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Respublikos Architekto 
Gimtadienis.

Visi Žmonės Sutverti Lygūs.
Reikia Susipažinti.
Smagios Žinios.
Korporalas Venta.

Rašo R. MIZARA

Šiandien, balandžio 13 d., 
sukanka lygiai 200 metų, kai 
gimė didysis demokratas, ko
votojas už mūsų krašto laisvę, 
Thomas Jeffersonas.

Nedaug yra pasaulyje poli
tinių dokumentų, kurie savo 
svarba prilygtų Nepriklauso
mybės Deklaracijai, Jefferso*

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50
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o
no parašytai ir priimtai tryli
kos Amerikos Jungtinių Valsti
jų kongrese, 1776 m., liepos 
4 dieną.

“Visi žmonės yra sutverti 
lygūs”—skamba žodžiai, Jcf- 
fersono parašyti prieš 169 me
tus.

Jau tuomet Jeffersonas pa
reiškė visam pasauliui, kad nė
ra jokių parinktinių žmonių, 
nei tautų, nei rasių; kiekvie
nas žmogus, baltas ir juodas, 
geltonas ir raudonas — visi 
lygūs, ir kad tie žmonės turi 
“tam tikras, neatimtinas tei
ses; kad tarp tų teisių yra gy
vybė, laisvė ir siekimasis lai
mės ...” *

Kitas milžiniškos svarbos 
dokumentas, kuriuo remiasi 
mūsų pilietinės laisvės, yra 
Teisių Bilius, dėl kurio priė
mimo Jeffersonas energingai 
kovojo.

“Kongresas neišleis jokio 
įstatymo dėlei valstybinės re-
ligijos įsteigimo nei jokio įsta- 

’ tymo, draudžiančio laisvai iš-

TalMomkai. Spiria 
Fašistus į Siaurą 
Tunisijos Kampą

pažinti bet kurią religiją, nei 
jokio įstatymo, aprėžiančio žo
džio ar spaudos laisvę ar žmo
nių teisę ramiai sueiti į susirin
kimus ir duoti valdžiai prašy
mus, kad pašalintų skriaudas 
bei įvykdytų teisybę,

7

skamba 
skyrius, 
gyvuos, 
žmonės

Ir iki šis skyrius 
iki juo mūsų krašto 
laisvai naudosis, mes turėsimo 
demokratiją.

Man geriausiai patinka ta
sai Thomaso Jeffersono apibū
dinimas, kuris sako: Thomas 
Jeffersonas buvo mūsų respu
blikos architektas.

Plačiau apie šį didįjį vyrą 
skaitytojas ras šios dienos 
Laisvėje daugiau straipsnių.

Kitas mano patarimas skai
tytojui : daugiau skaitykite A- 
merikos istoriją, pažinkite ge
riau mūsų respublikos kūrėjų 
darbus, — tas viskas padės 
mums kovoti prieš dabartinius 
mūsų žmonių laisvės nepriete
lius. )

Amerikos Demokratijos Stei
gėjai — nepavaduojamas lie
tuviui šaltinis žinioms semtis 
iš Amerikos praeities. Knygą 
išleido Lietuvių Literatūros 
Draugija.

Smagios žinios iš Tunisijos. 
Jei mūsų jėgoms ten vyks taip 
ir toliau, kaip vyko pereitą 
savaitę, tai Rommelio dienos 
Tunisijoj suskaitytos.

Net jeigu vokiečiai ir ban
dys laikytis tarp Tuniso ir Bi
zertės, — jų padėtis vis vien 
bus beviltiška.

Atrodo, kad antrasis fron
tas Europoje, vadinasi, bus ati
darytas šią vasarą, jei ne pa
vasarį.

Sugrįžęs poilsiui laisvietis 
korporalas Povilas Venta, pa
sakojo įdomių dalykų.

Smagiausia žinia yra toji: 
Amerikos kariai yra puikiai 
apginkluoti, darniai aprengti, 
gerai pavalgydinti ir gražiai 
užlaikomi.

Jie, taigi, galės smarkiai 
priešą mušti.

O mūsų Povilas žino, ką 
kalbą. Jis tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje. Jis didvyriškai 
mušė fašistus Ispanijoje. Jis 
su “kariniu menu” yra plato
kai susipažinęs.

_____
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Pasirodo, kad Amerikiečiai 
Nušovė 39 Japonų Lėktuvus; 
Talkininkai Neteko 3 Laivų 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

PREZIDENTAS TIK SU PROTESTU PRALEIDO 
KONGRESO TARIMĄ UŽ DIDŽIĄSIAS ALGAS

WASHINGTON, bal. 11. — Laivyno departmento 
pranešimas:

Jungtinių Valstijų laivyno departmentas gavo pilnes
nių pranešimų apie japonų lėktuvų ataką, padarytą 
prieš talkininkų laivus ties Guadalcanal sala balandžio 
7 d., todėl reikia pataisyt tris pirmesnius ,mūsų oficia
lius pranešimus. Pirmesnieji mūsų pranešimai buvo pa
remti pradiniais raportais, kurie buvo kaip galint 
greičiau paskelbti po to, kai juos gavo laivyno depart
mentas.

Talkininkų nuostoliai nukentėti per tą japonų lėk
tuvų ataką yra sekami:

Vienas naikintuvas nuskandintas.
Vienas žibalinis laivas nuskandintas.
Vienas nedidelis karinis laivukas nuskandintas.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas nepasi
rašė kongreso padaryto ta
rimo, kuriuom leidžiama 
Amerikos valdžiai užsi
traukt iki $210,000,000,000 
paskolų vietoj ligšiolinio 
nustatymo tiktai iki 125 
bilionų dolerių tokių pasko-

Prezidentas todėl nepasi
rašė to tarimo, kad prie jo 
buvo prikergtas šalutinis 
priedas, kuriuom kongresas 
atšaukia prezidento įsaky
mą prieš didžiąsias algas. 
— Prezidentas buvo už
draudęs bet kam gauti dau
giau kaip $25,000 grynos 
metinės algos bei kitų gry
nų pajamų, liekamų po to, 
kai išmokėta taksai.

Taigi tas kongreso tari
mas įeina galion be prezi
dento parašo.

Prezidentas Rooseveltas 
sakė, jog jis tik todėl neve
tavo (neatmetė) šio tari
mo, kad nenorėjo sulaikyti 
pinigų greitai reikalingų 
kariniams tikslams. Savo 

parašo gi tam biliui jis ne
davė, kad pareikšt protes
tą prieš kongreso užgyrimą 
tokių didelių algų, “kuo
met jauni vyrai draftuoja- 
mi karui tiktai už $600 al
gos per metus.”

Kartu prezidentas 
šaukė į kongresą, 
“greičiausiu galimu 
apdėtų nepaprastais 
niais taksais visas grynas

atsi- 
kad 

laiku 
kari-

Povilas pilnas ūpo, entuziaz
mo. <Ne dyvai, kad jis per to
ki trumpą laiką padarytas 
korporalu, nors anglų kalbos 
žinojimo stoka jam, be abejo, 
kliudė. Reikia atsiminti, kad 
Povilas į kariuomenę įstojo 
šiame krašte neišgyvenęs nei 
poros metų. Bet jau jis kal
ba angliškai ir greit anglų kal
bą pilnai užvaldys. 

įplaukas, vis tiek iš kokio 
šaltinio, viršijančias $25,000 
per metus, po taksų išmo
kėjimo.

PADĖKIME DĖDEI 
ŠAMUI!

Nuo pirmadienio prasidė
jo vajus sukelti 13 bilijonų 
dolerių parduodamais ant
rosios Jungtinių Valstijų 
karinės paskolos bonais.

Vajaus dbalsis yra: “Jie 
(mūsų kariai) atiduoda gy
vybes — Jūs skolinate savo 
pinigus!”

Neeikvokite pinigų daly
kams, be kurių galite apsi
eiti. Pirkite Dėdės Šamo 
bonus! Padėkite aprūpinti 
mūsų kovotojus tankais, 
kanuolėmis, lėktuvais.

Turėdami įvalias pabūk
lų, kada reikia ir kur rei
kia, mūsų kovotojai juo 
greičiau sumuš nenaudėlių 
fašistų Ašį.

Trys Miliūnai Bevaikių 
Būsią Imami Armijon
Washington. — Apie 3,- 

000,000 bevaikių jaunų ve
dusių vyrų bus perkelti ka
rinės prievolės klasėn 1-A 
ir galės neužilgo būt paimti 
armijon. Bet bus atidėta 
kariuomenėn šaukimas far- 
mų darbininkų, būtinai rei
kalingų karinės pramonės 
darbininkų ir tokių vyrų, 
kurių paėmimas armijon 
perdaug apsunkintų tėvus 
bei kitus reikalingus už
laikymo artimus gimines, 
kaip sako tūli drafto valdi
ninkai. i

Jauni vyrai, kurie susi
laukė kūdikių pirm 1942 m. 
rugsėjo 15 d., bus atidėti į 
klasę 3-A.

šiaur. Afrika, bal. 12. — 
Aštuntoji anglų armija ko
mandoje generolo Montgo- 
mery’o atėmė iš vokiečių 

Sousse, labai svarbų cent- 
raliniai - šiaurinės Tunisi- 
jos miestą, uostą ir geležin
kelių ir vieškelių mazgą. 
Sousse stovi tiktai už 70 
mylių Į pietus nuo Tuniso, 
to krašto sostinės.

Taigi naciai ir italai 
(šiuos žodžius berašant) 
suvaryti jau į siauruką 
šiaurinės Tunisijos kampą, 
apie 70 mylių ilgio ir 40 
mylių pločio iš viso. Bet 
anglai gena Rommelio vo
kiečius ir italus vis tolyn 
atgal linkui Tuniso ir Bi- 
zertės, pačiuose šiauriniuo
se pajūriuose.

Amerikiečiai ir anglai tuo 
tarpu užėmė Kairouną, ma
hometonų šventąjį miestą, 

vieškelių mazgą ir didžiąją 
fašistų lėktuvų stovyklą, 
vidurinėje Tunisijoj, 34 my
lios Į pietų vakarus nuo 
Sousse.

Nacių Rekrutuoti Lietuviai 
Ištisą Dieną Kovėsi su 
Hitlerininkais Kaune

Maskva. —Plačiai žino
mas lietuvių rašytojas Jo
nas Šimkus paskelbė spau
doje žinias gautas apie 
įveržtą susikirtimą tarp 
lietuvių rekrutų, gabenamų 
į prieš - sovietinį frontą, 
ir hitlerininkų:

Apie 10 vai. dieną kovo 
3 Kauno gyventojai išgirdo 
šūvius ties geležinkelio sto- 
čia. Laiks nuo laiko sprogi
nėjo granatos, ir Kauno 
gatvėse pasirodė nacių po
licija — rinktinė gvardija 
su kalkasvaidžiais. Visas 
judėjimas gatvėse buvo už
draustas.

Vokiečių generolas majo
ras Just, Kauno koman- 
dantas, 4 valandą dieną vi
same mieste išstatė įsaky
mą, kuriuom įvedama karo 
stovis Kaune.

Tą dieną apie 7 ar 8 vai. 
iš ryto atvažiavo du tram 
kiniai į Kauno stotį, gaben
dami kariuomenę į vokiečių 
—Sovietų karo frontą. Ke
li automatiniai šauliai išli
po iš vagonų. Ūmai pasi
girdo keli šūviai paleisti iš 
vagonų, ir kareiviai pradė
jo verstis laukan iš trauki
nio.

Vokiečių žandarai mė
gino sulaikyti tuos karei
vius stotyje, bet kareiviai 
nuvijo šalin žandarus. Ka
reiviai patraukė į miestą, 
bet Vytauto gatvėje jiem 
pastojo kelią rinktiniai na-

Bėgdami iš Kairouno, fa
šistai bandė sunaikint kari
niai svarbius įrengimus, bet 
vos paspėjo išsprogdint tik
tai kai kuriuos amunicijos 
sandėlius.

Audringomis atakomis iš 
oro ir ant žemės talkinin
kai sunaikino daugumą iš 
likusių priešų Kairouano 
srityje.
Anglai ir amerikiečiai pa

ėmė nelaisvėn dar tūkstan
čius vokiečių ir italų, kurie 
tebeskaičiuojami.

Pirmoji anglų armija, 
komanduojama generolo 
Andersono, šiaurinėje Tu- 
nisijoje, atėmė iš fašistų 
Chaouacbą ir tūlas kitas 
pozicijas Medjez-el - Bab 
srityje, Bizertės - Tuniso 
apygardoje.

Prancūzų kariuomenė ge
rai sandarbininkavo su an
glais ir amerikiečiais vidu
rinėje ir šiaurinėje Tunisi- 
joje.

ge-

ka- 
šau

visą

cių gvardiečiai pasiųsti 
nerolo Justo. Įvyko persi- 
šaudymas.

Susidūrę su pasipriešini
mu, kareiviai grįžo atgal į 
geležinkelio stotį ir užsiba
rikadavo, o kai nacių 
riuomene artinosi, jie 
dė nacius.

Susikirtimas tęsėsi 
dieną, ir tik vakarop, kada 
vokiečių gvardiečiai gavo 
pastiprinimų, jie nugalėjo 
maištingus kareivius.

Tam tikras skaičius suki
lusių kareivių tapo užmuš
ta kautynėse, o kai kurie 
kiti pasitraukė per Šančius 
j mišką. Likusieji buvo a- 
reštuoti ir atgal Vokietijon 
pasiųsti.

Paskui sužinota, jog su
kilėliai buvo ne vokiečiai 
kareiviai, bet lietuviai ap
rengti karinėmis vokiečių 

uniformomis ir siunčiami 
frontan.

Pradiniai jie buvo depor
tuoti iš Lietuvos į Vokie
tiją neva dirbti, bet vo
kiečiai varu sudarė iš tų 
lietuvių du pulkus ir siun
tė juos frontan.

šiem lietuviam buvo už
drausta išeit iš vagonų, kol 
traukiniai bus Lietuvoje. 
Nes vokiečiai bijojo, kad 
lietuviai rekrutai galėtų pa
bėgti arba žmonėms papa
sakoti apie būklę Vokieti
jon deportuotų lietuvių.

Sovietų Lakūnai Triuškino 
Karinį Nacių Centrą; Sovietai 
Užėmė Vokiečių Apkasus 
Sovietų Oficialiai Pranešimai

TAI JAU ll-TĄ KARĘ SOVIETU LĖKTUVAI 
SPROGDINO IR DEGINO KARALIAUČIŲ

LONDON, bal. 11. — Specialis Maskvos radijo prane
šimas:

Rusų lėktuvai praeitą naktį užpuolė Karaliaučių. Ru
sų lakūnai atakavo karinius ir ekonominius taikinius. 
Buvo pastebėta dideli gaisrai ir sprogimai. Visi rusų 
lėktuvai saugiai sugrįžo.

LONDON, bal. 12. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Praeitą savaitę, nuo balandžio 4 iki 10 d., įimtinai, 
buvo sunaikinta 117 vokiečių lėktuvų per kautynes ore 
ir pačiose priešų stovyklose. Tuo pačiu laiku mes nete
kome 48 lėktuvų.

Bal. 10 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto dalyse su
naikino bei sužalojo bent 20 vokiečių motorinių trokų 
su kareiviais ir karinėmis medžiagomis, susprogdino du

(Tąsa 5-tam pusi.)

London. — Sovietų bom- 
banešiai atakuodami Kara
liaučių naktį iš bal. 10 į 11 
d. vėl smogė tam svarbiam 
nacių geležinkelių mazgui 
ir pramonės miestui. Kara
liaučius yra centras, per 
kurį vokiečiai siunčia dide
lius daugius karinių reik
menų į frontą prieš Sovie
tus.

Sovietų bombos pataikė į 
daugelį fabrikų ir kitų ka
riniai svarbių įrengimų ir 
sukėlė didelius gaisrus ir 
sprogimus. Nė vienas so
vietinis lėktuvas nežuvo.

