad tas baliavo- 
jimas visuomet būna naudin
giems tikslams. Tie visi, be 
abejo, bus ir šiame, šio šešta
dienio vakarą, gegužės 1-mą 
įvyksiančiame baliuje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

žinančių apie mūsų balius 
ir ketinančių būti šiame, mes 
prašome'to nesilaikyti sekretu, 
bet pasakyti visur ir visiems. 
Ne tik pasakyti, bet ir būti 
užkvietėjais. Lai ateina visi ir 
ateina anksti. Karštų ir šaltų 
valgių ir gėrimų gausite nuo 
6 valandos, o greitai po to bus 
šokiai ir trumpa programa.

Rengia ir kviečia visus, 
Moterą Apšvietos 
Kliubas ir Mezgėjos.

Elektristų Lokalas 1225 pa
ruošia unijai naujus vadus pa
skyrimu veiklių unijistų prie 
veikiančių viršininkų. Išėji
mas vadovaujančių unijistų 
kariuomenėn išmokino uniją 
taip auklėti pavaduotojus.

L. Glass, 19 m., tapo užmuš
tas jo vairuojamam trokui at
simušus į krūvą cementinių 
blokų.

Joseph P. Selly, Amerikos 
Susisiekimų Sąjungos prezi
dentas, prašė prezidento Roo
sevelto sudrausti Kerr Komi
tetą ir nedaleisti pravesti “di- 
džiausį neteisėtumą.”

Kerr Komitetas nutarė pra
šalinti iš Federates Susisieki
mų Komisijos Dr. Goodwin 
Watson ir Dr. William E. 
Dodd, Jr., už “perdėtą anti
fašizmą.“ Telegramoj sako:

“Mūsų narius sukrėtė žinia 
apie nedemokratišką elgesį 
Kerr Komiteto nubalsuojant 
prašalinti Dr. Goodwin Wat
son ir Dr. William E. Dodd, 
Jr., iš Federalės Susisiekimų 
Komisijos.

“Mes suprantame, kad jie 
yra įkaitinti tokiose ‘kaltybė
se,’ kaip perdėtas priešfašiz- 
mas ir draugiškumas link to 
didžiojo darbininkų vado Har
ry Bridges. Raginame jus įsi
kišti ir nedaleisti pravesti tą 
didžiausį neteisėtumą. Kerr 
Komiteto veikla yra žalinga 
mūsų nacionaliams intere

sams, kaip jūs juos pareiškė-Į 
te ir Amerikos žmonės jus su I 
prato.

“Produkcijos kariai ir Ame-j 
rikos sūnūs karo fronte, kurie 
kariauja kare sumušti Hitlerį 
ir viską, ką jis atstovauja, rei
kalauja kongreso, kad jis taip 
pat koncentruotųsi ant to dar
bo ir paliautų persekioti pir
maeilius Ašies priešus mūsų 
krašte. Mes raginame, kad 
jūs, kaipo vyriausias koman- 
dierius duotumėt taip reika
lingą atmušimą tiems fašistiš
kai protaujantiems ponams 
kongrese, kurie, matomai, ne
žino, kad mes kariaujame ka
re apvalyti pasaulį nuo fašiz
mo ir apsaugoti mūsų demo-

kratiškus palikuonis.“
Tiesą pasakius, protingo 

žmogaus, kiekvieno eilinio 
darbininko galvoje negali su
tilpti mintis, kaip gali kas 
nors būti perdaug antifašisti
niu, kuomet fašizmas, užtraukė 
ant mūsų ir viso pasaulio šį 
baisų, karą, ryjantį milionus 
mūsų vaikų gyvasčių, siurbian
tį patį mūsų širdies kraują. 
Kaip gali būti kas nors per
daug priešingu tiems, kurie 
pagautus mūsų orlaivininkus 
išžudo, nepaisydami jokių 
tarptautinių įstatymų, kurie 
pirm fašizmo atėjimo galion 
buvo laikomi šventais įstaty
mais, draudžiančiais žudyti ar 
skriausti karo belaisvius.

Sužeistasis Moraetes Atvyks
ta į Graikų Parengimą

Sužeistasis graikų karo ve
teranas, Anthony Moraetes, 
dalyvis kare su italais Alba
nijoje, atvyksta į New Yorką 
dalyvauti didžiajame graikų 
parengime, kuris įvyks Madi
son Sq. Gardene, gegužės 18 
d. To parengimo visas pelnas 
skiriamas nuo karo nukentė- 
jusiems Graikijos žmonėms.

Verdančiai kavai užliejus 
gaso liepsną, mirtinai priduso 
gasu Margaret Dermody, 8 m. 
mergaitė, o motina randasi li
goninėj.

A. Solomon, 30 m., pieno 
išvežiotojas, 472 E. 48th St., 
areštuotas įtarime apiplėšus 
Granada ir Rugby teatrus, 
Brooklyne.

