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KRISLAI
Prezidento Sumanymas 

Atmestas.

Prezidentas Rooseveltas bu
vo pasiūlęs, kad karo metu nei 
vienas Amerikoje individualas 
neturėtu gauti didesnės algos, 
kaip 25 tūkstančius dolerių 
per metus.

Už 25 tūkstančius dolerių, 
rodėsi, žmogus gali labai pui
kiai pragyventi, — pragyventi 
net ir su didžiausia šeima!

Amerikoje yra milijonai 
žmonių, teuždirbančių per me
tus po mažiau vieno tūkstan
čio dolerių. Ir jie gyvena, ir, 
beje, dargi moka vyriausybei 
savo mokesnius (taksus) už 
pajamas.

Bet štai, kongrese kilo prieš 
prez. Roosevelto pasiūlymą 
skandalas! Tūloje spaudoje I 
taipgi prieš tai buvo griežtai 
išstota.

Na, ir kongresas atmetė šj 
prezidento Roosevelto suma-

Blogai!
Angliakasyklų Srityj.

Rašo R. MIZARA
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

SOVIETAI ATGAUNA INICIATYVĄ DONECO MŪŠIUOSE
■S

Jungt. Valstijų Submarinai 
Nuskandino dar 4 Japonų

Laivus ir Sužalojo Tris

EDEN PABRĖŽIA ANGLŲ 
BENDRADARBIAVIMĄ SU 

S( SVIETAIS PO KARO
Amerikos Oficialiai Pranešimai

nymą!
Tie patys žmonės, kurie 

skandalina prieš turčiams al
gų aprėžimą, nuolat kelia 
protestus prieš darbininkus, 
kai pastarieji pareikalauja pa
kelti algas. Jų nusistatymas 
tok is:

— Jūs, darbininkai, priva
lote pasiaukoti, o mes, turtin
gieji, to padaryti negalime.

Tokia padėtis nėra sveika iri 
ji labai kenkia mūsų krašto 
karinėms pastangoms.

Charkovas ir vėl laikinai 
pateko į vokiečių rankas. Va
dinasi, visame pietiniame Rytų 
Fronto sektoriuje padėtis pa
sidarė opi. Ištraukę iš Vaka
rų Europos keliolika divizijų, 
vokiečiai atsuko jas prieš 
Charkovą ir' jiems pavyko 
miestas užimti. Nėra nei kai- ■ 
bos, jog tai didelis Jungtinėms 
Tautoms pralaimėjimas, nors 
jis tėra, žinoma, tik laikinas.

O vokiečiai galėjo tą pada
ryti dėl to, kad jie jaučia, kad

WASHINGTON, kovo 16.— Jungtinių Valstijų laivy
no pranešimas 312:

Kovo 15 vakare mūsų bombanešiai smigikai, lydimi 
lėktuvų kovotojų, bombardavo japonų pozicijas Viloj ir 
Mundoj, centralinėse Saliamono salose. Apie pasekmes 
nepranešta. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.
RAMUSIS VANDENYNAS IR TOLIMIEJI RYTAI
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė šitokias savo 

veiksmų pasekmes:
Vienas japonų karinis laivas naikintuvas nuskandin

tas.
Vienas didelis priešų krovinių laivas nuskandintas.
Vienas didelis japonų kareivių transporto laivas nu

skandintas.
Vienas vidutinis priešų prekinis laivas nuskandintas.
Vienas vidutinis japonų krovinių laivas sužalotas.
Vienas vidutinis priešų žibalinis laivas sužalotas.
Vienas nedidelis japonų prekinis laivas sužalotas.
Šie veiksmai dar nebuvo minėti jokiame pirmesniame 

Jungtinių Valstijų laivyno departmento pranešime.

Washington, kovo 17. — 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Anthony Eden 
buvo pakviestas į pietus pas 
Sovietai Sąjungos ambasa
dorių, Maksimą Litvinova 
šiandien. Suprantama, Eden 
plačiau paaiškins Litvino- 
vui, kokiais tikslais jis 
dabar lankosi Jungtinėse 
Valstijose.

Washingtono diplomatai 
teigia, jog Eden dabar at
vyko į šią šalį žymia dalim 
tuo tikslu, kad nušviesti 
Amerikos valdžiai ryšius 
tarp Anglijos ir Sovietų Są
jungos.

Washingtoniškiai politi
kai įžiūri, jog užsieninis 
anglų ministeris Eden nu
rodinėja Amerikos valdžiai, 
kad Anglija turi 20 metų 
sąjungos sutartį su Sovie-

tais ir kad anglai yra pasi
ryžę pilnai laikytis tos su
tarties “dvasios ir raidės,” 
ne tik kare, bet ir po karo.

Menama, jog šis yra vy
riausias Edeno atsilankymo 
tikslas.

Prez. Rooseveltas pasi
kalbėjime su laikraščių at
stovais kovo 16 d. tik tiek 
pasakė, jog Edenas dabarti
niu savo atsilankymu Ame
rikon siekia kuo geriausio 
sutartinumo tarp visų 
Jungtinių Tautų ištisame 
pasaulyje.

Edenas Washingtone ta
rėsi ir su Chinijos ir kitų 
Jungtinių Tautų atstovais 
apie karinius, politinius 
ekonominius reikalus.

Jis žada pasimatyti ir 
Wendelliu L. Willkie.

Doneco Fronte Sovietai
Nutrenkė Nacius Atgal;

Kitur Užėmė Daug Miestų
Sovietų Oficialiai Pranešimai

ir

su

LONDON, kovo 16. — Vidunaktinis Sovietų radijo 
pranešimas:

Mūsų oro jėgos įvairiose fronto dalyse kovo 15 d. 
sunaikino bei sužalojo apie 150 vokiečių trokų su ka
riais ir reikmenimis, nutildė apie 20 artilerijos ir mor- 
tirų baterijų, sunaikino vieną traukinį ir išvaikė, dali
nai sunaikinant, apie batalioną priešų pėstininkų.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė, nugalėdama 
stiprią priešų ugnį ir kontr-atakas, žygiavo vis pirmyn 
ir užėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų.

Mūsų kariuomenė, atimdama iš vokiečių Cholm-Žir- 
kovskį miestą, pagrobė 42 priešų tankus, 19 kanuolių, 
60 kulkasvaidžių, 18 mortirų, 10,000 kanuolinių svie
dinių ir 50,000 kulkų. Vien tik užmušta buvo apie 1,000 
vokiečių kareivių ir oficierių.

Į pietus nuo Bielyj miesto mūsų kariuomenė paėmė 
32 apgyventas vietas.

Vienas raudonarmiečių dalinys, išmušdamas hitleri
ninkus iš drūčiai aptvirtintos apgyventos vietos, pagro
bė tris tankus, 20,000 kulkų ir karinių reikmenų sandė- 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Generolas de Gaulle 
Vyksta Tartis su Gen. 
Giraud, Šiaur. Afrikon

Premjeras Churchill 
Sveikina Žingsnius Į 
Taut. Franc. Vienybę

DARBO FEDERACIJA IR CIO PRAŠO TEISIN
GESNIŲ DARBININKAMS ALGŲ

London, kovo 17. — Na- 
cionalis Kovojančiųjų Fran- 

Vakarų Europoje greit nebus CŪZU Komitetas paskelbė, 
atidarytas antrasis frontas. kad Vyriausias jų vadas,

Štai dėl ko tiek Anglijoje, | generolas Charles de Gaul- 
tiek Amerikoje pradėjo ir vėl le, vyksta į Alžyriją, Šiau- 
reikštis skaitlingesni ir gar-|rinėj Afrikoj, tartis SU ge- 
sesni balsai dėl tuojautinio 
antrojo fronto atidarymo Eu
ropoje.

Antrojo fronto reikalauja 
tokia didžiulė ir svarbi unija, 
kaip United Automobile Wor
kers Union (CIO). Antrojo 
fronto reikalauja visa spauda, 
kuriai rūpi matyti greitesnę 
Jungtinių Tautų pergalę. An
trojo fronto atidarymo reika
lauja kiekvienas anti-fašistas, 
kiekvienas laisvę ir taiką my
lįs žmogus! Jie nuolat sako:

— Vykdykime gyveniman 
Kasablankos konferencijos nu
tarimus dabar, kai Hitlerio jė
gos yra užimtos Rytų Fron
te, — dabar, kai jis tiek daug 
kariuomenės ištraukė iš Va
karų Europos į Rytų Frontą!

Antrojo fronto atidarymui 
priešinasi tiktai tie elementai, 
kurie nori, kad Hitleris karą 
laimėtų.

Pereitą sekmadienį teko bū
ti Scrantone ir Wilkes-Barre. 
Kalbėjausi su daugeliu anglia
kasių, su eile kitų mūsų vei
kėjų, ten gyvenančių.

Pasirodo, kad šiuo metu an
gliakasių algos yra labai per- 
mažos, palyginti jas su algo
mis tų darbininkų, kurie dirba 
karo pramonėse, palyginti su 
pragyvenimo produktų bran- 
gėjimu. Mainieriams algos turi 
būti pakeltos! Bet reikia veng
ti mainas uždaryti, kaip grą
sina p. Lewis.

Pittstonietis Valinčius sakė, 
kad jis ir Lucė Rauduvienė 
pardavinėja stampukes Botki- 
no ligoninei globoti Maskvoje. 
Jiedu baigia už jas surinkti 
80 dolerių.

Scrantoniečiai 
kas ir P. 
pardavinėjo tasias stampukes.

Wilkes-Barreje trūksta lite-

nerolu H. H. Giraudu apie 
apsivienijimą tarp Kovo
jančiųjų Prancūzų ir gene
rolo Giraudo vadovaujamos 
francūzų kariuomenės Šiau
rinėje ir vakarinėje Afriko
je.— Gen. Giraud yra Ame
rikos ir Anglijos paskirtas 
kaipo vyriausias civilis ir 
karinis francūzų komandic- 
rius tusę Francijes koloni
jose.

DAUG VOKIEČIŲ NETINKA 
KARINIAMS DARBAMS

Stockholm, šved. —Atėję 
iš Vokietijos laikraščiai ra
šo, jog netinka kariniams 
darbams visas ketvirtadalis 
tų darbininkų, kuriuos na
ciai pašaukė į ginklų ir 
amunicijos fabrikus.

Burma. — Anglų ir ame
rikiečių lakūnai įkandžiai 
bombardavo japonų linijas..

I. Klevins- 
Slekaitis — taipgi

London, kovo 17. — Ang- 
glijos ministeris pirminin
kas Churchill viešai pareiš
kė džiaugsmą, kad jau ei
nama prie vienybės tarp 
generolo de Gaulle Kovo
jančiųjų Prancūzų ir gene
rolo Giraudo komanduoja
mų karinių jėgų Šiaurinėje 
ir Vakarinėje Prancūzų Af-

Po to, kai gen. Giraud 
atšaukė visus Vichy Franci- 
jos valdovų naciškus įsaky
mus ir įstatymus, tai jau 
neliko jokių pamatinių skir
tumų tarp gen. de Gaulle ir 
gen. Giraudo, — sakė prem
jeras Churchill.

ANGLAI ATMUŠĖ NUOŽMIAS 
JAPONŲ ATAKAS

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos vadovy
bė įteikė prašymą valdiškai 
Karinių Darbų Tarybai, kad 
pataisytų pirmesnįjį nusta
tymą kai dėl algų pakėli
mo darbininkam. Tas nu
statymai yra žinomas kaip 
“Mažųjų Plieno Kompanijų 
algų fromula.”

Pagal šią formula buvo 
leista tik 15 procentų pakelt 
darbininkam algas po 1941 
m. sausio mėnesio. Valdžia 
skaičiavo, kad, girdi, tiek 
buvo pakilę gyvenimo lė
šos.

Darbo Federacijos komi
tetas dabar nurodo, jog 
nuo tų metų sausio visi gy
venimo reikmenys bendrai 
pabrango 20 procentų, o 
maistas net 40 procentų.

CIO unijų vyriausias ko
mitetas kiek pirmiau reika
lavo, kad Karo Darbų Ta
ryba leistų žmoniškiau ^pa
didint darbininkam algas, 
negu pagal minimą “Mažo
jo Plieno” taisyklę.

Darbo Federacijos vado
vybė taipgi reikalauja, kad 
Karo Darbų Taryba pati 
spręstų apie algų priedus 
darbininkams, o nepasiduo
tu “diktavimui” James F. 
Byrnes, ekonominės lygsva
ros direktoriaus, ar kitų 
valdiškų įstaigų.

Bet nei Amerikos Darbo 
Federacija nei CIO nebando 
ardyt Karinių Darbų Tary
bą. Tik John L. Lewis šo
kinėja, norėdamas ją su
griauti.

Raudonoji Armija Žy
giuoja Artyn Smolensko 

ir Starajos Russos

Valdžia Įsikišianti į 
Mainierių Unijos Gin- •

čą Su Kompanijomis

New Delhi, Indija. — Ja
ponai su naujais pastipri
nimais įtūžusiai ir kartoti
nai atakavo anglus ties Ra- 
thedaungu, 25 mylios į 
šiaurius nuo svarbaus uosto 
miesto Akyabo, B urmo j. 
Anglai atrėmė visus priešų 
šturmavimus ir atsilaikė 
tose pačiose pozicijose.

JOHN L. LEWIS NIEKINA 
ROOSEVELTO PROGRAMĄ 

GYVENIMUI UŽTIKRINT

ratūros platinimui. Vietiniai 
draugai turėtų jos užsisakyti 
ir nuolat pardavinėti.

Angliakasiai yra griežti ša
lininkai antrojo fronto Euro
poje; jie nori, kad jis tuojau 
būtų atidarytas.

Beje, Vinco Valuko sūnūs— 
Vincas ir Zanas — abu gabūs 
muzikoje ir turį gerus balsus, 
—■ gražiai pasižymi moksle.

Sekmadienį Valukas dai
nuos Laisvės bankiete, Phila- 
delphijoj.

Iš angliakasyklų apylinkės 
daug jaunimo išvyko vieni į 
kariuomenę, kiti — daugiau
siai merginos — į karo pra
monės fabrikus, esančius ki
tuose miestuose.

Vyras su Žmona Nupir 
ko Sovietams Tanką
London. — Maskvos radi

jas pranešė, jog Ivanas 
Bokio ir žmona, ginklų fab
riko darbininkai, už visus 
savo sutaupytus pinigus nu
pirko Sovietam tanką.

Jiedu prašė leist jiem pa
tiem tuom tanku kovot 
prieš vokiečius. Premjeras 
Stalinas davė leidimą.

Perlų Uostas. — čia ma
noma, kad japonai pradės 
naują ofensyvą Ramiajame 
Vandenyne.

John L. Lewis, Jungtinės platint bedarbių apdraudą, 
Mainierių Unijos pirminin- senatvės pensijas, pagalbą 
kas, išspausdino Mainierių 
Žurnale savo straipsnį, ku
riame smerkia prezidento 
Roosevelto paskelbtą planą, 
reikalaujantį gyvenimo už
tikrinimo visiem amerikie
čiam. «

Lewis pasakoja, būk pre
zidentas tik “tuščiai svajo- 
jąs apie įvedimą rojaus ant 
žemės”, būk Rooseveltas no
rįs visus amerikiečius kaip 
kokius kareivius muštravo- 
ti. Anot Lewiso, tegul tik 
bus pridėta mainieriams du 
doleriai algos per dieną, tai 
jie, girdi, galėsią apsieit be 
jokių prezidento žadamų 
pagerinimų.
ROOSEVELTO PLANAS

Prez. Roosevelto neseniai 
paskelbta programa reika
lauja žymiai pagerint ir pa-

sužeidžiamiem darbuose, 
medikalį aptarnavimą; duot 
privačius bei valdiškus dar
bus visiem norintiem ir ga
lintiem dirbt, ir bendrai už- 
tikrint amerikiečiam gyve
nimą nuo gimimo iki mir
ties.