Associated Press mato 
Karaliaučiaus bombarda

vimo svarbą dar tame, kad

Nauji Oro Smūgiai Itali
jai ir Vokietijai

London, bal. 12. —Anglų 
ir amerikiečių bombanešiai 
vėl sprogdino ir degino ita
lų prieplaukas, sandėlius ir 
kitus pastatus Palermoje, 
Italijos saloj Sicilijoj. Visi 
talkininkų lėktuvai sugrįžo.

Naktį gi iš bal. 10 į 11 
d. Anglijos bombanešiai 
daugmeniškai atakavo fab
rikus ir geležinkelius pieti
niai - vakarinėje Vokietijo
je. Toj srity j anglų lakūnai 
jau daugelį kartų bombar
davo Munichą, Augsburgą 
ir kitus pramonės miestus. 
Paskutiniu žygiu anglai ne
teko 18 bombanešių, o ang
lų lakūnai nukirto žemyn 
tris vokiečių lėktuvus kovo
tojus.

Tuo tarpu mažieji Angli
jos bombanešiai, vadinami 
“uodai”, atakavo gelžkeli- 
nes dirbtuves Malines, Bel
gijoj, ir vieną fabriką Hen- 
gelo, Holandijoj. Šiame žy
gyje žuvo du anglų lėktu
vai.

Amerikos ir Anglijos bom- 
banešiams būtų “nepraktiš
ka” ir persunku pasiekti 
Karaliaučių ir kitus rytinės 
Vokietijos miestus.
Jau 11-tą Kartą Bombar

duotas Karaliaučius
Praeitą vasarą Sovietų 

lakūnai dešimt kartų bom
bardavo Karaliaučių. Tada 
jie taipgi atakavo hitleri
ninkų punktus Varšavoj, 
Berlyne, Budapešte (Veng
rijoj), Klaipėdoj, Danzige 
ir Ploesti (Rumunijoj), nu
mesdami į tuos taikinius 
šimtus tonų smarkiųjų 
sprogstamųjų bombų ir 
tūkstančius gaisrinių bom
bų.

Amerikos Lakūnai Nu
skandino Italų Šarvuotį

Šiaur. Afrika. — Patik
rinta, jog Amerikos bomba
nešiai, atakuodami italų La 
Maddalena uostą šeštadie
nio naktį, nuskandino dide
lį karinį priešų šarvuotlaivį 
Trieste ir sunkiai sužalojo 
kitą tokį šarvuotlaivį Goii- 
zia. Visi amerikiniai lėktu
vai sugrįžo.

Ašis Planuojanti Bom- 
barduot New Yorką
London, bal. 12. — Pra

nešama, kad Mussolinis nu
vykęs pas Hitlerį ir jiedu 
keturias dienas taręsi apie 
tolesnius karo planus.

Neoficialiai teigiama, 
kad, tarp kitko, jiedu svar
stę, ar jau ateinąs laikas 
bombarduot New Yorką iš 
didžiųjų Hitlerio

Romos radijas 
kad fašistai 
Kairouano, Tunisijoj.
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Thomas Jefferson
Prieš 200 metų...
Taip, prieš du šimtu metų—1743 m. 

balandžio mėn. 13 dieną—Virginijoje gi
mė berniukas.

Šiandien Jungtinių Valstijų žmonės 
mini tojo berniuko gimtadienį. Tąjį gim
tadienį, be abejo, atžymės ir visas kul
tūringasis pasaulis.

Taip, Thomas Jeffersonas šiandieh, 
minint jojo 200-tinį gimtadienį, yra kul
kas mums didesnis, kur kas brangesnis, 
negu kada nors jis Amerikos žmonėms 
buvo.

Šiandien mes jį geriau pažįstame, ge
riau suprantame, ką jis, suaugęs j vyrą, 
pasakė ir parašė,—ką jis padarė.

Thomas Jeffersonas gimė ir augo, kai 
pasaulyj nebuvo nei radiję, nei lėktuvų, 
nei telefonų, nei telegrafo, nei traukinių, 
nei garu varomųjų mašinų, dirbančių 
žmpgaus naudai.

Jis.gimė ir augo, kai mūsų naujoji tė
vyne, mūsų Jungtinės Valstijos, buvo 
svetimų valdomos, kai jos neturėjo jo
kios centralinės savo vyriausybės, jokio 
ceriiralinio savojo aparato,—kai tų lai
kų patrijotų galvosenose pradėjo bėūžši- 
megsti mintis kovai dėl krašto išlaisvi
nimo.

Galima įsivaizduoti, taigi, kokia tada 
buvo mūsų šalis,—kaip ji griežtai skyrė
si nuo dabartinės.

Ir tasai berniukas, gimęs 1743 metų 
balandžio 13 d., bebręsdamas, besimokš- 
lindamas, veikliai dalyvavo tuose sbcija- 
liniuose sūkuriuos, kurie atnešė mūsų 
kraštui laisvę ir nepriklausomybę. Jef
fersonas nebuvo karininkas, bet jo 
plunksna, jo žodis nepaprastai daug pri
sidėjo prie kovos už iškovojimą mūsų 
ktaštui nepriklausomybes.

Jurgis Washingtonas vadinamas mu
šu respublikos tėvu.

Thbmas Jeffersonas—mūšų respubli
kas architektu.

Teisingi, nei kiėk ileperdeti įtav&dini- 
iriai.

Thomas Jeffersonas ne tik buvo ne
mirštamojo dokumento — Nepriklauso- 
thybės Deklaracijos — autorius. Jis bu- 
^b didelis šalininkas Teisiu Diliaus, — 
kertinio akmens, kui-iūb remiasi mūšų 
krašto žmonių laisvės.

Jis. buvo pilnoje to žodžio prasmėje 
deriiokratas.

Jis kovojo prieš vergiją.
Jis buvo Uolus kovotojas prieš tų laikų 

Diesus, prieš tų taikų visokius ameriki
nius, naminius priešus, prieš tų laikų 
penktuosius kolonistus.

Be to, Jėffersonas buvo trečiasis riiū- 
sų respublikos prezidentas.

Šitoki, trumpai suėmus, nuopelnai pri
klauso tam vyrui, kurio gimtadienį šian
dien mini visa tauta, visas mūsų kraš
tas; prieš kurį galvas lenkia kiekvienas, 
myjįs laisvę ir demokratiją žbiogus!

Minint Jeffersono 20'0-tihį gifhtadie- 
nį, mūsų kraštas pergyvena didelį krizj, 
didelius pavojus.
\,Mes esaitie kare. Mes esame Užpulti. 
Męs esame baisiame gaisre, aprėpusia
me visą pasaulį. Mes, norime ar ne, tu
rime, eidami iš vien su visomis Jungii- 
iiėriiis Tautomis, suriaikinti fašistinį pa- 
tfelsį; fašistinę Ašį, jei riiūms rūpi ap- 
įfiiiti t^, ką paliko Jėfferšdhas.

Šiandien, kai ir Jeffersono laikais, 
mūsų, krašte veikia vidujihial nėpriete- 
Itai; Kuriems tūpi suriaikinti viską tai, 
už ką Jeffersbrias, Frdnklinaš ir kiti 
dnu laikų didieji vyrai kovojo.

Jei šiandien gyventą Jeffersonas, vi
sokį Diėsai, visoki pahašūs liaudies 
priešai, bandytų jį įkišti į kalėjimą ar- 
ba nužudyti. j ih

Gąį. būt tašai faktas, kad šis Jefferso
no giiritddiėnis supuola su tuo krizių,

kurį mūsų kraštas turi išgyvehti, įnės 
priversti būvo'me su jo, Jčffersono, dar
bais geriau susipažinti ir jį pastatyti to
je aukštumoje, kokioje jo vardas seniai 
turėjo būti pastatytas.

Nūb šidiiaiėn Thorti^Šb Jėffersotlb* var- 
das Amerikos žmortėšė vis didės, atigs, 
6 jo darbai, jo žodžiai akstins kiekvieną 
mūsų krašto patrijotą kovoti taip ener
gingai, kaip savo taikais kovojo patsai 
Jeffersonas.

5,000 Graikijos Žydų į Lenkiją
Žinių agentūra ONA praneša, kad vo

kiečiai perkėlė iš Graikijos, ypačiai iš 
Atheną, ir Salonikų srities 5,000 Graiki
jos žydų į Lenkiją. Šimtai gabenamųjų 
mirė kelyje.

Manorhą, kad šis “siuntinys” yra pir
mas tos rūšies. Vėliau, galimąs daiktas, 
ir daugiaū žydų bits keliama iš Balkanų 
į Lenkiją.

Kam naciai tą daro? Sunku atsakyti. 
Jie gal bijosi invazijos į Balkanus, kur, 
atėjus Jungtinių Tautų kariuomenėms, 
žydai, be abejo, smarkiai prieš nacius 
kovotų.

Į Lenkiją vokiečiai suvarė daugybę 
■ žydų (kurių neišžudė) iš Vokietijos ir 

kitų kraštų. Ten yra įsteigtos milžiniš
kos koncentracijos stovyklas. Ten žydai, 
beje, tūkstančiais yra hidtihairii arba 
kitaip žudomi. Ten, matyti, vokiečiai tu
ri įtaisę speciales priemones žydų tau
tai naikinti. Todėl ten juos ir. siunčia.

Keleiviui į Akį
Kanadiečių Liaudies Balsas (iš bal. 
d.) rašo:
“Keleivis teigia, kad Lietuvos žmonės 

nacius skaito mažesniu blogumu, negu 
rusus. Kad toks teigimas yra nepama
tuotas, o paties Keleivio redaktoriaus 
vaizduotė, tai puikiai patvirtina iš Lie
tuvos prasiveržiančios žinios, kurios kal
ba apie Lietuvos žmonių kovas prieš 
okupantus. •

“Stokholmo perduotomis žiniomis, Lie
tuvos žmonės tiesiog sukilirne prieš vo
kiečius. Norėdami atkeršyti okupan- 

1 tams, už žudymus nekaltų žmonių, parti
zanais stoja rie tik valstiečiai, bet ir stu
dentai ir net profesoriai.

“Jeigu Lietuvos žmonės nacius taip 
gerbtų, kaip Keleivis gerbia, tai jie 
stengtųsi pristatyti vokiečiams ūkio pro
duktus ir visais kitais būdais padėti 
jiems nugalėti rusus, kurie, Keleivio 
aiškinimu, yra didesnis blogumas, negu 
naciai. Iš kitos puses, naciai tuomet ne
šaudytų aikštėse po 40 žmonių iš poros 
šimtį kaip buvo padaryta Vilniuje.

. “Kaip tai žmonės nusirita į bedugnę. 
Tiesiog stebėtis reikia, kuomet Keleivis 
nacius stato aukščiau, negu rusus, kurie 
visų Jungtinių Tautų yra labai gerbia
mi už jų neišmatuotą pasiaukavimą ko
voje prieš Ašį. Tik įsivaizdinkit, socialis
tinis laikraštis skaito nacius geresniais 
ir už tuos, kurių gyvybėmis gelbstimas 
pasaulis nuo dar negirdėtos katastrofos.

“Pasakymas, kad Lietuvos žmonės na
cius mėgsta geriau, negu rusus, yru di
delis Lietuvos žmonių pažeminimas. Tas 
faktas, kad atsirado keli tūkstančiai lie
tuviškų nacių, kurie padeda vokiečiams, 
ddr nereiškia, kad lietuvių tauta stovi 
su naciais.Visošė šalyse atsirado kvišlin- 
giecių ir kitokiiį išdavikų. Bet nei viena 
pavergta tautai negeidžia naciams per
gulės ant Sovietų Sąjungos, riėš tai reik
štų galą ir joms pačioms.”

OPA turi Veikli
Susekta, kad Newarke “Juodos Rin

kos” (Ėldck Market) mėsos pardavėjai 
slaptų būdu pardavė .10,000,000 svarų ; 
mėsos, pasidarydami $2,000,000 pelno. 
Yra šdšėkta; kad “Juodos Rinkos” pel- 
ridgrobiai ihuša galvijus, slaptai gamina . 
mėsą ir taip patdriviheja.

Jeigu tam nebus pristritas kelias, tai' 
mėsbs srityje susidarys didžiausia ne
tvarka. “Juodos | Rinkos” pelnagrbbtai 
galės krautis milionus dolerių peilio, tie, 
kurie turi daug pinigų, tai brangiai mo
kėdami galės turėti užtektinai geriausios 
mėsos ir auginti didelius pilvus.

Bet darbininkai, ypaciai.su didelėmis 
šeimomis, dirbanti karo industrijoj, ga
minanti mūsų krašto karo laimėjimui 
ginklus, negalės gauti geresnes mėsos.

Paddliniritas (Rationing) it yla įves
tas’ tam, kad tie dalykai, kūrių rietą per
daug, kad jie būtų tinkamai ir lygiai pa
dalijami tarpe gyventojų, kad visi j U 
galėtų gauti; Vyriaūsybe tūrėtiį iihtiš 
griėzČiaušių ptieriionių, kad pastojus k&~ 
lią “Juodas 'Kinkos” pelnagrbbiams.

Mokėkite Duokles— Nelau
kite Vasaros

Paprastai balandžio ir 
gegužės menesiais daugiau
siai Literatūros Draugijos 
narių pasimoka duokles. 
Vėliau prasideda vasara, 
užeina karščiai, praretėja 
susirinkimai ir duoklių pa
simokė jimas sumažėja. Gi į 
mūsų Draugiją nariai tik 
kartą į metus moka duok
lės, tai dažnai daugelis už
tęsia net iki metų pabai
gos. Tas labai apsunkina 
Centro Komiteto veiklą — 
išleidimą “Šviesos” ir kny
gų-

Šiemet gi, mes knygą at
spausdinome ir greitai bus 
apdaryta ir išsiuntinėta 
kuopoms. Išleidome ir 
“Šviesos” No. 1, o No. 2 
jau ruošiamas spaudai. Vi
sa tai .surišta su išlaido
mis, gi dar daugiau, kaip 
pusė kuopų jokių duoklių 
neprisiuntė. Reiškia, Cent
ro Komitetas negali apmo
kėti bilas už knygai popie- 
rą, atspausdinimą, apdary- 
mą ir reikia pirkti pašto 
ženklelių jos išsiuntimui.

Todėl, prašome visus na
rius ir nares pasimoketi 
duokles, o valdybas prisių
sti jas į centrą. Šių mėtų 
knyga bus labai svarbi ir 
reikia skubėti ją užbaigti, 
o tą galėsime padaryti, jei
gu nariai atliks savo nari
nę pareigą—sumokės duok
les laiku. >

Paaukokite Knygos 
Reikalui

Nario duoklė yra ta pati, 
o viskas labai pabrango ka
ro sąlygose. Spaustuvių 
reikmenys daugiau pabran
go, kaip. pragyvenimo reik
menys. Tas sudaro Centro 
Komitetui daugiau išlaidų, 
o įplaukos pasilieka tos pa
čios.

Todėl, labai bus gerai, 
kad kuopos ir nariai paau
kuos pagal išgalę knygos iš
leidimo bilų padengimui ir 
jos išsiuntinėjimui.. Jau pir
miau paskelbėme kelių kuo
pų ir atskirų asmenų aukų. 
Dabar knygos lėšų paden
gimui gavome aukų:

ALDLD 145 kp., Los An
geles per M. Bush tam rei
kalui aukavo $1.75.

A. Balčiūnas iš Montre
al paaukavo $2 ir rašo, 
kad “tik mes patys galime 

ir ap- 
Drau- 
kitus

budavoti kultūros 
švietos Literatūros 
giją.” Jis ragina ir 
narius, paaukoti.
, ALDLD 152 kp.,

kp. Tim-

Šuffield;

Pittsfield,

Red 
Lake, Canada, aukojo kny
gos reikalams $4.

Apšvieios organizaciniam 
fondui .aukojo sekamai:

ALDU) 15 kp., Fort Wil
liams 80 centų.

