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KRISLAI
Perša Pasaulinį Diktatorių.
Smerkia Lenkus, Kam Jie

Kariaus.
Chicagiečiams.
Ne Ašaros, Bet Kova.
Judošiai Sveikina Judošius. 
Tolima Viešnia.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

švento Juozapo susaidės 
Darbininkas (geg. 11 d.) sta
to visam svietui toki ultimatu-
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rną:
“Jei apleisime popiežių, mes 

apleisime bažnyčią. Jei aplei
sime bažnyčią, mes apleisime 
Dievą, gi žmonija atitolus nuo 
Dievo yra žmonija prakeikta. 
Taigi, mes turime klausyti Po
piežiaus Pijaus Dvyliktojo bal
so.”

Gi faktas yra, kad popie
žiaus klauso tiktai katalikai—

Visai Pribaigta Ašis Tunisijoj
TALKININKAI SUĖMĖ VIRŠ 150,000 FAŠISTŲ KARIŲ

----------------------------------------------B _____________________
ir tai dar ne visi. Yra daug 
“šiaudiniu” katalikų, kurie po
piežiaus visai nepaiso.

O katalikai pasaulyje tesu
daro mažytę mažumą žmoni
jos. Tuo būdu visas kitas svie
tas yra prakeiktas! Taip sako 
Darbininko redaktorius.

____ _ __ _____ I

Visa žmonija turi klausyti! 
vieno popiežiaus! Reiškia, po-i 
piežius turi tapti viso pasaulio ; 
diktatoriumi. Hitleris irgi to 
paties trokšta. Bet “prakeik
toji žmonija” prieš Hitlerį su
kilo. Negeriau sektųsi ir popie
žiui. 

—...... ......- I
Diktatorių nereikia. Dikta

torių gadynė praėjo. Naujoji- 
gadynė yra žmonių gadynė. 
Veltui Darbininkas perša pa-! 
saulinį diktatorių.

Svarbu ir tas, kodėl dabar 
visa žmonija turėtų klausyti' 
Pijaus balso? Darbininkas pa
aiškina. Popiežius, girdi, siūlo 
taiką.

Bet kas dabar pradėjo kal
bėti apie taiką? Ogi Hitleris. 
O Hitleris pradėjo giedoti apie 
taiką, kaip pamatė sau galą.

Hitleris įsakė gen. Franco! 
prabilti apie taiką. Jeigu ti-1 
keti Darbininkui, tai ton pa- 
čion dūdon pučia ir popie
žius.

Gaila, bet to jo balso de- 
mokratinės šalys neklausys. 
Jos pasiryžusios sutriuškinti 
fašistinę Ašį. Nebeišgelbės nei 
Franco, nei popiežius su savo 
melodijomis apie taiką.

Reikėtų tik karštai pasvei
kinti tuos lenkus Sovietų Są
jungoje, kurie organizuojasi Į 
lenkų diviziją ir stos karam 
prieš Hitlerį.

Taipgi reikėtų nusiimti ke
purę prieš Sovietų, vyriausybę, 
kad ji leidžia lenkams susior- 
organizuoti diviziją ir duoda 
jiems ginklų.

Tačiau atbulai išeina pas 
Chicagos orakulą iš Naujienų. 
Savo gazietoje (geg. 10 d.) 
Grigaitis pasmerkia ir prakei
kia ir tuos lenkus ir Sovietinę 
vyriausybę.

Kas prieš Hitlerį, tai ir prieš 
Grigaitį!

Grigaičiui labai patinka tie 
lenkai, kurie pabėgo į Iraną 
ir per du metu nei piršto ne
judina prieš Hitlerį. Laukia, 
kad kiti Lenkiją atvaduotų. 
Laukia, kad lietuviai, rusai, 
ukrainiečiai, amerikiečiai, an
glai ir kiti nacius išmuštų iš 
Lenkijos, o tie lenkai genero
lai iš Irano pribus valdyti-Len
kiją !

Ot, tokie lenkai, tai puikūs 
ir gudrūs vyrai Chicagos ora
kului.

Sekmadienį chicagiečiai tu
rės didelį sąskridį. Įvyks Vil
nies šėrininkų suvažiavimas. 
Mes tikimės, kad suvažiavimas 
bus geras. Mes manome, kad 
suvažiavimas sustiprins dien
raštį finansiškai.

Geriausio pasisekimo!

Švedijos socialdemokratai 
pasiuntė pasveikinimą Suomi
jos socialdemokratų vadui ir 
Suomijos fašistinės valdžios 
šului Tanneriui. Švedijos so
cialdemokratai ragina Tannerį 
laikytis kare taip ilgai, kol 

(Tąsa 5 pusi.)

LIETUVIU SUKILIMAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Amerikiečių Bombos Nušlavė 
Maršalą nuo Žemlapio

SUIMTA IR 12 NACIŲ 
IR ITALŲ GENEROLŲ

Pranešimai, atėję geg. 13 d. per Šveicariją, o diena 
pirmiau per Švediją, teigia, kad Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj išsivystė platūs ginkluoti maištai prieš vokie
čius.

Sovietai Užėmė Svar
bią Poziciją Ties 

Doneco Upės Frontu
Maskva, geg. 13. — So

vietų kariuomenė smarkiai 
sumušė vokiečius ties Lisi- 
čansku, prie Doneco upės; 
užmušė 400 hitlerininkų, 
nelaisvėn paėmė 1,000 ir 
atėmė iš priešų svarbią ka
rinę aukštumą.

Raudonoji Armija ir So
vietų lakūnai tebeveda o- 
fensyvą, neatlaidžiai ata
kuodami nacius ir rumunus 
Novorossiisko apylinkėje, 
vakari niai - šiauriniame 
Kaukazo kampe.

Senatorių Komisija Už- 
gyre Sumanymų prieš 

Unijas ir Streikus
Washington. — Senato 

komisija dauguma balsų, 
tik po trijų valandų svar
stymo, užgyrė Smitho su
manymą prieš streikus, vi
sų pirma karui svarbiose 
pramonėse. Bet to negana.

Šis sumanymas reikalau
ja suregistruot visas darbi
ninkų unijas, uždraust 
streikus be pranešimo apie 
tai 30 dienų iš anksto, fak- 
tinai uždraust daugmeniš- 
kus pikietavimus ir atšaukt 
pirmiau išleistus įstatymus 
prieš indžionkšinus strei
kuose.

Sumanymas jau perves
tas kongreso atstovų rūmui 
svarstyti ir spręsti.