Hitleris Ruošiasi Nuodu 
Dujomis Atakuoti

New Yorke girdėtas slap
to radijo pranešimas iš Vo
kietijos kovo 17 d. sake, jog 
naciai traukinių traukiniais 
gabena nuodingus gesus j 
frontą prieš Sovietus. Esą 
gauta žinių, kad hitlerinin
kai jau prisikrovę sandelius 
nuodingų “mėlynojo kry
žiaus” dujų Minske.

Maskva, kovo 17. — So
vietų kariuomenė pradeda 
atgaut ofensyvių mūšių ini
ciatyvą prieš vokiečius vi
duriui^ Doneco srityje, pie
tiniame fronte.

Raudonoji žvaigždė, Rau
donosios Armijos laikraštis, 
rašo, jog sovietiniai kovo
tojai jau atgriebė veiksmų 
iniciatyvą prieš nacius į 
pietus nuo Charkovo. Rau
di o n a r m i e č i a i d a b ar 
stengiasi paplatinti savo po
zicijas vakariniame Doneco 
upės šone šiame fronte. Tuo 
tarpu siaučia desperatiški 
mūšiai.

Centraliniame fronte So
vietų kariuomenė įvarė 
naują kylį į hitlerininkų li
nijas tarp Smolensko ir 
Viazmos, ir vis sparčiau žy
giuoja pirmyn linkui Smo
lensko ir Starajos Russos.
Besigrumdami artyn Smo

lensk o, raudonarmiečiai 
perkirto nacių geležinkelį 
ties Nikitinka ir užėmė I- 
gorjevsko miestą su gele
žinkelio stočia ir apskričio 
centrą Vschody, nekalbant 
apie desėtkus kitų atvaduo
tų vietų.

Igorjevskas stovi už 65 
mylių j šiaurių rytus nuo 
Smolensko. Kituose ruož
tuose sovietinė kariuomenė 
pasiekė punktus tik už 50 
mylių nuo Smolensko, svar
biausios nacių tvirtumos 
centraliniame fronte.

Washington. — Praneša
ma, jog prez. Rooseveltas 
ketina daryt tam tikrus 
žingsnius, kad pastot kelią 
gręsiančiam streikui 450 
tūkstančių mainierių, dir
bančių minkštosiose anglia- 
kasyklose.

Jungtinės Mainierių Uni
jos pirmininkas John L. Le
wis, kaip žinoma, grąsina 
iššaukt streikan visus tuos 
angliakasius, jeigu kompa
nijos nepridės jiem po du 
doleriu dieninės algos ir ne
pasirašys sutarties su jais 
iki šio mėnesio paskutinės 
dienos.

Tūkstantinės Nacių 
Ablavos Francijoje

j
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Sovietai Jau Tik už 7 
Mylių nuo Petsamo

Stockholm, šved., kovo 17. 
— Neoficialiai pranešama, 
jog Raudonoji Armija varo 
smarkų ofensyvą linkui 
Petsamo, prieplaukų miesto 
šiaurinėje Finliandijoje, ir 
dasigrūmė iki 7 mylių nuo 
Petsamo.

London, kovo 17. —Slap
toji nacių policija išvien su 
pardavikiškų Vichy Franci- 
jos valdovų policija tūks
tančiais areštuoja francū- 
zus ir taip terorizuoja juo?, 
kaip dar niekados pirmi,? a. 
Vieni areštuojami gabent į 
karinius darbus Vokievi)oj, 
o kiti už tai, kad jie prieši
nasi tokioms ablavon s prieš 
jaunus francūzus darbinin
kus.

Vokiečių ir italų kariuo
menė ir jų orlaiviai bombar
duoja tūkstančius partizanų 
Prancūzų Alpių kalnuose, 
arti Šveicarijos sienos. 
Šturmuojami frar.cdzai pa
triotai ugningai ginasi.

SUŠAUDĖ PENKIS ŠNIPUS 
ALŽYRIJOJE

Alžyras.
zų karo teismo sprendimą 
tapo sušaudyti penki Alžy- 
rijos (Šiaurių Afrikoj) gy
ventojai kaip fašistų Ašies 
šnipai prieš talkininkus.

Pagal francū-
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Sovietų Konsulas Apie Pagelbą
Manhattan Centre, New Yorke, įvyko 

masinis susirinkimas pasmarkinimui 
kampanijos sukėlimui $100,000 aukų už
laikymui Botkino ligoninės Maskvoj. 
Russian War Relief Komiteto vedėjai 
raportavo, kad darbas eina labai sėkmin
gai. Tarptautinis Darbininkų Ordinas 
tam reikalui sukėlė $14,000; Amerikos- 
Karpato Rusai — $18,000; Kovojantieji 
Prancūzai — $4,000 ir dideles sumas lie
tuviai, rusai, ukrainiečiai, italai, lenkai, 
pietų-amerikiečiai, cechai ir kiti.

Ten kalbėjo Sovietų Sąjungos Genera- 
lis Konsulas Dimitrij Zaikin, kuris nuo
širdžiai ačiavo visiems, teikiantiems pa
gelbą Sovietų Sąjungos kovingai liau
džiai. Jie sakė, kad visa Sovietų Sąjun
gos liaudis širdihgai dėkinga už pagel
bą ir laukia, kada bendromis pastango
mis Amerikos, Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos ginkluotos jėgos sunaikins hitleriz- 
mą ir jo žvėriškus talkininkus.

Visa Europa Dirba Hitleriui
Kodėl Hitleris galėjo atsigriebti po 

baisiausios jo katastrofos prie Stalin
grado, kur jis prarado apie 100,000 tro- 
kų, 6,000 tankų, bent 10,000 kanuolių ir 
iki 1,000,000 kareivių? Todėl, kad Hitle
riui dirba visos Europos/ fabrikai ir žmo
nės.

Hitleriui dirba Francijos, Čechoslova- 
kijos, Belgijos, Holandijos, Norvegijos, 
Danijos, Lenkijos, Italijos, Balkanų, 
Vengrijos, Rumunijos, Vokietijos ir Šve
dijos fabrikai ir dirbtuvės. Hitleris yra 
pavergęs 300,000,000 žmonių, kurie pra
kaitą lieja, kad naciai turėtų daugiau 
kanuolių, tankų, lėktuvų, ginklų ir amu
nicijos. Jam dirba ir Sovietų Sąjungos 
milijonai pavergtų žmonių.

Štai kodėl nepaisant, kad Raudonoji 
Aronija išnaikina baisiausius kiekius tan
kų, lėktuvų, kanuolių, bet Hitleris jų 
vėl turi. Štai kodėl, vieton išnaikintų na
cių, jis gali atvaryti naujas milionines 
armijas, nes į Vokietiją suvaryta apie 
30,000,000 vergiškiems darbams žmonių 
iš pavergtų šalių.

Štai kodėl Hitlerį ir jo razbaininkų 
saiką galima sumušti tik bendromis 
Jungtinių Tautų jėgomis, kada Amerikos 
ir Anglijos armijos atidarys antrą fron
tą Europoj.

Atidarymas antro fronto Europoj rei
škia ne vien tai, kad Hitleris turės ka
riauti prieš Sovietų Sąjungą, Angliją ir 
Ameriką, kad jis turės suskaldyti savo 
jėgas, bet ir tą, kad Amerikos ir Angli
jos armijos užims miestus, fabrikus, 
dirbtuves, kurie dabar Hitleriui gamina 
tankus ir lėktuvus, kanuoles ir ainunici- 
» •

Štai kodėl Sovietų Sąjungos komanda 
ir vyriausybė yra pilnai teisinga, kada ji 
reikalauja greitesniam karo išlaimėjimui 
—atidaryt antrą frontą. Štai kodėl ji tei
singa, kada, sako, kad atidarymas antro 
fronto atneš ne vien pergalę, bet ir per
galę su mažiau žmonių, kraujo, gyvasčių 
ir turto nuostolių. Štai kodėl Amerikos 
liaudis visomis jėgomis turi paremti pre
zidento Roose velto politiką, kad jis ga
lėtų nugalėti priešininkus antro fronto, 
kad galėtų pravesti gyveniman susita
rimą su Sovietų Sąjunga ir Kasablankos 
konferencijos nutarimą.

valdžios politika buvo: žiauriausiai iš
naudoti darbo liaudį Lenkijoj, žvėriškai 
smaugti kitas tautas ir užsienio reika
lais sėbrauti su hitlerininkais. Pas juos 
atvažiuodavo Goeringas, Goebbelsas, ku
rie, “medžiodami” Baltstogės miškuose, 
darė planus — pulti Rytus, tai yra So
vietų Sąjungą.

Ta ponų žalinga politika privedė Len
kiją prie susmukimo. Tos politikos “pul
kininkai” atsisakė priimti Sovietų Są
jungos siūlomą pagelbą, nes bijojo, kad 
milionai ukrainiečių ir baltrusių susi
pažins su laisvos Sovietų Sąjungos liau
dies galybe.

Londone yra susidariusi Lenkijos val
džia, kurioj sėdi visa eilė “pulkininkų” 
arba jų atstovų. Ten yra Becko šalinin
kų, ten yra ir patsai pulkininkas Ku- 
kielis. Ir jie mąsto ne apie tai, kaip grei
čiau išlaisvinti Lenkiją iš Hitlerio tiro
nijos, bet kaip daugiau pavergti svetimų 
žemių po karo, kaip padaryti didelę Len
kiją—“nuo jūrų iki jūrų.”

Aišku, kad tas sapnas pavergimui ki
tų tautų neatitinka nei Atlanto Čarte- 
rio dvasiai, nei Lenkijos vargstančių 
žmonių norams, nei milionams lenkų ki
tur, neskaitant tų, kurie seka “pulkinin
kų” pėdomis.

Jungtinėse Valstijose Lenkijos val
džios atstovas ponas Jan Ciechanowski 
labai nugąstauja, kad Sovietų Sąjungoj 
lenkų masės organizavosi į Lenkų Patri- 
jotų Sąjungą ir leidžia laikraštį “Wolna 
Polska” — (Laisvoji Lenkija). Ponas 
atstovas tuos lenkus apkrikštijo “bolše
vikais” ir “komunistais”, taip kaip ir 
kiti, kurie šiandien baugina pasaulį “bol
ševizmo” baubu.

Žinoma, lenkų Sovietų Sąjungoj yra 
apie 2,000,000 ar daugiau ir jie ten turi 
teisę organizuotis ir kalbėti Lenkijos 
reikalais, nes jie organizavo net armiją 
ir kovoja už laisvę. Žinoma, kad lenkai, 
susijungę į Lenkų Patrijotų Sąjungą, no
ri galingos Lenkijos, bet tokios, kuri ne
smaugtų kitų tautų.

Žinoma, kad su tokiais lenkais nepa
keliui “pulkininkų^ lenkų valdžios po
nams, kurie nori smaugti milionus uk
rainiečių ir baltrusių, kurie nori smaug
ti 500,000 Vilnijoj lietuvių ir laikyti pa
sisavinę ne vien Vilniją su Tarybų Lie
tuvos sostine, bet ir visą Lietuvą, nes 
jie nori “nuo marių iki marių” Lenkijos.

Vienok, 
kuri išeis iš šios sunkios kovos apsiva
liusi nuo 
norės tos 
kad jeigu ta liaudis moka dabar orga
nizuotis, kovoti, nuleisti Hitlerio kari
nius traukinius į pakalnę, sprogdinti til
tus, muštis ir net miestus atimti iš hit
lerininkų, tai ji mokės ir be ponų “pul
kininkų” apsieiti, kada hitlerizmui nu
suks sprandą.

atrodo, kad Lenkijos liaudis,

“pulkininkų” nuodų, vargiai 
lenkų valdžios. Mums atrodo,

HERE IS A CROSS

CAN HELP BEAR
• Sure, we have some inconveniences here at home... 
what with rationing, higher taxes, increased Irving costs 
and the like.
• But we’re not dodging bullets, or running out from 
under bombs, or sleeping in mud, or wondering when 
a torpedo will strike.
• To carry on its work with our armed forces, the Red 
Cross this year needs a greater amount of help than 
ever before. Greater New York alone has been asked 
to give almost $13,000,000.
• Will you help bear this cross... this Red Cross... by 
giving more than you ever have before? Remember... 
the Red Cross is the one agency of mercy and help that 
follows our ix>ys wherever they go.
• Give...give generously...now. Send your gift to the 
Red Cross War Fund of New York City, or to your 
local chapter.
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Lenką Pulkininką Nusigandimas
Pirm šio karo Lenkijoj viešpatavo 

pulkininkų klika, kuri laikė pavergus 
12,000,000 ukrainiečių ir baltrusių, ir 
500,000 Vilnijos lietuvių. Tos pulkininkų
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Jungtinių Valstijų karo 
laivyno komanda paskelbė 
apie karo laivų ir lėktuvų 
mūšius Saliamono salų sri- 
tyj, kurių buvo šeši per še
šis mėnesius.

Mūšis prie Savo salos 
įvyko naktį iš 8 į 9 rugpjū
čio. Japonai užpuolė iš pa
salų ir nuskandino 3 Ame
rikos didelius kruizerius. 
Kiek japonai turėjo nuosto
lių—nežinoma.

Mūšis į Rytus nuo Salia
mono Salų įvyko rugpjūčio 
23 - 25 dienomis. Amerikos 
nebuvo nuskandintas nei 
vienas laivas; Japonija ne
teko 1 šarvuotį, kuris bu
vo sužeistas ir sužeista 2 
orlaivių vežikai, keli naikin
tojai ir keli kiti laivai.

Mūšis prie Cape Espe
rance įvyko naktį iš 11 į 12 
d.d. spalių. Amerikos nu
skandinta 1 naikintojas ir 
buvo sugadinta du kruize
riai; Japonija neteko 4 
kruizerių ir 4 naikintojų, 
kurie buvo nuskandinti; 1 
kruizeris taip buvo sužeis
tas, kad veikiausiai, ir jis 
nuskendo ir 1 kruizeris su
žeistas.

Mūšis prie Santa Cruz 
Salos įvyko spalių 26 dieną. 
Amerikos nuostoliai buvo:
1 orlaivių vežikas ir 1 nai
kintojas nuskandinti; Japo
nija turėjo nuostolių: 1 šar
vuotį, 3 orlaivių vežikus ir 
5 kruizerius sugadintus.

Mūšis prie Guadalcanalo 
buvo dienomis ir naktimis 
13 - 15 lapkričio. Amerikos 
nuostoliai: 2 kruizeriai ir 7 
naikintojai nuskandinti; Ja
ponijos nuostoliais šarvuo
čiai, 8 kruizeriai, 6 naikin
tojai, 8 transportai ir 4 ki
tokį laivai nuskandinti, 1 
kruizeris ir 1 naikintojas 
sužeisti.

Mūšis prie Lunga Point 
įvyko naktį iš 30 d. lapkri
čio į 1 d. gruodžio. Ameri
kos nuostoliai: 1 kruizeris 
nuskandintas ir 1 sužeistas; 
Japonijos nuostoliai buvo:
2 dideli naikintojai, 4 pa
prasti naikintojai, 2 trans
portai ir 1 reikmenų lai
vas nuskandinti.

Mažesniuose mūšiuose, 
kurie įvyko tarpe sausio 29 
ir vasario 7 d., Amerikbs 
nuostoliai buvo: 1 kruizeris, 
1 naikintojas ir 3 torpedi
niai laiveliai nuskandinti; 
Japonijos nuostoliai: 2 nai
kintojai ^nuskandinti, 4 nai
kintojai gal būti nuskandin
ti; 8 naikintojai, 2 trans
portai ir 1 pagelbinis lai
vas sužeisti.

