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legramas prezidentui Roo- 
seveltui ir Anglijos minis- 
teriui pirmininkui Chur- 
chillui, šiltai sveikindamas 
amerikiečius ir anglus šau
nia pergale prieš fašistų 
Ašį Tunisijoj.

Sovietai Šturmuoja Ašį 
Novorossiiske

Maskva, geg. 9 
tų lėktuvai, artilerija ir ka
ro laivai neatlaidžiai štur
muoja hitlerininkus Novo- 
rossiisko srityje ir atėmė iš 
priešų dar eilę tvirtoviškų 
pozicijų. Sovietų lakūnai 
sėkmingai vartoja ir di
džiuosius amerikinius bom- 
banešius.

Sovietų oro jėgos sunai
kino 350 vokiečių lėktuvų 
per dieną, o savo neteko 
62-jų lėktuvų.

1—Lenkų Armijos Daliniai, 
Suorganizuoti Sovietų 

Sąjungoje
Po sutarties pasirašymo 

tarp lenkų valdžios ir So
vietų Sąjungos 1941 m. lie
pos 30 d., buvo pradėta or
ganizuot lenkų armija So
vietų žemėje, pagal karinę 
sutartį padarytą tarp So
vietų ir lenkų komandų 
rugp. 14 d. tais pat metais.

Tuo pačiu laiku, pagal 
susitarimą tarp Sovietų ir 
lenkų komandų, tapo nu
statyta, jog bus sudaryta 
viso 30 tūkstančių vyrų len
kų armija, o pagal genero
lo Anderso (vyriausio len
kų komandieriaus) pasiūly
mą, buvo pripažinta tinka
mu dalyku tuojaus siųsti 
Sovietų - vokiečių frontan 
vieną ar kitą lenkų diviziją, 
kai tik ji bus paruošta.

Karinė Sovietų vyriausy
bė, pagal Sovietų valdžios 
patvarkymus, padėjo visais 
galimais būdais lenkų ko
mandai kuo greičiausiai at
likti visus dalykus reikalin
gus pagreitintam lenkų or
ganizavimui į karinius jun
ginius, ir teikė lenkų armi
jai reikmenis visai lygiomis, 
kaip ir organizuojamiems 
Raudonosios Armijos jun
giniams.
Sovietai Finansavo Lenkų 

Armiją
Kad finansuot reikalus 

susijusius su lenkų armijos 
sudarymu ir palaikymu, tai 
Sovietų vyriausybė suteikė 
lenkų valdžiai 65 milionus 
rublių paskolos be nuošim
čių; paskui, po 1942 m. 
sausio 1 d., Sovietų vyriau
sybė pakėlė tokią paskolą 
lenkam iki 300 milionų rub
lių. Priedan prie šių pinigų 
sumų, Sovietų valdžios su
teiktų, buvo daugiau kaip 
15 milionų rublių paskirs-

Maskva. — Sovietų žmo
nės, spauda ir radijas labai 
džiaugiasi talkininkų laimė
jimais Tunisijoj ir tikisi, 
kad neužilgo bus atidarytas 
antrasis frontas prieš Ašį 
Europoj. i. i

LONDON, geg. 8. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Sovietų kariuomenė geg. 7 d. vis vedė ofensyvo mū
šius prieš vokiečius į šiaurių rytus nuo Novorossiisko

Mūsų artilerijos ugnim ir oro bombomis vokiečiai 
buvo išvyti iš stipriai aptvirtintų pozicijų.

Per kautynes ore tapo nušauta žemyn 77 priešų 
lėktuvai.

Geg. 6 d. mūsų lakūnai įvairiose fronto dalyse su
naikino ne mažiau kaip penkis vokiečių tankus, apie 
200 trokų su kareiviais ir reikmenimis, nutildė 17 ba
terijų artilerijos ir dvi baterijas mortirų, susprogdino 
penkis amunicijos sandėlius ir penkis gazolino san
dėlius, nuskandino du sargybos laivus ir išblaškė, da
linai sunaikinant, apie batalioną priešų pėstininkų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Washington. — Valdiška 
Karo Žinių Įstaiga (Office 
of War Information) pra
eitą savaitę gavo praneši
mą, jog keturi vokiečių pa
siūlymai lietuviams prisidė
ti prie nacių policinės ka
riuomenės legiono nepavy-

Washington
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė perėmė visas \ anglia- 
kasyklas į savo žinybą, tai 
dabar mainieriai yra laiko
mi valdžios darbininkais, ir 
todėl neturi teisės streikuo
ti, — užreiškė prez. Roose
veltas.

Praeitą penktadienį nak
tį sustreikavo 1,400 Jones 
and Laughlin Plieno Kor
poracijos mainierių dėl to, 
kad samdytojai baudė juos 
po dolerį dienai už penkias 
streikuotas dienas praeitą 
savaitę.

tyta be reikalavimo atsitei
sti, oficieriams organizuo
jamų lenkų armijos dalinių. 
Reikia pastebėti, jog nors 
pradiniai buvo nustatyta 
sudaryt 30,000 lenkų ka
riuomenės, bet 1941 m. spa
lių 25 d. lenkų armijoj jau 
buvo 41,561-nas vyras, ta
me skaičiuje 2,630 oficierių. 
Sovietų vyriausybė palan
kiai priėmė pasiūlymą, ku
rį lenkų valdžia per gene
rolą Sikorskį, davė 1941. m. 
gruodyje — padidint lenkų 
armiją iki 96 tūkstančių 

vyrų.
Pagal šį tarimą, todėl, 

buvo suorganizuota lenkų 
armija iš šešių divizijų ir 
dar nuspręsta pakelt iki 
30,000 skaičių oficierių mo
kyklų atsarginių dalinių ir 
armijos pastiprinimų jungi
nių, nors pradiniai buvo 
nutarta tik' $,'000 jų suda
ryti. Patenkinant lenkų val
džios pageidavimą, visa ta 
lenkų armija buvo perkelta 
į pietinius Sovietų Sąjungos 
aps.kričius, daugiausiai at
sižvelgiant į oro sąlygas. 
Ten pradėta statyti stovyk
los ir trobesiai, kuriuose su
talpinta lenkų oficierių šta
bas, karinės mokyklos ir 
medikalės įstaigos, ir t.t.

Lenkų Komanda Trukdo 
Savo Armiją

Nežiūrint sunkių karo 
meto sąlygų, jau 1942 m. 
vasaryje buvo suorganizuo
ta lenkų armija ir planuo
tose jos divizijose buvo 
skaitoma 73,415 vyrų. Ta- 
čiaus, nežiūrint, kad lenkų 
komanda kartojo ir karto
jo, kad ji pasiryžus kuo 
greičiausiai siųst savo ka
riuomenės dalinius į mū
šius, bet jų siuntimą fron
tan ji vis tolyn atidėliojo.”

(Tąsa kitame numeryje.)

Prezid. Roosevelto 
Laiškas Stalinui

Washington
prez. Roosevelto pasiunti
nys Joseph E. Davies iš
vyksta Maskvon, kad įteiki 
asmeninį prezidento laišką 
premjerui Stalinui. Prez. 
Rooseveltas tatai pranešė 
laikraščių atstovams. Pats 
Davies, pirmiaus buvęs 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Maskvoj, nežino to 
laiško turinio, kaip sakė 
prez. Rooseveltas. Jis teigė, 
kad šio laiško turinys yra 
tik dviem žmonėm iš viso 
težinomas
dentui ir asmeninei jo sek
retorei Grace Tully.

Sovietai Užima Vis Daugiau 
Naciu Tvirtumo Kubanej; Nu 
šovė dar 77 Priešą Lėktuvus

Tuo pačiu laiku talkinin
kų artilerija, tankai ir lėk
tuvai be atlaidos pila ugnį 
į besitraukiančius nacių ir 
italų palaikus.

Amerikiečiai, anglai ir 
francūzai paėmė nelaisvėn 
dar bent 20 tūkstančių fa
šistų, neskaitant 30,000 pir
miau paimtų. Be to, dabar 
talkininkai visomis pusėmis 
apsupo dar daugeli tūks
tančių italu ir vokiečių. O 
Alžyro radijas praneša, jog 
viso iki 120,000 fašistu ka
riuomenės esą faktinai už
daryta kaip siųstuose tame 
Tunisijos kampelyje.

Talkininku lėktuvai su
naikino 284-rias fašistu 
valtis iš 300, kurios bandė 
gelbėt savo karius iš Tuni
sijos. Su tomis valtimis žu
vo 3,500 Ašies kareivių. Be 
to, iie nuskandino septy- 
nioliką priešų laivų ir suža
lojo bei skestančiame sto-

Višinskio Pareiškimas apie Lenkų Valdžios 
Š nipi j adą Sovietuose ir apie Neleidimą

Lenkų Armijai Kovoti prieš Vokiečius

Amerikiečiai Užėmė Adaką ir 
Amchitką Aleutuose; Vėl :

Iš Oro Atakavo Italiją <
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, geg. 7. — Laivyno department© 
pranešimai:

Jungtiniu Valstijų jėgos įrengė sau karines pozici
jas, tame skaičiuje ir lėktuvų aikštę, Amchitkos salo
je, kurią amerikiečiai užėmė jau sausio mėnesį šie
met.

(Amchitką yra strateginė Aleutų sala tik už 71-nos 
mylios nuo japonų užimtos Kiskos ir 1,700 mylių nuo 
Tokio, Japonijos sostinės.)

Pirm užimant Amchitką, amerikiečiai užėmė Adak 
sala, Andreanofo salų grupėje (Aleutuose).

Vienas Jungtinių Valstijų submarinas šių metų 
(Tąsa 5 puslapy j) į

“Kadangi tūli anglų ir a- 
merikiečių spaudos atsto
vai teiravosi apie Sovietų 
santykius su lenkais, tai aš 
manau, jog reikia, vardu 
Liaudies Komisariato Už
sieniniais Reikalais, supa
žindinti jus su kai kuriais 
faktais ir aplinkybėmis, pa
liečiančiais šį klausimą.

Šiuo laiku tatai juo la
biau reikalinga todėl, kad 
dabartinė lenkų valdžia, 
pasiduodama pro - hitleri
niams elementams joje, ir 
per lenkų spaudą išprovo
kavo jau gerai žinomąjį 
Sovietų vyriausybės tarimą 
pertraukti ryšius su lenkų 
valdžia, o lenkų valdininkai 
ir spauda ir lenkų radijas 
tebeskleidžia melagingus 
skelbimus kai dėl santykių 
tarp Sovietų ir lenkų. Tatai 
darydami, jie labai dažnai 
išnaudoja tą apystovą, jog 
platieji visuomenės sluoks
niai neturi žinių apie tik
ruosius faktus surištus su 
šiais santykiais.

šiaur. Afrika, geg. 9. — 
Amerikiečiai, anglai ir 
francūzai vejasi naikinda
mi supliektus, iškrikusius 
likučius vokiečių ir italų 
armijos; varo priešų palai
kus į vis siaurėjančią var
žą — šiauriniai-rytinį Tuni
sijos iškyšulį Bon.

Užėmus anglam Tunisi
jos sostinę Tunisą, o ameri
kiečiam paėmus Bizertę, 
antrą didžiausią to krašto 
miestą ir laivyno stovyklą 
(penktadienį), talkininkai 
ir toliau ima miestą po mie
sto tame mažame Tunisijos 
kampe. Francūzai 
Pont du Fahs.
• Fašistų Ašis ten 

jau paskutinių savo 
vų stovyklų ir negali įga- 
bent reikmenų savo kariuo
menei per visai prastas ir 
menkas liekamas prieplau* 
kas, kurias anglų ir ameri
kiečių lėktuvai dieną ir na
ktį be paliovos bombarduo
ja ir apšaudo. Jie padaro 
po 2,500 atakų prieš fašis-

KRISLAI
Tėvas, Sūnus ir Anūkas 
LaGuardija Davė Pavyzdi 
Upton Sinclair.
Ar Vėl Bus Lietuviškų

Niekšų? *
Joseph E. Davies’o Nauja 

Misija.
Rašo A. BIMBA

Maskva 
da neleido savo armijai, su
organizuotai ir įrengtai So
vietuose, kovot prieš vokie
čius, nors londoniškė lenkų 
valdžia savo sutartyj su So
vietų Sąjunga ir savo pasi
žadėjimuose ketino siųsti tą 
lenkų kariuomenę frontan 
prieš Hitlerį, — kaip kad 
Andrius J. Višinskis, So
vietų užsienių reikalų vice- 
komisaras dokumentaliai 
parodė amerikiečiams ir 
anglams laikraščių reporte
riams geg. 6 d.

Tie lenkai buvo Sovietuo
se apginkluoti, apmokinti, 
Sovietų maitinami ir finan
suojami. Sovietų vyriausy
bė paskolino lenkų valdžiai 
400 milionų rublių be pro
centų pašalpai Lenkijos pi
liečių esamų Sovietuose ir 
rūpinosi lenkų kariais ly
giai, kaip ir savais raudon
armiečiais.

Tačiaus lenkų • valdžios 
atstovai elgėsi kaip Sovietų 
Sąjungos priešai. Karinės 
lenkų pasiuntinybės galva 
Maskvoj, generolas Romu
aldas Volikovski sudarė sa
vo šnipų mašineriją prieš 
Sovietus; ir bent 10 lenkų 
ambasados narių ir sekreto
rių tiesioginiai dalyvavo 
šniukštinėjime sovietinių 
fabrikų, karinių įrengimų, 
Raudonosios Armijos cent
rų punktų ir t.t., kaip Vi 
šinskis išdėstė smulkmenin- 
game savo pareiškime ang
lų - amerikiečių korespon
dentams.

Višinskio Pareiškimo 
Tekstas

T A TQVirQ ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
V Iukj Telephone: STagg 2-3878

Penktadienio Laisvėje skai 
tėte apie tris Daujotus didvy 
rius. Tėvas, sūnus 
Visi raudonarmiečiai 
votojai. Visi paaukoję 
gynimui lietuvių tautos 
sos žmonijos.

Visi dalyvavo vienam 
je prieš nacius. Priešas tapo 
nugalėtas, atmuštas. Tėvas Mi
kolas žuvo. Sūnus Juozas liko
si sveikas, anūkas Algirdas 
sužeistas.

Skaitai žmogus ir galvoji: 
Toks pasišventimas, toks did
vyriškumas, tokia garbinga lie
tuviška šeima!

O tokių didvyrių lietuvių ko
votojų Sovietų Sąjungoje yra 
desėtkai tūkstančių. Vieni jų 
jau praliejo savo kraują, pa
guldė savo gyvybę. Kiti yra 
sužeisti ir gydosi ir laukia 
progos vėl stoti j kovą.

Kiti grumiasi su priešu šian
dien pat frontuose.

Mes, amerikiečiai lietuviai, 
norime tuos brolius pasveikin
ti, padrąsinti. Norime mes 
jiems pasiųsti dovanėlių.

Paremkite dovanų pasiunti
mo vajų!

Parašykite laiškutį 
viams kovotojams!

LaGuardija davė puikų pa
vyzdį. Jis pasiuntė trumputį 
pasveikinimą Maskvos miesto 
majorui.

Matai, ir stambus politikie
rius supranta svarbą užmezgi
mo ryšių su žmonėmis Sovie
tų Sąjungoje. Jis surado lai
ko parašyti laiškutį, pasveikin
ti kovinguosius žmones proga 
dviejų metų sukakties didžio
jo karo prieš nacišką barba
rizmą.