Dar 1,400 Valdininkų 
Ims Nagan Maisto 

Brangininkus
1 1

Washington, geg. 13. — 
Kainų administratorius 
Prentiss Brown paskelbė, 
jog tapo paskirta dar 1,400 
vdldininkų tyrinėti maisto 
brangininkus ir juodojo 
marketo pelnagrobius.

Kurie biznieriai pasiro
dys netiksliai, per nežinią 
laužę valdiškai nustatytas 
kainų lubas, tie būsią tik 
įspėti ir “apšviesti”, o ku
rie sužiniai pelnagrobiavo, 
tai tapsią pagal įstatymus 
nubausti.

Washington. — Čechoslo- 
vakijos prezid. Benes pa
kviestas senate kalbėti.

700 Anglų Orlaivių 
Lamdė Duisburgą, 

Nacių Karinį Centrą
London, geg. 13. —Naktį 

didžiuliai būriai anglų bom- 
banešių vėl galingai pleški
no Duisburgą, numesdami 
daugiau kaip 1,500 tonų 
bombų į tą nacių karinių 
fabrikų centrą ir Rheino 
upės uostą, vakarinėje Vo
kietijoje. Anglai prarado 34 
lėktuvus. Iš to spėjama, kad 
šį kartą 700 Anglijos orlai
vių bombardavo Duisburgą.
Duisburge, tarp kitko, yra 

Dieselio. inžinų fabrikai.

AMERIKA TURI JAU 
GANA DIRBYKLŲ PA
BŪKLAM PRIEŠ AŠĮ
Washington. —Jungtinės 

Valstijos turi jau užtenka
mai karinių fabrikų, maši
nerijos ir įrankių priga- 
mint įvalias įvairių karo 
pabūklų, kad galutinai su- 
mušt fašistų Ašį, kaip pra
nešė Karinės Gamybos Ta
ryba.

Amerikos vyriausybė tu
ri sutartis su pramoninin
kais pastatymui bei įrengi
mui karinių fabrikų dar už 
5 kiliomis dolerių. Bet jų 
jau nereikėsią. Šios sutar
tys, todėl, bus pakeistos, o 
už skirtus pinigus bus dir
bama juo daugiau ginklų ir 
amunicijos.

Auga Holandijos Žmo
nių Bruzdėjimai ir Nacių 

Žudynės prieš Juos
London. — Nuo geg. 1 d. 

iki šiol naciai Holandijoj 
nužudė jau 43 žmones už 
sabotažą ir streikų kursty
mą prieš vokiečius.

Hitlerininkai įsakė su- 
siregistruot keturiem šim
tam tūkstančių buvusių Ho
landijos kareivių. O kurie 
nesutiks stot į nacių armi
ją, tie bus suvaryti į kon
centracijos stovyklas.

Holandijos valdžia Lon
done atsišaukė į buvusius 
savo karius gintis nuo hit
lerininkų.

Išsislapstė keliolika tūk
stančių Holandijos studen
tų po to, kai naciai parei
kalavo, kad jie pasirašytų

šiaur. Afrika. — Du šim
tai Amerikos bombanešių ir 
šimtas lėktuvų kovotojų be
veik visiškai nušlavė nuo 
žemlapio Maršalą, Ašies 
uostą ir karinį centrą, va
kariniame italų salos Sici
lijos pajūryje.

50 didžiųjų Amerikos 
bombanešių, lydimi anglų 

lėktuvų kovotojų, numetė 
daugiau kaip 125 tonus 
bombų į Catanią, kitą fa
šistų uostą, rytiniame Sici
lijos pajūryje.

Roosevelt as su Churchilhi 
Tariasi ir prieš Japoniją

Washington. — Yra nu
rodymų, kad prezidentas 
Roose vėl tas su Anglijos mi- 
nisteriu pirmininku Chur- 
chillu taipgi tariasi apie pa
didintus karo veiksmus 
prieš Japoniją.

Jųdviejų pasitarimuose 
dalyvauja trys vyriausi an
glų komandieriai prieš ja
ponus Burmos-Indijos sri
tyje: feldmaršalas Wavell; 
admirolas James Somer
ville, tenaitinio anglų lai
vyno komandierius, ir Ri
chard Peirse, oro jėgų ko
mandierius Indijoj.

Į Roosevelto - Churchillo 
konferenciją taip pat atvy
ko Amerikos generolas Jo
seph W. Stilwell, vyriausias 
amerikiečių komandierius 
Chinijoj, Indijoj ir Burmoj 
ir gen. Clair L. Chennault, 
galva Amerikos oro jėgų 
Chinijoj.

Paaiškėjo, jog preziden
tas Rooseveltas pakvietė 
Churchillą į Washingtoną 
greit po to, kai atėjo ži
nia, kad japonai nužudė kai

NUSIGANDUS, NERVINASI
FAŠISTU AŠIS

London. — Pranešimai iš 
Europos žemyno rodo, kad 
naciai liepė nekariškiams 
vokiečiams grįžt namo iš 
Bulgarijos.

Hitlerininkai daro apsi
gynimo manevrus Jugosla
vijoj ir Graikijos saloj Kre
toj.

Hitlerio propagandos mi- 
nisteris Goebbels sakė per 
radiją, kad Vokietija, girdi, 
su “nepajudinamu ramu
mu” laukia sekamo smūgio 
iš talkininkų pusės.

ištikimybės pareiškimą vo
kiečiams.

Naciai dabar juos me
džioja ir ketina varu rek- 
rutuot į vokiečių armiją.

Buvo padaryta milžiniš
kų nuostolių Ašies įrengi
mams, prieplaukoms, gele
žinkelių stotims, sandė
liams ir aplinkinėms priešų 
lėktuvų stovykloms. Oro 
bombomis sukelti gaisrai 
buvo matomi per 100 mylių. 
Tarp kitko, pavojingai su
žalota bei nuskandinta trys 
prekiniai priešų laivai ir še
šios didelės valtys.

Oro mūšyje virš Marsa- 
los nušauta žemyn 15 prie
šų lėktuvų, o talkininkai 
prarado tik vieną lėktuvą.

kuriuos suimtus amerikie
čius lakūnus, dalyvavusius 
bombardavime Tokio, Ja
ponijos sostinės.
Churchill Mano, Kad Pir
miausia Reikia Apsidirbt 

su Hitleriu
Eina kalbos Washingto

ne, kad anglų premjeras 
Churchill bijo siųst dideles 
talkininkų jėgas prieš Ja
poniją tol, kol Hitleris liks 
sutriuškintas.