Bendrai prie Saliamono 
salų į šešis mėnesius mūšių 
mūsų laivyno komanda- pa
duoda sekamus nuostolius:

Jungtines Valstijos turė
jo nuostolių: 2 orlaivių ve
žikai nuskandinti ir 2 su
žeisti; 4 dideli kruizeriai 
nuskandinti ir 1 sužeistas;
3 paprasti kruizeriai nu
skandinti ir 1 sužeistas; 13 
naikintojų nuskandinta ir 4 
sužeisti; 10 pagelbinių ir 
transporto laivų nuskandin- 
ta ir 4 sužeista. Amerika 
ten neteko 32 laivų nuskan
dintų ir 7 laivai buvo su
žeisti.

Japonijos nuostoliai daug 
didesni, nes ji turėjo: 2 šar
vuočiai nuskandinti ir 6 su
žeisti; 4 orlaivių vežikai su
žeisti; 12 kruizerių nuskan
dinta ir 25 sužeisti; 26 nai
kintojai nuskandinta; 9 gal 
būti nuskandinta ir 42 su
žeisti; 2 pagelbiniai karo 
laivai sužeisti ir 2 kitokį

karo laivai pažeisti. Prie to, 
Japonijos nuostoliai dar bu
vo: 4 laivyno tankeriai su
žeisti, 13 transportų nu
skandinta ir 6 sužeisti; 9 
karo reikmenų pristatymo 
laivai nuskandinti ir 14 su
žeisti; 2 nenumatytos rū
šies laivai nuskandinta ir 4 
sužeista. Bendrai, Japonija 
neteko 64 laivų nuskandin
tų, 10 gal būti nuskendu
sių, nes jie 
žeisti ir 81 
žeisti.

Jungtinių 
stoliai buvo 39 laivai nu
skandinti ir sužeisti, o Ja
ponijos 182 laivai nuskan
dinti ir sužeisti. Po žiaurių 
kovų Japonija buvo nuvyta 
nuo Guadalcanal© salos, bet 
Saliamono salų yra daug ir 
kovos ten nepasibaigė.

labai buvo su- 
laivas buvo sū

Valstijų nuo-
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Unijistas baldų apmušinctojas Edward V. Conroy savo 
laiku už dyką pagelbsti Raudonojo Kryžiaus veikėjai, 
Rusai Kųickerbockerienei (San Francisco mieste), ap- 
muštinėti (“upholsteryti”) baldus, kurie bus pasiųsti j 
Treasure salą (Pacifike), kur britu jūreiviai poilsio 
randa.

Skaitytojų Balsai
KAM LIETUVA 

PARŪPO
Lietuviai išklausę lenkų 

konsulo, K. Krasickio, kal
bą, nerimastauja ir pradė
jo teirauties, keno rūpesčiu 
lenkų konsulas atlankė Lie
tuvos nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimą, kurs įvyko va
sario 14 d., 1943 m., Webs
ter Hall, New Yorke. Kiek 
teko patirti, tai netiktai 
tie, kurie apvaikščiojime 
dalyvavo, bet ir tie, kurie 
tiktai apie tai girdėjo, labai 
pasipiktino ir tariasi, kaip 
į tokį lietuvių įžeidimą re
aguoti.

Kas iš senesnių lietuvių 
neatsimena, kaip po pasira
šymo lenkų-lietuvių nepuo
limo sutarties spalio 8 d., 
1920 m., Suvalkuose, gene
rolas Želigowskis užpuolė 
Vilnių ir šitą Lietuvos sos
tinę pavedė lenkams. Lietu
vos valdžia, kuri buvo Vil
niun nusikrausčiusi po tam, 
kaip tas miestas buvo rau
donosios armijos išlaisvin
tas ir lietuviams sugrąžin
tas, išbuvo vos apie tris sa
vaites.

Kas gi neatmena lenkų 
pasikėsinimo ant Lietuvos 
1938 m.? Ir tiktai kitoms 
valstybėms Lietuvą užta
riant, lenkai nedrįso Lietu
vos okupuoti ir jos prie 
Lenkijos prijungti.

Ar-gi nuostabu, kad lietu
viai be skirtumo politiškų 
pažiūrų pradėjo tartis, kad 
Lietuvą nuo lenkų malonės 
išgelbėti? Kad šiame atsiti
kime yra keno tai papildyta 
judošystė, tai apie tai nega
li but nė abejonės.

Tuo tarpu mums tiktai 
tiek yra žinoma, kad lenkų 
konsulas buvo kviestas Lie
tuvių Tautinės Tarybos 
vardu ir kad kviesliais bu
vo prof. K. Pakštas ir adv. 
Kostas Jurgėla. Bet arčiau 
į dalykus įsigilinus ir išty
rus randame štai ką: Ka
talikų “Amerikos” redakto- 
toriuS, Laučka, kaip žino
ma, turi labai artimus ry
šius su krikščionių fronto 
vadu, kun. Edward Lodge 
Curran’u. Ne paslaptis taip
gi, kad prof. Pakštas ir 
adv. K. Jurgėla yra kun. 
Curran’o garbintojais.

Kadangi kun. Curran tu
ri artimus ryšius su lenkų 
kunigais, tai nesunku su
prasti, , kaip nekurie lietu
viai kuhigai su lenkų kuni
gais susidraugavo; juo 
taip vieni, kaip ir 
kotnunizmo ir Sovietų 
kenčia. Jiėms ne tiek 
vietų “bedievystė”

kaip pats lietuvių atsiskyri
mas nuo katalikų bažnyčios. 
Kunigai nepaiso, ar Lietuva 
bus nepriklausoma, ar ne: 
kas jiems rūpi, tai įeiga, 
kurios galėtų netekti, jeigu 
Lietuva pasiliktų Tarybinė 
Respublika.

Tuo pačiu tarpu-gi, jeigu 
Lenkijai pasisektų Lietuvą 
pavergti, katalikų bažnyčia 
dar labiau sustiprėtų, o kas 
svarbiausia: kunigų įplau
kos būtų užtikrintos. Todėl 
lietuviai kunigai su pagalba 
Laučkos, Pakšto ir Jurgė- 
los susiartino su lenkais ku
nigais ir Lenkijos valdiškais 
pareigūnais vienintiniu tik
slu, kad išgelbėti — ne 
čią Lietuvą — bet savo 
meninius reikalus.

Tokiam kun. Curran
Lietuvos nepriklausomybė, 
ne jos gerovė rūpi, bet sa
vo brolių kunigų likimas. 
Visa priešvalstybinė propa
ganda, kurią varo kun. Cur
ran, yra pašvęsta tam, kad 
kokiu nors būdu žmones 
įerzinus prieš Sovietų Rusi
ją ir tokiu būdu sukėlus vi
sų žmonių abejonę prieš So
vietų valdžią. Kuo visas pa
skalas apie Sovietų su Hit
leriu taiką paremtas — ar Kusb turėjo būti 
ne tuo, ką kun. Curran ir Mesk turėjo būti Mack—$5; 
jo pasekėjai skelbia, kadiMičienė turėJ° būt! Ničienč— 
anksčiau, ar vėliau Sovie- Ambrozos turėjo būti Am- 
tai su naciais padarys at- b5az?^:. Ba,u.^v.,c,a'

I . 4., •] 9 rejo būti Bulakeviciai — $2a;
S11 Lcl 11^. < l • yy v • i • i — • 1 ** 1 *

\ . i Baciouskai turėjo būti Ba-
Kad lenkų kunigai pavei- čonskiai — $5,

_ _ , • Užpraeitą sekmadienį, 7 d.
Sikorskio, tai jokios abejo- kovo, čia įvyko konferencija,

pa 
as

ne

kad 
kiti 
ne- 
So- 

baisi,

žmones ant tiek nuo lenkų 
atgrąsino, kad su kunigų 
agitacija dabar visai nei ne
siskaito. Iš čia žiūrint iš
rodo, kad Lietuva pasiliks 
ir ant toliau Tarybinė Res
publika.

Bevardis
P. S. Reikia neužmiršti 

ir to, kad Lietuvos nepri
klausomybės apvaikščioji- 
mas buvo po vadovybe kun. 
Pakalnio; kad prakalbą sa
kė ir Smetonos atstovas, 
P. žadeikis; kad apvaikščio- 
jime dalyvavo ir kiti prieš
valstybiniai Amerikos ele
mentai, kaip tai: trockistai, 
tautiečiai, sandari ečiai, 
ir t.t. Visiems jiems rū
pi sutrukdymas ka
ro pastangų, nes jie puola 
ne Hitlerį, bet Sovietų Są
jungą, kuri kovoja mūsų, 
amerikiečių, pusėje. Ir dar 
tie judošiai siuntinėja išti
kimybės rezoliucijas į Wa- 
shingtoną! B.

Philadelphia, Pa.
Atitaisymas Klaidų ir Kitkas

Vasario 14 d. buvo surink
tos aukos per A. B. prakal
bas, o vėliau paskelbta Lais
vėj aukotojų vardai. Buvo ne
gerai atžymėta kai kurių pa
vardės. Pavyzdžiui: Nela

Krist—$5 ;

kė ant lenkų premjero W.

nės nėra, nes užvesti rube- 
žių atstatymo klausimą pa
sauliniam karui besiaučiant 
būtų nesąmonė; bet lenkų 
kunigų išrokavimu užvesti 
ginčus dabar yra patogiau
sia, nes besivaidijant Sovie
tai, kad kokios, galėtų pa
daryti klaidą ir tokiu būdu 
pralaimėti karą. Kunigai 
gerai žino, kad Hitlerio 
viešpatavimo dienos suskai
tytos, taip pat, kaip ir ku
nigų. Jeigu Sovietai karą 
laimėtų, kam labai mažai 
abejonės^, tai kunigų intry- 
gos • ir jų pragaištinga ir 
klaidinanti žmones propa
ganda be tam- tikro atsi
skaitymo neapsieis.

Kas link Lietuvos susivie
nijimo su Lenkija, tai gali
ma drąsiai pranašauti, kad 
Lietuvos piliečiai žinos, 
kaip kunigų i 
įvertinti. Lietuviai tiek 
daug nuo lenkų nukentėję 
niekada lenkams geruoju 
nepasiduos; kaip kunigams 
Lietuvos prijungimas prie 
Lenkijos nerūpėtų, vienok 
senesnių laikų patyrimai

šaukiama visų draugijų bei 
kliubų, kad visi Phila. kliubai 
bei draugijos suruoštų ką to
kio naudingo dėl Raudonojo 
Kryžiaus. Dalyvavo nuo 8 
draugijų bei kliubų delegatai 
ir delegatės. Konferencija bu
vo gana gyva. Ant pradžios 
išsirinko delegaciją, kuri ap
lankys daugiau draugijų, bei 
kliubų ir užkvies prisidėti prie 
bendro darbo. Išrinkta komi
sija iš gabių delegatų suren
gimui masinio mitingo dėl 
Raudonojo Kryžiaus naudos, 
išrinkta komisija, kuri pasi
teiraus Raudonojo Kryžiaus 
įstaigoj, ar negalima būtų 
įsteigti lietuvišką Red Cross 
skyrių ir kad tą skyrių įčar- 
teriuotų, t. y., gaut jam čar-

ri. kovo, 
susirinki-

Ketvirtadienį, 11 
įvyko LLD 149 k p. 
mas. Susirinkime nedaug drau
gų dalyvavo, nes nedaug ta 

Bet susirinki- 
gy vas. Drau- 
svarstė gana 

bėgančius or-

v • •• Abužsimojimą j<UOpa jr įurj 
nyri n i 4-i nl/’ *

m as buvo gana 
g ai ir draugės 
gyvai svarbius 
ganizacijos reikalus ir veik vi
si dalyviai užsimokėjo duok
les. Daugiau tokių susirinki
mų ! J. B.

GwttM
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Aukos So v. Sąjungai Gelbėti Lawrence, Mass
Pirmiausia norime pastebėti vas ir duktė), Portland, Me.;

draugams, kad labai daug 
gauname čekių ir money-orde- 
rių išrašytų kitų asmenų ir or
ganizacijų vardais. Tas pada- Brooklyn, N. Y.: 
ro daug keblumo mūsų komi- bai, 
tetui. čia aiškinti neapsimo- Mrs 
ka, bet tiktai prašome ateityje j N. ..
—malonėkite
ar money-orderius iždininkės £jus> Q]en Rogers, W. Va.; 
vardu, ir pasiųskite Lietuvių Jįeva Juozapavičienė, Brook- 
Komitetui. Susimildami 
šykite kitų vardais, 
kooperaciją!

Nuo P. Šlekaičio, Scranton, i ha, Brooklyn, N. Y 
Pa., $23.16 (koresp. tilpo).

Nuo A. Žemaitienės ir J. K. 
Navalinskienės, Binghamton, 
N. Y., aukavo sekamai: L ir 
M. Liužinai $10. Po $5: M. 
žvirblienė, A. Navalinskas ir 
K. Vaičekauskai. K. ir M. Kal
biai $2.50. Po $2: J. ir A. že
maičiai, P. ir O. Mikolajūnai. 
P. ir K. Juozapaičiai $3. V. 
Kapičiauskienė, $1.50. Po $1 : 
J. K. Navalinskienė, H. Blin- 
kevičienė, J. Undrejūnas, O. 
Girnienė, A. ir T. Bagdonai, 
J. Kazlauskas, V. Gaidis, V. 
Kazėnas, S. Sedonis, E. Sleso- 
raitienė, N. Kaminskienė, M. 
Mikolajūnienė, A. Mainionis, 
P.. Stasiūnas. Viso $50.

Nuo V. Sutkienės, auka nuo j 
San Francisco ir p-1-1 1 1
Calif., mezgėjų grupės, $50. I

Nuo J. Stupur, Portland, Į 
Oregon (korės.

ALDLD 
phia, Pa., 
kis).

ALDLD
Oreg., $5

Nuo ALDLD
lansas pinigų nuo J. Stanys, | Kazlauskas, Noxen, Pa.; Stan- 
Baltimore, Md.), $6. Gey Ketchin, Windsor Locks,
~ Joseph Pakutka, Waterville, I Conlb. B shlaves, New York

City, N. Y.; Franas Ivaškevi
čius, Brooklyn, N. Y.; <

J. Sabaliauskas, 
Y.; Dr. A. K. 
Chicago, Ill.;

Valhalla, N. 
Rutkauskas, 

Wm. Skodis, 
J. ir S. Bim- 

Paterson, N. J.; Mr. ir 
M. Stelmokai, Newark, 

; J. ir E. Sliekai, Pitts- 
išrašyti čekius .'burgh, Pa.; Adomaą Matulevi-

nėra- ]vn> n. y.; Ignas Lisajus, Sey- 
Ačiu už;mour> Conn.: Agota Bloznelis, 

i Catskills, N. Y.; Frank Varaš- 
ir J. ši- 

į menas, Belmore, L. I.
Po $4: Kate Ambrose, Gi- 

irardville, Pa.; Walter Ado- 
imaitis, Meriden Conn.; V. 
Kelmelis, Torrington, Conn, ir 
laike LDS 29 kp. susirinkimo 
aukų surinkta ir prisiųsta per 
Paul Jurkonį, iš Springfield, 
111.

Po $3: J. ir E. Mickūnai, 
Kelayres, Pa.; F. P. Malkaitis, 
Glen Garden, N. J.; nuo LLD 
20 k p., Moterų Skyrius, per 
Oną Mikolajunienę, iš Bing
hamton, N. Y.: nuo Jono Lau
kaičio iš Elizabeth, N. J., per 
J. Wizbor.