Mes lietuviai pasekime La- 
Guardijos pavyzdį. Mes pa
rašykime lietuviams kovoto
jams Sovietų Sąjungoje.

Nėra kito visoje Amerikoje 
tokio gausaus literato, kaip 
Upton Sinclair. Jis rašo ir ra
šo, kasmet duoda po vieną di
džiulę knygą, o kai kuriais 
metais net po dvi. Jau yra pa
rašęs virš 50 knygų !

O kas svarbiausia, kad am
žius jo darbui nei protui ne
kenkia. Visi pripažįsta, kad 
vėliausios jo knygos yra vienos 
iš geriausių.

Ve ir dabar Upton Sinclairis 
gavo garsųjį Pulitzer Prizą už 
geriausią novelę 1942 metais. 
Ta jo novelė yra pavadinta 
“Dragon’s Teeth.”

Lietuvių skaitančioji visuo
menė Upton Sinclairį gerai pa
žįsta. Tokie jo veikalai, kaip 
“Raistas,” “Karalius Anglis” ir 
“Aliejus” yra išversti į lietuvių 
kalbą.

“Karalių Anglį” ir “Aliejų” 
išleido mūsų. Lietuvių Literatū
ros Draugija. Visi nariai jas 
turi savo knygynėlyje.

Mes tik galime palinkėti 
šiam autoriui dar daugelio me
tų to didelio kūrybinio darbo.

Praneša, kad naciai Lietuvo
je žada Lietuvai “nepriklauso
mybę !”

Tai 1918 metų istorijos pa
kartojimas. Kai kaizeris pa
matė, kad jo armijoms riestai, 
jis pažadėjo Lietuvai nepri
klausomybę ir surišo ją amži
nais ryšiais su Vokietija. Sme
tona buvo vienas iš tų niekšų 
ir parsidavėlių, kurie užkibo 
ant kaizerio meškerės ir padė
jo jam Lietuvą vergti tais ry
šiais prie Vokietijos. Laimė, 
kad kaizeris pats velniop nu
važiavo ir parsidavėlių skymas 
subyrėjo.

Dabar galą sau mato Hitle
ris ir bando okupuotų kraštų 
žmones apgavystėmis prisivi
lioti. Jis irgi kalba apie sutei
kimą Lietuvai “nepriklauso-

k(Tąsa 5-am pusi.)

Stalinas Sve:
Rooseveltą ir Churchillą

Tunisijos Pergale
London, geg. 9. —- Pra

nešama, jog Sovietų prem-
Slaptoji lietuvių spauda, 

atsakydama į kiekvieną to
kį vokiečių raginimą lietu
viams, atsišaukė į jaunuo
lius, kad jie nestotų į vo
kiečių legioną. Pasekme 
buvo tokia, jog prisistatė 
tiktai tie, kurie buvo netin
kami karinei tarnybai.

Po trečio kvietimo kovo g 
d., tiktai vienas lietuvių ta
rybos generolas buvo su
rastas pasirašyti (nacių) į- 
sakymą, ir todėl generalinis 
vokiečių komisaras turėjo 
vykti Berlynan dėl patari
mui

Sugrįžęs, jis davė pasiū
lymą lietuvių generolams 
priimti legiono komandą, 
bet liet, generolai visi ben
drai atsisakė nuo šios 
“garbės.”

Pagaliau, vokiečiai buvo 
priversti sustabdyt tą savo 
sumanymą kovo 19 d., ir 
dabar įvedė verstiną rekru- 
tavimą, imdami lietuvius į 
vokiečių armijos karo dar
bų divizijas.

šis lietuvių pasipriešini
mas patarnavo kaip ženklas 
pasipriešinimams ir kituose 
Pabaltijos kraštuose; rim
tai pakenkė vokiečių rekru- 
tavimo vajui ir sustabdė 
vokiečių bandymus įsteigti 
Kvislingų valdžią Pabalti- 
jos valstybėse. OWI.
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Pergalė!
Priešas sumuštas. Svarbiausi centrai 

Tunisijoje — Bizertė ir Tunis—Jungti
nių Tautų jėgų rankose. Anglai ir ame
rikiečiai vejasi vokiečių-italų armijos 
likučius Į Cap Bon pusiausalį!

Laimėjimas didžiausias. Garbe tiems 
karžygiams, kurie taip puikiai, taip 

pasiaukojusiai mušė mirtinąjį žmonijos 
priešą.

Priešo armija turės pasiduoti, arba bus 
visai sunaikinta. Roma nebegalį paslėpti 
šito smūgio Ašiaį. Bet Berlyno rudieji 
chuliganai dar vis nenorį pripažinti an
glų ir amerikiečių laimėjimo.

Raudonoji Armija muša priešą prie No- 
vorossiisko. Pasaulio akys ir ten nu
kreiptos!

Kas Bus Su Tais Taksais?
•Gal pirmu sykiu Amerikos istorijoje 

mūsų Kongrese yra verdama tokia sma
la dėl mokėjimo arba rinkimo taksų. Jau 
prieš kiek mėnesių tūlas Ruml buvo iš
kepęs ir pasiūlęs naują taksų rinkimo 
planą. Jis sumanė, kad reikia rinkti tak
sus už tuos pačius metus, kuriais gyve
name. Ikišiol taksus reikėdavo mokėti už 
pereitus metus. Planas buvo pavadintas 
“pay-as-you go” planu.

Plano pavadinimas labai gražus ir 
skamba labai praktiškai. Daugeliui žpiOr 
nių ištikrųjų didelė bėda su tai^užsjvilr 
kusiais taksais — gyveni, uždirbi, prar 
leidi, o už metų ateina valdžia ir parei
kalauja taksų! Neturi iš ko beužmokėti 
— gyvenai su ta diena. Dauguma žmo
nių, ypatingai su mažais uždarbiais, juk 
taip ir gyvena tik su ta diena, taip tegali 
gyventi. Neturi iš ko atidėti į šalį dėl 
apsimokėjimo taksų.

Vadinasi, pakeitimas taksų mokėjimo 
ant “pay-as-you-go” plano atrodė labai 
puikus sumanymas.

Bet kaip su taksais už pereitus metus? 
Jeigu mokėsime šiemet už šių metų 
įplaukas, tai kaip bus su taksais už pe.- 
reitų metų įplaukas? Ruml pląnas sako: 
pamirškime, dovanokime pereitų metų 
taksus! Tai reiškia, kad valdžios iždinė 
pegaus bilijonų dolerių įplaukų.

Todėl valstybės iždo departmentas ir 
visa Roosevelto, administracija sukilo 
prieš šitą Ruml planą. Sukilo ir kongre- 

dauguma.
Pasirodo, kad tas taksų dovanojimas 

įštikrųjų yra dovanojimas tiktai tųr-i 
tfiams, tiktai didžiųjų įplaukų savįnim 
kams. Kaip jau sakyta, darbininkas, su 
mažomis įplaukomis, neturi iš ko taupy
ti ir atidėti pasimokėjimui taksų. Todėl 
ir tas dovanojimas faktinai jam nieko 
nereiškia. Pereitų metų taksus jis moka 
įš šių metų įplaukų! Jeigu ir bus pakeis
tas į “pay-as-you-go” sistemą, vis tiek 
jis turės šiemet mokėti taksus iš šių me
tų uždarbio. Taksai taksais pasilieka.

Bet kas kita su korporacijomis ir 
kompanijomis. Kas kita su didžiųjų tur
tų ir įplaukų viešpačiais. Jie sistemačiai 
atideda į šalį tam tikras sumas pinigų 
apmokėjimui taksų. Tie pinigai stovi 
nuošaliai ir jie nėra skaitomi į jų turtą. 
Bet dabar, pagal Ruml planą, jie tuojau 
būtų perkelti į turčių kišenių. Vietoj jais 
pamokėti pereitų metų taksus, vietoj 
tiems pinigams pasiekti Jungtinių Val
tį jų iždinę, jię tektų savininkams ir jie 
jups galėtų naudoti saviems reikalams. 
Vadinasi, dovanojimas pereitų metų tak
sų turčiams reiškia bilijonus dolerių 
naujų įplaukų!

Todėl Ruml planas tapo atmestas. Bet 
dabar Atstovų Butas iškepė naują, savo 
planą, kuris yra niekas daugiau, kaip 
modifikaciją Ruml plano. Pagal šitą pla
ną, dovanojama tiktai dalis pereitų me
tų taksų, o dalį turi pasimoketi. Bet do
vanojama dalis yrą milžiniška. Sakoma,

tad JtięĮsvįgnsm turčiui tiesiog 
j«M»a arhft pftftukpjftmft po apie 
000 ♦

Tiesa, dpvanojamą į? mažų įplaukų 
beį uždarbių žn>ppgm§t Bet, ką|p jąu 
buvo aukščiau nurodyta, jiems tąs dova
nojimas nieko nereiškią, šis planas At
stovų Bute jau priimtas ir eina Sepąto 
apsvarstymui.

Taksų pakeitimo planas turėtų būti 
praktiškas ir naudingas tik toks, kuris 
pasakytų visiems turčiams: Pereitų mer 
tų taksus užmokėkite pilnai, tuojau, nes 
pinigus tam tikslui turite atidėję, pas
kyrę. Gi šių metų taksus mokėsite šiemet 
iš šių metų įplaukų! Rąs liečia mažųjų 
įplaukų bei uždarbių žmones, tai pereitų 
metų taksus pamirškite. Kurie jau už- 
mokėjote, bus skaitoma taksais už šiuos 
metus!

Bet, žinoma, turtingųjų atstovai Kon
grese tokios pakaitos padaryti nenori. 
Jie nari, kad naujas planas išeitų jiems 
ant naudos.
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JIE SURADO LIETU VAI NAUJĄ KURČIU

John L. Lewis Tebesabotnžnoja
Šiuos žodžius rašant War Labor Board 

paėmė tyrinėti mąinierių reikalavimus 
ir skundus. Bordas šaukia kasyklų savi
ninkus išdėstyti savo poziciją dėl mai- 
ųierių unijos reikalavimo pridėti mai- 
nieriams po du doleriu į dieną ir pasira? 
syti naują kontraktą. Tuo tarpu kasyk
los, kaip jau žinoma, yra paimtos į val
džios rankas ir valdžios globoje operuo
jamos.

Bordas šaukia ir mąinierių unijos va
dus ateiti ir paremti savo reikalavimus. 
Bet John Lewis nesirokuoja su War La
bor Bordu, nei pats ateina dėstyti mai- 
nierių reikalavimus, nei leidžia kitiems 
unijos atstovams.

Šis nesiskaitymas su valdžios įstaiga 
yrą niekas daugiau, kaip sabotažavimas 
mąinierių reikalavimų. Jeigu unijos va
dai nepąsįrodo ir neapgina unijos reika
lavimų, tai gali pamąstyti tą įstaiga? 
Ką gali pamąstyti plačioji visuomenė? 
Mainieriai pastatomi labai blogoj švie
soje. Prieš juos tiesiog kurstoma visuo
menės opinija.

Gali unija, žinoma, nepriimti Bordo 
nutarimų po ištyrimo, jeigu jie pasiro
dytų vienpusiški, nukreipti prieš maiųįe- 
rius. Gali ji protestuoti prieš tokius ta
rimus. Bet visai nesiskaityti su Bordu, 
visai jį ignoruoti, visai nepasirodyti ir 
neginti mąinierių reikalavimų, yra toks 
kenksmingas pasielgimas, jog jis dau
giau pakenks mąinierių reikalui, negu 
kam kitam.

Dabar kaip diena aišku, kad streikas 
negalimas, kai visa šalis susirūpinus ka
ru, kai milijonai Amerikos jaunuolių ne
užilgo puls priešą įš visų pusių. Strei
kas, kuris reikštų sųdemoralizavimą ga
mybos šiuo momentu, būtų tokia trage
dija, prie kurios negali dąsilęisti nei 
kraštas, nei patrijotingi piliečiai, Todėl 
vienintėįis būdas mąinierių apgynimui 
yra War Labor Bordas. Jam pavesta iš
spręsti ir sutvarkyti mainų reikalus. Su 
juo reikia rokuotis. Jį ignoruoti reiškia 
ignoruoti geriausius mąinierių interesus 
ir vesti juos į pragaištingą konfliktą su 

/Valdžią ir plačiąja visuomene.

Diskriminacija ir Nelygybė
Kiekviename kasdieninio gyvenimo 

žingsnyje Amerikos juodyeidžįaį susi
duria su baisia nelygybe ir diskriminaci
ja. Tai tiesa ne tik pietuose, bet ir pas 
mus New Yorke. Juodosios odos žmonės 
ir čionai veltui ji.eško lygybės ir broly
bės.

O kuo jie kalfi, kad jų oda juoda? O kuo 
geresni tie, kurių oda balta? Kodėl vie
nos spalvos žmojnė§ turėtų statytis aukš
čiau žmonių kitos spalvos?

Štai neseniai Brooklynę keturi balt- 
veidžiai jaunuoliai susičiupo 17 metų ne
grę mergaitę ir išgėdino. Buvo jie suareš
tuoti. Mergaitė pažino juos visus. Bet 
iš baltveidžių susidedąs grand džiurė 
atsisakė prieš tuos chuliganus išduoti 
apkaltinimus. Jie tapo paleisti ir šian
dien gali vėl siausti ir jieškoti sau aukų. 
Nei teismo jiems nebuvo suruošta!

O kas darosi, kai juodveidžiai jaunuo
liai taip pasielgia su baltveide mergaite? 
Jiems blogai. Užtenka merginos žodžio 
ir jie pasmerkti, nubausti. Pietinėse val
stijose merginos paliudijimo užtenka, 
kad negrus vaikinus, dažniausią nekal
tus, pasiųsti eiektros kėdėn arba gaujai 
nulinčiuoti. Šiaurinėse yątetįjosę tokių 
nusidėjėlių laukia ilgas kalėjimas.

šitą nelygybę juodveidžiai įmonės ma
to ir jaučia. Juose auga neapykantą. Jie

Lietuvių tąųtos priešai įš 
lietuvių tarpų vėl apsivertė 
kojomis aukštyn. Pamena
me, kaįp lietuviai tautinin
kai, socialistai ir klerikalai 
dar nęsęnąi niekino visą 
lenkų tautą! Mes tada sa
kėme, kad negalima visus 
lenkus yersti į vieną dum
bliną balą, negalima lenkų 
darbininkus, valstiečius, 
pažangesnius inteligentus 
kaltinti už niekšiškus dar
bus Pilsudskio, Želigovskio, 
Ęeko ar kito kokio tos tau
toj niekšo.

Lietuvių tarpe mūsų tau
tos priešai, kurie dangstosi 
“patriotizmo” skraiste šau
kė: ^Mes be Vilniaus nenu- 
rimsime! — reikalavo Vil
niaus ir Vilnijos. Purvino 
visą lenkų tautą. Rinko 
Vilniaus “atpirkimui” iš 
Amerikos lietuvių pinigus, 
apgavinėjo lietuvius! Vil
niaus jie neišpirko. Vilnių 
paėmė Raudonoji Armija 
ir atidavė Lietuvai.