Suprantama, kad prezi
dentas ir Churchillas jau 
Kasablankos konferencijoj 
sausio mėnesį nusprendė, 
kur ir kada talkininkai pra
dės įsiveržimus Europon 
prieš fašistų Ašį.

Sovietai ir Japonija
Kai kurie politiniai ste

bėtojai įžiūri, jog prez. 
Rooseveltas ir premjeras 
Churchill norį užsitikrint 
Sovietų Sąjungos karinį 
bendradarbiavimą prieš Ja
poniją po to, kai Hitleris ir 
Mussolinis bus baigtinai su
trėkšti.

Mussolinis Reikalauja Dau
giau Nacių Orlaivių

Vokietijos maršalas Goe- 
ringas, žandarų galva 
Himmleris ir kiti aukšti na
cių valdininkai nuvyko pas 
Mussolinį tartis apie apsi
gynimą Europoj nuo anglų 
ir amerikiečių.

Mussolinis reikalaująs iš 
nacių daugiau lėktuvų Ita
lijai ginti nuo talkininkų 
lakūnų.

Anglų radijas pranešė, 
kad Hitlerio žandarų ko
mandierius Himmleris pa- 
siliksiąs Italijoj kaipo va
das to krašto apsaugos iš 
vidaus (slopint italų bruz
dėjimus prieš Mussolinį ir 
nacius).

šiaur. Afrika, geg. 13. — 
Amerikiečių generolas Ei
senhower, vyriausias visų 
talkininkų jėgų komandie
rius šiaurinėje Afrikoje, 
pranešė, kad jau pasidavė 
talkininkams ir paskutinė 
fašistų armija, Į šiaurius 
nuo Enfidaville. Taigi visi 
fašistų Ašies pasipriešini
mai Tunisijoj jau užbaigti.

Generolas Eisenhower at
žymėjo, jog ačiū Aštunta
jai anglų armijai Enfida
ville srityje pavyko ang
lą m s, amerikiečiams ir 
francūzams taip greitai ap
sidirbt su priešais Bizertės 
ir Tuniso apygardose ir 
Bon pusiausalyje, paskuti
nėje fašistų papėdėje.

Gen. Eisenhower sako, 
jog Aštuntoji anglų armija, 
komanduojama generolo 
Montgomerio, sulaikė dau-
gumą nacių ir italų kariuo
menės ties Enfidaville, kuo
met amerikiečiai ir anglai 
šturmavo hitlerininkus pa
čioje Tunisijos šiaurėje.

Šiaur. Afrika. — Talki
ninkų komanda geg. 12 d. 
išleido sekamą oficialį pra
nešimą:

Jau liovėsi organizuotas 
pasipriešinimas (Tunisijoj), 
apart atskirų “kišenių,” 

kur priešai visomis pusėmis 
apsupti.

Nelaisvėn tapo paimtas ir

ANGLAI NUSKANDINO 
4 IKI 10 VOKIEČIŲ 

SUBMARINŲ
London. — 25 Hitlerio 

submarinai per aštuonias 
dienas ir naktis kartotinai 
atakavo Anglijos konvojų 
(laivų virtinę) Šiaurinėje 
Atlanto Vandenyno dalyje. 
Anglų naikintuvai, mažieji 
kariniai laivai ir lėktuvai 
tikrai nuskandino keturis 
nacių submarinus ir, tur
būt, pasiuntė dugnan dar 
šešis, kaip praneša Angli
jos laivyno ministerija.

Anglų konvojus nukentė
jo kiek nuostolių, bet dau
guma jo prekinių laivų pa
siekė uostą, į kurį plaukė.

Trūksta Naciams Garvežių
London. — Anglai stebė

tojai teigia, kad Vokietijai 
pradeda labai pritrūkt gar
vežių. Daug jų sunaikinta 
talkininkų oro bombomis. 
Naminiai nacių priešai 
taipgi nemažai pagadina 
traukinių garvežių. Bet 
dauguma garvežių yra nu
sidėvėję per nuolatinį nau
dojimą be reikalingų patai
symų.

(vokiečių) generolas von. 
Arnim, Ašies jėgų koman
dierius Tunisijoje.

Skaičiuojama, jog viso 
nuo geg. 5 d. iki šiol tapo 
suimta apie 150 tūkstančių 
priešų karių.

Pagrobta milžiniški kie
kiai priešų kanuolių ir šiaip 
visokių karo reikmenų, ta
me skaičiuje ir tinkami 
vartojimui lėktuvai ir ka- 
nuolės.

Dauguma Suimtų — Vo- 
kicČiH i

šiaur. Afrika. — Su 150,- 
000 fašistų karių tapo ne
laisvėn paimta ir 12 vokie
čių ir italų generolų. Tarp 
belaisvių skaičiuojama 110,- 
000 vokiečių ir 40,000 ita- 
lų.

Nuo karo pradžios šiau
rinėje Afrikoje abelnai iki 
šiol buvo suimta 400 tūks-
tąpčių italų ir vokiečių ka-^— 
riuomenės.

Paskutiniu žygiu francfh 
zai suėmė dar 25,000 prie
šų- \ . .

Visur vokiečiai ir italai, 
buvo priversti be jokių są
lygų pasiduoti.

Galop patys naciai de
šimt - tūkstantinėmis eilė
mis su trokais, šarvuotais 
automobiliais ir kitais įren
gimais maršavo pasiduoti 
nelaisvėn.

London, geg. 13. — Tal
kininkai Tunisijoj suėmė 
virš 150,000 Ašies karių, 
kaip oficialiai pranešė ang
lų komanda.

Bet prie tų belaisvių dar 
buvo nepriskaityta Pirmoji 
italų armija, kuri Enfida
ville srityje dar kovojo, kol 
tapo priversta pasiduot 
anglų generolui Montgome- 
riui.
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Talkininkai Pagrobė 
Daugybę Fašistų 
Ginklų Tunisijoj

London, geg. 13. — Ang
lijos ministerio pirmininko 
pavaduotojas, Cl. Attlee 
pranešė seimui, jog talki
ninkai, galutinai sutriuš
kindami vokiečių ir italų- 
jėgas Tunisijoje, pagrobė 
daugiau kaip 1,000 kanuo
lių, 250 tankų ir daugius ' i 
kitų ginklų ir amunicijos.

Šie karo įrankiai būsią 
pervesti francūzų kariuo
menei.