J. P. Norwick, Detroit, 
'Mich., $2.50.

Po $2: Ona Stelmoka'tū, 
Oakland, Newnrk, N. J.; Juozas Kavie- 

' nas, Linden, N. J.; Leonas 
jEndziulis, Berkeley, Calif.; 

ilpo), $80.50. i y\n(]rius įr Margaret šapalai, 
141 kp., Philadel-iTacoma> Wash., D. Grize, En- 
“"5 (per L. Turei

Iš kairės j dešinę: Thomas Kennedy, John L. Lewis ir 
John O’Leary—inainierių unijos vadai, dalyvavę kieto- 
siosios anglies kasėjų suvažiavime, kur buvo nutarta 
reikalauti pakelti angliakasiams algas po $2 Į dieną.

VERDA SMALĄ, ARDO LIETUVIU

$15 •dicott, N. Y.; J. Graibus, 
■Carle Place, N. Y.; J. Werbi- 

kP;., Portland, |]a> Earlville, N. Y. ir St. Um
brasas, Oregon City, Oregon.

Po $1: V. Raguskienė, J.
(per J. Stupur).

Centro (ba-

Conn., $7.65.
Dėžutėse surinko O. Verte- 

lienė, Linden, N. J., !
drg. Vildžius, N. Y. C., 47c. ir 
John Zitikis, Brooklyn, N. Y., 
$1.81.

L. Bagdonas, Pittsfield, 
Mass., prisiuntė $47.25, ko
respondencija tilpo.

V. Sherbin ir P. Paulauskas, 
iš Pittsburgh, Pa., prisiuntė 
sekamai:

LDS 142 kp., $25. John Pur- 
tick $20. ALDLD kp., $10. Po 
$1: Ignac Nakutis, Julia Moc
kus, John Babravičius, Wm. 
Kisielius, Ignac Kazlauskas, 
Anna Paulauskas. Viso $62.

O. Depsienė, pridavė nuo 
ALDLD 2-ro Apskričio $25. 
Jie nutarė paaukoti iš'iždo lai
ke konferencijos įvykusios 24 
d. sausio.

W. Deksnys, Stam f o r d, 
Conn., $20.

A. Yanavičia, Baltimoie, 
Md., $20.

J. Simutis, iš Nashua, N. H. 
prisiuntė $10, tai aukos su
rinktos ant Kazlausko ūkės, 
parėj, kurią surengė Kazlaus
kai ir Simučiai paminėti Vinco 
ir Barboros Briedžių 25 m. ve
dybų sukaktį. Vardai tilpo.

M. Simonavičius, Brooklyn,

Kunigas Juras priešingas 
mokykloms. Per paminėjimą 
Lietuvos nepriklausomybes sa
vo prakalboje kunigas apgai
lestavo, kad “ant pabaigos” 
Lietuvoje buvo pristeigta daug 
mokyklų. Girdi, pirmiau, kaip 
tik Lietuva atgavo nepriklau
somybę, tai Lietuvoje nebuvo 
daug mokyklų ir viskas buvo 
gerai. Dabar, kaip pristatė 
daug mokyklų ant pabaigos, 
tai žmonės perdaug išsimoki
no ir taip atsitiko . . .

Suprask, kada tarybinė val
džia įsisteigė, tai žmonės dau
giau pradėjo mokintis ir su
prato savo reikalus. Ot, klebo
nams tas ir nepatiko, nes juo 
daugiau žmonės susipras, tuo 
mažiau kunigams bus biznio. 
Iš kun. Juro kalbos atrodo, 

i kad geriausia Lietuvoje buvo 
| Smetonos laikais, kuomet liau
dis buvo laikoma tamsybėje, 
kuomet biedniems jaunuoliams 
buvo mokslas nepasiekiamas. . _

Reikėtų pastebėti kun. Ju-į lankėsi Vilnies redaktorius F. 
rui: Dėlko gi pats lankei mo-1 Abekas, jis mums buvo atve- 
kyklas ir mokinaisi ? Argi neĮžęs pasiūlymą, kad mes nu- 
geriau būtų buvę, jeigu būtum j pirktume tris ligonvežimius, 
nemokytas ir sėdėtum kur Ikaipo auką dėl Amerikos Rau- 
nors užkampyje, vietoj para- donojo Kryžiaus, Lietuvos

Bostono ir Apylinkes Žinios
Masinis Mitingas ir Koncertas

Kuomet Naujojoj Anglijoj
suvylė.” Po-tė pusėtinai mus

ra metų atgal ji mums daina
vo, tai buvo da tik Birutė, o 
dabar mene išaugus, išbujo
jus j skaisčią Birutą! Tai gra
ži lietuviška liepa meno dar-

O, kad tave kacinas, visai
pijonus mulkinti ir pekla juosI Raudonajai Armijai ir Sovie- būčiau pamiršęs apie tą Be- 
strošinti ? j tų. Sąjungai. Iš karto mes į įvardį Kvartetą, iš ko jis buvo

■------------ . j jo pasiūlymą žiūrėjome gana susidėjęs. Tai buvo iš mums
Lawrence lietuviai gerai re-j§a]įaj> 0 vyriausia, tai bijojo- gerai žinomų dainininkų: 

mia užsibrėžtą garbingą dar- me sunkaus darbo. Vienok | kompozitoriaus Pauro, Nau- 
bą, kad M ass, valstijos lietu-; mes įa darbą visi pradėjome I ros, švedo ir Balčiaus. Aš esu 
viai nupirktų tris ambulansus. j dirbti rimtai ir jau galime sa-įlinkęs pakeisti jų pavadinimą, 
Aukoja po 10 dol. ir po1 5 dol. |vo darbo vaisiais pasidžiaugti, maždaug tokia prasme:
Mažiausia 
leris. Kur 
mylinčius 
patri jotus, 
atsisako paaukoti, tuojau išsi-l 
ima dolerį ir duoda, pareikš- | 
damas: Turime aukoti ir rem- j

$12.18; Aliliūnienė, Brooklyn, N. Y. ir į
A. P. Gasparas.

K. Romikaitis, Reading, Pa., 
$1.75. Joe Girkus, Edmonton, 
Canada, 40c.

šie draugai aukavo laike 
masinio susirinkimo, įvykusio 
vasario 28 d., Brooklyne, bet 
nebuvo galima nugirsti pavar
des kai šaukė nuo estrados: V. 
ir O Čepuliai, $10; K. Petri- 
kienė, $5; P. Gustaitis, $5 
(pastarieji vietiniai). J. Bazi- 
liauskienė, Newark, N. J., $5; 
A. Kraujalis ir A. Giedra, abu 
po $5 ir abu iš White Plains,

širdingai tariame ačiū už 
aukas. Prašome įsitėmyti virš- 
minėtą prašymą. Rašykite če
kius ar money - orderius iždi- 
nnkės vardu ir ant voko užra
šykite sekamai: Liet. Kom. 
Sov. Sąjungai Gelbėti, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Lillian Kavaliauskaitė, 
Iždininkė.

Pastaba: čia tik dalis su
plaukusių aukų. Vėliau atėju
sios bus paskelbtos greitoje 
ateityje.

Po $5: Lyd i ja Bakanauskai- 
tė ir Adolph Bakanauskas (tė-

deda priešui. Ponas T. M., 
kalbėdamas bandė įrodinėti, 
kad LLD pirmutinė pradėjo 
vienybę ardyti, išleisdama la
pelius. Bet ponas T. M. ir

Waterbury, Conn. — 5 d. 
kovo įvyko Lietuvių Piliečių 
Politiško Kliubo susirinkimas, 
šiame susirinkime išrinko 3 
delegatus į Lietuvos bučkių ta
rybą. Pažangos priešai, maty- čionai meluoja. Bučkių tary- 
dami, kad nariai nesilanko į ba primutinė pradėjo smalą 
susirinkimus, atėjo organi-1 virti. Tiktai tarybai susitvė- 
zuoti ir savo tikslą atsiekė.,ir, rus, lapeliai tapo išleisti. Tie 
pradėjo vartoti nacišką takti- lapeliai labai tuos ponus ner- 
ką. Pora draugų kalbėjo prieš, vuoja.
tai senis žemantauskas nega- j Aš turiu pasakyti, kad kliu- 
lėjo dasėdėti, ėmė balsiai rėk- be iki šiol buvo taika, sakant, 
ti ir šalia sėdintis B. P. patu- kliubo nariai gyveno taip, 
ravojo. Pora draugų k ai bėda- kaip vienos šeimynos nariai, 
mi prieš rinkimą į tą tarybą bet praeitą sekmadienį visą 
delegatų priminė, kad tos ta
rybos tikslas yra vienybę ar
dyti ‘tarpe lietuvių ir tas pa-

dieną girdėjosi kliube tiktai 
barniai. Reiškia, kad jau vie
nybės ardytojams pavyko su
kelti vaidus tarpe 103 kliubo 
narių. O tik todėl,—kliubo na
riai apsileidžia. Mat, progre
syviai užimti visokiais darbais 
— dirba, kad tiktai karą grei-

jos ragauti, kuomet didesnė 
pusė svečių turėjo grįžti at
gal netilpus salėje. Aš saky
čiau taip: kurie davė $1, tai 
jie jautėsi, jog vakarienė bu- čiau laimėjus. Bet smetoniniai 
vo verta jo, o kurie davė ma- dirba dėlei vienybės ardymo, 
žiau arba nieko, tie pasinau- Laksto vakarais kupras išpil
do jo proga.

auka tai vienas do- 
tik susieini Lietuvą 

lietuvius ir e-prns masinius mitingus su kon- 
tai nei vienas ne- artais. Vienas jvyko So. Bos-
-......................... Į tone, o antras Worcesteryj, ir

- - - “ labu pavyko geriau, negu mes
manėme. Bostoniškis Komite- 

ti, kad greičiau sunaikinti na-Ųas mane išrinko kaipo kores- 
ipondentą, kad aprašyčiau mi- 

l mitingą-koncertą. Bet 
i Dr. Borisas padarė man pa- 
I stabą, kad nesiskubytau grei
tai aprašyti, o pastebėčiau jo 

su dole- atbalsių. Taip aš ir padarau.
Turiu pasakyti, jog Bosto

no masinis mitingas-koncertas, 
tai

Pirmiausia 'mes suruošėme

Qna | ciškus barbarus.
Taip ir reikia, brangūs lie-j^etą 

tuviai ir lietuvės. Mūsų broliai Į 
ir seserys guldo galvas už te-1 

jvynę, tai ir mes, Amerikos lie-j 
tuviai, turime nors l.. 
riais prisidėti ir juos paremti. 
Jūsų vardai bus patalpinta į 
Lietuvos muziejus, idant per 
amžius galėtų matyti Lietuvos 
žmonės, kad jūs prisidėjote 
prie kovos už žmonijos laisvę.

Taigi, katrie dar neaukavo
te, tai aukokite, šie draugai j čioj 
turi aukų rinkimo blankas: S. 
Penkauskas, Ig. Chulada, M. 
Bulota, M. Petrukevičius, M. 
Petrukevičienė, N. šupetrienė, 
J. šupetris, V. Kralikauskas, 
A. Lapinskas, D. Sukackas.

Nelaukite, kad kas jus pa
ragintų, patys prisiminkite ir 
aukokit.

gini 
Tuo 
ta učių

Neveltui dabar So. 
lietuviai juokauja sa- 

‘‘Kuomet pažangūs 
atveš tris ligonveži-

“Da 
nesenas Stasys, tebgieda 
vyturys.” Nėra abejonės, jog 
vyturio vardas neblogai pri
tiktu, v

Po mitingo-koncerto mes, 
bostoniečiai buvom surengę 
vakarienę, kad pasikalbėti su 
svečiais. Kadangi buvo jau
čiama, jog daugumas “visus” 
pinigus išaukavo, tai mes nei 
įžangos į vakarienę neėmėme. 
Tik pavalgius, gaspadorius 
paaiškino, kad keno kiek los- 
ka, galite duoti, žinoma, dau
gelis davė po dolerį, kiti de
šimtuką, o buvo ir tokių, ku
rie nedavė nieko. Ir, rodosi, 
kas čia tokio, bet atvažiavę 
draugai iš 
mums davė 
lygybę.

Nežinau, 
buvo verta,

kolonijų pusėtinai
vėjo už tokią ne-

kiek ta vakarienė 
nes man neteko

Sakoma, jog iš mirusių ne
galima tyčiotis, bet tai netie
sa. Gaila tik gerų žmonių, o 
blogų negaila. Negaila mums 
ir visai padoriai žmonijai to
kio žmogaus, kaip buvo Ge
gužis.

Gyvas būdamas jis daugiau
sia neapkentė tų, kurie sukro
vė jam turtus — darbo žmo
nių. Tik įsivaizduokime patys 
sau : Mes, būdami socialistais, 
kiek padėjome energijos, už- 
rašinėdami Keleivį ir platin
dami jo biznį, o jis savo gy
venime nėra niekad prigulėjęs 
prie Socialistų Partijos?!

Kuomet Hitleris puolė So
vietų Sąjungą, keleiviniai su
rengė prakalbas, kad apgynus 
ir išteisinus hitlerininkus. Man 
nuėjus į salę, Gegužis, pama
tęs mane, tuoj puolė ant ma
nęs ir drebėdamas pradėjo 
žerti kapotais žodžiais, kad 
dabar Stalinui grabas. Ir tiek 
įtūžo, jog negalėjo nei atnau
jinti prenumeratą.

Šie žodžiai mano bus pas
kutiniai. Apie tą žmogų dau
giau nei prisiminti nenoriu.

Jaunutis.

tę ir organizuojąs. Bet man 
atrodo, kad kliubo patrijotai 
pastos kelią kėlimui suirutės, 
nes rimtesni nariai negalės pa
kęsti bereikalingų barnių tar
pe narių. Tas kenkia kliubui 
ir karo laimėjimui.

103 Kliubo Narys.

Amerikos Raud. Kryžius 
operuoj’a trečią didžiausią 
bendrovę kino teatrų visam 
pasauly. Filmos nemokamai 
perstatomos du kart savai
tėj ligoniams Armijos ir 
Laivyno stočių ligoninėse 
visose Suv. Valstijose. Fil
mos rodomos lygiai kaip ko- 
mercijiniuose teatruose. 
Kinų industrija kooperuoja 
šiame reikale, pristatydama 
filmas Raud. Kryžiui žema 
kaina, šią programą finan
suoja Raudon. Kryžiaus 
Karo Fondas.

London. — Nacių lėktu
vai naktį bombardavo Ang
liją; keturi ar penki iš jų 
tapo nušauti žemyn.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Amerikos lėktuvai iki šiol 
padarė 130 oro žygių prieš 
japonus.

Dešinėje stovi Harry Bridges, žymusis darbininkų va
das Pacifiko pakraštyj. Jis, kaip žinia, norima išdepor- 
tuoti iš šios šalies (Australijon), bet jis užsistatė $3,000 
kauciją ir apeliuoja j J. V. teismą, reikalaudamas at
mesti prokuroro Biddles patvarkymą. Centre—Bridgeso 
advokatas Richard Gladsteinas, o kairėje — Jungt. 
Valstijų komisijonierius Francis St. J. Fox.

Prieš kelias savaites Mote
rų Piliečių Kliubas turėjo pa
rengimą dėl paramos karei
viams ir, rodos, gerai uždirbo. 
Tikietai buvo iš kalno platina
ma ir kaipo tokiam svarbiam 
reikalui, tai žmonės pirko. Bet 
jau praėjo geras laikas, o dar 
nesigirdėti, kad1 tie pinigai bū
tų buvę atiduoti ten, kur pri
klauso. Toks sklokininkas Sta- 
kionis kalba kai kam, kad 
“mes nesiųsime ir neduosime 
pinigų.” Betgi ką bendro jis 
turi su Moterų Kliubu, juk jis 
nėra narys ir kaip jis gali kal
bėti Moterų Piliečių 
vardu? Girdi, būk 
kaip daugiau lietuvių 
kariuomenėn, tai tada
jiems dovanų. Tai labai blo
gai. Turėtų būti dovanos išda
lintos tuojau, nelaukiant, kai 
daugiau paims 
Tada galėsite 
surengti, kad 
viams dovanų.