Bei Lietuvoj liaudis įkū
rė tarybas. Tada jie pradė
jo bįąuriai niekinti Lietu
vos žmones. Kada Hitleris 
užpuolė Lietuvą, kada na
cių lėktuvai degino Kauną, 
Vilnių, Šiaulius, Alytų, 
Tauragę, Kibąrtus ir kitus 
miestus, kada nacių lakū
nai iš kulkąsvaidžių šaudė 
į moteris ir vaikus Lietu
voj, kada nacių žvėrys suly
gino daug Lietuvos mieste
lių ir sodžių su žeme, tai jie 
džiaugėsi, kad Hitleris “iš
laisvino Lietuvą,” siuntė 
pasveikinimus Kvislingams, 
nacių propaganda nuodijo 
Amerikoj lietuvius, laukė 
iš Hitlerio, Goebbelso ir 
Goeringo ragaišio — Kvis- 
liųgų valdžios.

Bet Raudonoji Armija 
aplaužė Hitleriui ragus. 
Amerjkar įstojo karan ir 
Anglija atsigavo nuo smū-i 
gių. Aišku, kad anksčiau 
ar vėliau Hitleris pralai
mės karą. Kaip laike Pir
mo Pąsaųlinio Karo jų su
rastas ir “Tėve mūsų” iš
mokytas vokiškas Urachas 
negalėjo užsidėti Lietuvos 
karaliaus karųną, Lietuvos 
liaudies priešai priešakyj 
su Antanu Smetona patys 
turėjo virsti budeliais ir 
per ilgus metus kankinti 
Lįetuvps žmones, taip ir iš 
Ęitlerio “blitz-krigų” nie
ko neišeis. Tarybų Lietuva 
nežus.

Tas varo į pasiutimą 
Grigaitį, Michelsoną, Pak

Amęrįjkįetis W^j°ra?-gen. prereton, kpmapdierius USA 9-tosios Armijos orinių 
pajėgų Vidur. Rytuose, kalbasi su Raud onosjos A*Wi9š karininku. Jiedu susi
tiko Irape (Persijoj), kur rąųdpnarmiečjai perima aiperikiecių siunčiamų kari
nę pagalbu, — - orlaivius, tankus, mais tų, ir 1.1.

teisingai jaučiasi skriaudžiamais ir že
minamais. \

Nelygybė, diskriminacija gimdo kerš
tą ir pasidalinimą žmonėse. O šiandien, 
kai visai tautai grūmoja pavojus, Ame
rikai reikia‘meilės įr vienybės. Ta (Įžiu

rę, kuri atsisakė išduoti apkaltinimus 
prieš minėtus jaunuolius, tik tojel, kad 
jų oda balta ir kad ji# taip pasielgė ne 
su baltveide, bet sų juodveide mergaite, 
turėtų užsitrąųkti yiso$ visuomenės pa
niekinimą ir pasmerkimą.

štą, Šimutį ir visą jų paka
leni ją. Jie geriau sutiktų 
matyti toj vietoj, kur yra 
Lietuva, vųlkąno atvarą, 
vartus į kunigų minimą pe
klą, marių dugną, lavonus 
visų lietuvių, bet jokiame 
atsitikime ne Tarybų Lie
tuvą!

Ir štai jie storojasi. Jieš- 
ko Lietuvai naujo kupčiaus, 
įieško būdų, kaip uždėti 
Lietuvos liaudžiai retežius, 
kad.ą ji išsilaisvins iš po 
Pitlerįo jungo.

Iš Hitlerio “laisvės” nie
ko neišėjo. Pakštas, kuris 
dabar visų “tarybų” vadas 
Amerikoj, siūlo Lietuvą se
nam, bedančiui Švedijos ka
raliui, o lietuviams išmokti 
angliškai arba švediškai 
kalbėti. Beje, neseniai jis 
gyrė Hitlerį ir ten matė vil
tį, bet dabar jau tas nema- 
doj.

Bet ir su Švedijos kupčium 
nekaip. Karalius senas, la
bai senas ir galį greitai 
Dievui dūšią atiduoti. O 
kada Lietuvių pulkai kartu 
su Raudonosios Armijos jė
gomis ateis į Lietuvą, tai 
kažin ar Švedijos karalius 
panorėtų “pirkti”? Švedai 
dar nepamiršo Poltavos, 
kur jų tų laikų “blitz-krigo” 
vilkai kailį padžiovę!

Grigaitis, Pakštas, Ši
mutis, Michelsoną,s ir visa 
jų pakaleni j a išstatė Lietu
vą rinkoj. Jie jįeško naujo 
kupčįaus, naujų retežių. Ir 
štai gįliukis—susirado im
perialistinius lenkus, lenkų 
“valdžią” Londone, kuri 
nori Lenkijos, kurios sienos 
turi būti tokios, kaip buvo 
J.939 metais. Reiškia, į tą 
Lenkiją turi įeiti Vilnius, 
Lietuvos sostinė ir visa Vil
nija, o čia jau randasi pro
ga prijungti ir visą Lietu
vą prie Lenkijos. Jiems ro
dosi, kad Lenkija, tai jėga. 
Tie Lenkijos imperialistai 
reikalauja Lvovo — Vaka
rinės Ukrainos, jie reika
lauja Baranovičių, Gardi
no, Vakarines Rąltrųsijo.s, 
jie reįkalaiija—Vilniaus ir 
Vilnijos.

Lietuvos liaudies priešai 
sako: Imkite visą Lietuvą! 
Visi jie gvoltu šaukia už 
lenkus imperialistus, už 
1939 metų Lenkijos rube- 
žius. Taip šaukia “Naujie
nos,” taip šaukia ir kiti.

Tai kas gi tie nauji Lie
tuvos kupčįai? Kaip jie ba- 
goti? Kokia jų užnugaryj 
jėga? Ar daug vilties ant

karę jis turęjo dideliuą 
dvarus Lenkijoj jr Vakarų 
Ukrainoj, Štai kodėl jįs no
ri 1939 metų Len^M

Užsienio mipistepų yra 
Eduardas Rąčinskis, taip 
pat didelis dvarponis ir re- > 
akcininkas. Vice-prezįdentų 
yra Stanislaw Mikolaičik, 
taip pat reakcinis dvarpo
nis. Paskui iš dvarponių ki
lęs generolas Kųkelis, pa
garsėjęs “pulkininkų val
džios” narys, Henrikas 
Strąsburgerjs ir kiti. Poli
tiniai jie visi anti-derwfyra- 
^tai, anti-semitai, antį-sovie- 
tiniai. Kąip tįk toki, kękių 
reikia Mr. Grigaičiui, Mr. 
Michelsonui, Mr. šimučiui, 
kunigui Prunskiui, profeso
riui Pakštui ir visoms jų 
“taryboms.” Reiškia, sura
sta Lietuvai kupčiai geri, 
tinkami, kaip tik iš tos 
kompanijos, ’kurie per šimt
mečius norėjo Lietuvos.

Kaip tie ponai Londone 
atsirado? Vieni iš Franci- 
jos, kiti nuo Hitlerio pabė-

jų gali dėti Mr. Grigaitis, 
Mr. Mięhęlsppąs, Mr. Ši
mutis, Mr. Rąkštąs, kuris 
New Yorke buvo pakvietęs 
lenkų ponų konsulą sakyti 
lietuviams prakalbąs?

Lenkijos buvusi valdžia 
visai susmuko. Jos buvęs 
prezidentas Moscickis ^ap
sižiūrėjo,” kad jis daug me
tų nėra lenkų pilietis, kad 
jis Šveicarijos pilietis. Jis 
grįžo prie savo naujos “tė
vynės,” kaip paklydęs sū
nus ir taškas. Maršąląs 
Smigly-Ridz, tas Pilsudskio 
“įpėdinis,” dingo, kaip rū
kas. PųĮkininkas B.ekas tu
rį tokį prastą vardą, kad 
kiekvienas padorus lenkas 
tiek jį “myli,” kaip ir Hit
lerį.

Susidarė naują “valdžia” 
Londone. O kas ją rinko? 
Niekas! Dalis jos narių jau 
daugelį metų gyveno Fran
ci joj ir kitur., Kiti į Londo
ną atbėgo per Smetonos 
valdomą tais laikais Lietu
vą, kada Hitleris pavergė 
Lenkiją. Na, taip visi
sinnko, pasikalbėjo, sutvė
rė “valdžią.” Jie gyvena Lon
done, bet, mano, kada karas 
bus baigtas, kada dar liks 
lenkų nežuvusių nuo Hitle
rio teroro, tai tada jie va
žiuos Lenkijon ir lenkų tau
tą valdys. Mat, būk be jų 
lenkų tauta negalės pati 
apsieiti, pati valdytis!

Ot už šios “macės” ir už
sikabino Grigaitis, Pakštas 
ir visi lietuvių tautos prie
šai, kurie Amerikoj sudarė 
“tarybas,” kurie išstatė 
Lietuvą pardavimui! Jie 
mano, kad Anglija ir Ame
rika ant žūt-būt varysis, 
kad Lenkija būtų galinga. 
Jie mano, kad Jungtinės 
tautos subyrės, kad demo
kratija Sovietams padik
tuos sąlygas, kad Sovietų 
Sąjungą apstatys nauju 
kordonu, jeigu jau ne ma
žų valstybių, kaip Versalėj 
padarė, taį didelių — Len
kijos, Švedijos, Balkanų są
jungomis. Štai jų viltis. 
Štai kur jie mato išėjimą, 
kad suvaldyti Lietuvos liau
dį, kad neleisti liaudžiai ąt- 
steigti tarybų santvarką, 
kad jeįgu negalimą grąžin
ti Antaną Smetoną su nau
ją nagaįka, tai Lietuvą pa
vesti Lenkijos imperialis
tams.

Koki ponai toj Lenkijos 
“valdžįoj”? Prezidento pa
reigas eina Vladislovas 
Rąčkeyįč, kuria prie caro 
yąldė didžiausius dvarus 
Ukrainos, Baltarusijos ir 
Lenkijos plotuose. Pirm šio

su A go į Lietuvą. Smetona juos
pašėrė Kaune, kol prasidė
jo protestai, paskui pasiekė
Londoną. Painiose karo są
lygose sudąrė valdžią, įga
vo pripažinimą. Iškarto ne
va siekė dirbti su Jungtinė
mis Taftomis bendrai, bet 
dabar savo politiką vedą iš
vien su Goebbelsu, skleisda
mi nacišką propagandą 
prieš Sovietų Sąjungą, 
skaldo Jungtines Tautas. 
Šiame klausimo jie pilniau
siai sutinka su Pakštu, kum 
Prunskių, Grigaičiu, Mi- 
chelsonu, Šimučiu!

Bet jau daugelis Ameri
koj rimtų žmonių pripaži
no, kad ji atstovauja tik 
patį save. Lenkijos žmonės 
kraujuose paplūdę, bet jie 
kovoja prieš JĮitlerį. Jie or
ganizuoja partizanų gru
pes, jie sprogdina tiltus, jie 
nuleidžia* į pakalnes Hitle
rio karinius traukinius, jie 
išneša sprendimą, kad hit
lerininkus, lenkus išdavi
kus ir nacių oficierius nu
bausti mirčia ir nubaudžia. 
Tik šiomis dienomis 27-nis 
Hitlerio bernus nužudė!

Žinoma, to nenori Lenkų 
“valdžia” Londone. Ji ke
lia protestus prieš Sovietų 
Sąjungą, kam šaukia Len
kijos žmones prie partizanų 
kovos, kam “kišasi į Lenki
jos vidaus reikalus” — vi
daus reikalus po Hitlerio 
padų! Reiškia, pats gyveni
mas parodo, kad Lenkijos 
žmonės kitaip mąsto, kitaip 
veikia, negu tie ponai Lon
done.

Kada FJitleris okupavo 
Lenkiją, tai valdininkai ir 
ponąi bėgo į Rumuniją ir 
Lietuvą. Bėgo ne tuščiomis. 
Bėgo su pinigais. Kuni
gaikštis Radzivilas ant ark
lio atjojo į Rumuniją. Bet 
miUonai Lenkijos paprastų 
darbininkų, valstiečių, var
guolių ir gi bėgo. Jie bėgo 
į Sovietą Sąjungą. Jų bėgi
mo kelias patrumpėjo, nes 
juos pasitiko Raudonosios 
Armijos pulkai ir pastojo 
Hitleriui kelią.

Sovietų Sąjungoj yra len
kų pabėgėlių. Sako yra apie 
2,0,00,000. Jie ten leidžia 
laikraščius, knygas, orga
nizuojasi. Lenkijos “val
džia” norėjo pastoti lenkų 
organizacijoms kelią Sovie
tų Sąjungoj. Lenkų armi
jos dalinius, kurįe ten or
ganizavosi,' išsiuntė į Persi
ją, kad tik nekarįąutų pe- 
tU petin su Raudonąja Ar
mija prieš Hitlerį. Bet ten 
pasiliko daug lenkų, kurie 
veržiasi kovon. O kas, jeigu 
jie suorganizuos lenkų pul
kus ir divizijas? O ką, jei
gu lenkai sušauks ^uvaįįą-

1 (CJįsa 4-AW? P’f’J )
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MATYMAS TAMSOJE Priešiški, Pasalingi Lenkų Komandos Darbai Sovietuose
Vieni regėjimo narveliai 

(celės) tarnauja matyti 
sviesqje, o visai skirtingi 
narveliai duoda žmogui ga
limybę matyti daiktus tam
soje.

Įėjus iš šviesos į tariamą 
visišką tamsą, vidutinėms 
akims reikia 45 minučių lai
ko, kol jos pradeda matyti 
tamsoje.

Kanados laivyno padary
ti bandymai, tačiau, parodė, 
jog kai kurie žmonės fakti- 
nai tuojaus pamato daiktus 
gilioje tamsoje. Apie tokius 
sakoma, kad jie turi “katės 
akis.” Stengiamasi gauti 
kuo daugiausia vyrų su to
kiomis akimis į jūrų laivy
ną ir orlaivyną.

Apsipratę su tamsa jūrei
viai mato ne tik kas būti
nai reikia savo laive, bet į- 
žiūri ir kitus netolimus lai
vus jūroje, kad ir tamsiau
sioj naktyj.

Kapitonas ’ seka savo ke
lionės planus, vartodamas 
tam tikrą raudoną šviesą, 
kur veikia regėjimo tam
sumoje narveliai; todėl po 
tokios šviesos tuojau mato
ma daiktai ir tamsoje.

Bet ar galima sveikam, 
normaliai matančiam, gerai 
mintančiam žmogui dar pa
gerinti regėjimą - tamsoje? 
Tyrimai parodo, jog ne.

Bet jeigu iš žmogaus 
maisto pašalinsi vitaminą 
A, tai per mėnesį iki šešių 
savaičių jis visai praras ga
bumą tamsoje regėti., / '

Pridėjus kiek reikiant 
šio vitamino, žmogus at
griebs naktinį regėjimą. 
Bet jeigu per ilgą laiką as
muo negavo šio vitamino 
ar labai permažai tegavo, 
tai dėl to galėjo sugesti jo 
tamsoj matymo narveliai, ir 
tuomet jau negalima jam 
atgauti naktinio regėjimo.

N. M.

Naujos Mielės Pavaduo
ji Mėsą ir Kiaušinius
Anglijos mokslininkas dr. 

A. C. Thaysen su draugais 
išvystė antra tiek didesnius 
mielių perus iš “terula uti- 
lis” veislės. Jie padidinti 
tuom, kad mielės buvo mai
tinamos moliasais su azoto 
(nitrogeno) priemaišų.

Išdžiovinus šias .mieles, 
jos turi pusę savo svorio 
proteinų - baltimių, pana
šių kaip mėsoje ir kiauši
niuose. Jose taipgi yra 
daug vitamino B. Ir pridė
jus penkis procentus šių 
mielių prie kepaliuko duo- 
mos, jo maistingumas tiek 
pagerėja, kaip pridėjus du 
kiaušiniu arba suvalgius 
ketvirtį svaro steiko su pa
prasta duona.