ALDLD 100 
mins $7.

J. Žilinskas, 
Coųn.. $2.
, L. Bagdonas, 
Mass. $2.
, Šheriandoahe liko nuo D. 
M. Šolomsko prakalbų aukų 
tarų reikąlui $10.

ALDLD 21 kp., Windsor, 
Canada, nariai suaukojo 
$26. , . / . ,

ALDLD 137 Kp., Montre
al iš iždo aukojo $5, kuopos 
nariai J. Deksnys ir E. Vil
kis po $1, P. Ambrazevi
čius 45c. Visiems aukoju
siems t a r ia m e nuoširdų 
ačiū!

Nauji Ktioįta ir Ndiiai
Toronto mieste, mūsų Li

teratūros Draugijos hąriai 
tabai gražiai pasidarbavo’ 
gavimb paujų barių. Į ALD 
LD 162 kuripą gavo 36 
naujus narius ir tos kito-

pos narių pasidarbavimu 
dar buvo sutverta nauja 
jaunimo kuopa iš 20 narių, 
į kurią gauta 18 naujų na
rių jaunuolių. Reiškia To
ronto draugai gavo 54 nau
jus narius.

Vajui pasibaigus, naujų 
narių' klausime 
stovi kuopos:

Kiek gavo 
nariu 

36 
18 
14 
13 
12 
11 

9 
9

Kp. Miestas 
162 Toronto 
105 Toronto 
137 Montreal
98-B Burlington ..

Montreal.......
Chicago.........
Brooklyn .......
Shenandoah .. 

Cleveland.......
Chicago .........
Steubenville ..

15-B Fort Williams
19 Chicago .........
52 Detroit...........

Pittsburgh ... 
Hamilton ___

Philadelphia .. 
Lowell.............

Rochester .... 
Seattle ...........

87 
113

10 
44 
50 

161
Po 4 naujus narius gavo: 

21 kp. Windsor; 39 kp. 
Scranton; 55 kp. Brook
lyn; 54 kp, Elizabeth; 81 
kp. Brooklyn; 153; kp. San 
Francisco ir 198 kp. Oak
land.

Po 3 naujus narius gavo: 
2 kp. So. Boston; 4 kp. 
Portland; 9 kp. Norwood; 
16 kp. Jersey City; 25 kp. 
Baltimore; 86 kp. Chicago; 
92 kp. Cicero; 94 kp. Ke
nosha; 106 kp. Ambridge; 
216 kp. Chicago; 185 kp. 
Richmond Hill ir 217 kp. 
Winnipeg.

Po 2 naujus darius gavo: 
6 kp. Montello; 11 kp. Wor
cester; 33 kp. Pittsburgh; 
43 kp. Wilkes Barre; 68 
kp. Hartford; 72 kp. Great 
Neck; 98-A kp.*Frackville; 
133 kp. Camden; 136 kp. 
Harrison - Kearny; 188 
kp. Detroit ir l$0 kp. Cle
veland.

Po 1 naują narį gavo: 13 
kp. Easton; 35 kp. So. 
Bend; 66 kp. Grand Ra-

Paterson; 109-A kp. Tole-, 
do; 132 kp. Tacoma; 142 
kp. Phila.; 147 kp. Brook
lyn; 150 kp. Chicago; 166 
kp. Stamford; 180 kp. Wil
merding; ir 219 kp. Forest 
City.

Viso naujų narių 1943 
metais gauta su pavieniais 
336. Galimas dalykas, kad 
daugiau gauta, bet už juos 
dar kuopos neprisiuntė 
duokles į centrą ir todėl 
nežinome apie juos. Kana
doj gavo 100 naujų narių. 
Pasitikime, kad ir ateityj 
visos kuopos ir nariai pasi
rūpins gauti daugiau- nau
jų narių. Pereitų metą bu
vo labai gera knyga, šiemėt 
taip pat.

Nauji nariai, įstoję į 
Draugiją, kurie moka $1.- 
50, tai gaus visus šių me
tų “šviesos” riumeriūs it 
šių metų labai svarbią kny
gą iš liėtūvių istorijos ir 
kovų prieš vokiečius už- 
pūolikus — “Didysis Lietu
viu Tautos Priešas.”

Nariai, kurie nori gauti 
ir 1942 riletų labai svarbią 
knygą apie Ariieriką — 
“AmėHkoš DeihokratijoS 
Steigėjai”, tai jie pasimo
ka $2. Tokia privilegija yra 
itk Draugijos nariams ir į 
ją stojantiems. Taip tris dvi 
knygos kainuos $3.

D. Sf. šrildtiiskas, 
ALDLD ČK Sekretorius. 
46 tėti E^ck Si., 
Brooklyn, N. Y.
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Baisenybes Nacių 
Nelaisvėj

Kaip žvėriškai hitlerinin
kai atsineša linkui paverg- 

apie tai jau 
daug kartų buvo rašyta. 
Negeriau jie atsineša ir lin
kui karo belaisvių. Du So
vietų Sąjungos piliečiai, lei
tenantas F. Kozučenko il
gy dy to jas K. Vurikin pabė
go iš nacių belaisvės ir pa
teikė daviniu Raudonosios 
Armijos organui “Krasna- 
ja Zvezda”. Daktaras K. 
Vurikin buvo Municho kon
centracijos kempėj, o leite
nantas F. Kozučenko — 
Tzelamelis kempėj.

— Liepos 13 dieną, pe
reitais metais, — sako lei
tenantas Kozučenko, —mes 
kartu su 1,000 kitų karo be
laisvių buvome sukimšti į 
tavorinius vagonus Kre- 
menčugo stotyj ir išvežti į 
Vokietiją. Aš ir daug kitų 
belaisvių buvome ligoti — 
sužeisti. Kelyj keturi iš 42- 
jų buvusių vagone mirė ir 
jų lavonai paliko gulėti, iki 
mus pristatė į paskirtą vie
tą, tai yra, iki liepos 28 die
nos.

Vokietijoj mus nuvarė į 
belaisvių kempę. Kempė, tai 
spygliuotų tvorų užtvarai, 
kaip koki gurbai, į kurių 
kiekvieną suvaro 200 belai
svių. Visi tie gurbai atski
ri viens nuo kito. Belais
viams atskirų gurbų griež
tai uždrausta kalbėtis arba 
turėti bent kokį ryšį. Pati 
gi belaisvių kempė aptver
ta nuo 3-jų iki 10 eilių 
spygliuotų tvorų. Visi be
laisviai verčiami dirbt, taip 
mes nuo 5-tos valandos ry
to iki 5-tos vakaro kasėme 
pagrindį bombardavimų su
griauto audimo fabriko. 
Kasdien nacių sargyba pa
darydavo pas kiekvieną 
smulkmenišką kratą. Nieko 
iš tau priklausomų daiktų 
nevalia išsinešti iš kempės. 
Vieną karo belaisvį nušovė 
vien už tai, kad jis atsisakė 
atiduoti kišenines šukeles.

Maistas baisus! Pusry
čiams: “ersatz” (dirbtinos) 
kavos puodelis, be cukraus 
ir be duonos; pietums—di- 
šė prastos sriubos, taip pat 
be duonos, o vakarienei 100 
gramų (apie 4 uncijos) 
duonos ir tokios pat kavos, 
kaip ryte.

Prasidėjo ligos. Ten nėra 
jokios medicinos ir medika
lės pagelbos. Į pirmas 20 
dienų 300 karo belaisvių 
mirė iš 1,000, kurie buvo 
atvežti iš Kremenčugo.

Nacių sargyba muša be
laisvius be jokios priežas
ties. Ryto 4-tą valandą be
laisvius prikelia ir prasi
deda vardošaukis. Bent ku
rį, jeigu nors sekundą pa
vėlavo, tai' sargai žiauriai 
muša. Prie darbo irgi mu
ša. Policininkai - sargai 
vienoj rankoj turi šautuvą, 
b kitoj nagaiką ir abu gin
klas naudoja. Sargas, var
du Diėtričh, nužudė tris 
mano draugus, kurie nega
lėjo eiti į dalbą iš priežas
ties ligos. Jis keikė, koliojo, 
spardė juos ir šautuvo 
kambliu mušė iki mirties.

Kiekvienas belaisvėj jau
čiasi žuvęs, nes neita vilties, 
kad ištaikytų tas baisias 
sąlygas. Tik laimingas liki
mas išgelbėjo manę nuo 
mirties. Iš Municho naciai 
pasiuntė mus į frontą sta
tyti fortifikacijas. Keli iš 
mūs. pasinaudojome fronto 
artumu ir laimirigai pabė- 
gortie.

Diktatas Vurikinas pa
sakojo: Birželio 6 dieną,

kartu su kitais karo belais
viais paėmė mus iš Kursko 
kempės ir išvežė į Vokieti
jos gilumą. Kelionėj išbu
vome 11 dienų ir naktų. 
Mane ir karo tarnyboj bu
vusią vieną Sovietų moterį 
atvežė į kempę, kur mes 
radome daug Sovietų pilie
čių po prievarta atvežtų 
sunkiems darbams.

Viskas ten priminė vergų 
rinką. Automobiliai važia
vo vienas paskui kitą. Daug 
vokiečių atvažiavo kartu su 
savo žmonomis pirkti be
laisvius. x Kupčiai pirm nu
pirkimo iščiupinėjo rankas, * 
muskulus, kaip tik vergų 
rinkoj. Mane pasirinko ma
žo fabriko savininkas iš 
Tzelamelis, 280 mylių at- 
stoj nuo Berlyno. Mane ir 
kitus tokius pat patalpino 
mažame skiepo kambaryj. 
Mūsų darbas buvo 14-ka 
valandų į parą.

Darbą pradėjome ryte 7- 
tą valandą, 9-tą valandą 
duoda dirbtinos kavos pus
ryčiams, be cukraus ir be 
duonos; pirmą valandą di- 
šę prastos sriubos ir 4 un
cijas duonos.

Kada baigiame 14-kos 
valandų darbo dieną, tai 
dar dvi valandas turime 
dirbti savo lindynės užlai
kymui... Su mumis elgėsi, 
kaip su kokiais darbo gal
vijais. Jeigu vieną minutę 
pavėlavai prie darbo, tai 
gausi botagu. Jeigu, prižiū
rėtojo supratimu, tavo dar- • 
bas neatliktas gerai, tai jis 
ir vėl muša nagaika. Jeigu 
nesupranti, ką jis sako, o 
sako vokiškai, tai ir vėl ta
ve, spardo ir muša.

Sovietų Sąjungos civiliai 
piliečiai, kurie po prievar
ta atvežti į Vokietijos gilu
mą dirbti, taip pat lygiai 
persekiojami, kaip ir karo 
belaisviai. Kurie suserga, 
tai siunčia juos atgal į Ru
siją be jokios medikalės 
pagelbos. Kai kurie, norėda
mi ištrukti iš tų sunkių 
darbų, patys save amžinai 
sužeidžia. Taip vienas tiks
liai įkišo rankos pirštus į 
mašiną, o vienas jaunuolis 
kirviu nusikirto kojos padą, 
kad galėtų ištrukti iš tos 
nacių vergijos.

Aš patsai nurijau didelį 
kiekį kofeino, nuo kurio la
bai susirgau. Bosas kaltino 
mane, kad aš platinu ligas 
tarpe belaisvių. Baisiai mu
šė. Bet kelios dienos po to, 
mane ir dar vieną ligotą 
moterį išvežė atgal į nacių 
okupuotą Sovietų Sąjungos 
dalį. Atvežė į Stalino mies
tą, kur aš pasinaudojau 
proga artumu fronto ir pa
bėgau į Sovietų pusę.

Taip nupiešė nacių be
laisvės baisenybes žmonės, 
kurie ištruko iš tos nelai
mės. Jie sako, kad nei vie
nas belaisvis neturi vilties 
išlikti gyvas, jeigu greitai 
jie nebus išlaisvinti.
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War Needs Money—YOURS!

Thls war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — evęry hour 
counts. Buy United Statai 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY.

ypaciai.su
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TOMO JEFFERSONO GIMTADIENIO 200 METŲ 
SUKAKTIS IR MŪSŲ LAIKAI

Laisvę mylintieji ameri
kiečiai šią savaitę su dė
kingumu mini 200 metų 
sukaktį nuo Tomo Jeffer- 
sono gimtadienio.

Jeffersonas buvo idėjinis 
demokratijos vadas kovoj 
dėlei Amerikos nepriklau
somybės nuo priespaudin- 
gos anų laikų Anglijos ka
raliaus valdžios.

Laimėjus amerikiečiams 
revoliucinį karą ir įsteigus 
laisvą respubliką šiame že
myne, jis vėl turėjo sunkiai 
kovoti, kad apgint žmonių 
laisvę nuo naujų, vidujinių 
pavojų ir sutvirtint demo
kratinės santvarkos pa
grindus. Nes savanaudžiai, 
pelnagrobiai, prekybos ka
pitalistai ir stambieji že
mės ir vergų savininkai pa- 
simojo išplėšti liaudžiai tei
ses ir patys vieni viešpa
tauti, o buvo net ir tokių 
gaivalų, kurie stengėsi iš 
naujo pajungt šią šalį An- 
glijai.

Jeffersono parašyta, o 
Jungtinių Valstijų kongre
so 1776 metais priimta, 
Nepriklausomybės Deklara
cija (pareiškimas) yra ker
tinis Amerikos demokrati
jos akmuo. Toj Deklaraci
joj pabrėžta pamatinės 
žmonių teisės — lygybė vi
suomenėje ir valdžios aky
se, laisvė ir laimės siekimo 
teisė, o jeigu kur bet kokia 
valdžia pradėtų tas teises 
mindžioti, tai “žmonės turi 
teisę pakeisti arba pašalin
ti ją ir įsisteigti naują val
džią, paremiant jos pama
tus tokiais principais ir su
organizuojant jos jėgas to
kiu pavidalu, kurie atrodo 
jiems geriausiais pasiekti 
saugumo ir laimės.”

Daugiausiai per Jeffer
sono ir jo draugų pastan
gas buvo priimtas ir Teisių 
Bilių (sąrašas) 1791 me
tais, kaipo pirmieji Jungti
nių Valstijų Konstitucijos 
pataisymai. Teisių Bilius 
užtikrino religijos laisvę ir 
spaudos žodžio ir susirinki
mų laisves, asmens apsau
gą nuo sauvališkų kratų, 
prisiekdintųjų *teismą ir už
draudė perdaug aukštus 
užstatus (belas) ir peržiau- 
rias bausmes.

“Jeffersono principai yra 
laisvosios visuomenės nuo
statai taip savaime aiškūs, 
kad nereikalauja jokių įro
dymų,” sakė didysis prezi
dentas Lincolnas.

Tautos Vienytojas ir 
Tarptautinis Demokratas

Taip senai Jeffersono pa
skelbtos pilietinės laisvės, 
tačiaus, dar ir šiandieną te
bėra tokios jaunos, kad vis 
dar turime jas ginti nuo 
Diesų, Fr. Biddle’ių ir hoo- 
verinių politikierių, kurie 
šiais karinio krizio laikais 
ardo tautinę amerikiečių 
vienybę, bemedžiodami rau
donąsias raganas ir begąs
dindami raudonaisiais bau
bais.

Ne taip elgėsi Jefferso
nas. Jis mokė tautinės vie
nybės prieš bendrąjį priešą, 
nežiūrint politinių skirtu
mų, ir telkė visų amerikie
čių jėgas stiprint ir tobu- 
lint demokratinį šios respu
blikos gyvenimą.

Jeffersonas sakė: “Jeigu 
barbarizmo ir despotizmo 
debesys net vėl užtemdytų 
Europos mokslą ir laisves, 
ši šalis tebėra, kad išlaikyt 
ir atsteigt europiečiams 
šviesą ir laisvę... Lieps
nos, kurios buvo įžiebtos 
(Amerikoj) 1776 m. liepos 
4 d., ... sudegins despotiz

mo mašinas ir visus, kurie 
jomis dirba.”