Mes turime 
lojališkumą
liams, kurie guldo galvą už 
mumis. Mūsų 
taip daryti, 
tautų moterų 
laukia. Kaip
pinigų, tuojau nuperka karei
viams dovanas ir pasiunčia. 
Taip turėtų pasielgti ir 
kliubas.

Lietuviai jaunuoliai, 
dovanas, jūsų nepamirš,
dovanos palinksmins tuos mū
sų karžygius, tuos kovotojus 
už demokratiją. L. K. Biuras.

Kliubo 
laukią, 
paims 
pasiųs

kariuomenėn. 
ir vėl ką nors 
suteikus karei-

parodyti savo 
tiems jaunuo-

moterys turėtų 
kaip daro kitų 
kliubai. Jie ne
greitai uždirba

jūsų

gavę 
Jūsų

kirto smaluotai trejybei 
netikėtą smūgį, kad var- 
kada jie iš to išsiblaivys. 
pačiu tarpu mes kita- 

opinijoj iškilome pa- 
aukštumoj ir Lietuvos

garbę apvalėme nuo fašistinio 
brudo.
Bostono 
kydami: 
lietuviai
mins perduoti kariaujančioms 
valstybėms, tai traicė ateis tik 
pasižiūrėti ir atsineš tris puo
dus smalos.”

Tiek to, dabar apie patį mi- 
tingą-koncertą. Mitingo kalbė
tojai pasakė labai geras kal
bas, o ypatingai drg. *A. Bim
ba. Man geriausiai patiko tai 
jo pasakymas, kad mes nezur
zėtume karo metu prieš trū
kumus gyvenimo reikmenų. 
Kauniečių tarme tariant, A. 
Bimba pasakė drūtą kalbą.

Po Bimbos kalbos prasidė
jo rinkimas aukų, Į kokią pen- 
kioliką minučių, suplaukė 
$2,600. Ar reikia didesnio pa
sišventimo, kuomet Juozas 
Butkus pridavė visos savaitės 
neatplėštą pėdę, kurioj buvo 
keturiasdešimt dolerių ($40) ? 
Arba ko negalėjo nustebinti 
stoughtoniečiai, p r i d u odami 
tris šimtus per virš dolerių ? 
Montello pasirodė irgi gerai, 
priduodami arti keturių, šim
tų dolerių (pirmiau jie buvo 
pridavę penkis šimtus). Net 
iš tolimos kolonijos gražiai pa
sirodė nashuaviečiai. Bet ar 
žinote, ką aš pasakysiu: mes 
visi gerai dirbome ir aukavo
me ir visi kartu galime pasi
džiaugti.

Nemanykite, jog pamiršau 
prisiminti apie mūsų koncertą. 
Bet visa bėda tame, jog ne
daug -ką turėsiu pasakyti. 
Koncertinė dalis programos 
buvo plati-turtinga. Visi dai
nininkai meno veteranai. Pra
dedant Norwoodu ir baigiant 
Montello, visi dainavo labai 
gerai ir puošė sceną, kaip ir 
kitų kultūringų tautų artistai. 
Tiesą pasakius, Bir. Ramoškai-

JŪS GALITE ĮSIGYTI KARO TAUPYMO . 
BONŲ KUR TIK JOS MATOTE ŠĮ ŽENKLELĮ

VARTOKITE ŠIĄ BLANKĄ! J eigų norite kacTjums reguTariai pačiu tiesiog iš Suv. Valstijų Iždines siuitų 
k uro Taupymo Bonus, i.špildykitc šią užsakymo blanką ir pasiųskite su sayo čekiu, draftu arba piniglailku 
tinkamoj sumoj kaip žemiau pažymėta į:

Suv. Valstijų Iždininkas, Washington, D. C.
UŽSAKYMAS — Suvienytii Valstijų Karo Taupymo Bonų (Serija E)

NUSIPIRKIMO PLANAS—JEIGU jūs norite pirkti Karo Taupymo Bonų reguliariu laiku, lia. 
pažymėkite laiką, kada norite už juos užmokėti:

□ Du kart per Menesį, □ Kas Mėnesį, □ Arba.......................................  jė*
Priminimo ir užsakymo formos konvertai bus pasiusta jūsų patogumui, ha 

jokios obligacijos.
* Kiek Norite

RFGULARIS

■ (Ponas 
Vardas Ponia

.Panelė

Adresas.......

Pilna Pinigų Suma Pasiusta

^ubreitdusi Vertė, Išleidimo Prekė
$25.00 $18.75
$50.00 $87.50

$] 00.00 ■ $75.00
$500.00 $375.00

$1,000.00 $750.00

Suma

Pasiųskite šį užsakymą su pinigais Suv. Valstijų Iždininkui^ Washington, D. C. 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ IŽDININKAS, Washington, D. C.:

Įdedu čeki, draftą arba piniglaiškį už užsakytus bonus. (Čekius siuskit^) 
vardu Suv. Valstijų Iždininko, ne kitokiu budu.)

Registruokite bonus vardu ir siųskite (atspauzdinkite visus vardus)

J (Pirmas Vardas) (Vidurinis Vardas arba raidi) (Pravardi)

(Gatvė) (Miestas) (Valstija)

Ar pageidaujate užvardinti bendrą-savininką arba pašalpgavį? PAŽYMĖK KATRĄ— O Bendrą-savininką
Galima tik viena iš jų įvardinti, ne abudu. Q Pašalpgavį *

(Ponas 
Vardas ponia

.Panelė

Adresas .......
(Pirmas Vardas) (Vidurinis Vaidas arba raidi) (Prasardt)

(Gatvė) (Miestas) (Valstija)

Parašas Pirkėjo
(Pirmas Vardas) (Vidurinis Vardas arba raidi)

Arba, jeigu norite gauti Karo Taupymo Bonus iš jūsų vietinio pašto, Lankos, a 
taupymo'ir paskolos draugystės arba kitos aficialės pardavimo agentūros, ispih. - ( .
L.............. dykite viršuj paduotu formą ir su savim nusineškite.. _ ...

(Pravardi)
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Melsvoje žiemos pavakarės šviesoje 

vakaruos baltavo kalnagūbriai. Kalnų 
keteros klojo į rytus tamsius šešėlius, 
ir tiktai pačios viršūnės spindėjo auksu, 
tartum skleisdamos iš savęs gęstančią 
saulę. Begalinių pakalnių plotai buvo už
dengti storo sniego sluoksnio, kuris ims 
tirpti ir smarkiomis kalnų upėmis sriau- 
tingai kris pavasarį į slėnius. Tada šitos 
pakalnės sužaliuos, papūs drungni vėjai, 
ir kaip kiekvienais metais, pievos sužy
dės margų gėlių jūromis, o kalnų pušys 
ir eglės mes savo šešėlius į vėsias akme
nuotas prarajas, ūžiančias kunkuliuojan
čiais verpetais.

Kalnai, kalnai, kalnai... Begalinės bal
tos dykumos. Ir nuostabu, kada čia, už 
kelių dešimtų kilometrų nuo miesto, stai
ga lyg kalnų žaibas praskrenda slidinin
kas, jaunas ir vikrus, sukeldamas už sa
vęs sniego pūgą, ir dingsta anapus juo
duojančio uolų iškyšulio, kad paskui vėl 
lyg mažas taškas iškiltų anoje griovos 
pusėje ir, galų gale, išnyktų ten, už to 
kalno, stataus ir aukšto, ir niekad dau
giau nebepasirodytų.

Jurgio Valinčiaus poilsio diena baigė
si. Prityręs slidininkas jisai, atvykęs ka
ro metų į šį anksčiau tik iš knygų ir laik
raščių tepažįstamą kraštą, pamatęs kal
nus, nudžiugo: jeigu teks čia sulaukti 
žiemos... Ir, štai, kada atėjo žiema, kiek
vieną sekmadienį anksti iš ryto Valin- 
čius, iš namų balkono žiūrėdamas į kal
nus, spėliodavo, koks bus oras. Štai, šian
dien, jis iš pat ryto išėjo su slidėmis 
j kalnus, senai savo šeimininkei, besi- 
triūsiančiai virtuvėje, pro atviras duris 
linksmai šūktelėdamas:

— Ligi pasimatymo vakare, Olga Gri
gor j e vna!

— Laimingos kelionės! Tik nepaklys- 
kit kalnuose.

Tramvajum jis pasiekė miesto kraš
tą, o iš ten sniego laukais leidosi į kal
nus. Iš tikrųjų, čia tokie kalnai, kokių 
Lietuvoje nebuvo. Yra kur įsibėgėti, ga
lima atlikti ir tokius numerius, kuriems 
Lietuvoje ilgai reikia ieškoti tinkames
nės vietos.

Valinčius šiandien vėl buvo laimingas. 
Jį atsvaigino neužmatomi kalnų toliai, 
sniegas, blizgąs saulės kibirkštimis, kal
nų eglės, ir pušys, vėjas, kuris švilpė pro 
storu šaliku apvyniotas ausis, mėlynas 
dangus ir neapsakoma kalnų laisvė. Kal
nai... anapus, ten, toli, taip pat sniego 
užklota Lietuva, gimtasis kaimas, Kau
nas su savo skardžiais, slėniu, daubomis 
ir kalnais, kurių kiekvienas vingis buvo 
taip pažįstamas, kaip savo delno rauk
šlė. Kaunas, kuriame jis mokėsi, paskui 
dirbo, kovojo pogrindyje, sėdėjo kalėji
muose, vėl dirbo, dalyvavo demonstra
cijose, vėl ėjo į kalėjimą, kol tarybų val
džia, plačiai atidarydama kalėjimų duris, 
drauge atidarė ir vartus į naują gyveni
mą.

Ir, štai, karas... Gimtųjų vietų gaisrų 
palydimas, kaip ir daugelis jo draugų, 
jis bėgo iš gimtojo krašto apšaudomais 
traukiniais, bombų apmėtomais plentais, 
kol galų gale pateko čia, į tolimą kraš
tą, kur surado darbą ir naują pastogę.

Jurgis Valinčius nerimo savo kailyje. 
Dažnai jis ėjo į karinį komisariatą.

—Aš esu Tarybų Sąjungos pilietis. Ka-. 
da mano draugai kaunasi fronte, o ma
no tėvynė pavergta, aš negaliu neprisi
dėti prie kovos dėl visų mūsų laisvės...

Kamisariato tarnautojas, pilietinio ka
ro invalidas, pavartęs Valinčiaus pasą, 
abejingai atsakinėjo:

— Tamsta dirbi užfrontėje. Tamstos 
darbas naudingas frontui.

Ir Valinčius grįždavo namo su keistu 
gėdos ir nekantrumo jausmu. Tiesą, ka
riuomenėj jis nebuvo tarnavęs, bet tai 
dar ne pasiteisinimas. Ne pasiteisini
mas, svarbiausia, prieš save.

Valinčius į šį tolimą miestą, pakliuvo, 
vienas, nieko jis čia nepažinojo, nežino
jo ir jo niekas. Darbą jis, kaip prityręs 
šaltkalvis tekintojas, gavo fabrike. Savo 
darbo rezultatais jis negalėjo skųstis: 
dirbo jis sąžiningai, įtempdamas visas 
jėgas, nes gerai suprato, kad jo darbas 
—darbas didžiosios tėvynės laisvės ko
vai. Kai prieš jo akis sukosi tekinamųjų 
Staklių ratai, jam rodėsi, kad tai rieda 
ratai traukinių, vežančių šaudmenis į 
frontą, kad tai sukasi vikšrai tankų, at- 
jjrįžty į priešą, kad tai staugia lėktuvų 

propeleriai, nešdami plieninius paukščius 
į vakarus.

Jis dirbo taip, kaip dirba kiekvienas 
sąžiningas . darbo žmogus, kaip dirba 
šimtai tūkstančių didžiojo krašto darbi
ninkų. Ir jeigu jis šiandien buvo paten
kintas daugiau negu kitas dienas, tai dėl 
to, kad fabriko direktorius, plikas aki
niuotas inžinierius su plieninėmis akimis 
ir išbalusiu iš nuovargio veidu, vakar 
vakare, iškvietęs į savo kabinetą, daly
vaujant visai fabriko vadovybei, pasvei
kino jį kaip cecho vedėją. Ant direkto
riaus stalo taksėjo laikrodis, rūko bai
giąs degti papirosas lėktuvo pavidalo pe
leninėje ir Valinčius, išgirdęs direkto
riaus žodžius, pajuto, kad jo širdis pla
ka, rodėsi, garsiau už laikrodį, o papiro
so dūmai kažkaip linksmai kyla į viršų. 
Per vakarienę erdvioje fabriko valgyklo
je aplinkinių cechų darbininkai jau žino
jo naujieną. Jie sveikino Valinčių ir lin
kėjo sėkmingo darbo. Po vakarienės kaž
kodėl niekur nesinorėjo eiti, ir Valinčius 
gerą valandą išsėdėjo skaityklose, gi
lindamas savo žinias apie Tarybų Są
jungą, nors suprato, kad ji tokia didelė 
ir įvairi, jog žmogaus gyvenimas per 
trumpas, kad būtų galima ją kaip rei
kiant pažinti.

Ir dabar, kada jis skraidė po kalnus, 
toli nuo miesto, jam prieš akis, iš vie
nos pusės, kilo pavergtos Lietuvos vaiz
das, iš kitos pusės, mintis nuolat grįžo 
prie vakarykščio įvykio, ir Valinčius 
šypsojosi, atsiminęs tą iškilmingą va
landą, kada direktorius spaudė jam ran
ką ir sakė savo linkėjimus.

Tačaiu šypsena gęso lūpose, ir vėl 
niaurios rūsčios mintys tvenkėsi Valin
čiaus galvoje. Gyvena jis čia vienui vie
nas, atblokštas karo audros, nežinoda
mas, koks likimas ištiko draugus ir 

artimuosius. Gal šią valandą, kada jis 
alsuoja šaltu vėju ir akimis gaudo kalnų 
kontūrus, tokius įvairius ir tokius nau
jus, jo buvę kovos ir darbo draugai kan
kinasi kalėjimuose, koncentracijos lio- 
geriuose, gal jų ir gyvų nebėra.... Jo 
broliai ten, Lietuvoje... Senutė motina, 
ligūsta ir silpna, kuri jį išlydėdama į 
miestą, bučiuodavo ir žegnodavo su
skeldėjusią nuo darbo, liesa ir gyslota 
ranka. Ir jis jautė, kad jam trūksta kaž
ko artimo ir šilto, ko jis čia dar nesus
pėjo ar nesugebėjo surasti, ir trūksta 
dar kažko daugiau—tos žemės, kuria 
įprato vaikščioti kojos, to dangaus, kurį 
pamatė, pirmą kartą atvėręs akis, ir 
tėviškės dūmų kvapo, tegu kartaus, bet 
tokio savo ir nepavaduojamo.

Valinčius sustojo. Kalnų papėdėje jau 
žiebėsi pirmieji miesto žiburiai. Nauji, 
šviesūs, aukšti ir erdvūs namai stiebėsi 
į viršų, bet kalnų negalėjo prilygti. Iš 
čia viskas — namai, fabrikų kaminai, 
erdvi stotis ir sustingusi upė atrodė ma
žučiai, tartum parodai pagamintas ma- 
kietas, išstatytas fabriko kontoroje. Va
linčius jautės šiandien atsigavęs kalnuo
se po įtempto darbo savaitės. Jis alsavo 
pilna krūtine ir juto, kaip ji plečiasi, o 
veidai degė nuo kalnų saulės ir vėjo.