Anglijoj manoma dėti to
kių mielių ir į pašarą mė
siniams gyvuliams; nuo to 
jie greičiau augins mėsą.

N. M.

Rankinis Lakūnų Radijukas
Amerikos lakūnams 

skrendantiems užfrontėn 
priešus bombarduoti yra 
duodamas mažas radijukas, 
kurį sukant ranka yra pa
sigaminama tiek elektros, 
jog atsišaukimai per tą ra
dijuką pasiekia 200 mylių ir 
toliau.

Lenkų armijos generolai Sovietų Sąjungoje elgėsi 
kaip pasalingi Sovietų priešai; ir dabar šitaip aprašo 
jų sąmokslus lenkų pulkininkas Zigmantas Berling žur
nale Wolna Polska (Laisvoji Lenkija), leidžiamam 
Maskvoje.

— Kada 1941 m. vasarą pradėjo steigtis lenkų armi
ja Sovietų Sąjungoj, pagal sutartį tarp lenkų valdžios 
ir Sovietų, tai ne tik Sovietų Sąjungoj esami lenkai, 
bet ir jų tautiečiai ištisame pasaulyje labai džiaugėsi 
ir tikėjosi, kad ta armija vykdys šviesiąsias lenkų vil
tis. Ši armija turėjo būti dalis lenkų armijos, kuri 
veikliai dalyvaus kovoj prieš Vokietiją Rytų Fronte, 
artimiausiame Lenkijai.

Visi mes buvome kupini džiaugsmo, kad štai, paga- 
liaus, susidarys demokratinė lenkų armija, armija, ku
ri nebus įnagis atgaleivių-reakcininkų rankose, — tų 
Lenkijos duobkasių; kad ši armija bus pažangi jėga, 
kovojanti už demokratinę Lenkiją, išlaisvintą iš hitle- 
rinininkų vergijos ir liuosą nuo reakcijos namie.'

Mes begaliniai džiaugėmės, jog kartu su didvyriškai 
kovojančiais lenkų lakūnais Anglijoj ir lenkais karei
viais Šiaurinėje Afrikoje bus taipgi istorijon įrašytos 
Sovietų Sąjungoje esančių lenkų karinės pastangos.

Bet, deja, mums teko karčiai nusivilti. Lenkų valdžia 
Londone turėjo visai skirtingus planus dėlei lenkų ar
mijos organizavimo Sovietų Sąjungoje.

Generolas Anders (vyriausias lenkų armijos koman- 
dierius), pasirinkdamas tam tikslui plotus pagal vidu
rinę Volgos upės tėkmę ir besikalbėdamas su kitais 
lenkų oficieriais apie savo armijos sudarymą, štai ką 
pasakė:

“Man labai patinka šie plotai todėl, kad jie yra gana 
tolimi nuo kalo fronto, ir kariniai veiksmai nekliudys 
mūsų, kol mūsų armija bus lavinama. Kai Raudonoji 
Armija susmuks nuo vokiečių smūgių, o taip atsitiks ne 
vėliau kaip po keleto mėnesių, tada mes galėsime per 
Kaspijos Jūrą prasiveržti į Iraną (Persiją). Kadan
gi mes būsime vienintelė ginkluota galybė šioje srity
je, tai galėsime daryti, kas tik mums patiks.”

Tai su šitokiomis intencijomis buvo žiūrima į lenkų 
armiją, kuomet ji buvo tik dar pradėjus organizuo
tis.
Laikas bėgo. Lenkų kareiviai Sovietų krašte buvo 

lavinami, jų pasiryžimas kovai augo^ Viena lenkų di
vizijų buvo jau net gavusi sovietinius ginklus ir ruo
šėsi žygiams fronte.

Tuo tarpu generolui Andersui ir aukštiesiems jo ofi- 
cieriams teko giliai nusivilti. Nes Raudonoji Armija ne 
tik nesusmuko nuo hitlerininkų smūgiu, bet visai prie
šingai — jinai supliekė vokiečius ties Maskva ir pati 
perėjo į neužmirštamąjį 1941-11942 m. žiemos ofensy- 
vą.

LENKŲ KAREIVIAI NEĮGAVO PROGOS
Atrodė, jog pats likimas atnešė progą — progą, apie 

kurią tebūtų galima tiktai svajoti — pasiųsti frontan 
bent vieną išlavintą lenkų diviziją. Be tatai būtų prie
šinga intencijoms, kurios buvo (gen. Anderso ir sėb
rų) pareikštos rugpjūčio mėnesį.

Ir todėl generolas Anders pranešė generolui Boru- 
cie-Spiechdvičovui, Penktosios lenkų pėstininkų divizi
jos komandieriui, štai ką:

“ši divizija eis frontan tik sykiu su visomis kito
mis mūsų divizijomis, kada kiekviena mūsų divizija, iki > 
paskutinės, bus priruošta, išlavinta, ginkluota ir įreng
ta. Jums nėra jokio reikalo skubėti!”

Ir tie žmonės darė viską, ką tik išmanė, kad kuo il
giausiai atidėti ir sulaikyti lenkų divizijų lavinimą ir 
ginklavimą. Generolo Anderso štabo galva, Okulicki 
sabotažavo įrengimą punkto prie Kaspijos Jūros, punk
to, per kurį lenkai būtų galėję gauti anglų ginklų ir 
reikmenų iš Irano.

Sovietų vyriausybė nutiesė tam tyčia geležinkelio 
šaką ir pastatė sandėlius Kaspijos Jūros pakrantėse; 
hįbt generolo Anderso komanda neleido nei vienam šau
tuvui, nei vienam tankui, nei vienam reikmenų maišui 
ateiti j šį punktą. Jis buvo vartojamas tik lenkų kariuo
menės iškraustymui (iš Sovietų Sąjungos) į Iraną-Per- 
siją.

Lenkų armijos komandai net galvon nebuvo dinktelė- 
ję vest savo kariuomenę į mūši prieš vokiečius. Ji buvo 
pasinėrusi “rimtesniuose” rūpesčiuose, negu kova prieš 
vokiečius. Ir pirmutinis žingsnis, kurį ta komanda pa
darė, pradedant rekrutavimą Buzuluk stotyje, tai bu
vo išskirt ir sužymėt tuos lenkus, kurie nebuvo. Sovie
tuose įkalinti ar belaisvių stovyklose uždaryti. Tokiais 
lenkų komanda nepasitikėjo ir vadino juos “Sovietų 
draugais, o Lenkijos išdavikais.”

PRIEŠ PALANKIUS SOVIETAM LENKUS
Antra, tas lenkų štabas neatlaidžiai tėmijo vyrus, 

kuriuos jis nužiūrėjo užjaučiant Sovietus. Buvo veda
mas specialis sąrašas pažymėtas kaip “Skyrius B,” reiš
kia, —Bolševikai — “įtariančioji medžiaga, įrodanti,” 
kad štai tie asmenys palaiko artimus ryšius su sovietine 
visuomene.

PRIEŠ UKRAINUS, BALTARUSIUS IR ŽYDUS
Anti-semitizmas (neapykanta žydų) buvo jaučiama 

kiekviename žingsnyje. Buvo atvirai kalbama, kad, gir
di, “reikią atsiteisti žydams;” žydai dažnai buvo mu
šami. Taip buvo elgiamasi ir prieš žydų tautos lenkų 
kareivius. Jie buvo pašalinti iš armijos neva dėl blogos 
sveikatos ir pasiųsti dirbt kolektyviuose ūkiuose į Vi
durinę Aziją pirmiau, negu bet kas kitas buvo ten iš
siųstas.

Senasis, “įsigyvenęs” nusiteikimas taip pat buvo pa
laikomas prieš ukrainus ir baltgudžius lenkų kareivius. 
Jiem sakydavo, kad nebus Ukrainos ar Baltgudijos, 
kad jie turi kovot už Lenkiją ir daugiau nieko.

Kartą du Ukrainai buvo pasiųsti į Penktąją lenkų di
viziją. Jie sakė, kad nenorį tarnauti tokioj armijoj, ku
ri kariaus už Lenkiją, nes jie kaipo Ukrainai nežadą 
Lenkijoje gyventi. Keletui dienų praėjus, juos arešta
vo divizijos žandarai; jiedu buvo atiduoti karo teis
mui, kuris ir nusmelkė juodu mirti. Tik dėl laimingai 
susidėjusių sąlygų tiedu Ukrainai išliko nesušaudyti.

Religinę neapykantą prieš kitatikius labai gerai pa
rodo štai koks faktas. Generolas Tokaževski atmetė 
rusą pravoslavą ukrainų kareivių kapelioną ir pasiunt/ž 
jį atgal į lenkų armijos bažnytinį skyrių Sovietų Sąjun
goje. Gen. Tokaževski sakė: “Lenkų armijoje aš nelai
kysiu jokių kitų kapelionų, kaip tik katalikų kuni
gus.”

AGITACIJA PRIEŠ SOVIETUS
, Gana didelis skaičius lenkų oficierių, puskarininkių 

(unteroficierių) ir kareivių sistematiškai vedė propa
gandą prieš Sovietus tarp apylinkės gyventojų. Viso to 
užnugarėje pasirodė šešėlis senosios “Dvoikos” šni
pų ągęntūros, kurį šniųkšŲųėjp Sovietų fabrikus, val- 
stylųniu||®kitis, '‘Wddbn^'i^s'Armijos sandėlius ji* t.t.

Vienas pficįeriūs užklausė pulkininką leitenantą Ba- 
kievičių,' vadą 'generolo -Ąriderso Antrojo skyriaus 
(Dvoikos) apie tą šnipinėjimą, ir Bakievičius davė ši
tokį paaiškinimą:'.

“Mūsų žvalgyba (šhipijada) turi veikti, jeigu norime 
sužinoti, ko vertas yra mūsų talkininkas. Nes jeigu 
jis nieko nevertas, tai geriau būtų pasiimt savo mantą 
ir pasišalint iš čia, kol dar tukime laikų....”

Lenkų šnipija elgėsi Sovietų Sąjungoj taip, kaip prie
šų, krašte. Tai būtent todėl Związk’ui Walki Zbrojnej. 
(Ginkluotos Kovos Sąryšiui)—s'^itajai prieš-sovieti- 
nei organizacijai — vėl buvo leista būti ir veikti ge
nerolo Anderso armijoje, ši organizacija generolo An
derso armijoj vadovavo agitacijai prieš Sovietus ir da
rė mirties sprendimus “bolševikams”, tai yra, tiem len
kų kareiviam ir oficieriam, kuriuos ji nužiūrėjo kaipo 
draugiškai nusiteikusius linkui Sovietų Sąjungos. To
kius sprendimus, vykdant, tie kariškiai buvo slaptai žu
domi. Jų lavonai buvo randami lauke kiek toliau nuo 
lenkų armijos stovyklos.

FAŠISTINIAI SIEKIMAI
Mes galėtume parodyti ilgą eilę tokių faktų genero

lo Anderso armijoje. O jie visi pasako vieną dalyką,— 
kad generolo Anderso armija Sovietų Sąjungoj nebuvo 
demokratinė armija. Jos komanda nematė ir savo ka
reiviams nerodė, kad vokiečiai yra jų priešai. Ta ko
manda nęnorėjo vesti savo kareivius į mūšį petys petin 
išvien su sovietiniais jų sąjungininkais.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Jūreivis George Peters, Samoa Salos Fita-Fita 
Gvardijos, saugo militarinio Amerikos Samoa Sa
los gubernatoriaus raštinę. Būti samoajiečią nariu 
skaitoma garbe.

SMARKIEJI MEDINIAI “UODAI’-LĖKTUVAI
Vikriausi mažiukai anglų 

lėktuvai, vadinami “uodai,” 
yra pastatyti iš beržo, bal
zamo ir kitų medžių, tik 
apart mašinerijos dalių, ku
rios yra metalinės. Šie leng
vi lėktuvėliai skrenda 400 
mylių per valandą, dažnai 
dar greičiau. Jie gali gana 
toli lėkti, kad mėtyti bom
bas bile kur Vokietijoj ir 
apšaudyti ten karinius tai
kinius. “Uodai” dieną ir 
naktį veikia prieš nacius.

Tų lėktuvų liemuo, spar
nai ir įvairios kitos dalys

padirbta iš suklijuotų sker
sinių - išilginių įvairaus me
džio plonučių lentelių, ir y- 
ra gana stiprūs. O toks me
džio darbas taip mechani
zuotas, kad jį atlieka net 
15-kos metų berniukai ir 

mergaitės ir septyniasde
šimt - metiniai seniai.

Joks fašistinis kraštas 
neturi tokių greitų, smar
kių, visokiai kovai naudin
gų lengvųjų lėktuvų, kaip 
šie Anglijos “uodai”, kurių, 
suprantama, gauna ir kiti 
talkininkai. J. C. K.
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Pavojingieji Vorai 
“Juodanašliai”

Nervų Uždegimas ir 
Vitaminai

kūnas 
apart

Amerikoje yra vadinamų 
“juodanašlių” vorų (black 
widow spider). Tai pavojin
gi vorai. Nuo tokio voro 
įkandimo žmogus sunkiai, 
skaudžiai suserga, nors dėl 
to retai temiršta.

Juodanašlio voro 
yra grynai juodas,
vieno orindžiniai-raudono 
taško- papilvėje. Daugiau
siai iš tokio taško šie vorai 
yra pažįstami ir turi būti 
naikinami.

Šio voro nuodai yra pen
kiolika kartų smarkesni, 
negu labai bijomojo žalčio- 
b a r š kučio (rattlesnake) 
nuodai. Kodėl tad nuo barš
kučio įgylimo žmonės daž
nai miršta, o po to voro į- 
kandimo paprastai pasveik
sta? Todėl, kad barškantysis 
žaltys nepalyginamai daug 
daugiau įleidžia savo nuodų 
į žmogaus kraują, negu vo
ras galėtų įleisti.

Juodanašlio voro įkąstas 
žmogus kenčia aštrius 
skausmus, iš pradžios su 
pertraukomis, paskui nuo
lat. Po pusvalandžio iki 45 
minučių po įkandimo, pra
deda žmogui mėšlungiškai 
traukyti raumenis ir vidu
rius, verčia jį vemti, sunku 
pasidaro kvėpuoti; ligonis 
prakaituoja, ir dalinai jo 
nervai sugenda. Ant ryto
jaus net kojų padai taip 
skauda, tartum jie būtų de
ginami. Gydytojas dažnai 

turi leist 'tam tikrų vaistų 
į kraują, kad ligonio kan
čias palengvint.

Po 24 valandų nuo įkan
dimo, aštrieji skausmai at
slūgsta, bet žmogus jaučia
si silpnas, kaip visiškai jė
gų netekęs.

Juodanašlio voro įkandi
mas girtuokliams yra pavo
jingesnis, negu visai nevar
to jantiems alkoholio arba 
tik po truputį įsigerian
tiems. N. M.

Vitaminai yra būtinas da
lykas mityboje abelnai. Ta- 
čiaus vitminų biznieriai, 
piršdami vieną ar kitą vita
miną dažnai perdeda, va
dindami jį gyduole beveik 
“nuo visko”.