Kaip tinka tie Jeffersono 
žodžiai ir šiam laikui, kuo
met Amerika išvien su ki
tomis Jungtinėmis Tauto
mis veda žūt-būtinę kovą, 
kad sudegint fašistinio des
potizmo inžinus, gręsusius 
visą žmoniją pavergti!

Jeffersonas sakydavo, 
jog prieš tironiją “mes tu
rime veikti kaip viena su
tartina eilė.” Jis nebuvo 
koks užpuolikų-pavergėjų 
užgerintojas, kaip kad šių 
dienų munichiečiai, kurių 
dar nemažai yra po Jung
tinių Valstijų vėliava.

THOMAS JEFFERSON

Jeffersonas buvo ne tik 
amerikinis, bet ir tarptau
tinis demokratas. Jam rū
pėjo viso pasaulio laisvė.

Jeffersonas pageidavo, 
kad visi pažangūs kraštai 
susiburtų į valstybių šeimą 
ir bendrai gintųsi nuo tiro- 
nų-užpuolikų.
Kovotojas už Negrų Lais
vę, Darbo žmonių Draugas

.Visą savo gyvenimą Jef
fersonas reikalavo panai
kint negrų vergiją ir suly
gini jų teises su baltųjų. 
Dar kaipo jaunas Virgini
jos kolonijos seimelio atsto
vas, jis siūlė suteikti ne
grams tūlas pilietines tei
ses. Jo siūlymas buvo at
mestas.

Jau į Nepriklausomybės 
Deklaraciją Jeffersonas į- 
rašė punktą prieš vergiją. 
Antrasis Kontinentalis 
Kongresas išbraukė šį pun
ktą.

Tai Jeffersono pastango
mis buvo pervarytas kong
rese tarimas, kad po 1800 
m. neturi būti jokios vergi
jos Šiaurvakarinėje Jung
tinių Valstijų srityje.

1808 m. Jeffersonas kai
po prezidentas ragino su
stabdyt prekybą vergais, iš
traukt “Jungtinių Valstijų 
piliečius iš žmogaus teisių 
laužymo, kuris buvo taip 
ilgai praktikuojamas ant 
nekaltų Afrikos gyventojų 
ir kurį uždrausti senai tro
ško mūsų šalies dora, gar
bė ir geriausi jos reikalai.”

Anot Jeffersono, tai ma
tydamas vergiją, jis net 
drebėdavo, “atsimindamas, 
jog Dievas yra teisingas.” 
Jis pranašavo, kad ilgainiui 
vergija bus nugriauta, jei 
ne dorinėmis ir proto jėgo
mis, tai kruvinomis prie
monėmis. Ir Columbijos 
.Universiteto istorijos pro
fesorius Allan Nevins dėl 
to rašo:

“Jeigu Jeffersono siūly

mai palaipsniui išlaisvint 
negrus būtų pavykę, tai gal 
būtų išvengta Civilio Ka
ro,” per kurį, galu gale, 
kruvinais būdais tapo pa
naikinta vergija.

Jeffersonas atjautė ne 
tik negrus vergus, bet ir 
baltuosius vargšus. Lanky
damasis Europoj, jis rašė 
laiškus, jog tenaitinis dar
bininkų skurdas slegia jo 
dvasią. Francijoj jis eidavo 
į valstiečių bakūžes pasi
kalbėti apie jų būklę, pa
žiūrėdavo, ką jie verdasi 
valgyti, ir sėstelėdavo ant 
jų lovų, tirdamas, ar jos 
tinka poilsiui. Paryžiaus 

parkuose jis kalbėdavosi su 
namų tarnaitėmis, kad su
žinot, ką joms gyvenimas 
reiškia. Taip daryt jis pa
tardavo ir savo draugams 
politikams.

“Visi darbo vaisiai turi 
priklausyti darbininkams,” 
tvirtindavo Jeffersonas.

Jis kovojo už ateivių tei
sęs, prieš Aukščiausiojo 
Teismo sauvalių ir neigė jo 
teisėjus, kurie elgėsi tar
tum nekarūnuoti karaliai.

Kaipo proto laisvintojas 
nuo bažnytininkų, Jeffer
sonas pirmutinis siūlė įs
teigti bendrąsias pasaulie
čių (svietiškas) mokyklas, 
kurios būtų visiem pilie
čiam bendrai palaikomos 
valstybės lėšomis.

Ir Jeffersono dvasia la
biau negu bet kurio kito iš 
Amerikos respublikos tėvų 
dvelkia geriausiuose Jung
tinių Valstijų prezidentuo
se nuo Lincolno iki Roose- 
velto.

Pirmieji Jeffersono 
žingsniai

Tomas Jeffersonas, gimęs 
1743 m. Virginijos koloni
joj, buvo sūnus stamboko 
žemvaldžio, bet stipraus de
mokrato. 17 metų sulaukęs, 
jis įstojo į William and Ma
ry Kolegiją, kurioje mokėsi 
dvejus metus. Kaipo stu
dentas, Jeffersonas parodė 
gabumus gamtos moksluo- 

I se, literatūroj, svetimose 
kalbose ir matematikoj. Pa
skui jis tapo advokatu ir 
turėjo gero pasisekimo; bet 
neužilgo Jeffersonas aplei
do advokatūrą, atsiduoda
mas politinei kovai dėlei 
Amerikos nepriklausomy
bės ir demokratijos.

1769 m. jis tapo išrinktas 
į Virginijos kolonijos sei- 

'melį, ir vienas iš pirmuti
nių jo veiksmų čia buvo su
manymas duoti kai kurių 
pilietinių teisių negrams 

vergams ir palaipsniui juos 
laisvinti.

Jeffersonas buvo išrink
tas į antrą ir trečią Ameri
kos kolonijų Kontinentalį 
Kongresą, 1775 ir 1776 m. 
Philadelphijoj. Antrasis 
Kont. Kongresas paskyrė 
Jeffersoną į komisiją Ne
priklausomybės Pareiški
mui pagaminti todėl, kaip 
sako John Adams, kad Jef
fersonas turėjo “garbę kai
po literatūros ir mokslo ži
novas ir gabus rašytojas.” 
Komisija pasirinko Jeffer
soną savo pirmininku. Jis 
ir parašė Nepriklausomy
bės Pareiškimą tik su kai 
kuriais antraeiliais Frank
lino ir Johno Adamso pa
taisymais.

Grįžęs Virginijon, jis dar
bavosi pagamint jai tinka
mą demokratinę konstituci
ją. Paskui Jeffersonas bu
vo išrinktas Virginijos gu
bernatorium, o 1783 m. į 
Jungtinių Valstijų Kongre
są. ’ 1

1785 m. Jeffersonas tapo 
Jungtinių Valstijų atstovu 
Francijai, kur matė ir 
Francūzų Revoliucijos išsi
veržimą. Nuo 1790 metų jis 
tarnavo kaip Jurgio Wash- 
ingtono valstybės sekreto
rius. Jeffersonas buvo žy
miausias respublikiečių 
(paskui demokratų) parti
jos vadas, kai kiti preziden
to Washingtono kabineto 
nariai buvo federalistai. 
1794 m. jis buvo laikinai 
pasitraukęs iš valdiško, bet 
ne iš politinio gyvenimo. 
Nes jis metėsi į naują kovą 
— gelbėti Amerikos demo
kratiją nuo naminių prie- 
šų-federalistų.
Didžioji Jeffersono Kova 
Prie Federalistus, už Res

publikos Gyvybę
Tai buvo nepaprastai sun

ki, įveržta ir ilga kova, 
kaip ir antras, visuomeni
nis karas Amerikos laisvei 
atsteigti ir jos nepriklauso
mybei apginti.

Visų pirma, todėl, susipa
žinkime su pavojingais ir 
galingais priešais-federalis- 
tais, kuriuos Jeffersonas ir 
jo sandarbininkai turėjo 
parblokšti, kad užtikrinti 
gyvybę demokratinei Ame
rikos respublikai.

Federalistai buvo banki
ninkų, pirklių kapitalistų ir 
didžiųjų žemės savininkų 
partija, vadovaujama aris
tokrato Aleksandro ;Hamil- 
tono. Jie palaikė glaudžius 
ryšius su Anglijos kapitalu, 
kuris davė jiem gausių pa- 
skolų-kreditų ir kitų biznio 
lengvatų.

Prie federalistų buvo pri
sišlieję ir ponai toriai, ku
rie rėmė Angliją tuo laiku, 
kai Amerikos patrijotai per 
septynerius metus krauju 
ir prakaitu kovojo už savo 
krašto nepriklausomybę 
nuo Anglijos.

Ko Federalistai Norėjo?
Federalistai. stengėsi pa

tys vieni viešpataut, at
imant liaudžiai politines ir 
demokratines teises. Jie 
baisiai neapkentė Francijos 
Revoliucijos, prasidėjusios 
1789 metais.

Federalistai pritarė Ang
lijos karui prieš Franci ją 
1793 m. Jie spjovė ant to, 
jog Franci)a taip daug pa
dėjo Amerikai laimėt revo
liucinį karą prieš Angliją. 
Federalistai flirtavo su An
glija, nepaisant, kad anglų 
valdžia vėl pradėjo j ieškot 
priekabių prieš Jungtines 
Valstijas. , • _ .

Hamiltonas su savo fede- 
ralistais tiksliai stengėsi 
įtraukt šį kraštą į karą 
prieš Franci ją ir padėt an
glam sumušt francūzus. 
Federalistam buvo visai pa
keliui, kad Anglija mėgino 
išprovokuot amerikiečius 
karan prieš Franci ją.

Federalistai taip toli at
gal nuėjo, kad viešai pradė
jo neigti pačią Amerikos 
respublikinę santvarką, 
garbino monarchiją ir fak- 
tinai piršo įvest karaliaus 
valdžią Jungtinėse Valsti
jose. Iš esmės hamiltonie- 
čiai-fede ralistai ir buvo 
monarchistai, respublikos 
priešai.

Tačiaus jie, apgaudinėda
mi minias, dėjosi respubli
kos gelbėtojais ir savo laik
raščiuose, viešuose susirin
kimuose, kongrese ir visuo
se kampuose plūdo Jeffer
soną ir jo demokratus, ap
šaukdami juos anarchistais, 
“Francijos apmokamais 
agentais,” doriniais supu
vėliais, religijos ir šeimos 
priešais, jakobiniečiais 
(reiškia, kairiaisiais Fran
cijos revoliucijonieriais).

Hamiltono federalistai 
gąsdino Amerikos minias, 
kad, girdi, tie Jeffersono ir 
jo draugų vadovaujami 
“raudonieji respublikiečiai” 
sukilsią, sudeginsią visas 
bažnyčias, atimsią iš ame
rikiečiu žmonas ir dukteris 
ir visiem vyram lygiomis 
padalinsią, užgrobsią visą 
jų nuosavybę, įvesią govė- 
dų teroro viešpatavimą, 
maišatį ir kitokias baiseny
bes ir taip, girdi, sunaikin
sią šią šalį.

Tokiais šmeižtais, riks
mais ir melais laikinai pa
vyko federalistams taip nu
gąsdint daugelį ir beturčių, 
gerų, bet tamsių žmonių, 
kad po Washingtono buvo 
išrinktas prezidentu fede- 
ralistas John Adams 1796 
metais.

Jeffersonas, daugiausia 
po Adamso gavęs balsų,tapo 
vice-prezidentu, pagal tuo
metines rinkimų taisykles.

Jeffersono Išvystyta 
Masinė Kova

Kongrese vyravo federa
listai, “parsidavėlių šaika,” 
kaip juos vadindavo Jef
fersonas. Išnaudotojai pirk
te pirko iš jų įstatymus 
savo pelnui ir galiai prieš 
dauguomenę. Jie nuolat 
dergė respublikinę Franci- 
ją ir papėdžiavo Anglijai, 
kuri rengėsi iš naujo užpul
ti Ameriką. Jeffersonas ir 
jo draugai gynė liaudies 
reikalus ir rėmė revoliucinę 
Francijos vyriausybę. Jis 
sakė, kad Franci j a su savo 
laisvės, lygybės ir brolybės 
obalsiais kovoja už tas pa
čias idėjas, už kurias ame
rikiečiai kariavo prieš An- 
gliją-

Jeffersonas teigė, jog 
Francijos Respublika' yra 
natūralė Amerikos sąjun
gininkė, kuriai turime pa
dėt atsilaikyt prieš Angli
jos karalių. Nes jeigu An
glija išvien su kitomis ka- 
ralijomis sumuštų Franci- 
ją, tuomet šturmuotų 
Jungtines Valstijas.

Akivaizdoje gręsiančios 
respublikai pragaišties, 
Jeffersonas metėsi mobili
zuoti minias prieš atgalei- 
vius. Tuo tikslu jis su Ma- 
disonu įsteigė laikraštį 
“National Gazette,” pats 
rinko jam skaitytojus ir ra
gino savo bendrus laikraštį 
platint. Miestuose ir mies
teliuose jis su savo drau
gais suorganizavo ištisą 
tinklą Demokratinių Drau
gijų bei kliubų; į tas drau
gijas sutraukė didelį skai

čių dailidžių, šiaučių, spau
stuvių darbininkų, mecha
nikų, farmerių, profesiona
lų — daugiausiai gydytojų 
ir advokatu ir demokrati
nių žmonių iš smulkiosios 
buržuazijos. Per laikraštį, 
per brošiūras ir lapelius ir 
per tas draugijas šimtai 
tūkstančių piliečių buvo su
pažindinta su grūmojusiais 
šaliai pavojais ir sumobili
zuota balsuot rinkimuose 
tik už respublikai ir laisvei 
ištikimus žmones.

Teroro Įstatymai
Dėl tokios jeffersoniečių 

veiklos visiškai pašėlo reak
ciniai gaivalai Kongrese ir 
1798 metais išleido žiau
riuosius Įstatymus prieš 
Ateivius ir Maištininkus, 
kad teroru sunaikint demo
kratinį judėjimą, vadovau
jamą Jeffersono, Madisono, 
Clintono ir kitų. Vien tik 
už federalistų valdžios pa- 
kritikavimą tie įstatymai 
skyrė dvejus metus kalėji
mo ir $2,000 piniginės bau
dos. Demokratiniai redak
toriai, spaustuvinin
kai ir kalbėtojai buvo 
akių plotu areštuoja
mi, susirinkimai ardomi; 
suimta net kongresmanas 
M. Lyons. Federalistų su
burtos govėdos užpuldinėjo 
ir daužė demokratines 
spaustuves; mušė, žalojo 
kiekvieną žinomą federalis
tų priešininką.

Ateiviai buvo aklai per
sekiojami ir suvaržyti kaip 
kokie kaliniai. O kai kurie 
federalistai reikalavo net 
visai atimt sveturgimiams 
teisę įsipilietint.

“1800 Metų Revoliucijos” 
Laimėjimas

Artėjant 1800 metų pre
zidentiniams rinkimams, 
federalistai, turėdami val
džios vadeles savo rankose 
ir po tokio teroro prieš de
mokratines jėgas, tikrai ti
kėjosi laimėti, bet prakišo. 
Prezidentu tapo išrinktas 
Jeffersonas. Laimėjo demo
kratinės minios. O tai buvo 
toks svarbus laimėjimas, 
kad Jeffersonas tuos rinki
mus vadino “mūsą 1800 
metų revoliucija”
Sąmokslai prieš Respubliką

Bet vidujiniai priešai, tų 
laikų penktakoloniečiai, bu
vo dar pusėtinai stiprūs ir 
labai pavojingi. Juk vice
prezidentu tapo išrinktas 
išdavikas - sąmokslininkas 
Aaron Burr, kaipo dau
giausiai po Jeffersono ga
vęs balsų.

Burr buvo padaręs są
mokslą ginkluotu sukilimu 
nugriauti respublikos val
džią arba atplėšti pietiniai- 
vakarinę Jungtinių Valsti
jų dalį ir įsteigti ten sau 
atskirą valstybę.