Valinčius grįžo namo. Tačiau prieš 
grįždamas jis apsisuko ir kalno pašlai
tėje, mažiau užgaunamoje vėjų, didelė
mis raidėmis, kad iš tolo būtų matyti, 
sniege slidėmis parašė:

“Tegyvuja laisva Tarybų Lietuva!”
Parašas išėjo ryškus ir vykęs. Pasi

gėrėjęs savo darbu ir jausdamasis tar
tum pasakęs kažkam didžiausią savo 

geismą ir svajonę, Valinčius pasileido 
žemyn į pakalnę, miesto link. Jau temo 
vakaras. Kalnų sporto mėgėjai, kalnuo
se išsklidę ir sunkiai sugaudomi, dabar 
didesniais ir mažesniais būreliais grįžo į 
miestą. Vieni jų lėkė prieš Valinčių, kiti 
lenkė jį, dar kiti nuvargę pamažu leidosi 
paskui. Ir kada baigėsi sniego laukai, 
Valinčius, slides užsidėjęs ant pečių,, stai
ga įėjo į ūžiantį miestą, kur jau degė 
kino afišos. įr stovėjo stendai su politi
nėmis karikątūromis prieš Hitlerį ir jo 
gaujas. Raudoni plakatai ragino kovoti 
už darbo našumo pakėlimą, už greitos ir 
plačios pagalbos frontui suteikimą, o 
gatvėmis žygiavo kolonos raudonarmie
čių. Visi jie ėjo ten, į stotį. Ties miesto 
parku stovėjo būrys žmonių ir įtemptai 
klausė radiją. O radijas kelintu kartu 
perdavinėjo žinią, kad ties Maskva Rau
donoji Armija sutriuškino kelias dešim
tis vokiškų divizijų.

— Gerai tiems velniams,—tarė senas

darbininkas, stovėjęs greta Valinčiaus, 
kada pranešimas buvo baigtas. —-Ne
mindžios jie mūsų žemės.

Valinčius, klausydamas radijo, vėl pa
juto, kaip džiaugsmu plaka jo širdis, tik
tai dar daug smarkiau negu vakar fab
riko direktoriaus kabinete. Vis arčiau 
Lietuvos! Ir kodėl jis, tik jis čia, o ne 
ten, kur žmonės kaujasi ir dėl jo krašto 
laisvės? Jam rodėsi, kad žmonės supras 
jo susijaudinimą, ir jis ėjo gatve tolyn, 
pro magazinus ir kinus, kurie žėrėjo 
elektros šviesa taip, tartum karo visai 
nebūtų ir nereiktų bijoti priešo lėktuvų. 
Frontas nuo čia buvo labai toli, ten, už 
kalnų ir upių, už miškų ir ežerų. Tačiau 
ir čia kiekvienas jautė fronto pulsą— 
fabrikai ir gatvės su skausmu pergyveno 
kiekvieną mūsų armijos pasitraukimą, 
džiaugsmo ir vilties kiekvienas laimėji
mas pripildydavo žmonių širdis ir čia, 
kiekvienas laimėjimas fronte dar smar
kiau judino fabrikų mašinas, dar smar
kiau stumdė begalinius traukinius, kurie 
riedėjo dieną ir naktį — į vakarus.

2.
Saulės nušviestos pakalnės degė aki

nama šviesa, net akys merkėsi. O ten, 
Jkalnų viršumi, nusirito audros debesis, 
"dangus vakaruose aptemo. Tačiau šalta 
ryto šviesa skaidriai švietė miestą, dunk
santį pakalnėj ir vienišką figūrą žmogaus, 
kuris, kaip ir praeitą sekmadienį, grei

tai skrido per baltus sidabrinius laukus.
Staiga žmogus sustojo. Jis atsiminė, 

kad praeitą sekmadienį šioje vietoje, 
prieš nusileisdamas iš kalnų, buvo susto
jęs ir užrašęs Lietuvos vardą. Jo parašas 
jau buvo užneštas sniego, tačiau toje vie
toje jis pamatė raudoną vėliavėlę. Pri
šliaužęs artyn, Valinčius pastebėjo, kad 
prie nulaužtos medžio šakos, stipriai 
įsmeigtos sniege, pririšta raudona ska
relė. Sudomintas to, ką turėtų reikšti ši 
vėliavėlė, Valinčius pastebėjo, kad prie 
šakos virvele stipriai pririštas popie
rius. Kalnų keliautojas atrišo virvelę ir, 
išvyniojęs keletą kartų sulenktą popie
rių, nustebęs ir susijaudinęs keletą kar
tų perskaitė jame rusiškai:

“Brolau lietuvi,
Aš irgi esu lietuvis, bet Lietuvos nie

kad nemačiau. Per mažai moku lietuviš
kai, kad galėčiau Tau parašyti savo mo
tinos kalba. Labai noriu sutikti Tave, nes 
aš myliu tą tolimą kraštą, kur gyveno 
mano tėvai ir kurio aš nesuspėjau, bet 
tikiuosi pamatyti.

Stasys Buivydas.”
Ir toliau adresas.
Šį sekmadienį Valinčius grįžo iš kalnų 

anksčiau. Kalnų sporto mėgėjai stebėjo
si tokiu jo nepatvarumu, nors matė, kad 
jis čiuožia vikriau negu daugelis prisie
kusių kalnų sporto mėgėjų.

(Bus daugiau)

Duosniai duok šiemet. Siųsk 
savo dovaną dabar Kari- i 
niam Raudonojo Kryžiau* 
Fondui New Yorke.

Los Angeles, Calif.
Iš LLD 145 Kp. Susirinkimo, 
Katras Atsibuvo 7 d. Kovo
Susirinkimą atidarė organi- 

zatrė draugė Daukšienė, taip
gi ir tvarką vedė Daukšienė.

Tarpe daugelio gerų tari
mų, atlikta vienas labai geras 
darbas, tai per pasidarbavimą 
drg. Bušienės išparduota čie- 
la knygutė ženklelių dėl Bot
kin ligoninės — viso už $40!

Kp. finansų raštininkė M. 
Bušienė raportavo, kad jau 
baigia išrinkti duokles iš na
rių už 1943 m. Aš mačiau 
Laisvėj, kad 35 kp. jau pil
nai pasimokėjo už šiuos me
tus.. Aš labai norėčiau matyti, 
kad mūsų, Los Angeles kp. bū
tų 36 pilnai pasimokėjus ir 
mes pasitikime mūsų kuopos 
raštininkei, kad ji stengsis iš
gelbėti mūsų garbę ir neatsi
likti labai toli. LDS 35 kp. fi
nansų raštininkas M. Pūkis 
man sakė, kad {ik 2 nariai dar 
neužsimokėjo už šiuos metus. 
Reiškia, kad kuopa gerame 
stovyje.

Kovo 7 d. buvo Lietuvių 
Laisvės Kliubo balius.

Nusisekė gerai, žmonių bu
vo apie 200 ir visi smagiai 
linksminosi. Kliubui liks gra
žaus pelno, šis kliubas yra 
vienas iš laisvų, progresyviš- 
kų organizacijų Los Angeles. 
Visur ir visuomet paremia 
pirmeivišką judėjimą. Pereitą 
mėnesį paaukavo $10 dėl So
vietų Sąjungos.

Kliubo valdyba šiem metam 
susideda iš: pirm. S. Papei, 
rašt. J. Armin, finansų rašt. 
J. Pupis, ižd. P. Petrulis. Visi 
pirmeiviški, geri žmonės. Ti
kimės, kad kliubą jie ves lais
voj dvasioj.

Pas mus, Californijoj jau 
pavasaris; visur žaliuoją įr 
žydi. Mat, jau dienos ilges
nės ir dažnai palyja, tai žo
lė visur puikiai atrodo. Sodai 
pradeda pasipuošti gražiai 
kvepiančiais skirtingų, spalvų 
žiedais.

Kas norite gražiai su saule 
kasdieną gyventi, važiuokite 
pas mumis.

Darbų dabar yrą užtektinai, 
ir gerų darbų.

R——ka.

Kadangi metalai būtinai 
reikalingi karui, Raudonojo 
Kryžiaus garbės ženklas, 
kuris duotas visiems auko
tojams yra pakeistas. Da
bar yra popierinių ženkle
lis. Pakeitimas priduoda 
didelę kontribuciją meta
lais. Raud, Kryžius* duos 
daugiau negu 60,000,000 
ženklelių per Karo Fondo 
vajų.

Detroito Žinios
Aukos, Surinktos Kovo 7 d.
Westsidiečių bendram pa

rengime kovo 7 d. buvo atsi
šaukta, kad kas gali paauko
tų dėl nupirkimo vilnų, nes L. 
M. Pažangos Kliubas mezga 
ir siunčia raudonarmiečiams 
per Russian War Relief. Atsi
šaukimą publika labai gausiai 
parėmė ir liko surinkta virš 
šimtas doleriu.

Čion aukotojų vardai ir su
mos. Po $5: M. ir R. Padols- 
kiai, D. Kuodys, K. Rama
nauskas ir Mrs. Zink. Marė 
Urbantienė $3.

Po $2: Mrs. E. Rye, J. Dvel
ks g’ A. Benson.

Po $1: V. Žilinskas, A. 
Adomaitis, J. D. Malensky, 
Dr. Palevičius, A. Utka, J. Ga- 
linskas, Mrs. Dangei, A. Mi
kulskis, J. Urbonas, A. Stas-' 
konis, A. Kerutienė, A. Lie- 
vinskienė, J. M. Jankus, D. Pe
trauskas, E. Ulinskienė, J. 
Ulinskas, A. Lapinskas, Wm. 
Kuzas, Mrs. Masienė, P. Stan
kus, Mr. Petrulis, A. Mačys, 
J. Savickas, A. Vaitekunienė, 
F. Peterson, Mrs. Rye, Mr. Ja
siulionis, S. Waichukas, Wm. 
Pakutinskas, L. Valeika, Mrs. 
Tamašiunas, Ona Rodgers, O. 
Keimar, M. L. Balčiūnas, Mr., 
Pauli, Jonas Bubliauskas, J. 
Birštonas, M. Povilaitienė, 
Adela Rye, Amma Rye, Mrs. 
Kurauskas, P. Smalstis ir Mrs. 
Družinskienė.

Po 50c aukavo: Mrs. Ju
dinsimas, J. Laukaitis, N. Ta- 
mąšmnąs, J. Balčiūnas, S. Ku- 
pronienė, J. Butėnas, Mr. Kli
mas, Mr. Petrauskas, U. Lit- 
vinienė, F. Milickas, M. Uk- 
nienė, P. Gyvis, V. širvinskie- 
nė ir Mr. Labutis. Mažesnės 
aukos nebuvo užrašytos. Viso 
aukų gauta $104.50. Suma $50 
perduota Russian War Relief, 
o likus dalis $54.50 bus dėl 
L. M. Pažangos Kliubo mez
gėjų vilnų nupirkimui.

Jeigu kurių pavardės nebus 
teisingai užrašytos, malonėki
te pastebėti, tad bus pataisy
ta, nes kaip kurios pavardės 
nebuvo aiškios.

L. M. Pažangos Kliubas vi
siems aukotojams taria širdin
gai ačiū už gausias aukas.

Sergą Oną Maskelie.ne
Mūsų L. Mot. pažangietė, 

darbšti draugė Ona Maskelie- 
nė, nuo 2646 Norman St. sun
kiai serga ir randasi Grace li
goninėje, Room 212, ant John 
R. Avė., Detroite. Kovo 9 d. 
padaryta operacija. Draugė 
Maskelienė verta draugiškos 
paguodos ir raginu kliubietes 
ir šiaip simpatikus aplankyti 
ją. Taipgi nuoširdžiai linkėjų 
gerai ir greit* susveikti. Dėl 
informącijų galite pašaukti jos

šeimynos narius per telefoną 
Vinewood 1-9566.

M. Alvinienė.
Daugiau Aukų

Šios aukos buvo surinktos 
dėl paramos d. II. Jagmino 
apie trys savaitės prieš jo mir
tį. Kadangi jis jautėsi silpnas 
sveikatoje, todėl jis mus prašė 
šias aukas patiems paskelbti į 
laikraščius.

Aukotojų vardai: LLD 52 
kp. $5 ir Juozas ir Teodora 
Gugai $5.

Po $3 aukavo: K. Plačenis 
ir G. Dundulis, iš Toledo, 
Ohio.

Po $2: K. Ramanauskas, A. 
Gotautas, Pr. Jočionis, Pr. 
Gustaitis.

Po $1: Petronė Jakštienė, 
Marė Geraltauskienė, A. C. 
Mačiai, G. Nausėda, N. As
trauskienė, J. M. Alvinąi, Pra
nas Drutčas, Vera Smalstienė, 
P. Gyvis, P. Zunaris, N. E. 
Grabauskai. .

Po 50c aukavo: U. Jurke
vičienė, M. Andriulienė ir J. 
A. Sharka. Viso surinkta dėl 
H. Jagmino pagalbos $36.50. 
Aukos priimtos ir buvo gau
tas atsakymas nuo jo paties.

Varde LLD 52 k p. tariame 
širdingai ačiū visiems aukoto
jams.

LLD 52 k p. Valdyba per
M. Alvinienę.

EVERYBODY]^

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boys! , 
BUY WAR BONDS

Vakariene ir Koncertas
Rengia 

rhiladelphijos Darbininkiškų Organizacijų Veikiantysis Komitetas

Naudai Dienraščio Laisvės
Tai reguliaris metinis bankietas su gražia 

koncertine programa. Įvyks

Kovo 21 March

V. O. Wall (Valukas) 
Tenoras iš Wilkes Barre, 
Pa. Didelis ir puikiai 
skambantis jo balsas. 
Philadelphiečiai jį girdės 

šį sekmadienį.

Stasys Kuzmickas
Baritonas iš Shenandoah, 
Pa. Puikaus talento daini

ninkas, dalyvauja šioje 
programoje 
-------------- 9-----------------------

Graži Koncertinė Programa, Kurią Išpildys:
S. KUZMICKAS, Baritonas iš Shenandoah, Pa.
V. O. WALL, Tenoras iš Wilkes-Barre, Pa.
M. VAIDŽIULIENĖ, Sopranas, vietinė
C. WALANT, Smųikininkąs, vietinis
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ Šoks įvairius liaudiškus šokius.
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Skambins rusų liaudies dainas.
J. JURČIKONIO MIŠRI ORKESTRĄ

D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ

STANTON HALL
360 Snyder Avenue Philadelphia, Pa.

Skani paukštienos vakariene, pagaminta 
ekspertų kukorių

Koncertas prasidės 4 vai. dieną
Vakarienė 6 vai. vakaro

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

i> > a y '■ t *
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Ketvirtadienis, Kovo 18, 1943

Partizanų Žygiai Oriolo Naciai Giriasi Laimį 
Srityje prieš Nacius Charkovo Srityje

Doneco Fronte Sovietai 
Nutrenkė Nacius Atgal;

Kitur Užėmė Daug-Miestų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

lį. Traukdamiesi atgal priešai paliko apie 300 užmuštų 
vokiečių.

Ties vidurine tėkmė Doneco upės šiaurinės dalies so
vietiniai tankistai atakavo didelę eilę priešų tankų ir 
motorizuotų pėstininkų. Per tankų mūšį vokiečiai buvo 
smarkiai nublokšti atgal su dideliais jiems nuostoliais.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė atmušė kelias 
priešų atakas ir sunaikino penkis vokiečių tankus, šešis 
trokus ir 10 vežimų su karinėmis medžiagomis. Mūsų 
artilerijos ugnis išblaškė batalioną priešų pėstininkų 
bemaršuojant jam į mūšio lauką.