Taip antai, vitaminas B-l 
buvo skelbiamas kaipo iš- 
gydąs “visokį” neuritį 
(skaudų nervų uždegimą) 
Bet tyrimai rodo, kad neu> 
ritis atsiranda ir nuo tam 
tikrų bakterijų 
Tuomet vitaminas 
netarnaus kaip 
prieš šitokį nervų 
mą.

Kai kuriuose atsitikimuo
se vitaminas vardu niacin, 
o ne B-l nugali neuritį. ■ 
j Girtuokliai, beje, dažniau
siai gauna nervų uždegimą 
su rankų drebėjimu dėl to, 
kad jie paprastai negana 
valgo maisto turinčio už
tenkamai vitamino B-l. Ši
tokiems ligoniams vitami
nas B-l tai gyduolė. Bet dar 
geriau jie pasigelbėtų, jei
gu mažiau alkoholio gertų, 
o daugiau valgytų tokio, 
maisto, kur yra į valias vi
tamino B-l.

veikimo. 
B-l jau 
ginklas 
uždegi-
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ČOKOLADAS KAREIVIAMS
Amerikos kareiviai, siun

čiami toliau pirmyn į dide
les atakas prieš nacius 
Šiaurinėje Tunisijoje, gau
na po tris stambias plyte
les čokolado ir pasiima po 
dvi metalines bonkutes van
dens, o daugiau jokio kito 
maisto; ir to turi užtekt iš
tisai dienai, jeigu negalima 
būfų jiem tuo . tarpu prista
tyt kitokio maisto.

Priekiniuose fronto punk
tuose kartais jiems tenka 
maršuoti ir kovot dieną ir 
naktį be jokio poilsio ir be 
jokio reguliario maisto, i 
apart čokolado. 1

Ar Viena Tauta Gamti
niai Viršesnė už Kitą?
Gamtinės Istorijos Muzė- 

jaus New Yorke viršinin
kas, A. Perry Osborn, mok
slinis tautų ir tautelių tyri
nėtojas, pareiškė spaudai 
pereitą savaitę: “Jokia tau
ta savaime nėra dvasiniai 
aukštesnė už jokią kitą tau
tą. Jos turi tik tūlų skirtu
mų;” bet sudėjus krūvon 
vienos tautos ypatybės ir 
sugretinus su įvairiomis ki
tų tautų ypatybėmis, atran
dama, jog viena tauta ben
drai neviršija kitos.

Panašiai kalbėjo ir kiti 
gamtmokslininkai, atida
rant naują muzėjaus sky
rių, kuris vaizduoja ypač 
nuolatinius gamtos veiks
mus, kaip kad jie pastebi
mi dabartiniu laiku.

Kraujo Apytakos “Akis”
Dr. B. Jablons drauge su 

kitais newyorkieciais gydy
tojais pagamino foto-elek- 
trinę “akį”, kuri parodo, 
per kiek laiko žmogaus 
kraujas atlieka visą aplink- 
takos kelionę kūne.

Brazilijos valdžia paleido 
iš kalėjimo komunistų vadą 
Fernandą de Lacerdą, bra
zilų kapitoną Robertą Sis
son ir eilę kitų faši 
priešų. lilJtLUL.: 1
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ŽMONĖSE MAKSIM GORKI

Pirmadienis, Gegužės 10, 1943

(Tąsa)
Tas dar labiau pralinksmino publiką, 

kareivį ėmė badyti pirštais, tampyti už 
marškinių, už prijuostės, žaisdami su 
juo, lyg su ožiu, ir taip riejo jį ligi pietų, 
o papietavus, kažin kas užmovė ant me
dinio šaukšto koto išspaustos citrinos 
gabalą ir pririšę už kareivio nugaros 
prie prijuostės raiščių; kareivis eina, 
šaukštas maskatuoja jo užpakaly, visi 
kvatojasi, o jis — bėgioja, kaip sugau
tas peliūkštis, nesuprasdamas, ko kiti 
juokiasi.

Smuras stebi jį tylom, rimtai, virėjo 
veidas paliko bobiškas.

Man pasidarė gaila kareivio, aš pasi
klausiau virėjo:

— Galima pasakyt jam apie šaukštą?
Jis tylom linkterėjo galvą.
Kai aš paaiškinau kareiviui, iš ko juo

kiasi, jis greit apgraibė šaukštą, nu
traukė jį, numetė ant grindų, sutriuški
no koja ir abiem rankom įsikibo į ma
no plaukus; mes ėmėm peštis, o publika, 
labai patenkinta, tuojau mus apsupę.

Smuras išblaškė žiūrovus, perskyrė 
mus ir, nusukęs man ausį, nutvėrė už 
ausies kareivį. Kai žiūrovai pamatė, kaip 
šitas mažutis žmogiukas purto galvą ir 
šoka virėjo rankose, visi padūkusiai ėmė 
rėkti, švilpti, trepsėti kojomis, griūdami 
iš juoko.

— Ura, garnizone! Duok virėjui galva 
į pilvą!

Šis žmonių bandos laukinis džiūgavi
mas kėlė manyje norą pulti juos ir dau
žyti pliauškė jų nešvarias makaules.

Smuras paleido kareivį ir, paslėpęs 
rankas už nugaros, atsigręžė į publiką, 
pasišiaušęs, lyg šernas, ir rodydamas 

’dantis.
— Į vietas — marš! Az-ziatai...

• Kareivis vėl puolė mane, bet Smuras 
Mena ranka sučiupo jį glėbin, nusinešė 
prie siurblio ir ėmė pilti vandenį ant jo 
galvos, vartydamas jo nugeibusį kūną, 
lyg skudurinę lėlę.

Atbėgo matrosai, bocmanas, kapitono 
padėjėjas, vėl prisirinko žmonių būryls;

visa galva už kitus aukštesnis stovėjo 
bufetininkas, tykus ir nebylys, kaip vi
suomet.

Kareivis, atsisėdęs prie virtuvės ant 
malkų, drebančiomis rankomis nusitrau
kė batus ir ėmė gręžti autskarius, bet 
jie buvo sausi, o nuo jo retučių plaukų 
lašėjo vanduo, — tas vėl prajukdė pub
liką.

— Vis viena, — tarė kareivis laibu ir 
aukštu balsu, — užmušiu vaikėzą!

Prilaikydamas mane už peties, Smu
ras kažin ką sakė kapitono padėjėjui, 
matrosai sklaidė publiką, ir, kai visi iš
siskirstė, virėjas paklausė kareivį:

— Kas gi su tavim daryti?
Tas nutylėjo, žiūrėdamas į mane bai

siomis akimis ir visas keistai trukčioda- 
masis.

— Ra-amiai, nuomarninke! — tarė 
Smuras.

Kareivis atsakė.
— Papūsk, čia tau ne kuopoj.
Aš mačiau, kad virėjas sumišo, jo pa

sipūtę skruostai suglebo,. jis nusispiovė 
ir nuėjo šalin, nusivesdamas mane su sa
vim; apdujęs, aš žengiau paskui jį, vis 
atsigręždamas į kareivį, o Smuras mur
mėjo:

— Tai, koks caca, a? Ar matot....
Mus pasivijo Sergiejus ir kažin kodėl 

pašnabždom pasakė:
— Jis pasipiauti nori!
— Kur? — suriko Smuras ir nubėgo.
Kareivis stovėjo tarnų kajutės tarpdu

ry, su dideliu peiliu rankose, — šituo 
peiliu kirsdavo vištoms galvas, skaldy
davo malkas pakuroms, jis buvo atšipęs 
ir ištrupėjęs, kaip piūklas. Vėl buvo su
sirinkę daug žmonių, kurie stebėjo ma
žutį juokingą žmogiuką su šlapia galva; 
jo bukanosis veidas virpėjo, kaip drebu
liai, lūpos šokinėjo. Jis mykė:

— Kankintojai... ka-ankintojai...
Užušokęs ant 'kažko, aš žiūrėjau per 

žmonių galvas į jų veidus, — žmonės 
šypsojos, šaipėsi, sakė viens kitam:

— Žiūrėk, žiūrėk...'.
(Daugiau bus)

Prieš tūlą laiką Jungt .Valstijų pakraščius saugojąs laivelis Icarus, pa
matęs vokiečių submariną, jį nuskandino, o jo 33 įgulos narius paėmė ne
laisvėn (kiti nugarmėjo jūros dugnan). Nuotraukoje matome belaisvius iš
keliant pakraštyje, Charleston, S. C.

Detroit, Mich.

PRIEŠIŠKI, PASALINEI LENKU KOMANDOS Naciai Žada Lenkam
DARBAI SOVIETUOSE

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Saujelė lenkų karinių ir civilinių politikierių išnaudo

jo Sovietų Sąjungos svetingumą, pasitikėjimą ir drau
giškumą, apgaudinėjo demokratinį pasaulį, suvedžiojo 
pačius lenkų kareivius ir dėjo visas pastangas, kad So
vietų žemėje sudary armiją pagal jų pačių kurpalį— 
fašistinę, priešingą demokratijai, ginkluotą lenkų jė
gą, tolimą nuo minties apie bet kokią kovą prieš vokie
čius, už tat atkreiptą — bent dvasiniai — prieš Sovie
tų Sąjungą. ' I <■

Žmonės, kurie iš arti tėmijo lenkų laikraščius Ame
rikoj ir Anglijoj, tai pastebėjo, jog nuo pat lenkų ar
mijos įsikūrimo Sovietuose tos armijęs komanda vyk
dė tokią programą, kokią jai reakcininkai išdirbo.

Santykiai viduj tos armijos, savotiškas nusistatymas 
linkui Sovietų Sąjungos ir, galop, kas svarbiausia — 
nusiteikimas linkui kovos fronto ir viso “apvainikavi
mas” pabėgimu į Artimuosius Rytus (Iraną) — štai 
jums programa Matuševskių, Bieleckių ir jų šaikos; 
Armijos sudarymas ne kovai prieš Vokietiją, bet poli
tinėms klikų intrigoms.

Kvislingy Valdžią
London, geg. 7. — Neofi

cialiai pranešama, kad Hit
leris ketina įsteigt lenkų 
valdžią Varšavoj. — Tai 
būtų lenkiškų Kvislingų, 
vokiečių pataikūnų valdžia.

(Eina gandai, kad na
ciai, stengdamiesi užbovyti 
pavergtus gyventojus, ža
da įkurt panašias valdžias 
Lietuvoj ir visuose užim
tuose kraštuose.)

New Haven, Conn.

Chicagos Žinios
mokyklų studentų pasiuntė pe
ticiją J. V. senatui. Jie prašo, 
kad ponai senatoriai atsižvelg
tų į vaikų padėtį ir paskirtų 
pinigų dėl pieno.

Neseniai senatas perleido 
bilių, kuriame neskiria pinigų 
dėl mokyklų studentų pieno. 
Tuo įstatymu panaikino se
niau veikusį administracijos 
patvarkymą, kur iš agrikultū- 
rinio department© gaudavo pi
nigų dėl pieno studentams.

Jeigu perleistą naują bilių 
nepataisys, tai tiek Chicagoj, 
tiek kituose miestuose — viso 
apie 5,000,000 parapijinių ir 
viešų mokyklų vaikų negaus 
pieno puskvortę už centą, 
kaip iki šiol gaudavo.

Todėl 23,000 Chicagos stu
dentų ir pasiuntė ponam sena
toriam savo prašymo peticiją.

Mirč

Juozapas Banevičius, susi
laukęs pusės amžiaus, gimęs 
Kėdainių apskrityje, Lietuvoj, 
numirė balandžio 30 d. Kūnas 
pašarvotas Phillip koplyčioj, 
3307 Lituanica Avenue. Palai
dotas gegužės 4 d., 1 vai. 
po piet, Liet. Tautiškose kapi
nėse.

Rudolfas Baranikas iš Armijos 
Rašo

Randuos dabartiniu metu 
Californijoje, netoli Los Ange
le. Stovykla nepaprastai gra
žioje vietoje, prie pat Sieros 
kalnų. Oras čia dabartiniu me
tu nepaprastai šiltas ir esu ge
rokai apdegęs, šiomis dieno
mis mus išsiųs apie 50 myk į 
rytus, į Californijos-Arizonos 
taip vadinamą dykumą, kur 
praeisiu pagrindinį apmokini- 
mą, po ko būsiu paskirtas prie 
numatytos man ginkluotų pa
jėgų šakos.

Kaip viskas,pas jus? Suva
žiavimas? Kaip einasi dalykai 
bendrai? Paprašykite adminis
tracijos, kad pasiųstų man Vil
nį. Tegu siunčia dabartiniu 
adresu, po to pakeisiu.

Armijos gyvenimas (kol 
kas) atrodo daug geresnis, 
kaip įsivaizdinau. Sausas ir 
sveikas kalnų oras yra neblo
ga pakaita po Chicagos. Dy
kumoje, arba, tikriau pasa
kius, “semi-dykUmoje,” gyve
nimas, tikriausiai, atrodys ne 
toks, ružavas, nors traukiniu 
pravažiuodamas mačiau tas 
stovyklas dykumoje ir pirmas 
vaizdas (kalnai, semi-tropiški 
augalai ir t.t.) intriguojantis.

Gaunu čia Los Angeles laik
raščius. Kur išeina “Free 
World”—Los Angeles, ar San 
Francisco j e ?

Baigiu. Viso gero visiem.
Rudolfas.

Cliicagos Vaikai Prašo Pieno 
Iš Senatorių

23,000 Chicagos parapijinių

Antanas Jonikas, susilaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskrityje, Lietuvoje, numirė 
balandžio 30 Kūnas buvo pa
šarvotas namuose, 4605 S. 
Hermitage Ave. Laidotuvės 
įvyko gegužės 4 d., Šv. Kazi
miero kapinėse.

Cleveland, Ohio
Liaudis už Antrą Frontą

Pirmos Gegužės minėjimui 
sekmadienį buvo surengtas 
masinis mitingas Public Audi- 
toriume. Susirinkimą rengė 
darbo unijos ir jų vadai buvo 
žymiausi kalbėtojai.

Kalbose ir rezoliucijoj 
pasisakyta už tuoj autinį ati
darymą antro fronto prieš Hit
lerį. Kalbėtojai sakė, kad šie
met turi būti kirstas smūgis 
Hitleriui ir visai jo razbainin- 
kų šaikai, kad greičiau ir su 
mažiau žuvusių žmonių išlai- 
mėtume karą.

žmonės, susirinkę į prakal
bas, karštai sveikino reikalavi
mą tuojau atidaryti antrą 
frontą, pasižadėjo remti prezi
dento Roosevelto politiką, 
energingai dirbti ginklų ir 
amunicijos gamyboj ir imtis 
griežtų žygių prieš tuos, ku
rie kenkia karo išlaimėjimui ir 
atidarymui antro fronto.

Rep.

Atsišaukimas į Detroito 
Organizacijas

Birželio 22 dieną, šių metų, 
bus jau du metai, kaip vokiš
ki barbarai hitlerininkai už
puolė ant Pabaltijos šalių : Lie
tuvos, Latvijos, Estonijos ir 
abelnai ant Sovietų Sąjungos; 
jau arti du metai, kaip tęsia
si tas baisus karas. šimtai 
tūkstančių žmonių nužudyta, 
šimtai tūkstančių suvaryti į 
Vokietijos dirbtuves vergauti 
veltui dirbant. Tūkstančiai su
mesti koncentracijos stovyk- 
losna kenčia neapsakomą skur
dą ir badą! Todėl mums turi 
apeiti ir mes turime susido
mėti karo baisenybėmis. Nors 
mes gyvename Amerikoje, bet 
turime kelti protestą prieš tas 
nacių baisenybes ir parodyti 
užuojautą Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos žmonėms, kad mes 
esame su jais, kovoje prieš 
žiaurųjį fašizmą!