Talkininkams teko ir ga
na daug fašistų maisto. Tei
giama, jog to maisto būtų 
užtekę bent kelias savaites 
vokiečiams ir italams šiau
riniai - rytiniame Tunisijos 
kampe.
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Organizuotų Darbininką Karini 
Atsakomybė I

Karo sąlygose ir karo metu negalima 
žiūrėti į streikus taip, kaip žiūrima pa
prastais taikos laikais. Šis karas yra 
žmonių karas. Visų pirma yra darbo 
žmonių karas. Fašizmo laimėjimas reik
štų pabaigą^ visokiam organizuotam dar
bininkų judėjimui. Kaip šiandien Vokie
tijoj ir Italijoj negali gyvuoti ir negy
vuoja joks laisvas darbininkų judėjimas, 
jokia vieša darbininkų organizacija, taip 
nieko nebeliktų iš darbininkų judėjimo 
visam pasaulyje.

Šita tiesa uždeda naujas ir dideles pa
reigas ant Amerikos organizuotų darbi
ninkų—pirmoje vietoje darbo unijų. Jų 
negali atsisakyti darbo unijos. Jas turi 
suprasti ir pasiimti ant savęs. Dažnai 
fašistuoją darbdaviai tyčia nori išprovo
kuoti darbininkus į streiką, kad uždavus 
smūgį karo pastangoms, kad pagelbėjus 
fašistinei Ašiai apsidirbti su demokrati
ja ir žmonių laisve visur. Organizuo
tiems darbininkams'tenka budėti ir sau
gotis tokių mirtinojo priešo sląstų.

Šitame atsitikime, mums atrodo, Earl 
Browderis, Komunistų Partijos vadas, 
duoda darbininkams protingą patarimą. 
Gegužės 11 dieną kalbėdamas Buffalo, 
N. Y., pagal The N. Y. Times praneši
mą, Browderis pareiškęs, kad darbinin
kų skundai “turi būti ir bus išrišti be 
•streikų pagelbos.” Vadinasi, organizuoti 
darbininkai privalo vertėti streikų visu 
karo metu, iki pilno Jungtinių Tautų 
laimėjimo, iki pilnos pergalės prieš fa
šistinę Ašį. “Šis karas,” sakė Brow
deris, “visųpirma yra darbininkų karas.”

Toliau jis teigęs, kad darbininkai turi 
pasiimti atsakomybę už karo vedimą ir 
už karinę gamybą. Jie turi nuoširdžiai 
kooperuoti su Roosevelto administracija 
ir išvystyti rimtesnį kooperavimą sū ga
mybos vadovybe.

Tiesa, Roosevelto administracija turi 
nemažai silpnybių. Bet kaip jas išgy
dyti? Browderis persergsti darbininkus, 
kad jie tų silpnybių neprašalins “suside
dam! su tos administracijos priešąis.” 
Jie gali tas silpnybes prašalinti tiktai 
“griežtai atmesdami karo metu streikus 
bei grūmojimus streikais, apvienydami 
savo eiles apie atsakomingiausius vadus 
ir atmesdami demagogus ir triukšmada
rius.” >

IVirtstoh Char chill Washingtone
Visai netikėtai ir plačiajai visuome

nei nežinomai mūšų kraštą vėl aplanko 
Anglijos premjeras Winston Churchill. 
Jis visuomet laukiamas svečias. Su juo- 
mi pribuvo anglų armijos ekspertai ir 
lordas Beaver brook, kuris žinomas, 
kaip karštas antrojo fronto šalininkas. 
Tai ir spėjama, kad ši Churchillio misi
ja surišta su planais dėl atidarymo an
tro fronto Europoje prieš fašistinę Ašį.

Jungtinių Tautų pergalė Afrikoje vi
sus karo reikalus pastūmėjo pirmyn ir 
antro fronto atidarymą padarė nebeati- 
dėllojamu reikalu. Todėl Churchillio pa
sitarimas su Rooseveltu turės išspręsti 
šį’ klausimą.

Be to, sakoma, jiedu tarsis ir politi
niais reikalais, liečiančiais Jungtines 
Tautas. Sovietų Sąjungos santykiai su 
Lenkijos valdžia in exile, DeGaulle ir 
Giraud nesusitaikymas Francijos reika
lais, Jugoslavijos valdžios in-exile (iš
trėmime) karas prieš partizanus—vis 
tai problemos, kuriomis tenka Anglijai 
ir Amerikai susirūpinti.

Mes tikime, kad ši penktoji Churchill- 
Roosevelto konferencija prisidės prie to
limesnio Jungtinių Tautų sustiprinimo 
ir pagelbės priartinti antro fronto ati
darymo valandą. To laukia ir tikisi visa 
žmonija.

Nesitikėkime išgirsti visus šios konfe
rencijos tarimus. Svarbiausi jų turės 
pasilikti slaptybėje, iki karo veiksmuose 
juos pamatysime. Svarbiausi jų bus su
rišti su militarinėmis operacijomis prieš 
fašistinę Ašį.

Tais pačiais reikalais, matyt, išvyko 
Maskvon Maksim Litvinovas ir Joseph 
E. Davies. Glaudžiausi ryšiai tarpe Ame
rikos, Anglijos, ir Sovietų Sąjungos būti
nai reikalingi. Juo labiau jie reikalingi 
dabar, kai rengiamasi įsiveržti Europon 
ir pradėti ant Ašies puolimą iš vakarų. 
Visi priešui teikiami smūgiai turės būti 
suokoordinuoti taip, jog jie kristų ant 
priešo vienu sykiu, rytuose ir vakaruose!

Sveikiname Chicagos Dienraštį
Šį sekmadienį, gegužės 16 dieną, įvyks 

Chicagos dienraščio Vilnies šėrininkiį 
suvažiavimas. Laisvės visas štabas siun
čia suvažiavimui nuoširdžiausius sveiki
nimus ir geriausius linkėjimus.

Kaip mūsą dienraščio suvažiavimas 
prieš keletą mėnesiu, taip dabar Vilnies 
suvažiavimas įvyksta svarbiausiu visos 
žmonijos istorijoje laikotarpiu. Kaip nie
kados pirmiau, dabar reikalinga tvirta, 
plati ir sėkminga darbininkiška-liaudiš- 
ka spauda. Mūsą dienraščiu metiniai su
važiavimai suteikia progą mūsą spaudos 
prieteliams jų reikalus aptarti ir juos 
finansiškai paremti.

Mes tikimės, kad ir šis Vilnies suva
žiavimas prisidės prie dienraščio toli
mesnio sustiprinimo. Mes jam to ir ve
ikiame.