Į pietus nuo Ilmen ežero vienas mūsų karių junginys 
apvalė nuo hitlerininkų mišką ir užėmė kelias apgyven
tas vietas. Hitlerininkai atkakliai priešinosi, bet Sovie
tų kariuomenės smūgiai privertė juos pasitraukt atgal.

Tapo nušauta žemyn 19 vokiečių lėktuvų per kau
tynes ore ir ugnim iš priešlėktuvinių mūsų kanuolių.

Maskva. — Vienas parti
zanų kovotojų būrys nese
niai Oriolo srityje pagrobė 
iš vokiečių dvi kanuoles, 
šešias mortiras, 14 kulka- 
svaidžių, 125 šautuvus, 89,- 
000 kulkų, tris maisto san
dėlius ir daug įvairių kari
nių medžiagų. Partizanai 
paėmė nelaisvėn 80 hitleri
ninkų.

Kitas partizanų būrys 
Oriolo apygardoje užklupo 
du vokiečių garnizonus, už
mušė 130 jų kareivių ir ofi- 
cierių ir sunaikino vokiečių 
policijos stotį.

Du Lietuviai Suimti už 
Aukso Šmugelį

Chicago. — Federates 
valdžios agentai suėmė tris 
asmenis, kurie visokiais bū
dais kaupėsi auksinius pini
gus ir aukso lydinius. Tei
giama, kad jie tokiu būdu 
susikuopę $100,000 vertės 
aukso, laužydami Amerikos 
įstatymą, kuris tatai už
draudžia. Dar esą nepatir
ta, ar jie norėjo tą auksą • 
aplinkiniais keliais pervesti 
Vokietijai.

Specialis pranešimas New 
Yorko Times’ui sako, jog 
valdžios agentai suėmė “gi
musį Lietuvoje Franką S. 
Smithą, kuris kitaip vadina
si Sirusuč (matyt, pavardė 
suambrinta) ir K. K. Šim
kų, Vokietijoj gimusį che
miką ir metalų specialis
tą.” ,

Trečias areštuotas yra' 
tūlas EI. G. Bates.

Vokiečiai Atakuoja su 
Dideliu Skaičium Tanky

Maskva. — Raudonoji 
Žvaigždė, Sovietų kariuo
menės laikraštis, rašo, jog 
vokiečiai su dideliu skai
čium tankų darė nuolati
nes atakas Charkovo srity
je. Sovietiniai kovotojai su
naikino labai daug priešų 
tankų, bet naciam dar toli 
gražu nestokuoja jų. Jie dar 
turi įvalias tankų toliau va
ryt ofensyvą, sako Raudo
noji žvaigždė:

“Į palyginti siaurą fron
to dalį fašistai atgrūdo de
šimt savo tankų divizijų.”

šiaur. Afrika. — Lietūs 
šiuo tarpu apstabdė karo 
veiksmus ant žęmes Tunisi- 
joje. Bet Amerikos ir Ang
lijos lakūnai nuolat atakuo
ja fašistų pozicijas; o ang
lų artilerija pietinėje Tuni- 
sijoje bombarduoja nacius 
Mareth tvirtumų linijoje.

t (Čia yra pranešimas iš priešų šal
tinių ir gali būti jų propaganda.)

Berlyno radijas skelbė, 
būk vokiečiai apsupę stam
bias Sovietų kariuomenės 
grupes į rytus ir pietų ry
tus nuo Charkovo; pasako
jo, būk naciai varosi pir
myn linkui Bielgorodo, 40 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Charkovo.

(Niekas nepatvirtina šių 
nacių pasigarsinimų.)

Talkininkų Lakūnai Iš
taškė Japony Konvojų
Australija, kovo 17. —Jau 

nieko neliko iš japonų kon
vojaus - laivų eilės, kurie 
pilni kariuomenės ir karinių 
reikmenų plaukė linkui 
Naujosios Guinejos salos.

Amerikiečiai ir australai 
lakūnai bombomis sunaiki
no du ar tris priešų laivus, 
padegė kelis kitus, o liku
sieji japonų laivai visais ga
rais spruko šalin į visas 
puses, kur tik įmanė.

PRITRŪKO NACIAMS KARI
NES IŠMINTIES

Stockholm, šved. — Pra
nešama, jog Vokietijos pro
pagandos ministeris Goeb
bels prašo gyventojus rašyt 
jam laiškus su nurodymais, 
kaip vesti ir laimėti visuo
tinį karą.

6 Procentų Nuolaida Moka- 
miem iš Anksto Taksams
Washington. —Jungtinių 

Valstijų kongreso lėšų ko
misija pasiūlė šešiais pro
centais numušt tokius tak
sus, kuriuos žmonės iš ank
sto sumokės daugiau, negu 
privaloma mokėti iki šių 
metų birželio 15 d.

CHINAI ATĖMĖ DAR DU 
MIESTUS IŠ JAPONŲ

Chungking, Chinija.—Chi- 
nų komanda pranešė, kad 
jie atėmė iš japonų Shang- 
hacang ir Yanglingshih 
miestus ir artinasi prie ki
to svarbaus miesto, Hwa- 
jungo. Chinai vejasi bėgan
čius sumuštus japonus Hu
peh - Hunan provincijų pa
sieniuose, vidurinėje Chini- 
joje.

Pirm to, paskutinėmis 
dienomis chinai atkariavo 
nuo priešų septynis mies
tus.

Loridon.— Mirė anglų ka
talikų kardinolas Hinsley, 
77 metų amžiaus.

Partizanai Kaipo 
Giltinė Naciam

Vienas sovietinių partiza
nų būrys raportavo iš Uk
rainos vas. 28 d.:

“Keturi mūsų būriai 
Ukrainoje iki šiol užmušė 
daugiau kaip 48 tūkstančius 
vokiečių kareivių ir oficie- 
rių. Vidutiniai imant, kiek
vienas partizanas sunaikino 
po 97 vokiečius.

“Tie keturi partizanų bū
riai supleškino 51-ną vokie
čių karininkų štabą; jie su
naikino kokius 270 nacių 

tankų ir šarvuotų automo
bilių; išvertė iš bėgių 130 
traukinių ir pagrobė dau
giau kaip pusantro tūkstan
čio trokų.”

Viename kaime Černigo
vo srityje, sako tas rapor
tas 280 vokiečių apsupo ne
didelį partizanų būrį. Par
tizanai sudarė apsigynimo 
ratą, šaudė į nacius iš kul- 
kasvaidžių ir mėtė į juos 
rankines granatas. Bet ne
žinia, ar būtų apsigynę nuo 
priešų, jeigu nebūtų įvykęs 
toks “nesusipratimas” tarp 
vokiečių ir rumunų karių:

MŪŠIS RUMUNŲ SU 
VOKIEČIAIS

Partizanai ūmai išgirdo 
automatinių šautuvų tratė
jimą užnugarėje vokiečių, 
atakavusių partizanus. Pa
sirodė, kad rumunai kariai 
šaudo į nacius, kurie puola 
partizanus. O rumunus už
pakalin atakuoja 80 Hitle
rio smogikų.

Pasinaudodami tuom mū
šiu tarp rumunų ir vokie
čių, taip ir ištrūko partiza
nai iš apsupimo.

Reikalauja Taikos Pla
navimo Sueigos Tuojau

Washington.— Keturi se
natoriai, du republikonai ir 
du demokratai, įteikė kon
gresui sumanymą tuojaus 
sušaukt Jungtinių Tautų 
atstovų konferenciją, kuri 
nustatytų svarbiausius dės
nius, kurių šios tautos lai
kysis po to, kai bus karas 
laimėtas.

Wendell Willkie sveikino 
tuos senatorius už tokį su
manymą.

Prez. Roose veltas stoja 
už taikos politikos plana
vimą iš anksto. Bet jis dar 
nepasisakė nei už, nei prieš 
keturių senatorių sumany
mą.

Australija. — Amerikie
čių lakūnai supleškino ja
ponų žibalo sandėlius ir ra
dijo stotį Dobo mieste, Aru 
saloje.

j*
J So. Boston, Mass.

Iš Montellos atvažiuoja

“Trys Mylimos"
Labai juokinga trijų aktų komedija. Ją suvaidins 
Montello Teatrališko Ratelio grupe, kuri duos ir 
puikią koncertines programos dalį vadovybėj G. 

Steponavičiaus.
M. K. Sukaskienė iš Worcester, Mass., sakys pra
kalbą apie reikšmę Moterų Dienos ir užduotis karo 

laimėjimui

Įvyks Kovo 21 March 
ŽINYČIOS SVETAINĖJ

2 Atlantic St. So. Boston, Mass.

Pradžia 5 vai. po pietų. Tikietas 50c., taksai 5c

Rėiigia ALDLD Antros Kuopos Moterys

LA1SVS

Washington. — Aukštieji 
Amerikos, Anglijos ir Ka
nados karininkai tarėsi ir 
dar tarsis, kokiais suderin
tais veiksmais jūroje ir iš 
oro sėkmingiau kovot prieš 
vokiečių submarinų pavojų 
laivam šių trijų kraštų.

London. —Nuo karo pra
džios Anglijoj surinkta jau 
trys milionai tonų atlieka
mos popieros, kuri pirmiau 
būtu buvusi į šiukšles iš- 
mesta.

Hartford, Conn.
Gerai Pasidarbuota, tai Pa

sekmes Puikios
Vakarienė, kurią surengė 

Amerikos Lietuvių Choro Ben
drovė, pilnai pavyko. Tai bu
vo sekmadienį, kovo 7 d. Gas- 
padinės taip sėkmingai priruo
šė maistą, kad niekam netrū
ko ir nieko nepasiliko nesu
naudota. Mūsų gaspadinėms 
tai priklauso didelė garbė už 
jų tokį didelį pasiaukavimą 
darbui priruošime maisto. Ne
kurtos draugės, kaip tai, O. 
Verketiene ir O. Giraitienė, iš
dirbo suvirs po dvi dienas vir
tuvėje prie gaminimo maisto. 
Taipgi ir kitos draugės, ku
rios tam darbui pagelbėjo, dir
bo daug ir sėkmingai. Vardu 
komisijos aš joms tariu širdin
gą ačiū.

Publikai susėdus prie stalų 
valgyti, vakaro pirmininkė O. 
Giraitienė paaiškino, kas su
rengė šį parengimą ir kokiam 
tikslui. Vėliau buvo pakviesta 
keli kiti pasakyti, kaip jie 
įvertina šios bendrovės palai
kymą. Visi išreiškė savo pasi
tenkinimą, kad yra įsteigta 
lietuvių darbininkiškas namas 
su svetaine. Plačiau apie to 
namo palaikymą ir jo svarbu
mą, kaipo darbininkų centrą, 
kalbėjo drg. V. Visockis, Lais
vės Choro mokytojas. Jis sakė, 
kad be tokios įstaigos darbi
ninkų progresyvį judėjimą bū
tų labai sunku palaikyti. Bet 
kad dabar turime centrą, tai 
reikia žiūrėti, kad tas judėji
mas bujotų del visuomenės 
gerovės. Jo pareiškimą publi
ka labai įvertino palydėdama 
aplodismentais.

Drg. K. Vilkas pareiškė, 
kad mes čionais šiandieną dar 
didelių vargų nematom, paly
ginus su mūsų brolių ir seserų 
gyvenimu Lietuvoje po Hitle
rio priespauda. Vėliau jis pri
siminė apie Lenino mirimą ir 
jo paliktą mokslą, kurį kapita
lizmas buvo pasimojęs išnai
kinti ir sakė, kad jis negyvuos. 
Bet kita dalis pasaulio, tai 
darbininkų klasė, sakė, kad 
Lenino mokslas gyvuos, ir ne 
tik gyvuos, bet bujos po visą 
svietą vis plačiau ir plačiau. 
Ir šiandieną Lenino ir Stalino 
mokslu išauklėta Sovietų Są
junga su savo didvyriška Rau- 
donąja Armija kariauja už 
visą žmonių laisvę. Taigi mes 

čionais suėję turėtume nepa
miršti tų didvyrių, kurių tarpe 
ir su viršum 50,000 lietuvių 
yra.

Pirmininkė paprašė, kad 
kas išgali, kad paaukotų dėl 
Botkino ligoninės. Minėtą ligo
ninę amerikiečiai pasiėmė po 
savo globa, žemiau seka au
kotojų pavardės.

K. Vilkas aukavo $5, V. ir 
J. Kazlau $7. Po $1: V. Vi
sockis, Dagilienė, J. Ješkonis, 
M. Juškienė, J. Barkauskas, 
Rastauskai, A. Raulinaitis, A. 
Ramanauskienė, D. Navickas, 
J. Veiveris, K. Aksamitauskas, 
J. Coppiello, M. Johnson, 
Mary Johnson, Z. Juška, A. 
Klimas, A. Dagilius, šilkai, J. 
Staugaitis, Mr. & Mrs. Kenz- 
relis, J. Beržinis. Po 50c.: M. 
Muleranka, J. Dagilis, Vilkie
nė, A. Kiškiūnas, M. Shatens- 
kas, J. Simmans, F. Rutkaus
kas, J. Kazlauskas. Po 25c.: 
W. Brazauskas, Gardžijauskie- 
nė, M. Ramoškiene, J. Aiba- 
vičius, P. Savickas, Plytnikie- 
nė, Marutė, K. Micuta, Mrs. 
Mališauskas; smulkių vienas 
doleris. Viso bendrai $40.50.

Tai labai graži auka iš tiek. 
žmonių. Visiems aukavusiems i 
širdingai ačiū.

W. Brazauskas,
Rengimo Kom. Narys.

Penktas Puslapi*

....—.............."............

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

HUDSON, MASS.
ALP Kliubas ruošia konccrtą-pra- Į 

kalbas, paramai nupirkimo ambu-' 
lansų del Raudonosios Armijos ir j 
Am. Raudonajam Kryžiui. Įvyks i 
kovo 21. d., 2 vai. dieną. HLP Kliu- 
bo salėje. Programa bus įvairi; dai
nuos So. Bostono bevardis Kvarte
tas ir J. Sabaliauskas iš Worceste- 
rio. Kalbės prof. B. Kubilius. Kvie
čiame skaitlingai dalyvauti, išgirsite 
puikią programą ir atsilankę pa- 
remsite labdaringą tikslą. — Kom.

(64-66) —

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

ELIZABETH, N. J.
Elizabetho ir apylinkes mezgėjų 

grupė rengia vakarėlį su pamargi- 
nimais. Įvyks sekmadienį, kovo 21 
d., 3 vai. dieną. Mezgėjų Grupė 
kviečia visus dalyvauti šiame paren
gime. Bus įvairių skanių gėrimų ir 
užkandžių, taipgi paremsite mezgė
jų darbą. —■ Kom. (64-66)

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

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

30 Dienų
N uolaida

Akiniai 
až$7£0

PHILADELPHIA, PA.
Philadclphijos Lietuvių Moterų 

Kliubo susirinkimas įvyks 18 d. 
kovo, 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Draugės, dalyvaukite visos ir nau
jų narių atsiveskite. —■ P. Wallant.

(64-65)
HARTFORDCONN.

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

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

Sekmadienį, kovo 21 d., 3:00 vai. 
dieną, įvyks ALDLD 68 kuopos pa
rengimas — Žaislų ir Užkandžių 
Vakaras. Parengimas, kaip papras
tai, atsibus Laisvės Choro svetainė
je. Kviečiame visus, kurie galite, at
silankyti —• tuo pagelbėsime no tik 
kuopą, bet ir bendrai visą judėjimą 
mūs organizacijos. — Rengimo Ko
misija. (65-67)

būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

0--------------------------------------------- 0

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVcrgreen 8-7170 
a---------------------------------------------0

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

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

stampomis 5c. arba 8c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUinboIdt 2-7964 

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

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
4* 4* 4*

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

......................   T|>
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Npw Yorko^/^/zfeiZiniot Advokatą Gildija Irgi 
Prieš “Sales Tax’

Motinos Protestuoja Miesto Tarybos Narys Atvyks 
Prieš Kėlimą Pie

no Kainą
Mes neišgalime mokėti po 

20 centų už kvortą pieno. Mū
sų vyrų algos neleidžia 33 su 
virš nuošimčių pakėlimo kai-į 
nos ant to taip svarbaus mais
to, išmetinėjo motinos ir taip 
jų atstovė Winifred Fraser; 
pareiškė žemdirbystės Depart-' 
mento ekspertų susirinkimui 
pereitą antradienį, viešbutyje | 
St. George, kur buvo diskusuo- 
jama leisti pakelti įplaukas; 
didiesiems pieno pirkliams.