Per Detroito Organizacijų 
Sąryšį yra sumanyta, kad su
daryti masines prakalbas ir 
muzikalę programą laike pa
minėjimo dviejų metų sukak
tuvių nuo užpuolimo ant Pa
baltijos šalių ir Sovietų Sąjun
gos.

Ant pakvietimo jau yra pri
sidėję latviai ir estonai, tik 
mums, lietuviams, reikia suda
ryti delegacijas nuo įvairių or
ganizacijų ir eiti prie planin
go darbo. Todėl mes kviečia
me, kad Detroito organizaci
jos, kurios nori prisidėti su sa
vo atstovybe, prisiųskite po 
porą delegatų. Jeigu kurių pe- 
įvyks susirinkimai, tai galite 
dalyvauti tos organizacijos 
valdybos nariai.

Konferencija įvyks gegužės 
11 d., antradienį, 7:30 vai. va
kare, 4097 Porter St. Sąryšio 
delegatai ir organizacijų val
dybos malonėkite dalyvauti 
konferencijoje.

Laikina Komisija:
Pirm. O. Krakaitienė,

1 Pagelb. Chas. Rutman, 
Sekr. J. K. Alvinas.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

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

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

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

3. SCDEOM tableteles, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

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

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

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

Jau laikas, ir labai laikas parodyti pasauliui, jog 
lenkų tautos žmonės Sovietų Sąjungoje anaiptol neno
ri laikytis nuošaliai nuo kovos prieš Hitlerį. Lenkai 
Sovietų Sąjungoje tikrai norėtų kovoti fronte drauge 
su Raudonąja Armija, kartu su visomis demokratinė
mis tautomis prieš-fašistinėje santarvėje, — kaip sa
ko pulkininkas Berling, užbaigdamas $avo raštą.

Jie Surado Lietuvai 
Naują Kuprių

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
vimą, įkurs komitetą ar su
darys laikinąją valdžią ko
vai prieš Hitlerį? Kas jiems 
gali tą uždrausti? Jeigu 
Londone ponai Račkevičiai 
galėjo be nic-nieko organi
zuoti “valdžią”, tai kodėl 2,- 
000,000 lenkų, gyvendami 
laisvoj darbo žmonių vals
tybėj, negali tą padaryti?

O kaip bus, jeigu ta len
kų armija kartu su Raudo
nąja Armija ištrenks Hit
lerį iš_Lenkijos? Kaip bus,

jeigu tada Lenkijos žmonės 
nepanorės priimti sau už 
“valdžią” ponus iš Londo
no, net ir tokiame atsitiki
me, kada ponai Račkevieiai 
turės Lietuvos pirkimo kon
traktą ?

Matote, jie Lietuvai su
rado kupčių — Lenkų ponų 
valdžią Londone, bet kaip 
dalykai atrodo, tai gali tas 
patsai kupčius galų gale 
likti ir be savo namų! Liau
dis yra viskas! Liaudies 
valia yra nesulaikoma! Ka
da Rusijoj liaudis sukilo, 
paėmė Žiemos Palocių, tai 
po stalu surado Kerenskio 
ministerius, o patsai Ke- 
renskis pabėgo į minykės

Minėjo Pirmą Gegužes
Mes apvaikščiojome Pirmos 

Gegužės šventę sekmadienyje. 
Į Hejaz Crotto svetainę susi
rinko virš 300 žmonių, kad pa
minėti tradicinę tarptautinio 
solidarumo šventę.

Minėjimas buvo tarptauti
nis. Kalbėtojai nušvietė Pir
mos Gegužės reikšmę. Dau
giausiai aiškino karo eigą ir 
būtiną reikalą dabar atidary
ti antrą frontą Europoje, kad 
Jungtinės Tautos laimėtų ka
rą prieš Ašį dar 1943 metais.

Buvo graži ir koncertinė 
programa, kurią išpildė ukrai- 
nų liaudies choras, vadovystėj 
Andrew Porylo.

Publika karštais aplodis
mentais pritarė antrojo fronto 
tuoj autiniam atidarymui, nes 
kiekvieno kalbėtojo tokį pa
reiškimą karštai sveikino. Tas 
parodo, kad masės reikalauja 
energingo veikimo prieš mūsų 
neprietelius, kad greičiau išlai- 
mėtume pergalę.

Antaniuk.
I. i. ...... .......f ■■■—<■   III     4'
drabužius įlindęs. Ir dau
giau niekas tą liaudį nega
lės supančioti! Lietuvos, 
Lenkijos ir daugelio kitų 
šalių liaudis dar daug su
ardys ponų planų.

Valstiečio Sūnus.'

Binghamton, N. Y.
Iš Chicagos buvo atvažiavę 

Mrs. Adašiunienė su dukrele 
Vajola aplankyti Stasį Devei- 
kį, kuris serga jau 9 mėnesiai 
ir mažai iš lovos išjipa. Ada
šiunienė yra Stasio sesuo. Pro
ga pavasario švenčių — Vely
kų pasiėmė kelias dienas va
kari jų ir atlankė sergantį bro
lį. Pas mus ir buvo sustojus 
pasikalbėti. Smagu ją buvo 
matyti. Su ja teko susipažinti 
pereitą vasarą, laike LDS Sei
mo.

Drg'. O. Mikolajunienė, Mo
terų Skyriaus iždininkė sun
kiai buvo susirgus gripu ir bu
vo po daktaro priežiūra. Da
bar jau sveiksta. N. Garnienė 
irgi sveiksta, kuri ilgoką laiką 
Sirgo. Kuprienė eina geryn. 
Smagu, kad draugės sveiksta 
ir vėl stos darban.

6 kuopos narys. Paulina čia 
gyvendama apie 3 metus turė
jo daug draugų, nuoširdžiai 
darbavosi, daug numezgė koji
nių Raudonajai Armijai, pri
klausė Literatūros Draugijos 
Moterų Skyriuj. Nežino, ar ji. 
ten apsigyvens, kur jie prieš 
3 nletus ir gyveno, ar grįš at
gal į Binghamtoną. Jos drau
gas ten ir žuvo, 1937 metais 
sidabro kasykloj.

Laisvėj, korespondencijoj iš 
baland. 23 dienos įvyko klai
da, praleista vardai aukavusių, 
kurie aukavo: V. E. Kazėnai 
$1; M. Luzienė 55c ir K. Juo- 
zapaitienė 50 centų. Atsipra
šau už padarytą klaidą.

J. K. Navalinskienė.

Paulina Bakšienė išvažiavo 
į tolimą kelionę, net į Monta
na valstiją. Jai ims keturias 
ar daugiau dienas kelionė. Iš
vyko pas savo jaunesnį sūnų, 
Andy, kuris yra užsiregistra
vęs dirbti ant farmų. Kitas jos 
sūnus Bill irgi dirba ąpsigyni- 
mo darbe-, pastarasis yra LDS
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Dienraščio Laisves Naudai

PIKNIKAI
Didieji Lietuvių Piknikai Šiemet Bus

Liepos 4 July
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Ave., Maspeth, L. I.

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Bostono Apylinkes Atydai

Liepos 18 July
KEISTUČIO PARK

EAST DEDHAM, MASS.

Rengia Bostono Apylinkes Lietuvių Pažangiųjų 
Organizacijų Apskričiai
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(Tąsa nuo 1 puslapio)
Kuban srityje sovietinė artilerija sudaužė tuzinus 

vokiečių fortų ir kitų apsigynimo pozicijų.
Vienų tik dalinio raudonarmiečiai užmušė apie 700 

priešų kareivių ir oficierių. Sovietiniai tankistai su
naikino šešis priešų fortus, šešias kanuoles, 20 kulka- 
svaidžių lizdų ir nukovė daugiau kaip kuopą hitleri
ninkų.

Į pietų vakarus nuo Veliki j e Lūki vienas sovieti
nės kariuomenės dalinys atėmė iš vokiečių kelias ap
gyventas vietas ir paėmė nelaisvėn tam tikrą ‘skai
čių priešų.

r >

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

pradžioje nuskandino vidutinį japoną krovinių laivą, 
sužalojo ir, turbūt nuskapdino vieną šarvuotą priešų 
laivą ir sužalojo vieną vidutinį japąnų prekinį laivą.

DIDVYRIS KOMANDIERIUS
Mūsų submarine komandierius Howard W. Gilmore 

paaukojo savo gyvybę. Kai jis gulėjo ant submarine 
tiltelio, mirtinai sužeistas, jis įsakė submarinųi nert 
po vandenių, kad išgelbėt jį nuo gręsusio sunaikinimo 
(ugnim iš japonų šarvuoto laivo).

CAIRO, geg. 7. — Jungt. Valstijų armijos praneši
mas:

Amerikos lėktuvai vakar po pietų sėkmingai bom
bardavo priešų laivus ir prieplaukų įrengimus Reggio- 
Calabria uoste (pietinėje Italijoje).

Buvo tiesiog pataikyta bombomis į bent du didelius 
prekinius priešų laivus, taipgi į prįepląukų įrengimus. 
Vienas priešų lėktuvas kovotojas tapo nušautas že
myn, kitas sužalotas.

Dingo vienas mūsų lėktuvus.

Philadelphia, Pa DIDELE JAPONŲ ATAKA 
PRIEŠ CHINIJĄ

Po Miestą Pasidairius
Gegužės 1 d., Draugystė 

Lietuva — geriau žinoma kai
po Frankfordo Kliubas — tu
rėjo linksmą balių, kad su
kelti pinigų Raudonajam Kry
žiui.

Muzikantai buvo nepapras
tai geri, tai kreditas Damb
rauskui ir Gedminui.

Tinkamas prakalbėlės pasa
kė Juozas Kavalauskas ir Lie
pa. Aukų, nors ir iš nedidelio) 
būrelio, surinko apie $60. 
bąliaus irgi liks nemažai 
no-

Ęravo, frąnkfordiečiąi!

Nuo 
p.el-

Daugiau kaip 8,000 japonų 
pradėjo įtūžusiai atakuoti 

chinus Yangtze upės klony
je, kur žmonės daugiausiai 
užsiaugina ryžių, tos chinų 
duonos.

(Jau kuris laikas, kai 
Chinijoj eina gandai, kad 
japonai pradės didžiuosius 
karo veiksmus prieš chinus, 
o gal net ir prieš Sovietų 
Sibirą.)

Geg’. 3 d., Liet. Literatūros 
Draugijos 10-ta kuopa laikė 
susirinkimą. Narių, kaip ir pa- 
pratai, susirinko mažai. Duok
lių mokėjimas taipgi eina lė
tai, tik drg. A. J. Smitas 7 na
rių duokles pridavė, kiti kol 
kas neturėjo pasisekimo išrin
kime duoklių.

Kad Tai Daug Tokių Būtų!
Avižiumi jau ne jauna mo

teriškė, bet veikime, kaip še
šiolikinė, tai Marė Mičiulienė- 
Mitihell. Ją matysi visų orga
nizacijų susirinkimuose, ku
riose ji priklauso. Neaplei
džia jokio dąrbipinkiškų drau
gijų parengimo; tankiai juose 
įr dirba ir niekad nesiskundžia 
nuovargiu. Raudonarmiečiams 
kovotojams jau yra numezgus 
18 sv.ederių ir dar paėmė nuo 
draugės B- Lamsargienės vilnų 
dėl trijų svederių. Neklysiu 
pasakęs, kad draugė M. Mi- 
čiulįenė yra viena veikliausių 
moterų šiame ųiieste. Jos drau
giška nuotaika, nuoširdus atsi
davimas darbuotei, visų drau- 
gų-draugių yra didžiai įverti
nama. Ji mažai kalba, o daug 
dirba.

Washington. Karo Darbų 
Tarybos komisija tebesvars- 

kaip sutaikyt mainierius 
kompanijomis.

to, 
su

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

mybės,” žinoma, po Hitlerio 
glębą!

Kąs dabąr loš ,ar lošia tų 
niekšų ir parsidavėlių, smeto- 
nininkų rolę, pranešimuose ne
pasakoma. Greičiausia bus Ku
biliūnas ir jo kruvinoji išgamų 
šąika.

Smetona veikiausia verkia, 
kad jis negaji tenaj būti ir vėl 
Lietuvai “patarnauti,” padėda
mas ją. amžinai pavergti vo
kiečiams.

Istorija pasikartoja, bet ak
toriai kiti—vietoj kaizerio Hit
leris, vietoj 
nas.

Kaizerio 
neišdegs ir
niop ir Hitleris. Su juo turės 
pragaran nešdintis ir lietuviš
ki parsidavėliai.

Smetonos Kubiliū-

planai neišd.egė, 
Hitlerio. Eis vel

Drg. B. Laipsargienė vilnų 
pirkimo ir išdavimo mezgė
jom pareigūnė su švelnia šyp
są veide gyrėsi, kad jau šie
met < pirkusi vilnų už $45 ir 
iž,de turi desėtką dolerių ąr 
daugiau.

Drg. A. J. Smitas, lyg 
sakiškas aitvaras, skraido 
mjestą, rinkdamas Vilnies 
dėjų suvažiavimui sveikinimus. 
Atrodo, jam gerąi ąekasi. LįLD 
10 kp. iš iždo aukojo penkinę; 
pavieniai nariai, mačiau, davė 
po $1. Pradžia gera.

Kitą kartą pąbraižysiu apie 
kitus veikėjus, žiūrėkite, kad 
ųŽsitarnautumėt gero žodžio.

s. y.

pa
po 

lei-

Maskvon išvyksta Joseph E. 
Davies, buv?ęs Amerikos amba
sadorius §QVi,e-t.ų Sąjungoje ir 
autorius garsiosios knygos 
“MissiQii to Moscow.” Jis da
bai’ vyksta kaip.o prezidento 
Roosevelto asmeniškas pasiun- 
tim- i'- . <

Kol^s tos misijos tikslas, vie-; 
šąi įjuesjkelhiama. Tai veikiau
sia bus dar vienas žygis arti-, 
mesniam s ų c ,e m e ą t a vimui 
Jungtinių Tautų, sustiprinimui 
ryšių tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Aųneįikos.

Geriausio jo tai misijai pa
sisekimo !

Nors Davies sakosi nesąs po
litikierius ir diplomatas, bet 
jis pasirodė gudriausiu ameri
kiniu politikierium ir diploma
tu.

Iš Praeįtįęę Istorinį^ Nuotykių
Drg. R. Mizara, Krisluose, 

balandžio 24 d., rašydamas 
apie pavasario šventę Velykas, 
pasako, kad “šiemet jos labai 
vėlyvos. Niekas neatsimena, 
kad Velykos būtų įvykusios 
po jurginės, tai retenybė, pa
sitaikanti tik šimtmečio bėgy
je.’'

Kadangi čia eina apie isto
rinius nuotykius, kuriuos aš 
gerai pamenu, tai negaliu pra
leisti ir aš savo dvylekio ne- 
prikišęs, kadangi Velykos įvy
ko 1886 m., balandžio 25 die
ną, Evangelisto Morkaus die
noj, tai aš ėjau 16 metus savo 
amžiaus ir gerai pamenu tą 
dieną, kaipo istorinę, kuriai 
šiemet sueina 57 metai.