Brook lyno Kolegijos 6,000 
studentų dės po nikelį kas sa
vaitė per penkias savaites, kad 
sudėti $1,500 pirkimui ambu- 
lanso Raudonajam Kryžiui.

Pervažai su smėliu apvirtus, 
Erie baseine, vandenin įvirto 
ir pervažos vairuotojas J. Fol- 
vik. Menama, kad prigėrė.

Schoonmaker Insulator Co. 
darbininkai, New Yorke, nu
balsavo būti nariais CIO elek
tristų unijos.

Newyorkieciai minėjo Hitle
rio 54-tą gimtadienį pereitą 
antradienį išpirkimu 120 mi- 
iionų vertės karo bonų.

Majoras LaGuardia pasirašė 
įstatymą, duodantį miesto ka
lėjimų sargams ir tarnauto
jams laipsnius.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Kainų Administracija nusta
tė paukštienai kainas. Vienos 
numažinta, kitos pakelta. Ke
pamos vištos svarui nustatyta 
43.8, pirmiau buvo 45 ir iki 
48 centų svaras. Broileriams ir 
spraginamiems ant skaurados 
pakelta kainos nuo 40 ,ir 42 
iki 43.8 per svarą. Gaidžių 
kainas pakėlė *nuo 29 ir 30 
iki 33.6 per svarą.

Pardavinėtojų Unijos Loka- 
lo 65 nariai Breakstone pieni
nėj, Bronxe, suaukojo virš $10 
atsteigimui išdegusios negrų 
bažnyčios, Brooklyne, kuri yra 
daug tarnavus darbo žmonėms 
ir pažangai.

Wm. Galagher, 28 m., bus 
teisiamas už nušovimą savo 
draugo ginče apie karvelių 
skraidymą.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Jono Ra

gelio, paeina iš Lietuvos Kamajų 
parapijos, Rokiškio apskričio. Į 
Ameriką atvažiavo 1911 m. Pirma 
gyveno New Jersey valstijoj. Kaipo 
su gimine norėčiau susisiekti. Pra
šau kreiptis:

John Ragelis, 58-54 Maspeth Avė., 
Maspeth, N. Y. (99-104)

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI
100 nuoŠ. unija šapoj 

Tclef.: GR. 7-7553

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
O’ Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

DETROITE: 2539 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

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

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

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

tijoj, prie orlaivyno — lakū
nais ir inžinieriais. Tai labai 
buvo gabūs toj srity j mecha
nikai.

"* • "*
šv. Jurgio Draugystės auk

sinio jubilėjaus parengimo ko
misijos nariai smarkiai platina 
vakarienės tikietus. Nors ma
žai randasi tokių žmonių, ku
rie atsisako pirkti pasiūlytą ti- 
kietą, bet visgi randasi, tačiau 
negali nei tas išsisukti. Nes 
jeigu vienas platintojas tikin
tų nuplėšė pusę liežuvio be
siūlydamas ir neįsiūlė, tai, žiū
rėk, jau kitas su išmiklytu 
liežuviu žmogų įtikina, kad 
čia savišalpos organizacija, 
reikia remti ir tam panašiai. 
Na, ir negali ištrūkti nepirkęs, 
nes jie moka žmogų įtikinti, 
kad čia yra svarbus dalykas. 
Iš dalies, jų teisybė ir aš nu
sipirkau porą tikietų. Patar
čiau visiems lietuviams tą pa
daryti.

Reporteris.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 28 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
Svetainėj, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Nariai dalyvaukite. — Sekr. 
Ch. Nečiunskas. (99-100)

REIKALAVIMAI
Maišei dirbtuvėje reikalinga vyrų 

ir moterų. Patyrimo nereikalauja
ma. Kreipkitės po antrašu: Maišei 
Company, 625 Kent Avė., kampas 
Rodney St., Brooklyn, N. Y.

(95-100) f.
Reikalingas virėjas. Valandos 

trumpos. Atlyginimas geras. Sekma
dieniais nereikės dirbti. Prašome 
kreiptis po antrašu: 716—3rd Avė., 
Brooklyn, N. Y; Tel. St. 8-9526.

(99-101)
Reikalingi darbininkai į kriaučių 

dirbtuvę. Apsiuvėjai ir rankovių 
įdūrė jai (Tops over and sleeves 
over siuvėjai), sustaty tojai (side 
joiners) ir paipotojai. Taipgi ope- 
reitoriai ant Louis Filling mašinos 
-koutų finišiavimas. Prašome kreip
tis pas S. M. Karvelis, 45 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. Ev. 7-2494.

(99-101)

USEFUL. ••PRACTICAL

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus BrooklyneStat

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

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

459 GRAND ST,
Skersai nuo Republic Teatro 

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