Winifred Fraser posėdyje: 
atstovavo United Neighbor-; 
hood Houses.

J Lietuvių Pramogą Šio 
Šeštadienio Vakarą

Cacchione Kalbėjo prieš 
Taksus ant Pirkinių;

Pasiūlė Išeiti

Lietuvių komunistų rengia
mo baliaus komisija gavo nuo 
Miesto Tarybos nario Peter V. 
Cacchione sutikimą atvykti į

su- 
gy-

Peter V. Cacchione

Motinos nebuvo vienos ma
nyme, kad kainų kėlimas ant 
pieno neleistinas. Sol. Pincus, 
Sveikatos Department© depu- 
tas komisionierius pareiškė, 
kad nuo pakėlimo pieno kainų 
nukentės miesto gyventojų
sveikata. Taipgi protestavo;
Vartotojų ir Farmerių Pieno balių ir papasakoti baliaus 
Kooperatyvo atstovas Meyer dalyviams apie tai, kas dedasi 
Parodnick. ■ Miesto Taryboje, kuri yra mū-

Už tą planą, tai yra, už pa- ■ Sll didžiojo miesto valdžia, 
kėlimą įplaukų stambioms fir- Cacchione žadėjo papasa- 
moms ir kainų vartotojoms koti, koki sumanymai randasi! 
stojo Dairyman’s League, kuri '
yra nariu taip vadinamų “Big Jrvjnęe J)vj Fj]m()S PerSeklO-

jamos Tautos Klausimu

Miesto Taryboje. Ar tie 
manymai naudingi miesto 
ventojams ir laimėjimui karo, 
ar jie blėdingi ? Kokias rezo
liucijas pats Cacchione yra pa
siūlęs? Kas su jomis atsitiko?

Įdomu bus susitikti tokį 
Miesto Tarybos narį, kuris iš
pildo savo priešrinkiminius pa
žadus, apie savo darbus pra
neša jį išrinkusiems gyvento
jams, suranda laiko atsilan
kyti pas juos jų pačių pramo
gose, paprastose salėse. Girdė
ta, kad su tarybininku atvyks
ta ir eilė kitų žymių svečių.

Kadangi visiems apeina 
miesto reikalai ir jų vedėjos 
Miesto Tarybos veikimas, tad 
visi esate kviečiami atsilanky
ti į šią svarbią ir smagią suei
gą. Kvieskite ir kitus. Pirm ir 
po tarybininko pranešimo bus 
šokiai, taipgi užkandžių ir gė
rimų.

Tas viskas įvyks kovo 20-tos 
vakarą 8 vai., 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Įžanga tik 25c.

Komisija.

Miestas turi kur nors gauti 
savo lėšas, bet jos turi būti 
paimtos iš ten, kur mažiausia 
skaudės. Tokią dvasią išreiš
kė komunistas Miesto Tarybos 
narys Peter V. Cacchione, ka
da jis Miesto Tarybos posėdy
je pereitą antradienį stipriai 
pasisakė, prieš pakėlimą taksų 
ant 
kiu 
tas 
m a c-

Advokatų Gildija informavo 
gubernatorių Dewey ir valsti
jos seimelio vadus, kad Gildi
jos New York o Skyrius yra 
priešingas leisti miestui kelti 
taksus ant pirkinių. Tuo pat 
sykiu Gildija kritikavo guber
natorių ir seimelį, kad jie pir
miau neleido majorui gauti lė
šų t iš kitų šaltinių.

Kūdikio Uždusintoja 
Pasidavė

puola 
uždirbantiems žmo- 
taipgi stumia prie

Vieton to, Cac-

Mrs. Louisa Logan, kuri ko
vo 1-mą buvo prasišalinusi iš 
savo apartmento New Yorke, 
palikdama negyvą kūdikį ir 
notą, jog kūdikis netyčia už
duso nakčia, kovo 16-tą pasi
davė policijai. Tačiau po pa

ant pečių.sidavimo ji Įkaitinta kūdikio
nužudyme. Kaltinime sako, 
kad ji ranka laikius kūdikio 
veidelį, įspaustą pagalvėn, kad 
uždustų, o ne užgulus miego
dama.

darbininkai ten persirgo vidu
riavimu.

Samuel H. Rosen, direkto
rius Sąjungos Pagerinimui Są
lygų Valstijos Proto ligonių 
įstaigose, sako, kad sąlygos 
Creedmoor ligoninėj tik paro
do padėtį visų kitų, panašių 
įstaigų, kad jose visose turi 
būti pravestas nuodugnus ty
rimas ir padėtis taisoma. Pil
nai pritardamas Roseno reko
mendacijoms, assemblymanas 
Austin yra valstijos seimeliu 
įnešęs 11 bilių, reikalaujančių 
administratyvių pager inimų 
toms ligoninėms.

Uždėta tūbinės Kainos 
7 Daržovėms

Padėjus daugelį kenuotų 
daržovių ant padalinamų są

rašo, pelnagrobiai tuojau su
leido dantis ir nagus į likusias 
tos rūšies šviežias daržoves, 
nežinodami, ko už jas bepra
šyti. New Yorke daržovės bu
vo pasidariusios neįperkamom.

Pasekmė buvo ta, kad ant 
7 šviežių, daržovių Kainų Ad

ministracija uždėjo lubines 
kainas: salotoms, špinakams, 
morkoms, ankštyse žirniams, 
“snap” binzams, tomatėms ir 
kopūstams.

Automobilistams
Miesto policija leido vaka

rais vairuoti mašinas su stip
resnėmis šviesomis, negu per 
tūlą laiką buvo leista. Bet, 
perspėja policija, lai nemano 

! motoristai, kad jie dabar ga
lės galvatrūkčiais važiuoti. 
Policija pažadėjo griežtai im
ti atsakomybėn kiekvieną, ku
ris bus atrastas važiuojant 
daugiau 20 mylių per valandą 
vakarais.

Brooklyno taksų priėmimo 
raštinėj paskutinėmis dieno
mis dirbo 11 šimtų darbinin
kų ir visi gana privargo.

šešių dešimtų metų “jauni
kaitis” H. D. Early nuteistas 
kalėjiman už padegimą apart

amento tikslu išrūkyti lauk jo 
; nemylinčią moterį.

teisę takšnoti nuo 
aptarnavimo gau- 

įplaukas (utili-

Reikia Daugiau Atydos 
Valstijos Ligoninėms

" MATEUŠAS SIMON AVICILJS Į
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Four” grupės, kuri dedasi ne
va farmerių užtarėja, kalba 
farmerių vardu. Bet tikreny
bėje tie mokesčiai firmoms 
(diversion payments) būsią |dų, kuriuos Hitleris ir jo gau- 
atrokuoti nuo farmeriam at- jos išžudė Europoj, taipgi pa
lyginimo už pieną ir iš pakel- garbai Sovietų Sąjungos, kuri 
tų kainų vartotojams. Nuken- žmoniškai ir pažangiai išrišo 
tetų pieno gamintojas ir var-jne vien tik tos hitlerininkų 
totojas, pakiltų stambusis pie-; persekiojamos, bet ir visų fau
no perkupčius.

Aprokuojama, kad leidus tą 
pakėlimą pieno perkupčių ir 
perdirbinėtojų firmoms, iš f ar
mėnams atlyginimo fondo bū
tų atitraukta 5 milionai dole
rių per metus.

Pagarbai dviejų milionų žy-

Gaisras Jam Atimdavęs 
Galvos Skaudėjimą

Sulaikytas kaltinimu pade
ginėjus namus John Bauer, 17 
m., 2024 Stanhope St., Ridge- 
woode, aiškinosi, kad maty
mas gaisro prašalindavęs gal
vos skaudėjimą po įsigėrimo 
alaus.

tų klausimą, Irving, Teatre, 
Irving Place ir 15th St., New 
Yorke, rodomos dvi filmos 
“Disraeli” ir “Pažadėtoji že
mė.”

Pirmojoj filmo j parodoma 
žydams teiktoji pagalba diplo
matijos keliu, Anglijai vado
vaujant, o antrojoj parodo 
persekiojamų žydų plaukimą į 
Sovietų įsteigtą pabėgėliams 
žydams respubliką Biro-Bidža- 
ne, tenykštį žydų gyvenimą ir 
jų tarpusavines kovas prieš iš 
senojo pasaulio atneštus prie
tarus ir papročius, kurie ne- 
bepritaikomi naujame gyveni
me.

Majoras LaGuargia sugrįžo 
Miesto Salėn po savaitės ligos.

Staten Islande gaisras SU' 
naikino didelę maisto krau
tuvę prie 223 Richmond Ave., 
Richmonde.

LAISVES BAZARAS
šiemet Laisvė turės bazarą savo salėje, nes ta 
salė, kur visada laikydavo bazarus, užsidarė 

iki karo laimėjimo.

Laisvės Bazaras Bus
Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI
Gros Pavidis Orkestrą

Prašome bazarui dovanų ir, prašome nesivė- 
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y<

Užpuldinėjimai Mažėja, 
Ne Daugėja

Pereitą antradienį buvo plė
šiko sužeista peiliu Mrs. Ka- 
thrine McConville, 31 m., ka
da ji pasipriešino norėjusiam 
iš rankų ištraukti piniginę. Už 
kelių valandų suimtas ir įkai
tintas jau buvęs kalėjime 20 
metų amžiaus kriminalistas, 
kuris, kaip sako policija, pri
sipažinęs apiplėšime kitų dvie
jų moterų, Bronxe, taipgi vie
ną sumušęs.

Policijos komisionierius sa
ko, kad sumušimų apiplėšimo 
tikslu nūo sausio 1-mos iki šiol 
buvo 28 ir areštų 28, o per
nai tuo pat laiku buvę 61 to
ki užpuolimai ir 79 areštai.

penk- 
taksų 
ir du 

nuošimčio

pirkinių (sales tax) ir sy- 
pasiūlė planus, kur mies- 
turi imti ta trūkstama su- 
pinigų.

Taksai ant pirkinių, sakė 
jis, yra atgaleiviškas būdas 
gauti pinigams. Jų “našta 
sunkiausia 
mažiausia 
nėms,” ir 
infliacijos.
chibne savo rezoliucijoj ragino 
Miesto Tarybą prašyti guber
natoriaus ir valstijos seimelio 
leisti miestui imti šias priedi- 
nes įplaukas.

1. Gauti atgal didesnį nuo
šimtį nuo valstijai sumokamų 
taksų.

2. Gauti 
gyventojų
namas firmų 
ties) 3 nuošimčiais vieton da
bar esamo 1 nuošimčio.

3. Kad valstija mokėtų 60 
nuošimčių miesto pašalpų rei
kalams vieton dabar mokamų 
40 nuošimčių.

4. Gauti teisę uždėti 
tadalį vieno nuošimčio 
ant visų biznio įplaukų 
penktadaliu vieno
ant finansinių įstaigų.

Cacchionės rezoliucija tak
sų klausimu perduota Miesto 
Tarybos finansų komisijai, ku
riai vadovauja Joseph E. Kins
ley, Bronx demokratas. Kins
ley žadėjo šaukti komisijos 
posėdį ateinantį pirmadienį, 
kur būsią svarstoma majoro 
LaGuardijos taksų planas ir 
Cacchionės rezoliucija.

Pradėjus, tyrinėjimą Queens 
Village, L. I., esančios proto 
ligoniams Creedmoor ligoninės 
blogų sąlygų, statoma valsti
jos gubernatoriui Thomas E. 
Dewey reikalavimas praplėsti 
tyrinėjimą į visas 18-ką šioj 
valstijoj esamų panašių įstai
gų.

Tyrinėjimo Creedmoor li
goninės prieita angliškam dar
bininkų dienraščiui pirmiausia 
iškėlus aikštėn ten esančias 
blogas sąlygas. Gubernatorius 
paskyrė tyrinėtoju Archie O. 
Dawson ir jis radęs didelę ne
švarą ir daug kitų nepaken
čiamų, taisytinų dalykų. Pa
staruoju laiku 85 įnamiai ir

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. Tel. EVergreen 4-9508

Mūsų Stampos 
Punktai

Mėlynos stampos su raidė
mis D, E ir F. bus vartojamos 
nuo kovo 25-tos ir per visą ba
landį. Jos turės tą pačią — 
48 punktų vertę.

Dabar vartojamosios A, B 
dar bus iki kovo pabai- 
Po to, ar jos bus varto- 
ar nevartotos, praranda 
vertę, galima pirktis tik 

skirtomis

GYVOJI DRAMA . . . ŠIANDIENI
NIAI ĮVYKIAI! Kaip tik šiuo mo- 

' mentu . . . naikinamas Nacių kariuo
menės traukinys! Kaip tik šių se
kundų . . . Nacių amunicijos sandėlis 
sprogdinamas padangėn! Gyvenkite, 
mylėkite, kovokite . . . kartu su tais 
kovojančiais partizanais tautos, kuri 
atsisako įnirti!

CHETNIKS!
KOVOJANTIEJI PARTIZANAI Ser

bijoj, Bosnijoj, Herzogovinoj, Kroa
tijoj, Slovėnijoj, Dalinatijoj ’su PRI
LIPU DORN—ANNA STEN—MAR
TINU KOSLECKU 

GLOBE THEATRE 
BROADWAY ir 46th St., N.Y.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatynJas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ir C 
gos. 
tos, 
savo
su kitam mėnesiui 
stampomis.

Per savaitę tarp kovo 25 iki 
31-mos tinka abiejų mėnesių 
stampos pradedant raide A ir 
baigiant F.

Petras Dumbliauskas 
Išėjo į Armiją

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold Eajtra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberlal

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

TELEPHONE
STAGG 2-5048

NOTARY
PUBLIC

5

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Petras Dumbliauskas, buvęs 
Aido Choro narys, išėjo ka
riuomenėn kovo 17-tą. Petras 
yra sūnus Petro ir Onos Dum
bliauskų, gyvenančių 1938 
Linden St., Ridgewoode, Lais
vės skaitytojų ir LDS narių. 
Petras taipgi palieka namieje 
žmoną Berthą.

Linkime Petrui sėkmingai 
tarnauti ir sveikam, laimingai 
sugrįžti sumušus brutališką 
fašizmą, kuris atėmė ramų 
venimą ir sugriovė namus 
lionams žmonių.

gy
ro t-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 •

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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

Le VANDA

Ralph Seward, bešališkas 
pieno industrijos pirmininkas, 
leido pakelti po $4.50 per sa
vaitę algas pieninių darbinin
kams ir pieno tankų vežikams. 
Laukia Karo Darbo Tarybos 
užgyrimo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

ir mezgėjų susirinkimas įvyks ko
vo 18-tos vakaro 8 vai., 419 Lori
mer St. Drabužių rinkimo centro, 
Raud. Kryžiaus, savo baliaus ir kiti 
reikalai. Kviečiame ir ne nares. —
Valdyba. (64-65)

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—-HA vemeycr 8-1158 
Tel. STagg 2-0788

VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW *Ar

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 
Pamatykite Mūsų Dovanų Departments 

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

Vnu-YHIN’ BAMONA YIBI-THIM* BATIBH.

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178