Kodėl aš.ją gerai atsimenu? 
Todėl, kt\d tais metais buvo iš 
anksto paleistas pogrominis 
paskalas, būk kada įvyksta 
Velykos šv. Morkaus dienoj, 
tai žydai tą dieną pjausią ka
talikus bažnyčiose per pačias 
pamaldas Velykų ryte!

Kas tą pogrominį paskalą 
sumanė ir kokiems tikslams jis 
buvo paleista? Tuomet negalė
jau dasiprotėti, bet keliais me
nesiais prieš Velykas jau per 
visą Lietuvą jis buvo žinomas. 
Tarp kaimiečių tą paskalą iš
nešiojo ubagai, vaikščiodami 
almužnų prašyti ir poteriauda
mi.

Na, ir žmonės, taip įgązdin- 
ti, laukė Velykų, kaip “sūdnos 
dienos.’'

Dabai- reikia priminti, kad 
tuo laiku Lietuvos liaudis per
gyveno tamsiausią momentą— 
trūkumą apšvietos, nes buvo 
tamsūs, nemokyti, buvo rete
nybė rasti tokių, kurie mokė
jo paskaityti iš ‘‘Aukso Alto
riaus” arba iš “kantičkų” pa
giedoti. Na, ir ką kas pasako
jo, jam pilnai tikėjo ūkinin
kės. Pamokinančių laikraščių 
ir gerų brošiūraičių prasklai- 
dyti tuos nesusipratimų ūkus 
nebuvo, nes mūsų lietuviška 
spauda buvo atimta. Tiesa, 
Aušra jau ėjo užsienyje, bet 
kiek ji galėjo pasiekti Lietu
vos darbo liaudį ?! Taigi, uba
gai ir buvo geriausi reporte
riai ir jais žmonės tikėjo.

Na, betgi sunku atspėti, kas 
buvo sumanęs išprovokuoti tą 
katalikų su žydais skerdynę ? 
Bet kad ji buvo rengiama, tai 
neužginčijamas faktas. Nes 
pavietavųose miestuose Suval
kijoj, Vilkaviškyje, Marijam
polėje ir Kalvarijoj, buvo ir 
kariuomenė prirengia “tvar
kai daryti,” jeigu riaušės kil
tų, o bažnytkiemiuose žemsar- 
giai ant sargybos buvo “tvar
ką daryti.” Bet kaip nįeko pa
našaus neišprovokavo, tai vis
ką? praėjo ramiai tąip, kaip 
ir per kitas velykąs, išskyrus 
Prienus, ^ų;r pavyko surengti 
pogromus prieš žydus tam ti
krai grųp,ej peštukų, kuriuos 
vadindavo “Jonvąikiais.” Tie 
per naktį vaiki,o josi jjr ^ieškojo 
prie žydų priekabių. Ten įvy
ko didelės riaušės ir, ro.do3, 
buvę ųžffiU#U.

yįęnąs aTOųę, kuri? gyveno 
Min-ersviJJęj, ųaąn gyrėsi, kad 
jis dalyvavęs tose riaušėse. Tai 
b,ųvo H- SmoJakjs, j.ąu seniai 
nuiręs, e tuo laikų, kada jis 
rųąp pasakW> U® nemaniau, 
ar teks ka^a rašyti apie tai, 
tai aš ir neišsiklausinėjau iš 
jo visko.

J.
"y"'"1' i ■'« ri2fl, i1? -

Šis-Tas iš Lietuvių Veikimo
Nors lietuvių kolonija nėra 

didelė, bet ir mes gerų darbų 
esam,e atįikę. Yra susitveręs 
lietuvių draugijinis komitetas, 
į jį įeina visokių pažvąlgų 
žmonių, kaip tai, nuo pašalpi- 
nių draugių, kuopų, kliubų ir 
bpndrpviy ir visi dirpa nau
dingą darbą. Lietuviu tas ko
mitetas yra dar jaunutis, dar 
tik 1 metų amžiaus, o jau ge
rai pasidarbavo.

Kada aš patsai Literatūros 
Draugijos kuopos susirinkime 
įpešiau, kad mes suorganizuo
tume tokį komitetą, tai dauge
lis draugų abejojo, ar bus grū
dų iš tų pelų. Aš ir patsai abe
jojau, kad mes galėsime tąip 
sėkmingai veikti. Bet pastan
gos davė gerų vaisių. Mūsų 
kęmitejtąs jau turėjo tris pa
rengimus ir visi buvo pasek
mingi. Du pirmesni jau buvo 
spaudoj aprašyti, tai dabar 
paminėsiu tik paskutinį.

Balandžio 11 diena buvo su
rengta kortų parė pagalbai 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. šis parengimas nusisekė 
geriausiai. Publikos galėjo bū
ti ir daugiau, bet parengimas 
pavyko. Daugiausiai buvo mo
terų, nes vyrų daug negalima 
dabar laukti — dirba po sep
tynias dienąs į savaitę, kiti 
dirba naktimis, tai ir negali 
atsilankyti.

Susirinkę pakazyriavo, pa
silinksmino, o paskui prasidėjo 
ir programa. Pirmiausiai bu
vo ištraukta laimėjimo nume- 

I 

riai ant dovanotų daiktų, pas
kui buvo trumpos prakalbėlės 
iš veikiančio komiteto narių, 
įdomiai pakalbėjo sekretorė 
Marijona Juokubaitė, taip pat 
vietos Raud. Kryžiaus narė.

Daugiausiai parengimui pa
sidarbavo moterys, išplątinda- 
mos bilietus ir pąaukodamos 
tam tikrų daiktų. Pelno klau
sime mes prąJenkem.e visus ki
tus parengimus, kokius turėjo
me, nes liko $286 pelno, kuris 
perduotas vietos Raud. Kry
žiaus skyriui.

Aukavusių vardų neminėsiu, 
nes daug skirtingų daiktų au
kavo ir jie buvo atspausdinti 
ant atatinkamo lapelio ir kas 
buvo pareųgiine, tai mate. Tik 
varde pąrengįmo komisijos ir

Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 
gegužės 10 d., 7:30 v. v. Liet, sa
lėję, 29 Ėndįcott St. Malonėkite da
lyvauti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. — A. W. (108-110)

ELI£Ą$ETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, geg. 12 d., 8 v. v. LDP 
Kliųbo salėje, 408 Court St. Drau
gą!, visi malonėkite dalyvauti. Taip
gi pasirūpinkite gaut naujų narių į 
LDS, nes vajus beveik eina prie pa
baigos. Dabar gera proga įsiraŠyt, 
nes įstojimo nereikia mokėti. — V. 
K. Sherąlis, sekr. (110-112)

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohblic Beverage Con
trol Law at 404 Wytho Ave., & 57 So. 5th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consume-! on the premises.

JOSEPHINE PECHINSKI
404 Wythe Ave.,
57 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 362 DeKalb Ave. & 238 Grand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
WILLIAM POULOS ’

(Pop’s
362 DeKalb Ave., 
238 Grand Ave.,

& PETER POULOS 
Rest.)

Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4803, has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the, Alcoholic Beverage Con
trol Law at 456 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SAVIDES, JR.
456 DeKalb Ave., Brooklyn.- N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
L 749 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 35 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET BARTON
D-B-A JC. McLoughlin

Ave., Brooklyn, N. Y. B

is

35 Fifth

NOTICE 
CL 178 has
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 924
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, 
924—65th St., Brooklyn,

War Neds Money—YOURS!

This war cą)J? tęr every ęuncę 
of energy, evęiry dime afcd 4ęlląr 
we cąję $W?tęr shl^s-^d 
planes—ąąd gun*.

Hit the enemy with ą $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Jlęųd. Help to blow him ąky- 
Jjdgį ą $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every 
counts. Buy* Whited 
Defense Bęjjds ąpd Stamps 
TODAY. X

1 "

hour'1
StąW

susirinkimas įvyks antradienį, geg. 
11 d., 8 v. v., pas dd. Chubarkius, 
1426 Columbia Rd. Visos draugės 
dalyvaukite, nes turime daug svar
bių reikalų aptarimui. — A. B.

(110-111)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 10 d., 8 v..v. Laisvės Choro sa
lėje, 157 Hungerford St. Nariams 
knyga: Didysis Lietuvių Tautos 
Priešas ■— jau dabar išdalinama, 
taigi pąsiskubinkite. (109-110)

DETROIT, MICH.
Pirmadienį, geg. 10 d., 7:30 v. v., 

įvyks labai įdomios prakalbos šių 
dienų klausimais. Apart kitų gerų 
kalbėtojų bus ir Earl Browder, au-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

65th Street, Borough of 
consumed

INC.
N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5505 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine an liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I4lw at 735 
Brooklyn, County 
on the premises.

FRANK UHL 
735 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine an liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 18.04 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK CALLAHAN 
Callahan’s Rest.

1804 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. R

Myrtle Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

& WILBERT CURRAN
Brooklyn, N. Y. R

Raudonojo Kryžiaus visiems 
ir visoms tariame širdingą 
ačiū už aukas ir paramą ir 
prašome ir ateityje padėti. 
Kur vienybė, tai ir galybė. Vi
siems ačiū!

Joseph Alekpa,
Parengimo Gaspadorius.

......... - ’ ...... ■'................................................................................... .. .......

Green Star Bar & Grill
. | < * *

Lietuviškas Kabaretas

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

kąd visados bus patenkinti.

Linksmą Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus BrooklyneStal

459 GRAND ST.
Persai nuo Republic Teatro 

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

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
įsigykite šią naudingą knygelę:

. KAIP PATAPTI ĄMĘRIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų naują knygutė, *‘The Basic Prin
ciples ęf D.emocrący and Citizenship,”, parašyta adv, 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sių j e formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

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

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

Ęeikalaudąpai rašykite:

LAISVE
427 Lęrimer St, Brooklyn, N. Y-

......

Ady. GHAS. P. KAL 
'knygeli Autoriui

nius, dalyvaukite prakalbose. Grays
tone Ballroom, 4239 Woodward Ave. 
įžanga 35c. — N. A. (109-110)

NEWARK, N. J.
Mezgėjų susirinkimas įvyks geg. 

11 d., vakare, pas K. Žukauskienę, 
566 S. Clinton St., E. Orange. Vi
sos narės malonėkite susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptart. —
Sekr.'y (109-111)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. BTagg 2-0785

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

Re^-
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

TeL GLenmore 5-6191

(Sįhalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

v • * *' *

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Sutelktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nentoka- 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberial

1
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 sekmadieniai*.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iUąpk«tę. Nes žiemą yrą 
sunkus pristatymas anglie*.

i

Mes taipgi aprūpinant 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 š| 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 Dieną
N uolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą Lr mes duosime jur 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos ^ 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $740. A

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. 1

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) /(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4119

■m
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Išlydėjom Draugą 
Vincą Škėmą

Kodėl Sovietai Nutraukė
j

Ryšius su Lenkų Ponais?
Kodėl Sovietai Nutraukė Ryšius su Lenkų Ponais? Kaip Len

kų Ponų Atstovai ir Įvairios Misijos Dirbo Pagalbai Hitlerio, 
kad Nuversti Sovietus?

Šiais ir kitais labai svarbiais 
klausimais padarys pranešimą 
D. M. šolomskas, šį pirmadie
nį, gegužės 10 dieną, 8 vai. va
kare, Laisvės Svetainėj, 419 
Lorimer St.

Kiekvienam norisi žinoti fa
ktai, kaip Ixmkijos ponai, kurie 
praganė savo šalį, organizavosi 
nuversti Sov. Sąjungos vyriau
sybę ir tuo padėti Hitleriui?

ja, pavergti barbariškų hitleri
ninkų? Kas iš to gali išeiti?

Prie to, D. M. šolomskas .aiš
kins ir vėliausius Raudonosios 
Armijos laimėjimus Kubanėj, 
Amerikos, Angijos ir Francijos 
jėgų Tunisijoj. Ką šie laimėji
mai reiškia antro fronto atida
rymui?

šie ir kiti klausimai bus iš
aiškinti. Visi, kurie tik maty-

Kodėl jie taip elgėsi? Koki jų site šį pranešimą, prašomi at- 
tikslai? Ką lenkų ponai mano eiti ir apie tai pasakykite savo 
apie Vilnių ir visą Lietuvą? Ką pažįstamiems. Įžangos jokios 
apie šį ponų žygį mano Lenki- nebus. Visus ir visas kviečia- 
joj darbo žmonės ir inteligenti- me. Rengėjai.

Apie Mūsų Karius
Julius Lazūnas (draugų Lei

pų žentas) jau korporalas. Jis 
dar vis tebeveikia Utah valsti
joj.

Laisvietis Albertas Dobinis, 
kuris dabar yra kur nors 
džiojoj Britanijoj, rašo R.
žarai:

Di-
Mi-

'‘Anglija man patinka. Gy
ventojai yra draugiški ir priim- 
nūs, bet vis tiek negalima pa
miršti mūšy krašto. Labai gerą

darbą atlieka Amerikos Raudo
nasis Kryžius. Beveik kiekvie
name mieste yra jo kliubas. Vi
suomet duoda mums gerą pa
tarnavimą.

“Kareiviai labai džiaugiasi 
Sovietą pasiektais laimėjimais. 
Aš žinau, kad ir jūs tuomi esa
te užganėdinti..

Taip, Al, mes esame didžiai 
užganėdinti. Užganėdinti ne tik 
Raudonosios Armijos laimėji
mais, bet ir amerikiečių pui
kiais laimėjimais Tunisijoje. 
Beje, Albertas moka gražiai 
tuviškai rašyti.

Reikia Darbininką

CLASSIFIED ADS

HELP WANTED—FEMALE

REIKIA MERGINŲ
nuo 16 iki 50 metų

Svarbioje Audimo Pramonėje 
Pilietybės nereikalaujama. Nuolati
nis darbas, gera alga. Valandos nuo 

8 ryto iki 5 vakaro kasdien.
THE LINEN THREAD CO., INC. 

MARSHAL MILL
Cor. Belgrove Dr. and Passaic Ave. 

KEARNY, N. J.
' Kurios dabar dirba karo darbuos 

nebus priimamos.
 (110-112)

REIKIA MERGINŲ
Į MAISTO GAMYBOS ĮSTAI

GĄ PAKAVIMUI. PUIKIOS 
DARBO SĄLYGOS.

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

STANDARD BRANDS, Ine.
Ant 12 lubų, Building E 

16th St. ir Riverfront, Hoboken, N. J.
(109-114)

GIRLS—AGE 16 AND OVER
Reikia merginų nuo 16 m. ir viršaus 

5 DIENŲ SAVAITE 
Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 

8:30 vai. iki 11 vai. rytais.
STANDARD LAUNDRY

985 Garfield Ave., Jersey City, N. J.
(109-111)

GIRLS—WOMEN
Reikia merginų ir moterų būtinų 
darbų ištaigoje. Patyrimas nereika
lingas. GERA ALGA. Geros sąlygos.

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnele Ave., Jersey City 

(109-111)

MERGINOS —17 IKI 30
Lengvai būryje dirbti; geras ir 

pastovus darbas, dabar ir po karo,, 
svarbioje pramonėje.

Pradžia $18 už 40 vai. savaitę.
AMPERITE CO.,

561 Broadway, New York City.
(110-112)

HELP WANTED—MALE

Kreipkitės tik patyrę

GERBER MACHINE CO.
Greene St., New York City

& TOOL MAKERS

VYRAI
Ralkallnfi dažų (paint plant) iSdlrbystčje, 

nuolatiniu darbas, linksma apylinkė. Priimami 
tik viri drafto amžiaus. Patojrū. transport*- 
cijoa susisiekimai. Kreipkitės i Mr. S. Munsin.