LAISVE

Vaizdas iš Tunisijos; nuotraukoje matome amerikiečius ka
rius, žygiuojančius per aukštus kalnus į mūšio frontą. Ame
rikiečiai, britai ir francūzai, pagaliau, laimėjo mūšius ir Tu- 
nisijoje karas beveik pasibaigęs.

Ko Mokina Lenkijos .Istorija

Penktadienis, Geguž. 44, 194S
. ■« III ■ ■ ■■■!■■■ II II. ■■■■■«

kijos (11 d. lapkričio, 1918 
metais).

Susuko ponams galvą di
džioji Lenkija, kurioj dau
giau negu trečdalis gyven
tojų buvo ne lenkai.

Vilnius ir kitos ne lenkų 
gyvenamos provincijos ii’ 
šiuo laiku daugiausia rūpi 
em i gr ac i j o j gy ve n an t i em s 
lenkams politikams ir po
nams. Pastaruoju laiku ir 
Sikorskio valdžiai.

Šypsenos
ŽMOGĖDRŲ “CREDO”
Berlyno žurnalas “Nord- 

land” dar 1937 m. įdėjo vo
kiečių poeto Volfo Soren- 
seno eilėraštį, kuriame stip
riai išreikšta hitlerininkų 
pasauliožiūra.

Štai to eilėraščio verti
mas:
“Mano gyvenimas niekis 
Palyginti su įsakymu: žudyk,

Pereitų metų lapkr. mėli. 
Zeligowskis ir jo kamatorai 
sušaukė Edinburge (Ško
tijoj) lenkų imperialistų 
suvažiavimą. Kiek ten pri- 
deklamuota, kad Vilnius ir 
visas Vilniaus kraštas bū
tinai turi priklausyti Len
kijai. Apie kovą su Hitle
riu tame suvažiavime kal
bėta tik dėl svieto akių. Vy
riausias priešas vėl buvo ■ 
Sovietų Sąjunga.

Tie lenkų ponai bajorai! 
tai kaip tie burbonai, kurie j 
nieko neišmoksta ir nieko |

[naikink.
Tautos garbė reikalauja nusi- 

[kaltimo;
Ir tik tada būsim jos verti,
Kai mesim į visą pasaulį ga

lingą mirtį.
Mirtis yra būtinybė,
.Ji glūdi mūsų gamtoje,
Žudyti yra kilnus darbas.
To reikalauja mūsų rasė ir 

[kraujas.
Turim mokytis valdyti mirtį 

[ramiai ir šaltai, 
Nes tai yra mūsų būdo troški- 

[mas.”

Tokių turi ir Škotijoj

Lewiso taktika jau davė baisių rezul
tatų. Pagrūmojimas mainierių streiku 
iššaukė bjauriausią reakciją ne tik Kon
grese, bet įvairių valstijų seimeliuose. 
Biliai ir įstatymai kepte kepami prieš 
darbo unijas ir streikus. Jau seniai 
Amerika bebuvo mačiusi tokią reakciją 
prieš organizuotus darbininkus. Di- 
džiausiąs pavojus darbo unijoms. Prisi
dengę patrijotizmu reakcijonieriai pa
kėlė galvą ir grūmoja skaudžiais rete
žiais visam organizuotam darbininkų ju
dėjimui.

Ne Lewiso keliu turi eiti Amerikos 
Darbo Federacija^ C.I.O. ir Geležinkelie
čių Brolijos. Reikia eiti konstruktyviu, 
patrijotingu keliu, kooperuoti su Roose
velto administracija, kuri ikišiol niekur 
neišėjo prieš organizuotus darbininkus, 
bet su jais kooperavo ir dar jiems dau
gelyje atsitikimų pagelbėjo.

VICTORY

BUY
UNITED 
STATES

\WAR
ONDS

^STAMPS

Kas Dabar Po Didžiosios 
Pergalės?.

Karas prieš fašistinę Ašį Afrikoje 
faktinai pasibaigė. Hitlerio-Mussolinio 
armijos pakrikusios, pasiduoda. Jau 100 
tūkstančių paimta nelaisvėn. Likučiai 
bus pabaigta naikinti.

Tai didžiulė pergalė. Bet kas dabar? 
Ar dabar prasidės “poilsio” laikotarpis 
ir bus duota Hitleriui atsikvėpti ir atsi
griebti nuo šito skaudaus smūgio?

Tai klausimas, kurį visi stato. Atsa
kymą žino tiktai Jungtinių Tautų karo 
vadovybė. •

Amerikos spauda beveik vienbalsiai 
pataria Jungtinėms Tautoms nieko ne
laukiant pulti priešą toliau, keltis Euro
pon ir ten jį mušti. Štai The New York 
Times, kuris kartais smarkiai susvyruo
ja, dabar gėg. 12 dieną duoda sekamą 
sveiką patarimą:

“Pridėjus prie Ašies pralaimėjimo 
Stalingrade, šita jos katastrofa Afrikoje 
supurtė visą Europą, pagimdė didelį su
sirūpinimą Ašies valstybėse ir jų paka- 
likėse, sukeldama naujas viltis ir naujus 
pasipriešinimus jųjų aukose. Šis faktas, 
pridedant naturalę pirmenybę užpuoli
mo, padaro būtina, kad Afrikos pergalę 
lydėtų galimai greičiausi kiti lygiai nai
kinanti smūgiai prieš Hitlerio europines 
tvirtoves pirma,- negu priešas atsikvėps 
nuo dabartinės mūsų pergalės. Talki
ninkų obalsis turi būti tas pats, kurį ar
mijos štabo vadas gen. McNarney iškėlė 
pradžioje šių metų: ATAKUOKIME!”

Kas palaidojo seną 
Lenkiją

Prieš pusantro šimto me
tų Lenkija ir Lietuva žuvo 
kaipo nepriklausomos vals
tybės. Autoriais tos trage
dijos buvo Lenkijos šlėkta 
ir magnatai. Sulenkėję Lie
tuvos didikai nebuvo geres
ni, negu lenkai.

Valdančiųjų sluoksnių 
politiką6 galima apibudinti 
tais žodžiais: jie žiūrėjo į 
Rytus, į nesumatomus' že
mės plotus Rytuose (kro
suose) ir pamiršo svarbiau
sias pozicijas Vakaruose, 
pamiršo Baltijos jūrą. Va
karuose įsitvirtino Prūsija.

Kodėl magnatai ir šlėkta 
krypo į Rytus? Ten jie įsi
gijo ir plėtė savo dvarus, 
savo latifundijas. Ten bau
džiavos jungas pasireiškė 
šlykščiausiose formose. Vo- 
lyniaus, Minsko, Podolsko 
ir Vilniaus kraštų užval
dymas Lenkijos ponams bu
vo daug svarbiau, negu ko
va prieš augančią Prūsijos 
galybę, negu kova už Balti
jos jūrą.