Naujojoj Anglijoj veikė 
kita sąmokslininkų bendri
ja, “Essex Junta,” kuri 
stengėsi atskelt Massachu
setts ir aplinkines valstijas 
nuo Jungtinių Valstijų Re
spublikos. Tokiuose sąmok
sluose dalyvavo visa eilė 
paskilbusių reakcinių poli
tikų, kaip kad G. Cabot, 
Gouv. Morris ir kt.

Prezidentas Jeffersonas 
tuojau ėmė ardyti tuos są
mokslininkų lizdus, o kai 
paskui tapo išrinktas ant
rai prezidento tarnybai, jis 
areštavo ir patį Burrą kaip 
šalies išdaviką.

Tokiu būdu Jeffersonas 
laimėjo antrą, lemiamąjį 
mūšį ir apgynė savo krašto 
laisvę, nepriklausomybę ir 
čielybę. O tas pergales jis 
laimėjo todėl, kad atstova
vo tikruosius liaudies rei
kalus, pasitikėjo minių jė
gomis ir mokėjo jas mobili
zuoti.

Tarptautinis Demokratas
Ne tik amerikinis, bet ir 

tarptautinis demokratas, 
Jeffersonas sakė:

“Tautų teisė savarankiš
kai valdytis tai yra vado
vaujamoji mano žvaigždė.” 
Jis džiaugėsi, kad rusai su
mušė užpuoliką Napoleoną, 
tautų vergėją.

Nors tuo laiku Anglija 
vėl buvo užpuolus Jungti
nes Valstijas, vis tiek Jef
fersonas pageidavo, kad 
anglai atremtų Napoleoną, 
“net jeigu dėl to ir ilgiau 
turėtų nusitęst mūsų karas 
su Anglija.”

Jeffersonas suprato, kad 
jeigu Napoleonas būtų nu
kariavęs Rusiją ir Angliją, 
tai būtų gręsęs pavojum 
Amerikai.

Jeffersonas stojo už 
Amerikos sąjungą su viso
mis pažangiomis, taikiomis 
šalimis, matydamas tame 
apsaugą pačiom Jungtinėm 
Valstijom. Jis jau tada 
įžiūrėjo bendrus Amerikos 
reikalus su Rusija ir 1809 
m. rašė: “Abidvi šios šalys 
pamatiniai yra taikios, ir 
mes turime bendro reikalo 
taikai palaikyti.”

Tokius tarptautinės poli
tikos dėsnius Jeffersonas 
skelbė pirm pusantro šimt
mečio, bet jie ir šiandien 
tinka Jungtinių Tautų ko
voje prieš fašistų Ašį, tuos 
užpuolikus-vergėjus.

V. T,

WILKES-BARRE, PA.
Iš LLD 43 Kuopos 

Susirinkimo
Susirinkimas įvyko balan

džio 4 dieną. Narių atsilankė 
mažai, nežinia, dėl kokios 
priežasties. Pasirodo, kad mū
sų nariai nesirūpina savo or
ganizacijos susirinkimais. Tai— 
blogas dalykas. Bet vienok 
šiame susirinkime tapo nutar
ta gerų dalykų. Paaukota $10 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui ir $10 Sovietų medikalei 
pagalbai. Tai buvo auka iš 
pereito kuopos parengimo 
“Pusseserė Salomėja” pelno. 
Kuopa vėl nutarė surengti sil
kių vakarienę, kurios pelnas 
bus skiriamas tiems patiems 
reikalams.

Ta silkių vakarienė įvyks 
balandžio 18 dieną, Lietuvių 
Progresyvių svetainėje, 325 E. 
Market St.

Gerbiami lietuviai ir lietu
vaitės, kaip vietiniai, taip apy
linkės, yra kviečiami dalyvau
ti šiame parengime. Mums yra 
žinoma ir matoma, kad kitos 
kolonijos smarkiai darbuojasi 
ir dideliai remia demokratiš
kas šalis prieš užpuolikus. Tai 
ir mes negalime ramiai mie
goti ir laukti, kad kiti iško
votų už mus. Mes turime nors 
kiek prisidėti ir pagelbėti mū
sų kovotojams, kurie kovoja 
prieš fašizmą. Turime prisi
dėti nors su aukom. Jūsų at
silankymas į šį parengimą bus 
labai naudingas. Praleisite 
linksmai laiką ir paremsite 
taip svarbų reikalą.

Įžanga į parengimą visiems 
veltui. Prasidės 4 vai. po pie
tų.

Svečias iš Kariuomenės
Draugės Radzevičienės sū

nus yra parvykęs iš kariuo
menės ant 10 dienų. Jis tar
nauja South Carolinoj armijos 
tankų skyriuje. Yra įstojęs 
liuosnoriai. Jis įstojo ne tik 
karo laiku, bet pilnai tarnys
tei. Jeigu karas baigtųsi ir 
greitu laiku, jisai turėtų išbū
ti kariuomenėje pilną laiką.

Jaunuolis Radzevičius yra 
labai patenkintas tarnyba. Dar 
tik aštuoni mėnesiai, kaip ka
riuomenėje, ale jau pakilęs 
pora laipsnių ir tikisi, kai ki
tą kartą parvyks pasisvečiuoti, 
bus dar vienu laipsniu pakel- J 
tas.

Šeimininke,
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MAINE VALSTIJOS ŽINIOS
$2,500 Atidavė už Du Doleriu. 
—Briedžiai Gimdė ant Gele

žinkelio ir Žuvo
Ansone slovakas F. Fencek, 

krauna malkas iš troko savo 
kieme. Du svetimi vyrai prisi
artino ir vienas prabilo: “Ar 
jūs slavas?” “Taip,” atsakė 
Frankis. Antras vėl pridūrė: 
“Tai ir mes slovakai. Tur būt, 
puiki laimė suvedė mus į krū
vą it brolius.”

Na ir taip skubiai šoko į 
talką abudu prie rąstų iškro
vimo iš vežimo ir taip stebė
tinai greit darbą užbaigė, kad 
Frankis, kaipo pavyzdingus 
talkininkus, pakvietė į stubą 
ir jo žmona pagamino pietus, 
dar ir išsigerti davė. Tuomet 
“svečiai” ėmė pasakoti apie 
slovakų kytrumą ir puiky
bę... Dar pradėjo klausinėti, 
kiek Frankis uždirba ir ar 
pulką vaikų turi; kiek į banką 
pinigų gali padėti į mėnesį, ir 
t.t. Tada malkų savininkas 
linksmai atsakydamas dar ir 
banko knygutę parodė su $2,- 
500.

Po tam “svečiai” išsivedė F. 
ant “špaciero” pavaikščioti. 
Ve čia, vėl sutiko “sportišką 
poną,” kuris sakė, kad jo tė
vas čia gimęs ir kontraktorium 
buvęs Chicagoje, ir mirdamas 
palikęs 75,000 dol. dėl šio 
miestelio gyventojų. Tik bėda, 
kad jis nežinąs tų žmonių.

Tuomet minėti “svečiai” 
tuoj perstatė Frankį, kaipo se
ną ir “spravedlyvą” Ansono 
gyventoją. Pagaliau “turčius” 
sakė šiaip: “Gal tamsta pa
dalinsi mano tėvo paliktus pi
nigus miestiečiams?”

čia Franas, su šypsą pa
skendęs linksmybėj, sušuko: 
“Taip, ponas, aš paryšiu!”

Dar vėl “ponas” pridūrė 
taip: “Nėra galima duoti to
kią krūvą pinigų tokiam, ku
ris negali parodyti savų apie 
tris tūkstančius...” Vėl “sve
čiai” staigiai kirto: “Jis gali 
parodyti 2,500 dolerių...” 
Tada liepė Frankį eiti į banką 
ir atnešti pinigus.

Slavas taip ir padarė. Tuo
met visi keturi nuvažiavo miš
kan ir poniškas žulikas paė
mė iš Frankio $2,500 ir “$75,- 
000” ir taip sykiu “įdėjo” į 
baksą ir užrakino, sakydamas: 
“Dabar grįžk namo ir po va
karienės atidaryk šį ‘ban
ką’. . .”

Po tų ceremonijų slovakas 
atsisveikinęs su trim apgavi
kais ir su savo sunkiai pelny
tais pinigais — vyko atgal. 
Tik be “svečių”... Manyda
mas už 70,000 dol. statyti baž
nyčią. Mat, čia slavai ir fran- 
cūzai skiepe meldžiasi. O $5,- 
000 pragerti... Vienok, ati
daręs baksą, rado tik pundą 
laikraščių, sukarpytų į kaval- 
kus, panašius į dolerines bu- 
maškas ir iš abiejų pusių po 
tikrą dolerį. Vadinasi, už du 
doleriu atidavė 2,500 dolerių!

Pagaliaus aš paklausiau jo: 
Kam taip mėtote savo grašius 
dėl latrų ? Patylėjęs, verkda
mas atsakė taip. Mat, aš mis- 
lijau gerą dėl bažnyčios, bet 
dievas ant šuns uodegos nune
šė pinigus ir puikią mintį. . .

Visokio kalibro monelninkų 
yra, tad reikia saugotis.

* • " • •
Iš Madison Dėdės Šamo ka

riuomenėj tarnauja 352 ka
riai ir 3 iš jų jau žuvę. Iš 
Anson yra armijoj 108 jau
nuoliai. Iš North Anson apie 
60 ir du dingę. No. Starks 
tik 16 karių. Iš Embden vos 
13 vyrukų. Iš New Portland 
77 kariškiai. Tai už laisvę ka
riautojai prieš barbarizmą, 
Hitlerio bei Mikados niekšy
bę... Beja, vienas karys, J. 
L., tarp kitko, rašo laiške: 
Čia yra jau virš savaitės tikrų 
rusų kazokų. Tai velniškai 
miklūs ir puikiai išrodo rusiš
kuose čebatuose ir mundiero- 
je...

Bal. 1, tarpe . Oakland ir 
No. Belgrade traukinys užmu
šė du didelius briedžius: kar
vę ir bulių, šalia briędienėą

ir mažiukas briedukas buvo, 
tik gimęs, negyvas. Jautis 
briedis da buvo gyvas, tik ko
jos skaudžiai sužalotos, paeiti 
negali... Sakoma, mėsa bus 
atiduota dėl valdiškos pagal
binės įstaigos. . .

Asmuo man sakė: Gal brie- 
dė apsibriedžiavo ant geležin
kelio. Briedis jai gelbėjo ir 
traukinio šviesos apakinti žu
vo... Gal gyvulys sirgo gim
dymo liga ir negalėjo pasikel
ti ?

New Portland apylinkėje 
ūkininkavo L. Kovalski, sako
ma, vokiškas lenkas. Turėjo 
medžio dirbtuvėlę. Dar laiky
davo daug vištų. Rudeniop 
subatomis ir nedėliomis pas jį 
visokie sportai vykdavo tų 
vištų šaudyti. Iš tokio šaudy
mo jis gerai pelnydavo. . .

Tūli pasakoja, būk jis už- 
siimdavęs šnipinėjimu dė na
cių. Lietuvaitė L. S., ten dir
bus, sakė, kad L. K. iš nak
ties dingo it kamparas butely
je. Visi drabužiai liko ūky
je. . . Jau keletas mėnesių kai 
jo nėra. . . Kur jis?

Čia šią žiemą per daug 
stirnų yra, net po 10 būryje 
bėgioja. Tarpe Solpn ir Bing
ham miestų viena stirna tokia 
balta buvo būryje. Starks ir
gi stirnom apgultas.

Kitą sykį parašysiu apie 
meškas ir vilkus nuotikių.

Jauna Mergaitė.

Binghamton, N. Y.
United Shoe Workers Unija, 

CIO, gali pasidžiaugti, kad ji 
laimėjo derybas ir naują kon
traktą darbininkams Truitt 
Shoe kompanijos dirbtuvėje. 
Tokį pranešimą padarė unijos 
Lokalo 141 prezidentas Verna 
Young. Unija pusėtinai laimė
jo. Kompanija sutiko įvesti 
šimto procentų unijines sąly
gas. O tas reiškia, kad tiktai 
unijistai galės toje dirbtuvėje 
dirbti. Darbininkai gaus dar 
penkias apmokamas šventes. 
Visi ginčai bus rišami arbitra- 
cijos keliu. Taipgi darbinin
kai gauna 10 nuoš. algų pakė
limą.

Dabar šita sutartis turi eiti 
į War Labor Board dėl užgy- 
rimo. Tikimasi, jog užgynimas 
bus gautas.

Fairbanks Valve kompanija 
ilgai neįsileido unijos į savo 
dirbtuvę. Pagaliau buvo pri
versta per National Labor Re
lations Board leisti darbinin
kams nusibalsuoti. Ir pasek
mės tokios, kad didelėje dau
gumoje darbininkai balsavo 
už uniją. Ant baloto buvo dvi 
unijos—viena CIO, kita Fede
racijos. CIO unija United El
ectrical, Radio and Machine 
Workers laimėjo dviejuose 
(lepartmentuose, o Federaci
jos unija vienam, būtent lie
jykloje. Koresp.

Naciai Negavo nė Bač
kos Maikopo Žibalo
Maskva. — Sovietų inži

nieriai ir darbininkai daro 
naujus gręžimus traukt ži
balą iš Maikopo ir Malgo- 
beko gilių versmių.

Vejami iš ten naciai, taip 
sugadino buvusius pragrę- 
žimus, kad pasirodė .lėng- 
viau iš naujo gręžti, negu 
anuos panaujinti.

Vokiečiai buvo atsigabe
nę būrius savo inžinierių ir 
technikų išnaudot Maikopo 
ir Malgobeko žibalą, bet 
per pusę metų jie ten nega
vo nė vienos statinės žiba
lo. Nes ką tik hitlerininkai 
padalydavo, tai buvusieji 
sovietiniai žibalo darbinin
kai ir partizanai naktimis 
suardydavo bei sugadinda
vo. Vokiečiai išleido kelis 
milionus markių tam dar
bui, kuris nedavė jiem nė 
mažiausios naudos.

ŽINIŲ APŽVALGA
Vyrai ir Reikmenys Tunisijoj

Galima sakyti, kad viskas 
Tunisijoj eina gana gerai. Ge
nerolo Montgomery pulkai yra 
veteranai karo dykumose, mū
sų kareiviams pradžioje buvo 
labai sunku, bet po įveikimo 
vasario mėnesį, jie greitai iš
moko ir grįžo atgauti visą nuo 
jų atimtą žemę ir dar daugiau. 
Oficieriai, grįžę iš Tu nisi jos, 
praneša, kad ne tik mūsų vy
rai, bet ir karo reikmenysxpui
kiai išsilaiko. Mūsų M-4 tan
kas yra kuo puikiausias veiks
muose. Vokiečiai turėjo dides
nį, bet jis buvo keblesnis ir 
negreitas. Mūsų lėktuvai geri, 
taipgi — ypač Skraidančios 
Tvirtovės. P-40 visada pasek
mingas dykumų kautynėse, bet 
praeitais metais nebuvo toks 
geras Pacifiko veiksmuose, jis 
puikus Egipte ir Tunisijoj.

Jungt. Tautų. Jūreiviai
Tarp-alijantų vajuje daly

vauja britai, amerikiečiai, 
francūzai, kurie seka Giraud, 
ir francūzai, kurie remia. De 
Gaulle, ir dar vyrai tuzino ki
tų tautų — norvegų, olandų, 
graikų, Lotynų Amerikos, šie 
vyrai tarnyboje, kuri visiškai 
negarsinama, pavojun išstato 
gyvybes, bet negali kirsti at
gal—tai Jungt Tautų Preky
bos Laivyno vyrai. Be šių vy
rų negalėtume išlošti visuotiną 
k ar a. «■ -

Jų frontas baisiai neramus, 
kai kuriais laikais daug blo
gesnis, negu kitais, bet pra
ėjęs kovo mėnesis buvo blogas 
submarinų nuskandinimams. 
Ne blogesnis už kelius mėne
sius praeitų metų, bet gana 
blogas. Detalių negalima iš
duoti, nes priešas jų pagei
dauja. Nors daug laivų buvo 
nuskandinta, bet milžiniškas 
skaičius laivų, su karo reik
menimis, saugiai pasiekė pa-

skirtas vietas. Vokiečiai, ne
laisvėn paimti Tunisijoj, buvo 
nustebinti, kada matė Ameri
kos armijos milžinišką reikme
nų kiekį. Jie sakė, kad jų ra
dijas pasakė jiems, kad tas 
viskas buvo nuskandinta.