BREINIG BROS., Ine.
First & Harrison Sts., Hoboken, N.J. 

Tel. Hoboken 3-2900
(110-112)

lie-

VYRAI
Iki 50 metų, reikalingi generaliam dirbtu

vės darbui. Nereikia patyrimo. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Laikas ir pusė už viršlai
kius. Apsigynimo darbas. Kreipkitės j dirbtu
vės Superintendentą.

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 West 30th St., New York City

(110-112)

CAR WASHERS
Męs turime keletą vietų truck car 

mazgotojams. Naktinis darbas link- 
smai-švariame garadžiuje. Nuolati
nis darbas, proga pakilimui. GERA 

ALGA. Kreipkitės nuo 9 iki 5 v.
UNITED PARCEL SERVICE

331 E. 38th St.,, New York City.
____ (109-114)

Mėsos Kapotojai
Reikalingi patyrę prie retai! 

krautuvės darbo. 
PROGA PAKILIMUI.

Kreipkitės antradienį nuo 9 
ryto iki .5 vai. vakaro. 
40th St.

(prie Madison Ave,) 
arba

Į PERSONNEL OFFICE 
300 Mercer St., Jersey City, N. J.

22E. Kambarys

v.

1717

LATHE HANDS
REIKALINGA PIRMOS IR 
ANTROS KLASĖS DARBI

NINKŲ ANT LATHE 
MAŠINOS.

10 VALANDŲ DIENA 
Kurie dirbate kariniuose 
darbuose, nesikreipkite.

Darbo Raštinė atdara nuo 8 iki 4 v. 
Nuo 8 iki 12 šeštadieniais.

IRA S. BUSHEY & SONS, Ine.
764 Court Street, Brooklyn, N. Y. 

Cumberland 6-4100
(110-115)

BOYS —16—17
Reikia berniukų nuo 16 iki 17 
m. vyniojimui ir patikrinimui

For Wrapping 
and Checking

NEREIKIA PATYRIMO. DARBŠ
TUS GALI UŽDIRBTI $25 I SAV. 

STANDARD LAUNDRY 
985 Garfield Ave., Jersey City 

(109-111)

VYRAI IR MOTERYS
Reikalinga vyrų virš 45 m. ir mer

ginų virš 16 m. pilnam laikui ar 
dali laiko dirbti. Gera alga.

MANHATTAN LAUNDRIES
338 Mercer St., Jersey City, N. J.

... ... ............... .  . (110412)

Viešnios iš Kalifornijos ir 
Vietinių Prakalbos

Gegužės 14-tą Įvyksiančiose Prakalbose, Piliečių Kliube, Kal
bės K. B. Karosienė ir R. Mizara, Dainuos Aido Choras.

Tiek daug šiandieną dedasi 
pasaulyje svarbių nuotikių, jog 
nespėjus vienais iš jų pasikal
bėti, išsiaiškinti, kasdien atei
na nauji. O ypatingai dabar, 
amerikiečiams ir anglams ve
jant nacius į jūras Tunisijoj, 
o Sovietams juos tvojant prie 
Novorossiisko ir kitur, tikima
si daug .ko naujo iš karo fron
to. Taip pat yra labai daug 
naujo Amerikos ir kitų kraštų 
užfrontyje.

Tai apie tuos svarbius, bė
gamus dienos klausimus kalbės

tolimoji viešnia iš Kalifornijos 
Ksavera B. Karosienė ir Rojus 
Mizara, Laisvės redaktorius, 
vietinis.

Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Anderson su žaviomis 
dainomis pasveikins susirinku
sius.

Tos įdomios prakalbos įvyks 
jau šį penktadienį, 7:30 v. v., 
L. A. Piliečių Kliubo Salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Įžanga 
nemokama. Rengia ir kviečia 
visus,

L. M. Apšvietos Kliubas.

Sveikina Dienraščio Vilnies 
Šerininkų Suvažiavimą

Gerbiami draugai ir draugės 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viai, nepamirškime darbo žmo
nių dienraščio Vilnies šėrinin- 
kų suvažiavimo, kuris įvyksta 
gegužės (May) 16 d.

Visiems žinoma, kaip links
ma yra, kada gauname kokį pa
sveikinimą nuo draugų gimta
dienio šventėmis. Taip mūsų 
draugiškam vilniečių suvažia
vimui bus linksma gavus dolerį 
kitą nuo mūs, brooklyniečių. 
Padarykime jiems tą suvažia
vimą kaipo gimtadieniu arba. 
Kalėdomis, paaukaukime dole
rį kitą. Aš manau, jog nė vie
nas neliksime pavargėliais, kad

pasveikinsime savo draugų su
važiavimą, o priduosime daug 
energijos jiems.

Per mane sveikino šie drau
gai ir draugės:

ALDLD 1 kuopa $5. K. Na- 
livaika $3. Po $2 P. Waznis ir 
J. Gužas.

Po $1: F. Bunkus, J. Kovas,
A. Velička, A. Kalakauskienė,
B. Kalakauskaitė, Anne V. 
Yakštis, S. Sgt. F. Yakštis, J. 
ir E. Gasiūnaų J. Vinikaitis, 
P. Grabauskas, J. Bankus. Ch. 
Juknys 85c.

Po 50c: A. Anderson, W. Ži
linskas, V. Kazlauskas, J. See
ger. P. Waznis.

Tarp Lietuvių
----- 1---

, Jievos ir Vlado Karpavičių 
jau išėjo 'kariuomenėn ir an
tras sūnus, Jonas. Jis balan
džio 29-tą išvyko į Camp Up
ton. Jų sūnus Alfonsas tarnau
ja jau seniai. Karpavičiai gy
vena 341 So. 3rd St.

Bronės ir Vlado Markūnų 
bronxiečių, sūnus Walter M. 
Markūnas baigė Fordham Uni
versiteto vaistininkystės skyrių 
su Bachelor of Science laips
niu.

• • •
Neseniai įsišventinęs į kuni

gus Antanas Masaitis gegužės 
2 d. laike pirmas mišias Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
o po pamaldų salėje įvyko tė
vų suruošta puota.

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyrų ir moterų dėl 

generalinio dirbtuvės darbo. Patyri
mo nereikalinga. Taipgi reikalinga 
vyrų ir moterų kurie ir turi biskį 
patyrimo prie reguliarinių Singer 
Sewing mašinų. Nuolatinis darbas 
per ištisus metus. Kurie norės, ga
lės dirbti ir viršlaikiu. Kreipkitės: 
M. Maišei Co., 625 Kent Avė., kam
pas Rodney St., Brooklyn, N. Y.

(106-111)

Norite gerą darbą ir gerą algą? 
Reikalinga moteris (arba mergina) 
dirbti prie abelno namų triūso — 
keturi kambariai, trys nariai šeimy
noje. Prašome telefonuoti Dewey 
9-2070 arba Sterling 8-2340.

(106-111)
Reikalingas vyras tarpe 40-45 me

tų amžiaus arba jaunesnis vyrukas 
dirbti sviestinyčioj. Patyrimo nerei
kalinga. Gera alga. Antrašas: 
Hahn’s Creameries, 134 No. 6th St., 
Brooklyn, N. Y. (108-112)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas {vyks 
trečiadienį, geg. 12 d.r 8 v. v. Liet. 
Neprigulmingo Kliubo kambariuose, 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. Valdyba. (110-112)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

ąpartmentai. Moderniškos vanos ir 
kiti įtaisymai. Renda $22-24 j mė
nesi. Taipgi reikalingas ir prižiūrė
tojas (Superintendent) tame, name’.* 
Renda veltui. Namo antrašas, 335 
Union Avė. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: Moebus & Travis, 
Inc., 730 Nostrand Ave., Brooklyn, 
N.Y, (106-117)

Šaliniene, muzikės šalinaitės 
motina, pereitą penktadienį 
išskrido orlaiviu apsilankyti 
pas savo sūnų, advokatą Al
bertą šalinį, tarnaujantį ka
riuomenėje. Jo pareigoms ne
leidžiant atlankyti namiškių, 
motina nuvyko tenai.

Petras Tauras, maspethietės 
V. Vyšniauskienės sūnus, su
žeistas karo fronte Australi
joj, kaip pranešama iš Karo 
Departmento.

Frances Kazakevičienė, per 
daug metų žinoma uoli dar
buotoja lietuvių moterų eilėse 
ir rėmėja kitų organizacijų, 
prieš trejetą savaičių turėjo 
operaciją ir jau savaitė, kai 
randasi namie. Ją prižiūri 
dukterys Susanna ir Aldona, 
pastaroji atvykusi iš Frack
ville, Pa. 

• • •
Bronius Ambrozaitis buvo 

parvykęs keletai dienų atosto
gų iš kariuomenės. Jis tarnau
ja pietinėse valstijose.

Prieš porą savaičių buvo par
vykęs dešimčiai dienų Jonas 
Kolis, sūnus žinomos kliubietės 
Onos Titanienės, gyvenančios 
Woodhavene.

Annos ir Viktoro Kiburių, 
25 Whipple St., kariuomenėj 
tarnauja du sūnūs. Pirmasis, 
Jonas, tarnauja jau du metai, 
o antrasis, Antanas, tarnauja 
apie pusmetis.

Prieš keletą savaičių išėjo 
kariuomenėn Edwardas Lae- 
ser, senų laisviečių V. ir M. 
Bonkevičių anūkas. Jis tarnau
ja Fort Riley, Kansas. Kitas 
jų anūkas Teddy apsigyveno 
Washingtone, kur išvyko ir jo 
motina Anna Lazarienė. Bonke
vičių du sūnūs, Vincas ir Al
fonsas tarnauja mūs krašto 
ginkluotose jėgose jau senai.

ž. R.

Mrs. Rose Tanelian, 28 m., 
barnyje su vyro teta ją surai
žė peiliu, o paskui numetė nuo 
6 aukštų namo stogo, Queens- 
bridge, dvi mažas savo dukry
tes ir patį nušoko. Visos trys 
mir§.

Gegužės 6-tą, pirmu kartu 
šiemet taip skaisčiai ir malo
niai sušvitus pavasario saulei, 
mes susirinkome i Bieliausko 
šermeninę, kad paskutiniu 
kanu atsisveikinti su Vincu 
Škėma, mūsų ilgamečiu drau
gu darbininkų, organizacijose, 
šermeninė užsipildė jo drau
gais ir sandarbininkais. Išly
dint, apie velionį biografinių 
žinių ir atsisveikinimo kalbą 
pasakė 11. Mizara.

Palydėję į Alyvų Kalnelį, 
ten jau radom laukiant būrį 
maspethiečių ir iš kitur atva
žiavusių tiesiai į kapinyną. 
Prie velionio Vinco kapo atsi
sveikinimo kalbą pasakė A. 
Bimba, Laisvės redaktorius, at
žymėdamas Vinco Škėmos pasi
ryžimą visuomet tvirtai stovėti 
organizuotame darbininkų ju
dėjime, jį remti, kiek jo svei
kata 'leido. Taipgi pareiškė 
pagarbą jo žmonai Helen, ku
ri išpildė velionio troškimą 
būti laisvai palaidotu, kaip 
kad jis gyveno.

Vincas Škėma gimė 1885 
metais, vasario 25 d., žydaviš- 
kio kaime, Skriaudženių para
pijoj, Vilkaviškio apskrityje. 
Amerikon atvyko prieš pirmą 
pasaulinį karą ir didžiumą lai
ko gyveno Brooklyne. Prieš 25 
metus susituokė su Helen Ra
dzevičiūte ir tik pereito balan
džio mėnesį minėjo vedybinio 
gyvenimo 25-tą sukaktį. Dirbo 
prie siuvimo ir buvo narfu 
Amalgameitų Unijos 54-to 
Skyriaus. Paskiausis jo dar
bas buvo Mičiulio šapoje. Sun
kiai suspaustas ligos, pasitrau
kė iš darbo ir su žmona buvo 
persikėlęs gyventi į Hoosick 
Falls, N. Y., tikėdamasis ty
resniame ore ir ramesnėse ap
linkybėse gyvenant dar patai
syti savo sveikatą. Tačiau po 
išgyvenimo ten apie pusmetį, 
naktį iš 2-3 gegužės jo gyvas
tis užgeso, žmona atvežė jį 
palaidoti čionai, pagal jo no
rą. Palaidotas prieš pat var
tus Alyvų Kalnelyje, kur ilsi
si Viltrakiūtė-Talandzevičienė, 
Kreivėnas, Petlitzkas ir kele
tas kitų, žinomų draugų.

Vincas veikime daug pasižy
mėti negalėjo, buvo tykus, ma
žai girdimas, bet susipratęs 
darbininkas, žinojo darbinin-

lankėsi Kareivis
Pereitą penktadienį aplankė 

Laisvės įstaigą Joe Valentą, 
LDS narys, iš Cleveland, Ohio. 
Jis jau* 15 mėnesių ištarnavo 
J. V. armijoje. Dabar tapo per
keltas į Fort Hamilton, N. Y.

Jaunas, gražus, pilnas ener
gijos vyras. Išsilavinęs ir pa
siryžęs kautis Su ^Ašies plėši
kais iki pergalės.

Joe Valentą y/a sūnus Lais
vės bendradarbės ir vajininkės, 
taipgi organizacijų darbuotojos 
Margaretos Alvinienės, dabar 
gyvenančios Detroite.

Šviesos Jam Kainavo $25
Už pakėlimą lango užlaidos 

turint kambaryje šviesą mies
to užtemdymo laiku, gegužės 
5-tos vakarą, Major Forward
ing Co., 15 Moore St., savinin
kas L. Klusky, Bowery Teis
me, New Yorke, užsimokėjo 
baudos $25.

kų organizacijų ir spaudos 
svarbą, buvo jų nariu ir rėmė
ju. Buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir šėrininkas, pri
klausė Šv. Jurgio Draugijoj, 
taipgi Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ir Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Maspetho 
kuopose. Tūlą laiką priklausė 
ir Am. Komunistų Partijoj, iš 
kurios buvo pasitraukęs dėl ne 
nuo jo priklausančių aplinky
bių. Rep.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL... PRACTICAL

UH
WAT C H IS

$30.00

ELIZABETH . 17 jewels . $2475

AIR WARDEN 
)5 jewels 

$29”

MILITARY 
RING 

$15.00

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET

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

Reikalauja Prašalinti 
Naują Viršininką

Advokatas Austin B. Man- 
del, vardu Mrs. Elizabeth V. 
Talbot, 108-43 Jewell Ave., 
Forest Hills, Queens, užvedė 
bylą prašalinti iš narystės 
miesto švietimo Taryboj nau
jai paskirtą George H. Ųhat- 
field. Jisai buvo prisaikdintas 
pereitą antradienį, vieton bu
vusios toje taryboje per 7 me
tų terminą Johanuos M. Lind- 
loff.

Prašalinimo reikalauja pa
matuodami, kad Chatfield nė
ra Queens gyventojas, o jis pa
skirtas kaipo toks. Skunde sa
ko, kad jis yra Bronxo gyven
tojas ir kad Queens apskrity
je, kur paduota jo dabartinis 
adresas, Hotel Whitman, Ja
maica, jis nebuvo gyvenęs iki 
pereito antradienio ir niekad 
nebuvo ten pašauktas telefo
nu.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

: * LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA III ALINft)

1 Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

ill Grand St Brooklyn
• r*y

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
, Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

* Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS |
O’ Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Rewes St. cievelterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG &-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio 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.
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