Buvęs Lenkijos vice-pre- 
mjeras Kviatkovskis 1931 
metais parašė knygą “Dis- 
proporeje.” Jis prieina iš
vados, kad briovimasis į 
Rytus, kur gyveno Ukrai
nai, baltarusiai ir lietuviai 
ir stiprinimas ten baudžia
vos sistemos buvo naudin
gas tik aristokratijai, mo
narchijai ir šlėktai, bet pa
čiai valstybei buvo labai ža
lingas. Valdantieji sluoks
niai vadavosi tik savo klasi
niais sumetimais, o valsty
bės stiprinimą užmiršo.

Pasėkos tos trumparegiš
kos politikos visiems žino
mos. Lenkiją ir Lietuvą iš
tiko ’ katastrofa. Kuomet 
Prūsų karalius Fridrikas 
pasiūlė Lenkiją išparce- 
liuot, ji buvo beveik bejėgė.

dustrinėj Silezijoj ir Balti
jos pajūry.

Vėl ta pati pamatinė 
klaida. Radzvilu, Zamois-V 7 
kių, Čartoryskių ir kitų 
magnatų . dvarai-karalystės 
buvo pirmoje vietoje. Su 
Hitleriu buvo padaryta su
tartis ir jei kur stiprintas!, 
tai tik prieš Sovietų Sąjun
gą. Nuožmi tautinių mažu
mų persekiojimo politika 
virto alfa ir omega valsty
binės išminties.

Lenkų bajorų publicistas 
Mackiewicz savo “Historja 
Polski” išsiplepėjo, kodėl jų 
žvilgsnis visuomet buvo nu
kreiptas į Rytus (į Lietu
vą, Ukrainą, Bielorusiją), 
o ne į Vakarus, kur augo 
galybė hitlerinio Reicho. 
Štai ką sako ponas Mackie
wicz: “Rytuose mes (len
kai ) niekuomet nebuvom 
mužikais (elopais), ar dar
bininkais, bet visuomet bu
vom ponais, visuomet bu
vom ponų tauta.”

Bėda tai tautai, kuri no
ri būti ponų tauta ir kuri 
pavergia darbininkus - ir 
valstiečius!

Mackiewicz’iaus filosofi
ja, kaip ir Pilsudskio, tai 
tas pats senovinis raugas, 
tas pats aštuoniolikto am
žiaus avantiūrizmas, kuris 
pražudė Lenkijos ir Lietu
vos nepriklausomybę.

Didžioji Lenkija
Kuomet Želigovskis užė

mė Vilnių, Lenkijos pilsud- 
skininkų trubadūras Matu- 
szewskis rašė: “Prie Vil
niaus ir Vilniaus gat
vėse įvyko pirmutinė 
kova, kuri davė mums 
pergalę.” Vilniaus pasigro- 
bime Matuszewskis matė 
prisikėlimą “didžiosios Len-' 
kijos.” Tas faktas jam buvo 
svarbesnis net negu įsikū
rimas nepriklausomos Len

neužmiršta.
1919 metais Hindenbur- 

gas sakė prakalbą, kuri vė
liaus išėjo atskiroj knygoj. 
Ten jis kategoriškai pareiš
kė, kad nepriklausoma ir 
stipri Lenkija sudaro Vo
kietijai didžiausią pavojų. 
Jau tuomet priešas davė 
signalą, bet Varšavos val
džia to negirdėjo. Ji užsi
merkė akyvaizdoje stipriau
sio priešo. Ir net tuomet, 
kada prie Vokietijos vairo 
atsistojo Hitleris, Lenkijos 
ponai matė pavojų ne Va
karuose, bet Rytuose.

Tai jau ne klaida, bet 
prasižengimas savo locnos 
tautos atžvilgiu.

Yra lenkuose nemažas 
skaičius šiaip jau supratly- 
vų žmonių, kuriuos istori
nis romantizmas taip užliū
liavo, kad jie vis dar svajo
ja apie jagelonų laikus, apie 
Lenkijos uniją su Lietuva, 
apie rubežius, kokie jie bu
vo 1772 metais! Argi kitu 
tikslu Pilsudskis pradėjo 
karą prieš Sovietų Rusiją 
1920 metais?

Tas istorinis romantiz
mas yra klaikus košmaras, 
primenąs baudžiavas ir lie
tuvių, ukrainų ir bielorusų; 
kovas prieš ponus ir poniš-j 
ką jungą.

Lenkų liaudis, lenkų de-j 
mokratija jau pasiliuosavo 
iš tų iliuzijų, iš tos ideolo
ginės vergijos, bet lenkų 
ponija dar vis sapnuoja ja- 
geloniškus sapnus!

Dabartinis amžius yra 
paprastų žmonių amžius iri 
grąžinti gyvastį senovės; 
šmėkloms jau nebegalima.!

Fanaberija ir didybės 
manija turi nutilti prieš 
paprastų žmonių balsą, 
prieš jų sveiką išmintį ir 
teisę gyventi. L. Prūseika.

Veltui Tadas Kosciuška
ir kiti patriotai, veltui Var
šavos miesčioni ja organiza
vo pasipriešinimą. Jų spė
kos buvo persiIpnos. O aris
tokratų, bajorų ir aukštų
jų dvasiškių tarpe buvo be
galiniai daug parsidavėlių. 
Kas pasiūlė daugiau pini
gų, tiems jie ir parsidavė.

Tuo pačiu keliu
Kuomet po pirmo pasau

linio karo Lenkija vėl pata
po nepriklausoma, ar jos 
valstybės vyrai bent kiek 
pasimokino iš jos tragedijų 
ir katastrofų? Nei kiek. Vi
sa Pilsudskio politika orien
tavosi į Rytus, o ne į Va
karus. Volynius, Vilnius ir 
net Pinsko pelkės pilsudski- 
ninkams daug daugiau rū
pėjo negu stiprinimasis in-

1860 m. Valijos princas, 
vėliau karalius Edvardas 
VII, lankėsi Bostone, Š. 
Amerikoje.

Revere viešbutyje susi
rinko visi svarbieji visuo
menės atstovai, jų tarpe 
karštas patriotas iš Teksa
so, politikas Charles Sum
mers, kuris stengėsi princą 
prikalbinti aplankyti jo 
gimtinę.