Kova Prieš Aukštas Kainas

Dabar, algos ir kainos lie
čia kiekvieną asmenį, kiekvie
ną žmonių klasę. Vetuodamas 
Bankhead Bilių, prezidentas 
pranešime pareiškė — “Dabar 
mes visi — ūkininkai, darbi
ninkai, prižiūrėtojai ir indėli
ninkai — turime suprasti, kad 
mes negalime pagerinti gyve
nimo sąlygas totalinio karo 
laiku. Iš kitos pusės, mes tu
rime pasiaukoti ligi karo pa
baigos. Bado nekęsime. Mums 
visiems bus pakankamai, jei
gu tik visi bandys perdaug 
neturėti. Ir prezidentas pa
brėžė, kad mes tik pradeda
me jausti totalinio karo bai
sias pasekmes. Vyrai, kurie 
lig šiol buvo linksmi ir pa
tenkinti, turi apleisti savo šei

mas, palikti gerai apmokamus 
darbus ir stoti į kariuomenę 
už $600 per metus, ir tik su 
mažu paskyrimu dėl jų užlai
komųjų žmonų ir vaikų. Mes, 
kurie liekame civiliniame gy
venime, produkuoti maisto ir 
reikmenų jiems, ir vis mažes
nį kiekį sau, neturime tarp sa
vęs ginčytis. pastangoj page
rinti arba net laikyti savo po
zicijas.”

Gal tą supranta mūsų jau
nuoliai Tunisijoj arba Naujo
joj Gvinėjoj. Bot gal daug 
žmonių čionai namie irgi tą 
supras.

Elmer Davis, Direktorius
Office of War Information.

Washington. — Žuvo 40 
jūrininkų su prekiniu Ame
rikos laivu, kurį fašistų su- 
bmarinas nuskandino arti 
Amerikos.

Maskva. — Smarkėja na
cių pasipriešinimai ore 
prieš Sovietus.

Angly Lakūnai vėl Bom
bardavo Ruhr Miestus

London. — Lengvieji An
glijos bombanešiai ir lėktu
vai kovotojai praeitą penk
tadienį dienos laiku ataka
vo vokiečių traukinius ir 
tūlus punktus Franci jo j, o 
sekančią naktį didieji ang
lų bombanešiai bombarda
vo Cologne, Duisburgą ir 
kitus karines pramonės 
miestus Ruhr krašte, vaka
rinėje Vokietijoje, kur me
tė bombas sveriančias net 
po keturis tonus.

Anglai nušovė žemyn ke
turis nacių lėktuvus, nepra
rasdami nė vieno iš savo 
pusės.

Palyginti nedidelė fabri
kinė Ruhr sritis yra apsta
tyta bent trimis tūkstan
čiais vokiečių priešlėktuvi
nių kanuolių, kaip teigia 
Anglijos lakūnai.

RAPORTAS JUMS
ir daugiau kaip 2,500,000 kostumerių 

Consolidated Edison Systemos
PER SIUOS METUS Consoli
dated Edison System Kompa
nijos teikė reikalingus aptar
navimus elektra, gesu ir garu 
daugiau kaip 7,000,000 gyven
tojų. *
DAUGIAU ELEKTROS UŽ 
MAŽIAU PINIGŲ. Elektros 
vartojimas kariniams reika
lams išlygino apribojimus ki
tose srityse kas liečia kilo- 
watt-valandas, bet ne visai • iš
lygino kas liečia dolerius. To 
pasėka 1942 m. buvo tokia, 
jog šios Systemos Kompanijos 
pardavė daugiau elektros ne
gu kada pirmiau, bet už ma
žiau pinigų.

MAŽIAU ŽMONIŲ TEDIRBA. 
Šiandien 3,064 Consolidated 
Edison darbininkų - tarnautojų 
yra išėję karan. Ir mūsų tar
nybos vėliava turi devynias 
auksines žvaigždes. Iki 1942 
m. pabaigos vienas iš kiekvie
nų šešių pirmesniais metais 
mūsų samdytų tarnautojų ap
leido savo vietą—dauguma 'jų 
nuėjo j gimduotą savo šalies 
tarnybą ar į karines pramo
nes.

*

APTEMDOMAS. New Yorkas 
užsukinėjo savo šviesas 1942 
m. aptemdymams, užtemdymų 
pratimam, kariniams apriboji
mams. Skaičiuojama,, jog vien 
dėl šių priežasčių per metus 
mažiau parduota elektros 178 
milionais kilowatt-valandu, ar
ba prarasta mums $6,900,000 
įplaukų.

IŠLAIDOS AUKŠTYN — Ang
lies ir žibalo kainos 1942 m. 
buvo aukštesnės negu 1941 m., 
kaip kad ir kitųi reikalingų 
medžiagų kainos. Taip antai, 
anglis, kurią mes kūrenome 
elektrai dirbti, kainavo jau 
$5.45 tonui vietoj $5.21. Žiba
las vandeniniam gesui viduti
niai kainavo 3.84 centus ga
lionui vietoj 2.92 centų. Kurui 
mes 1942 m. viso išleidome 
$35,200,000, o 1941 m. $32,- 
000,000.

ŽYMIEJI DALYKAI METINIAME MŪSŲ RAPORTE DALININKAMS

Algomis išmokėta. $75,225,000
(įskaitant pensijas atsitarnavusiems)

$66,400,000

$64,327,000

$47,000,000

(čia įskaitoma anglis dirbimui elektros, geso ir garo, 
taip pat žibalas ir tokie rekmenys, kaip įvairios vielos)

Medžiagos, 
biz.niui vest

reikmenys ir reikalingi 
patarnavimai, iš kitų

Dalininkai (kurių pinigai išbudavojo 
šią nuosavybę) gavo nuošimčių už 
savo bonus ir dividendų už savo pir
maeilius ir paprastus Šerus ...............

Taksai—pinigai atidėti iš metų apy
vartos palaikymui vietines valstijinės 
ir federates valdžios ............................

Tai daugiausiai šiomis keturiomis 
srovėmis nuplaukė pinigai gauti per 
metų biznio apyvartą.

(Išmokėta paprastų šėių savininkam .“518,353,613 ; pir
maeilių šėrų—$10,021,325; bonų savininkams $17,-718,613)

jj: Kadangi į šių kompanijų fabrikus yra įdėta daugiau 
kaip $1,250,000.000, tai $47,000,000 išmokėti dalinin
kams sudaro mažiau kaip 4 nuošimčius per metus.

(Taksai federalei valdžiai buvo $23,608,000; N. 
.Valstijai $8,565,000 ir miestui1 $32,064,000)

KAIP MUSŲ PINIGAI 
BUVO IŠLEISTI 1942 M

MŪSŲ TAKSAI turi ateit iš 
dolerių, kuriuos jūs mhirns su
mokate. Praeitais metais 2472 
centai iš kiekvieno Consolidat
ed Edison gauto dolerio už 
gesą, elektrą ir garą buvo tak
sam išmokėta.

Mūsų taksai 1942 m. buvo 
$64,327,000. Iš tos sumos vien 
tik New Yorko Miestui teko 
$29,957,000 — užtektų. Polici
jos Departmentą per penkis 
mėnesius užlaikyti arba Gais
rininkų Departmentą beveik 
per 9 mėnesius, arba Miesto 
Parkus daugiau kaip per tre
jus metus užlaikyti.

*
ŽIBALAS KARUI. 194 3 m. 
viena Consolidated Edison Sys
temos Kompanija, New Yorko 
Garo Korporacija, atšaukė 279 
naujus kontraktus dėlei aptar
navimo garu daugiausiai todėl, 
jog nustota žibalas vartoti ku
rui. Tatai sutaupys daugiau 
kaip 50,000,000 galionų kūre
namojo žibalo per metus.

*
KAS MŪSŲ SAVININKAI? 
Jūs, jūsų draugai ir kaimynai. 
Consolidated Elison Šerus turi 
136,119 vyrų ir moterų, baž
nyčios, kolegijos, bankai, drau
dimo kompanijos, labdarybės 
ir valdiškos įstaigos. Vidutinis 
pirmaeilių šėrų savininkas tu
ri 70 šėrų, vidutinis paprastų 
šėrų savininkas turi 110 tokių 
šėrų.

NAUJAS KARINIS KOSTU- 
MERIS. Vienais aliumino fab
rikas, ką tik pastatytas mūsų 
apylinkėje, kada jis pradės 
pilnai naudoti elektrą, tai bus 
didžiausias pavienis kostume- 
ris iš visų, kokius tik turi bet 
kuri tokio aptarnavimo kom
panija ištisoj šalyj.

♦
ŠALUTINIAI PRODUKTAI 
KARUI. Dviejuose iš mūsų ge
so fabrikų mes atgriebiame 
žibalą dirbimui milžiniško dau
gio toluol’io — pamatinės TNT 
medžiagos — ir benzol'io orlai- 
viniam gazolinui ir dirbtinei 
gumai.

APYSKAITAPAJAMŲ

Operavlmo įplaukos ...................................... ....
Operavlmo įplaukų atskaitymai ...................

1942
$260,911,559

194,180,107

1941
$261,267,545

194,094,025
Operavimo įplaukos (pirm federally taksų nuo 
įplaukų) .............................................................. 66,731,452 67,173,520
Kitos įplaukos ar nuostoliai............................. 24,553
Bendros įplaukos (pirm federalių taksų nuo 
pajamų ji . . . >........................ .......................
įplaukų atskaitymai ...........................................

66,756,005 67,024,101
18,426,481 18,078,190

Grynos įplaukos (pirm federalių taksų nuo 
pajamų) .............................................................. 48,329,524 48,945,911
Federalism taksam nuo pajamų atidėta . . •16,840,000 15,025,000
Grynos įplaukos ................................................ 31,489,524 33,920,911

Remkime Antrųjų Kuro Paskolų—“Jie Atiduoda Savo Gyvybes—Jūs Skolinat Savo Pinigus.”
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

amunicijos sandėlius ir nutildė penkias baterijas prie
šų kanuolių ir mortirų.

Į pietus ntio Balaklejos (stovinčios į pietus nuo Char
kovo) įvyko atkaklių kautynių. Priešai pasmarkino 
spaudimą prieš mūsų kariuomenę, nežiūrint, kad jie nu
kentėjo nuostolių pirmesniuose mūšiuose.

Šį rytą vokiečiai mete į kautynes pulką savo pėstinin
kų, pėnkioliką tankų ir kelias motorizuotas kanuoles. 
Vokiečiai šioje fronto dalyje subūrė daugiau jėgų, ly
ginti su sovietinėmis jėgomis, ir tikėjosi užimt mūsų po

ziciją vienu smūgiu. Bet Sovietų kariuomenė per žiau
rius mūšius padarė didžiulių nuostolių priešams ir pri
vertė juos pasitraukt atgal.

Priešai darė ir daugiau atakų, bet jos taipgi nepavy
ko jiems. Per šias kautynes buvo sunaikinta septyni 
vokiečių tankai ir dvi motorizuotos kanuolės; užmuš
ta 300 priešų.

Į pietus nuo Biely j mūsų žvalgai per staigią ataką 
po trumpų kautynių užėmė vieną stipriai apdrūtintą 
aukštumą. Per kautynes durtuvais tapo nušluotas vi
sas vokiečių garnizonas.

LONDON, bal. 12. — Papildomasis vidunaktinis So
vietų pranešimas:

Partizanai Ukrainoje atakavo vokiečius ties viena 
Dniepro upes prieplauka. Per įnirtusias kautynes so
vietiniai patrijotai užmušė apie 200 vokiečių, -pagrobė 
dvi kanuoles, aštuonis kulkasvaidžius, ddug automati
nių ir paprastų šautuvų, 650 kanuolinių šovinių, 15,000 
kulkų šautuvams bei kulkasvaidžiams, taipgi kiekį gra
natų, minų ir kitų karo reikmenų.

šie partizanai nuskandino Dniepro upėje tris priešų 
laivus, keturis karinius vokiečių E-laivukus, vieną mo
torinį laivuką ir penkias valtis.

Gal Tai Tyla Prieš Aud
rų Sovietų Fronte

Maskva, bal. 12. — Sovie
tų orlaiviai smigikai štur- 
movikai įnirtusiai ir sėk
mingai atakuoja vokiečių 
geležinkelius, trokūs su 
reikmenimis ir kariuome

nę ir kitus priešų taiki
nius.

Vdkiečiai padarė dar ke
lias atakas prieš raudonar
miečius stengdamiesi pra- 
siveržt per šiauriniai-vidu- 
rinę Doneco upes dalį.

Sovietiniai kovotojai at
metė atgal visas priešų ata
kas, padarė jiem stambių 
nuostolių ir viename sekto
riuje atėmė iš hitlerininkų 
apkasus.
Gal Naciai Ruošiasi Vasa

lus Ofensyvili?
Bet visame ilgajame So

vietų - vokiečių fronte ka
ro veiksmai šiuo tarpu yra 
atslūgę ir aptilę. Kariniai 
stebėtojai mena, kad tai gal 
būsianti tyla prieš audrą: 
gal naciai telkia ir ruošia 
didžiąsias savo jėgas vasa
riniam ofensyvui prieš So
vietų Sąjungą.

Bridgeport, Conn.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Vienas mažas žibalinis laivas sužalotas.
Jungtinės Valstijos prarado septynis lėktuvus.

Japonų Nuostoliai
Pagal naujesnius patikrinimus, priešų lėktuvų nuo

stoliai buvo šitokie:
25 japonų Zero lėktuvai kovotojai nušauti žemyn.
12 priešų bombanešių smigikų nušauta žemyn.
Matyta, kai dar du kiti priešų lėktuvai nežinia ko

kios rūšies nukrito į vandenį.
Išgelbėta penki lakūnai iš septynių amerikinių lėk

tuvų, kuriuos priešai nušovė žemyn.

MacArthuro Lakūnai 
Nukirto 29 Japonų 

Lėktuvus
Australija, bal. 12. — 

Amerikiečiai ir australai 
lakūnai nušovė žemyn 29- 
nis iš pasirodžiusių 45-kių 
Japonijos lėktuvų, Naujo
sios Guinejos ir New Bri
tain salų srityje.

Oficialis pranešimas tei
gia, kad amerikiečių ir 
australų nuostoliai buvo vi
sai maži.

Priešų Skelbimai Apie 
Talkininkų Oro Žygius

Nušovė dar 31-ną 
Fašistų Orlaivį

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

Berlyno radijas pasakojo, 
kad anglų ir amerikiečių 
lėktuvai praeitą savaitę už
mušę 3,000, girdi, “civilių 
žmonių užimtuose kraštuo
se.” Naciai skelbia, kad 
per tą savaitę jie sunaiki
nę daugiau kaip 100 talki
ninkų bombanešių Europoj.

(Niekas iš talkininkų ne
patvirtina šių Berlyno skel
bimų.)

Šiaur. Afrika, bal. 12. — 
Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai Tunisijoj ir artimose 
srityse nušovė žemyn dar 
31-ną vokiečių ir italų lėk
tuvą.

Per dvi dienas pirmiau 
talkininkų lakūnai suriaiki- 
no 85 Ašies orlaivius, tame 
skaičiuje 61-ną didžiulį oro 
transportą. Tie transporto 
lėktuvai nešė fašistam ži
balą ir kitus karo reikme
nis Į Tunisiją.

Tokio radijas pasakojo, 
kad japonai nukovę 900 an
glų Burmoje ir laimėję kai 
kurias pozicijas.

Lawretice. Mass.

Republikonai Bijo Ketvirtos 
Roosevelto Kandidatūros
Washington. — Republi- 

konų partijos nacionalio 
komiteto pirmininkas H. E. 
Spangler atrašė laišką de
mokratų partijos nacionalio 
komiteto pirmininkui Fr. 
C. Walkeriui, ragindamas, 
kad demokratai nestatytų 
Rooseveltą kandidatu ke
tvirtai prezidento tarnybai; 
tuomet, sako, republikonai 
sutiktų vėliau laikyt savo 
suvažiavimą kandidatui į 
prezidentus nominuot, kaip 
kad pageidauja demokratų 
vadyba.

DAR .SUNKIAI TEKSIĄ 
KOVOT TUNIS!JOJ

šiaur. Afrika. — Anglų 
generolas Alexander, ant
ras po gėn. Eiserihowerio 
vyriausias koma ndierius 
talkininkų kariuomenės Tu
nisijoj, įspėjo, kad reikės 
dar sunkiai kovoti, kol fa
šistų Ašis b'ūš galutinai su
pliekta tame krašte.

Maskva. — Sovietai atė
mė iš iidciiį eilę apkasų į 
šiauritis hūo Charkovo.

Didžiulis Anglų Šuolis 
Pirmyn Tunisijoj

..II. | |^ I I —I >.l>

, šiaur. Afrika, bal. 12. — 
Aštuntoji anglų armija per 
dieną nužygiavo bent 10(j 
mylių Į šiaurius nuo savo 
užimto Sfaxo iki Soussė 
miesto, kuris jau taipgi už
imtas.

JAPONIJA NUMATO KARO 
PABAIGA KITĄMET

Japonijos ministeris pirr 
mininkas Tojo per radiją 
pareiškė, jog ateinančiais 
metais japonai laimės karą 
arba prakiš. Tatai, girdi, 
priklausys nuo to, kiek Ja
ponija pasigamins karinių 
reikmenų, lyginti su pra
randamais savo laivais, lėk
tuvais ir kitais pabūklais.

Naciai Sušaudė Dar 
115 Prancūzų

Maskvos radiją pranešė, 
jog Lyon kalėjime, Franci- 
joj, sukilb politiniai kali
niai prieš nacius. Hitlerio 
žandarai po to sušaudė 115 
fržirtcitzų.

Lawrence ir Apylinkės Lietu
viai, Kur Būsite Balandžio 

25 Dieną?
Štai proga visiems pamaty

ti, kaip Smetona, buvęs Lietu
vos diktatorius, bėga per ber
žyną į Berlyną pas Hitlerį. 
Pamatysite, kaip Lietuvos 
žmonės džiaugėsi nusikratę 
smetonizmo; pamatysite Lietu
vos žmonių dideles demonstra
cijas, liaudies šokius. Taipgi 
bus rodoma filmą, kaip Sovie
tai mušasi su vokiečiais na
ciais. Dar kita filmą parodo 
įvairių Sovietų tautų liaudiš
kus šokius, didįjį kompozitorių 
Dmitrį šostakovičių ir jo Sep
tintosios Simfonijos muziką. 
Pamatysite amerikiečių mū
šius su užpuolikais japonais— 
mūšius orlaivių ir laivu ant 
vandens. Taipgi bus parodyta 
graži, filmą iš čigonų gyveni
mo miškuose, jų dainos, jų 
muzika ir šokiai. Dar bus pa
rodyta spalvuota filmą iš New 
York o parodos.

Tai visa pus parodyta ba
landžio 25 dieną, 3 vai. po 
pietų, Rusų svetainėje. Tuos 
kalbinius paveikslus rodys 
brdoklyhietis J. Klimas. Jis 
tam tikslui čia specialiai at
vyksta.

O šių filmų parodymą ren
gia Mass. Valstijos Lietuvių 
Komitetas dėl ISTupirkimo Tri
jų Ambuiansų. ir visas pa
rengimo pelnas eis tam*.tįs
iui. > tVWf

Kviečiame yišųs dalyvauti.
S. Penkaūšicas.

Balandžio 3 d., M. ir O. 
Arisonų namuose, buvo su
rengta taip vadinama “Sur
prize Party” atžymėjimui 
draugų Arisonų 15-kos metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
vių. Susirinko jų artimiausi 
draugai ir sveikino draugų 
gražų šeimyninį gyvenimą per
bėgusių, penkiolikos metų.

čia padėjo daugiausiai pa
stangų šios draugės: A. Pudi- 
mienė ir M. Valatkienė.

Tiesą pasakius, tokie poki- 
liai beveik būtų beverčiai, ro
dos, tik eikvojimas bereika
lingai laiko, tačiąu pažvelgus 
iš kitos pusės, atneša ir nau
dos. Ot, pažiūrėkime. Susirin
kę visuomeniniai darbštūs ir 
sąžiningi draugai, niekur ne
snaudžia. Taip ir šiame poki- 
lyje buvo gražiai apkalbėti 
svarbūs šių dienų pasauliniai 
įvykiai bei kas link greitesnio 
karo laimėjimo sąjungininkų 
pusei. Tuojau nusitarta paau
kauti Sovietų medikalei pagal-, 
bai. Štai aukotojų vardai.

Po $2: A. & P. Katinai, K. 
Kubilius, B. Bartkevičia.

Po $1: A. Jocis, J. Pudimas, 
J. J. Mockaitis, A. Jocienė, 
M. Valatkienė.

Po 50c: L. Mockaitienė, K. 
Gasuk. Ir M. Arison $5. 
Viso suaukauta $17. Iš tokio 
mažo būrelio, tai labai gerai. 
Turiu pasakyti, tai labai pa
vyzdingas darbas. Taigi, ren
gėjoms, visiems atsilankiu
siems draugams ir draugėms, 
už gražų paaukavimą tokiam 
šventam darbui, dd Arisonų 
vardu nuoširdus ačiū.

Balandžio 4 d. įvyko labai 
svarbios prakalbos, Liet, sve
tainėje, 407 Lafayette St. šias 
prakalbas surengė ALDLD 63 
kuopa. Kalbėtojum buvo drg. 
D. M. šolomskas, Laisves red. 
iš Brooklyno, N. Y. Prakalba 
buvo vienu atveju neperilgiau- 
sia, tačiau buvo gana svarbi ir 
įdomi, žinoma, buvo daugiau
siai paliesti karo klausimai. 
Taipgi kalbėtojas sveikai nu
rodė publikai, kodėl iki šiolei 
to taip demokratiškos žmoni
jos laukiamo antrojo fronto 
Europoje nėra, kas jo, to fron
to, nebuvimo yra tikrais kalti
ninkais, ir 1.1. Kalbčtojaus pri
vedimu publika buvo pilnai 
patenkinta.

Publikos prisirinko neper- 
daugiausia, nes čia žmones 
dirba įvairiomis pakaitomis, 
tad sunku visiems atsilankyti 
į bilė kokį parengimą, taip ir 
į prakalbas.

Po prakalbų buvo rinktos 
aukos padengimui lėšų, o kas 
liks, tai dėl Sovietų kovotojų 
medikalei pagalbai. Aukavo 
šie draugai.

Po dolerį: V. Navašinskas, 
M. Valatkienė, B. Bartkevičia, 
A. Jocis, A. Švėgžda, B. Ju
saitis, J. Jasjūnas, J. šukaitis, 
J. šilingas, A. Mureikienė.

Po 50c: J. Jasevičia, P. Ei
noris, J. Mureikiūte, J. Moc
kaitis, M. Arison, ir J. Vaitie
kūnas. Viso su smulkiais su
rinkta $16.70.

Drg. kalbėtojui, aukotojams 
ir visiems dalyviams tose pra
kalbose kuopos vardu širdin
gas aciu.
Norėtųsi ir, aš manau, yra 
vietoje, padaryti pastabą tū
lam korespondentui. Trumpas 
laikas atgal Maspethe (Brook- 
lyne) buvo sulošta pora vei
kalų,’būtent: “Teodblinda” ir 
“Vargšas Tadas.” Aš patėmi- 
jau korespondento Sužiniai ar 
nesužiniai padarytų nepagei
daujamų klaidų. Jis rašo, kad 
šimtu procentų parengimas 
nusisekė ir kad pelno gražaus 
atliks. Bravo už tai ne vien 
rengėjams, bet podraug ir lo
šėjams. Turėtų būti, bet! Ti
krenybėje taip nėra. Ten re
porteris suminėjo lošėjus štai 
kaip: Klimas, Baranauskienė, 
Judžentas, Lazauskas ir Stan- 
kaitįene, ir dar pora, kurių 
vardų aš; sako, nežinau, ir dar 
magaryčioms prideda,: Jie, lo
šėjai, atvažiavę iš Bridgepor- 
to, tačiau jie visi yra brook- 
lyniečiai. čia, tai jau, drau-

guti, prasilenkėt su tiesa. Tie 
pora aktorių, kurių vardai ko
respondentui nežinomi, nieka
dos nebuvo brooklyniečiai. 
Štai jų vardai: L. Mocl^aitie- 
nė, O. Arisonienė ir sufleris 
J. J. Mockaitis.

Gerbiamieji, man rodos, 
kad tokis netikslus parašymas, 
puldo veikėjų ūpą ir energiją. 
Kaip šios draugės — Mockai
tienė ir Arisonienė, tai pirma
eilės lošėjos, gi Mockaitis, tai 
gabus ir sumanus sufleris, be 
kurio būtų gal ir tas paren
gimas ne toks pasekmingas 
buvęs. Na, ir tokiems energin
giems veikėjams pasigailėta 
net ir jų vardus paminėti, kad 
jie ten buvo ir linksmino mas- 
pethiečius. Tai jau atrodo ne
koks atsilyginimas. IšLukaičiu.

A

Detroit, Mich.
Balandžio 6 dieną įvyko la

bai svarbus CIO Didžiojo De
troito ir Wayne pavieto tary
bos susirinkimas. Susirinkimas 
buvo laikomas Hotel Statler.

Susirinkime buvo pasiūlyta 
rezoliucija per automobilistų 
unijos lokalą 155. Joje pasi
sakoma už pilniausį rėmimą 
Jungtinių Tautų kovoje prieš 
nacizmą-fašizmą. ' Rezoliucija 
sveikina Sovietų Sąjungos 
energingus žygius prieš penk
tosios kolonos niekšus, sušau
dant Alter ir Ehrlich, kaipo 
Hitlerio agentus.

Prasidėjo smarkios diskusi
jos. žinomas trockistas Emil 
Mazey paleido savo bjaurią 
burną prieš Sovietų Sąjungą. 
Bet kai atėjo balsavimas, tai 
už rezoliuciją balsavo didelė 
dauguma. Rezoliucija priimta 
proporcijoje dviem balsais 
prieš vieną!

Tas pats trockistas Mazey 
dar prieš susirinkimą padarė 
pareiškimą, kad jis pilnai re
mia John L. Lewiso poziciją, 
kuri, kaip žinoma, yra nu
kreipta prieš Roosevelto admi
nistraciją ir prieš Jungtinių 
Tautų karo pastangas. Tai šis 
elementas griežtai kalbėjo ir 
prieš minėtą Lokalo 155 rezo
liuciją.

Už rezoliuciją kalbėjo visa 
eile nuoširdžių delegatų. Pa
vyzdžiui, pasiėmęs balsą Jack 
La wrensene, jūrininkų unijos 
vice-prezidentas, pasakė:

“Aš ėmiau baisa ir kalbu ne 
dėl apgynimo Sovietų Sąjun
gos. Aš kalbu už apgynimą 
Amerikos. Sovietų Sąjunga 
įrodė, kad jinai labai gerai 
gali save apsiginti, šis užsi
puolimas ant tos drąsiosios 
mūsų talkininkės, kuri kovoja 
ne tik už savo gyvybę, bet už 
gyvybę mūsų visų, — šitas už
sipuolimas pastato į pavojų 
Ameriką ir jos ateitį.”

Tarybos susirinkimas priė
mė kitą politinę rezoliuciją, 
kurioje pilnai užgiriami Casa- 
blancos konferencijos nutari
mai; kuriuos padarė bendram

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 15 d., 8 v. v., Draugijų 
Salėje, 4097 Porter St. Narės ma
lonėkite visos dalyvauti. Taipgi 
manančios stoti į Pažangos Kliubą, 
ateikit be atidėliojimo ir įsirašykite. 
(86-88) M. Ginaitienė, sek.

Philadelphia^ pa.
. Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks balandžio 15 d., 8 v. v., 
735 Fairmount Ave. Narės, daly
vaukite visos, ir naujų narių atsi
veskite. Kviečiamos ir ne narės at
eiti ir išgirsti kas yra veikiama 
tarp mūsų. P. Walant.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 14 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court. St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Atsiveskite 
ir naujų narių, o svarbiausia už vis
ką, tai nepamirškite užsimokčt duo
kles. V. K. Shcralis.
(86-88) »

CLEVELAND^OHIO
Cleveland©. Lietuvių Namų Savi

ninkų Vienybės susirinkimas įvyks 
14 d. bąjandžio, 7:30 v. v., 6^35 Su
perior Ave. Nariai prašomi dalyvau
ti, taipgi atsiveskite ir naujų narių. 
Yra svarbių dalykų aptarti. Kiek
viename susirinkime dalyvauja ad
vokatas, kuris patarnauja veltui. 
Mūsų Namų Vienybė buvo apmirus, 
dabar jau, veiklesnė. Todėl prašo
me dalyvauti susirinkime. — M. K.

pasitarime Roose veltas ir W. 
Churchillis.

Pat Quin, Tarybos preziden
tas pasakė, kad šita trockistų- 
socialistų klika su Mazey pry- 
šakyje, iš vakaro laikė koku- 
sinį susirinkimą ir nutarė Ta
rybos mitingą išardyti. Bet 
jiems tas bjaurus tikslas ne
pavyko.

Šita Didžiojo Detroito ir 
Wayne pavieto CIO unijų ta
ryba atstovauja 350,000 orga
nizuotų. darbininkų. Tai dau
giausia automobilių pramonės 
darbininkai, kurie dabar dir
ba karo reikalams. Rep.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLcnmore 5-6191

I F. W. Shalins 1
« (Shalinskas) \

| Funeral Home
$ 84-02 Jamaica Ave. J

Opposite Forest Parkway 5
| WOODHAVEN, N. Y. į 

c Suteikiam garbingas laidotuves S 

| $150 I
:5 Koplyčias suteikiam nemoka- g 
Č mai visose dalyse miesto. 3
X Tel. Virginia 7-4499 £

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

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

ra.-----------------------------------------------------1|

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622
—-------------------- 1 ' ■ 1 '■ T

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7178 
E---------------------------<-------------------- tl

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberial

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

■ ■■■ i i

. .................. ' ...................... ji1 I '

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome SJ 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 
už $7.50

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•i*
Liūdėsi© valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

4* 4*
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

TT
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Kanadiečių Liaudies
Balsą

Ketvirtadienį, balandžio 8 
d., įvyko Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-mos kuopos susi' 
rinkimas. Apkalbant savuosius 
reikalus, nepamiršo nei kitų. 
Sekretorė perskaitė laiškuti 
nuo kanadiečių laikraščio 
Liaudies Balso administracijos, 
kuri su LLD Centro pavelini- 
mu, pasiuntė LLD kuopoms 
prašymus pasidarbuoti Liau
dies Balsui sukėlime finansų ir 
gauti naujų prenumeratų, 
taipgi senas atnaujinti. Pri
siuntė aukų rinkimo blankas 
ir senų skaitytojų sąrašą. Juos 
paėmė dd. G. K. ir P. Gra
bauskas.

Aukavo sekami po $1 : J. 
E. Gužas, J.' Dainius, K. Že
maitienė, V. Čepulis, G. Ku
raitis, A. Bimba, G. Diržulai- 
tis, A. Švėgžda, W. Kardokas, 
M. Klimas, P. šolomskas, J. 
Byronas, R. židžiūnas, N. Pa
kalniškis, V. Tauras ir V. Ru
daitis.