— Teksasas yra erdviau
sias, — sakė jis. Teksase 
mes įlipam traukiniu, pra
dedam važiuoti, ir po 24 
vai. vis dar tebesam Teksa
se.

— Tuo aš visai tikiu, — 
sausai atsakė princas. — 
Tokių traukinių mes turi
me ir Škotijoje.

Kūrybinga naktis
— Taip, mieloji, — aiški

no žymus francūzų rašyto
jas Balzakas savo gerbė
jai, — įkvėpimui reikia ati
džiai pasiruošti. Aš dirbu 
tik naktimis. Pavyzdžiui, 
vakar, 9 vai. atsisėdau prie

■ stalo. Mintys nesirišo. Iš
gėriau stiklą konjako — 
vaiduotė tyli. Išgėriau ant
rą — nieko. Trečią, ketvir
tą. Nereikia nusivilti. Dvy
liktą valandą galų gale 
pasirodė, kad vakaras ne
praėjo veltui.

— Vadinas, kūrybos dva
sia užsiliepsnojo Jumyse? 
— žibančiomis akimis pa
klausė gerbėja.

— Tai — ne, bet per tą 
laiką aš ištuštinau 12 pui
kių konjako stiklų.

Beveik įspčjo
— Ar tu, Jonai, vėl buvai 

pas gydytoją?
— Taip, buvau.
— Na, o ar įspėjo, ką tu 

turi?
— Beveik teisingai: aš 

turėjau su savim 6 dolerius, 
o jis paprašė 5 dolerių.

Neseniai Maskvoje buvo atidaryta dar viena siibvės (Metro) dalis; 
nudti aukoje matojne vieną pirmutinių traukinių, einančių nauju pože
miniu geležinkeliu’ Karas—ne karas, o Maskva tiesia naujus požemi
nius geležinkelius, kad padėti žmonėms lengviau susisiekti. Maskvon 
subvės, beje, yra gražiausios pasaulyje. y
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Šv. Jurgio Draugystei
50 Metų

Didžiausia Brooklyn© Savišalpos Draugija švenčia Savo 
Auksinį Jubiiejų. — Jurgine Parėmė Daug Darbininkų 
Kovų ir Lietuvių Tautos Kultūrinių Darbų. — šešta

dienį Jurgine Apvainikuos Savo Jubiiejų 
Gražiu Bankietu.

tus; Jurgis Karpus, 10 me
tų; Juozas LeVanda, 5 me
tus; Juozas Kairys, 8 mt 
tus; Juozas Ambrazaitis 
tarnauja 2-rus metus.

Buvę Vice-Pirmininkais.
Kazys Kilikevičius, Pet

ras Makauskas, Jonas Mak
navičius, Pranas Valaitis, 
Augustas Žukas, Kazys 
Kreivėnas, Juozas Ambro- 
zaitis, Mikolas Karaktinas.
Buvę Finansų Sekretoriais:

Antanas Miliauskas, An
drius Drangauskas, Jonas 

I Urnevičius, Pranas Vaitu-

Rašo N-r-s
Abejoju, ar yra bent vie- tautinio atbudimo sąmonė 

nas Didžiajame Niujorke 'tik ką buvo bepradėjusi pa- 
’ lietuvis, kuris nebūtų gir- sireikšti.

dėjęs apie šv. Jurgio Lietu- Atvykusieji čion lietuviai!kaftfs/Edwardas'Rudnikas, 
vių Draugiją. Jeigu tokis ir į imigrantai suprato, tačiau, i Antanas Buzas 20 metų, 
rastųsi, tai jis turėtų būti vieną svarbiausi reikalą: ■ petras Vilčinskas, tarnauja
labai jaunas mūsų miesto turėti 
gyventojas.

Taip, Šv. Jurgio Lietuvių teikti pašalpos, o numirus j 
Draugija (oficialiai vadina-1 
si Draugystė) yra viena se
niausiųjų šitoje apylinkėje 
lietuvių savišalpos draugi
jų. Šiemet ji švenčia savo 
auksinį jubiiejų, 50 metų 
sukaktuves. Tai pati stam
biausia vietinė draugija.

Paprastai, žmonės ir dau
gelis pačių narių, nevadina 
ją pilnu, oficialiu vardu; jie 
ją vadina “Jurgine”. “Aš 
priklausau prie Jurginės”, 
sako žmogus. Arba: “Ga
vau pašalpą iš Jurginės,” 
arba: “Eisiu į Jurginės 
bankietą,” ir t.t.

Taigi tuo sutrumpintu 
pavadinimu ir mes > 
ją vadinsime, nes tas j čius. 
pavadinimas gražus ir turi’ Pirmajame susirinkime į 
plačią prasmę. ; Jurginę narių įstojo 18-ka.

Pirmųjų 25-rių metų Jur- | Pirmutinis susirinkimas, 
ginęs gyvavimo istoriją pa-1 beje, laikytas svetainėje po 
rašė ponas M. Karvelis ir1 num. |93 Grand St., Brook- 
Antanas A. Buzas. lyne.

Antrųjų 25-rių metų Jur-! Jurgine buvo įčarteriuota 
ginės istoriją parašė Juozas; New Yorko v a 1 s t i joje 
A. Draugelis ir ją suderino j 1895 m. sausio 15-tą d. 
su pirmąja. i Šitaip Jurgine, pasidėjusi

“Šv. Jurgio Draugystė vi-' pagrindus, pradėjo augti, 
suomet parėmė tautiniai I stiprėti.
kultūrinius darbus, nieką-1 Kas metai ir kas metai į 
dos nepamiršo streikuojan-' Jurginę vis stojo daugiau 
čių darbininkų, daug paau-!
ko j o našlaičiams, apšvietai 
lietuvių Amerikoje ir Lie
tuvos kultūriniams reika
lams,” sako praeitis.

Per 50 metų savo gyvavi
mo, Šv. Jurgio Lietuvių 
Draugystė ligoje pašalpų iš
mokėjo $202,266.99, ir $143,- 
707.53 pomirtinių pašalpų.

Šitie keli žodžiai nusako 
Jurginės didžiuosius dar
bus, atliktus per 50 metų 
gyvavimo. Šie žodžiai nu
sako Jurginės pareigas, at
liktas savo tautai, darbo 
žmonėms, ir savo nariams.