Kuris norite Liaudies Balsą 
atsinaujinti ar naujai užsira
šyti, matykite G. Kuraitį arba 
galite pinigus palikti Laisvės 
raštinėj, su pažymėjimu, už 
ką.

Draugai, kurie jau prisidė
jo prie sukėlimo finansinės pa
ramos Liaudies Balsui, atliko 
gerą, draugišką darbininkų 
veikimo ir apšvietos skleidimo 
darbą. Kuriuos dar kas ar aš 
pakalbinsime, neatsisakykite 
būti taip geri, kaip aukščiau 
minėti draugai.

Jurgis Kuraitis.

Rengiama Antro Fronto 
Ir Kalimą Laisvini

mo Paradas
Ateinantį šeštadienį, balan

džio 17-tą, Harlemo penkios 
politinės partijos ir daugelis 
kitų organizacijų bendrai ren
gia paradą, kurio vyriausiais 
tikslais būsiąs reikalavimas 
tuojau atidaryti antrą frontą, 
duoti nepriklausomybę Puerto 
Rico kraštui ir išlaisvinti poli
tinius kalinius Afrikoj.

Kalbėtojuose, tarpe kitų, ti
kisi turėti tarybininką kunigą 
Clayton Powell, kongresmaną 
Vito Marcantonio ir Hulan E. 
Jack, atstovą valstijos seime
lyje iš 17-to Assembly Distrik- 
to. Jie kalbės mitinge prie 
110th St. ir 5th Avė., kuris 
įvyks tuojau po parado. Mar- 
šavime dalyvaus ir Lincolno 
Brigados veteranai.

Dalyvaujančiomis partijomis 
yra: republikonų, demokratų, 
darbiečių, komunistų ir porto- 
rikiečių nacionalistų.

S. M. Fitch, kritęs prieš at
einantį traukinį IRT, 33rd St. 
stotyje, tapo sužeistas, bet iš
liko gyvas.

OFICIALIAI ATIDARYTAS ANTROSIOS 
PASKOLOS-KARO BONŲ VAJUS

Balandžio 12-tą, New Yor
ke oficialiai pradėta kampani
ja sukėlimui antrosios karo 
paskolos, kurios nacionalė su
ma yra 13 bilionų dolerių. 
Vien tik paties New Yorko 
miesto su Bronxu kvota yra 
du bilionai ir du šimtu milio- 
nu. C-

Atidarymui kampanijos, su
mobilizuota virš šimtas tūks
tančiu asmenų salesmanais ka
ro bonų. Vajaus skelbimai 
pravedami ne vien tik spau
doje ir per radiją, bot net 
pieno buteliai išėjo su ūbai
siais už karo bonus. Subvių 
vagonuose ir gatvekariuose 
skelbiama tas pats, taipgi ma
toma iškabos ant daugelio ve
žimų, primenančių gyvento
jams jų pareigą.

Prie iždinės bildingo įtaisy
tas didžiulis termometras, ant

kurio atžymės pasiektus laips
nius.

Nestenkinta vien reklama, 
bet imtasi ir praktiško darbo. 
Planuojama daugybė mitingų, 
kuriuose bus parduodama bo- 
nai. Pirmas toks mitingas su
ruošta pirmadienio vakarą, 
Carnegie Hali, kalbėtojais ja
me dalyvaujant Jungtinių 
Valstijų Iždinės sekretoriui 
M o r g e n thau, gubernatoriui 
Dewey, majorui LaGuardijai, 
taipgi CIO ir AFL preziden
tams Murray ir Green, ir ki
tiems atstovingiems žmonėms.

Balandžio 13-tą vajaus vy- 
riausis mitingas būsiąs kailia- 
siuvių distrikte, atvirame ore 
prie 29th St. ir 7th Avė., kur 
kalbės majoras LaGuardia ir 
tikimasi apie 20,000 darbinin
kų. Kailių industrija yra nu
sistačiusi sukelti $10,000,000 
šiame vajuje.

Pradėjo Daily Worker 
Kampaniją

New Yorke prieš tūlą laiką 
buvo pravesta kampanija už- 
rašinėjimo angliško darbinin
kų dienraščio Daily ir Sunday 
Workerio. Dabar atėjo laikas 
didžiumą bėgiu to vajaus už
rašytų prenumeratiĮ atnaujinti. 
Komunistai atėjo dienraščiui 
talkon, jie paskelbė ištisos sa
vaitės koncentruotą vajų at
naujinimui to laikraščio. Va
jus tęsis per savaitę, prade
dant balandžio 13-ta.

Dar Daugiau Auką 
Bazarui

Per M. Tenikaitienę, iš E. 
St. Louis, Ill., gauta sekamos 
aukos bazarui: A. Kupstas, 
$2. Po $1: J. Mikalauskas, J. 
J. Daujotas. Po 50c: L. Bu
kauskas, P. Rimkus, G. Ben- 
dix ir L. Burnis. Viso $6.

M. Tenikaitįenė prisiuntė 
du gražius paduškom užval
kalus.

| Reikalauja Atnaujinti 
Kovą Prieš Diskri

minaciją
Balandžio 11-tą įvykusioj 

rytinių valstijų negrų konfe
rencijoj, Abisinų Bažnyčioj, 
New Yorke, nutarta darbuotis 
už rft/teigimą prezidento Roo- 
sevylto buvusio įsteigto Fair 
Employment Practice Komite
to.

Konferencijoj buvo nurody
ta, kad to komiteto darbas, 
pastangos nedaleisti diskrimi
nacijos darbų davime, buvo 
žingsniu link prašalinimo dis
kriminacijos, jog komitetas tu
ri būti atsteigtas ir duotas 
daugiau galios, kad galėtų pil
nai įvykinti savo programą. 
Pasisakyta bėgiu 60 dienų su
rinkti milioną parašų už at- 
steigimą komiteto.

Konferencijoj dalyvavo virš 
400 delegatų iš astuonių vals
tijų, atstovaujant du milionus 
žmonių.

Kiti iš svarbiųjų tarimų bu
vo pasisakymas kovoti prieš 
balsavimo taksus ir prieš anti- 
darbininkiškus bilius, ypatin
gai prieš Hobbs bilių, taipgi 
prieš Johnsono bilių. Nusitar
ta darbuotis už Marcantonio 
bilių HR 7, kurį priėmus būtų 
panaikinti balsavimo taksai, 
atima balsą milionams negrų 
ir baltų biednuomenės pietinė
se valstijose ir esą priežastimi 
tokių Hobbs’ų ir Dies’ų pate
kimo į kongresą.

CIO Rūpinasi ir 
Įstatymais

Brooklyn© CIO šiomis die
nomis sušaukė eilę konferen
cijų atskirose miesto srityse, 
įtraukiant į konferencijas ir 
kitas susiedijos organizacijas, 
taipgi gaunant kalbėtojus 
įstatymdavystėse esančius su- 
siedijų atstovus.

Tikslas tų konferencijų yra 
pastoti kelią blogiems ir pa
remti gerus įstatymus.

Brownsvillej Įvyks 
Įdomus Mitingas

šio ketvirtadienio vakarą, 
balandžio 15-tą, Premier Pa
lace, 505 Sutter Ave., Browns- 
villej, rengiamas masinis mi
tingas su žymiais kalbėtojais, 
Ben Gold, Peter V. Cacchione, 
Ann Rivington.

Ben Gold, kailiasiuvių va
das kalbės Alter-Eh*rlich klau
simu.

.Ridgewood, ir James R. Dee- 
han, 616 58th St., Brooklyn. 
Dviejų darbininkų dar buvo 
pasigendama, n e i š a i š kinta, 
kas su jais atsitiko.

Krautuvininkai Pirks Maistą 
Su Štampam

Pradedant balandžio 12-ta 
ir toliau, einant paduoti užsa
kymus maisto produktų krau
tuvininkai jau turės neštis už 
parduotą maistą surinktas 
štampas.

SERGA
Sunkiai susirgo Ona Mali

nauskienė, brooklynietė. Jau 
keli mėnesiai kai ji nesijautė 
gerai, o dabar jau priversta 
gulėti lovoj ir būti po gydyto
jaus priežiūra. Ligonė yra 
ALDLD ir LDS narė, taipgi 
dienraščio Laisvės skaitytoja 
ir rėmėja. Prisidėjo prie jos 
ligos ir širdperša, nes šiomis 
dienomis išleido dukterį Ele
na kariuomenėn.

Ligonė būtų dėkinga Brook- 
lyno Moterų. Apšvietos Kliubo 
narėms, kad ją aplankytų. Ne 
taip būtų nuobodu. Antrašas: 
140—75th Street, Brooklyn, 
N. Y.

Linkime jai greit pasveikti.
L. B.

Pastarosiomis s a v a i t ėmis 
sunkiai sirgo Klimienė, žmona 
Antano Klimo, bet dabar jau 
kiek geriau. Randasi namie, 
505 Ridgewood Ave.

Klimų, kaip ir didžiuma ki
tų, vaikus turinčių, šeima tie
sioginiai paliesta karo, jų, re
gis, jau du sūnūs tarnauja ka
riuomenėj. B.

“Laisvėje’* galima gauti 
Apsigynimo Bonai

•
 EUROPIŠKOS 

DAINOS

Vakaras su

Europiniu Pagrindu
(European Underground)

RAPORTAI IŠ: 
FRANCUOS 
JUGOSLAVIJOS 
HUNGARIJOS 
ITALIJOS 
VOKIETIJOS 
OKUPUOTOS RUSIJOS

Penktadienį, Balandžio 16
8 vai. vakaro

IRVING PLAZA SALeJE 
Irving Place ir 15th Street, New York City 

Įžanga 55c 16 anksto, prie durų 75c 

( Book Fair, 138 W. 44th St.
BILIETAI GAUNAMI: < Newspaper Guild, 40 E. 40th St. 

Į Mail Orders: 2 W. 43 St., Room 304.

Įstojo Kariuomenėn
Balandžio 8 d., brooklynie

tė Elena Malinauskaitė (Mrs. 
Loges), išvyko į Fort Ogel- 
thorpe, Georgia tarnauti Dė
dės Šamo kariuomenėje, mote
rių skyriuje, WAACS. Ji pasi
davė liuosnoriai.

Elena pareiškė, kad ji nori 
kaip nors pagelbėti, kad grei
čiau karas eitų prie pabaigos 
ir kad greičiau galėtų parvyk
ti mūsų broliai, vyrai, sužiedo- 
tiniai ir draugai. Jai tik vie
nas gailestis yra, tai palikti 
jos tėvelius, Antaną ir Oną 
Malinauskus ir brolį Vincą.

Visa Malinauskų šeima yra 
geri Laisvės patriotai ir skai
tytojai, taipgi LDS nariai.

Nuo savęs linkiu Elenai ge
riausio pasisekimo Dėdės Ša
mo tarnyboje!

Lillian B.

Boso Kūną Rado Auto 
Kapinyne

Charles Edward Butler, per 
ilgus metus dirbęs bosu Todd 
laivastatyklo.se, B r o o k 1 yne, 
pereito sekmadienio popietį 
rastas negyvas senų automobi
lių kieme prie Utica Avenue 
ir Glenwood Road. Jį rado 
kiemo savininkas Morris Katz- 
ke. Kūnas buvo pridengtas au
to sėdynėmis.

Nuvežus Kings County li
goninės lavoninėn, tyrinėtojai 
sakė, kad jis buvęs miręs jau 
ketvertą valandų. Ten jis for
maliai pažintas kaimyno Wil
liam Swanson, kurį pasišaukus 
pagalbon Butlerienė, kada vy
ras šeštadienį negrįžęs iš dar
bo.

Menama, kad jis buvo už
muštas kur kitur ir tik kūnas 
atvežta ten išmesti. Jo arti
mieji pasakoja, kad jis žino
mų priešų neturėjęs, tačiau 
užmuštas kokiu nors misteriš
ku tikslu, ne apiplėšimo.

Butleris gyveno 59-15 67th 
Ave., Ridgewoode.

Vartotojai Turi Patys 
Padėti Kontroliuoti

Prekių Kainas
New Yorko miesto majoras 

LaGuardia atsišaukė į gyven
tojus patiems būti sargyboje 
kainų. Pastebėjus kokius ne
tikslumus kainose ar mierose 
bei svoriuose majoras ragino 
tuojau pranešti Turgaviečių 
Departmentui.

Kainoms lubos, sakė jis, ge
ras dalykas, “bet jeigu jų nė
ra prisilaikoma, jos tampa be
vertėmis.”

. šeši švaros Departmento 
darbininkai, važiavusieji toj 
mašinoj, kuri mirtinai suvaži
nėjo dvi moteris ir nesustojo, 
suspenduoti iš darbo.

Pagelbekit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

PRANEŠIMAS
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų susirinkimas įvyks šio ketvir
tadienio vakarą, balandžio 15-tą, 
419 Lorimer St. Kviečiame ir ne 
nares. — Valdyba (87-89)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti virtuvė

je ir atlikti porterio pareigas. Gali 
atsišaukti pavienis arba vedęs. 
Kreipkitės pas: Twentieth Century 
Tavern, 52 Meserole Street, Brook
lyn, N. Y. (85-90)

REIKALINGA VYRŲ 
TOOLMAKERIŲ 

PRIŽIURfiTOJŲ-MECHANIKŲ 
(Maintainance) 

Puiki proga karo industrijoj. 
Turi būti Amerikos piliečiai. 

' CARD-WELL
81 Prospect St., Brooklyn, N. Y. 

(86-88)

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN 

Telephone: EVergreen 8-9770

įėjo Galion C Stampos
Pirmadienio rytą įėjo ga

llon antrosios knygelės raudo
nos C stampos ir taipgi dar 
tebėra geromis, jeigu kas turi 
užsilikusių, A ir B stampos. | 
Jas visas galima vartoti pirki
mui mėsos, sviesto ir kitų rie
balų, taipgi kietų sūrių, kurie 
yra padalinami.

Majoras Smerkė Negrą
Šmeižikus

Eksplozija Karo Sapoi
Dėl neišaiškintos priežasties 

iškilus eksplozija karo šapoj, 
60 Beekman St., prie Gold St., 
sužeidė 4 asmenis ir visiškai 
sunaikino tris viršutinius bil
dingo aukštus. Gaisras už 
dviejų valandų užgesinta.

Subėgę gaisragcsybos de
partmento, policijos ir fede- 
raliai tyrinėtojai negalėjo su
rasti priežasties. Manoma, 
kad susikuopimas dulkių galė
jęs iššaukti eksploziją.

Beekman ligoninėn nuga
benti tėvas, sūnus ir giminai
tis Iversonai, 903 Seneca Ave.,

Iš New Yorko miesto per
duota federaliams agentams 
712,000 setų pirštų nuospau
dų, kurios buvo liuosnoriai 
duotos Civilinių Apsigynimui.

Kalbėdamas iš miestavos ra
dijo stoties WNYC, savaitinėj 
į miesto gyventojus prakalboj, 
majoras LaGuardia pasmerkė 
tuos laikraščius, kurie aną die
ną išspausdino prasimanytą 
pasaką apie negrus, būk du 
negrai užpuolę slaugę.

Padarę iš paprasto plepalo 
didelę istoriją, tie laikraščiai 
tačiau užsičiaupė, kai klemsai, 
kada buvo ištirta ir sužinota, 
jog pasaka prasimanyta. Tie 
laikraščiai negrus apšmeižusio 
rašto neatšaukė.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 1;

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime ;

!■ KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ ;

Juozas Zeidat
i' Savininkas

411 Grand St. Brooklyn !
■ *VVVV\AA/VVVVVVVVVVVVVVXAAAAAAAAAAAA I

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tol. EVergrecn 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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 Pare Kiekvieną Šeštadieni
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

.............

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

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

laivastatyklo.se