Prieš 50 Metų
Pusė, šimto metų, rodosi, 

nėra jau taip ilgas laikas. 
Tačiau šitoje gadynėje per 
50 metų viskas kur kas 
greičiau keičiasi, tobulinasi, 
negu seniau. Galima tvir
tinti, kad išgyventieji 50 
metų pasauliui atnešė dau
giau atmainų, daugiau išra
dimų, kaip viduramžių ga
dynėje 500 metų. Einamasis 
laikotarpis -bene bus žmo
nijai patsai svarbiausias 
laikotarpis, persilaužimo 
laikotarpis iš senovės į 
naujovę, iš ūkanų į giedrą. 
Todėl ir organizacinis žmo
nių gyvenimas kitėja ir ki
tes.

Priešu 50 metų (1893 m.) 
lietuvių imigracija į Ameri
ką buvo, palyginti, maža,— 
tuomet ji tik ką buvo pra
dėjusi “įsisiūbuoti.” Vy

ko čion lietuvis valstietis 
pinigų užsidirbti ir grįžti 
atgal savo gimtinėn. Retas 
tais laikais žmogus (iš Lie
tuvos) vyko Amerikon vi
sam amžiui apsigyventi. 
Vyko daugiausiai beama- 
čiai vyrai ir moterys. Ne
mažai jų tais laikais buvo 
gerokai sulenkinti arba len
kų įtakoje esą, nes lietuvių

draugijas, 
žmogui susirgus,

kurios, j 9-įus metus, 
galėtų i Buvę Protokolų

Sekretoriais:
Juozas Laškevičius, 6

Jonas Sadauskas,
—prisidėti prie jo palaikų I 
palaidojimo. : meįUS) Jonas i__

Šituo motyvu vadovau- pranas Vaitukaitis
jantis, [plačioje Amerikoje Karvelis, Povilas Narbutas,
gimė šimtai visokių draugi
jų, kliubų ir patys mūsų 
Susivienijimai. Šito motyvo 
akstinami keli brpoklynie- 
čiai 1893 m. kovo 12-tą die
nų sukūrė šv. Jurgio Lietu
vių Draugystę.

Jurginės Draugystės pir
maisiais veikėjais ir stei
gėjais buvo: Petras Galini? 
Kazys Kilikevičius, Izido
rius Vencas, Juozas Kičas, 
Antanas Miliauskas, Juozas 
Laškevičius, Antanas Pa
plauskas, Antanas Liškevi-

' naujų lietuvių, naujų narių. 
Kaip kiekvienoje kitoje 
draugijoje, taip ir Jurginė- 
je, įstoję nariai, pabuvę tū
lą laiką, dėl vienos ar ki
tos priežasties, išsibraukia, 
— kiti miršta.

Atrodo, kad Jurginės na
rių didžiausias skaičius bu
vo 1925 metais, kai ji turė
jo jų net 1,316. Tais pačiais 
metais išsibraukė 31 narys, 
o mirė 15-ka.

Šiais metais Jurgine na
rių turi 758. Šiandien visos 
lietuvių lokalinės savišalpos 
draugijos nariais mažėja, 
nes naujų žmonių iš Lietu
vos neatvyksta, o čiaaugęs 
jaunimas nelabai nori stoti 
į lokalines draugijas.

Nuo 1893 m. kovo 12 d. 
iki 1943 m. kovo 12 d. į 
Šv. Jurgio Lietuvių Drau
gystę įstojo 2,518 narių.

Per tą patį laikotarpį bu
vo išbraujkta 1,349 nariai.

Per tą patį laikotarpį mi
rė 419 narių.

Per tą patį laikotarpį mi
rė 179 narių žmonos.

1943 m. kovo 12 d. Jurgi
ne iš viso turto turėjo $50,- 
956.94.

Trys Pirmutiniai Nariai 
Dar Gyvi

Jurginėje dar yra trys 
nariai, įstoję į draugiją 
1893 m. kpvo 12 d. Štai, jie: 
Juozas Laškevičius, Juozas 
Kazlauskas ir Vincas Var
naitis.

Su jais būtų įdomu pasi
kalbėti apie anuosius lai
kus, kai Jurgine buvo ku
riama.
Draugijos pirmininkais yra 

buvę sekami asmenys:
Petras Galinis, Kazys Ga

linis, Juozas Laškevičius, 
Izidorius Vencas, 8 metus; 
Vincas Vabalavičius, 6 me
tus; Pranas Pipiras, 8 me-

Vincas Višniauskas, Vincas 
Virbalis, Juozas A. Drauge
lis, 16 metų, Kazys Nečiun- 
skas, tarnauja 4-ti metai.

Buvę Knygų Peržiūrė
tojais :

Juozas Gervė, Vincas Vir
balis, Motiejus Sadeckas, 
Jonas Buzas, Motiejus Ur
bonas, . Juozas Vizgirda, 
Juozas Zabarauskas.

Buvę Iždininkais:
Izidorius Vencas, Napole

onas Gervė, 11 metų, Juo
zas Zabarauskas, Jonas 
Maknavičius, Kazys Jan
kaitis, 7 metus, Antanas 
Černauskas, 7 metus.

Buvę Maršalkom:
Pijušas Kazlauskas, Na

poleonas Kisielius, Antanas 
Verkutis, Ignas Vasiliaus
kas, Pranas Šniolis, Pranas 
černevičius, Juozas Pauliu- 
konis, Jonas Sanda, Juozas 
Zabarauskas, Antanas Gu- 
zikas, Antanas Zizas.

Daug Dirbo Įvairiose 
Komisijose:

S. M. Karvelis, Juozas Le 
Jonas Aymanas,

Stasys Zubavičius,
Augustas Žukas,

Vanda,
Petras

Antanas . Zizas, 
Vaitukaitis, Anta-

LAISVĖ

Britų bomberiai, užtikę nacių laivų konvojų Hollandijos pakraštyje, šeria 
bombomis.

pramonės darbininkams. 
Šimtus, jei ne daugiau, do
lerių yra aukojusi asme
nims, reikalingiems pagal
bos. Ši draugija yra ištiesu
si malonią labdarybės ran
ką daugeliui žmonių, — si- 
ratoms, našlaičiams ir ko- 
liekoms.

Jurgine daug kartų yra 
dalyvavusi Gegužės Pirmo
sios minėjime. Pereitais 
metais jos iniciatyva buvo 
suorganizuota kampanija 
Amerik. Raudonajam Kry
žiui ambulansui nupirkti. 
Kampanija pravesta pa
sekmingai.

šeštadienį, gegužės 15 d., 
Klasčiaus salėje, Maspethe, 
įvyks bankietas auksiniam 
Jurginės jubilėjui apvaini
kuoti. Susirinks ten ne tik 
daug “Jurgių,” — susirinks 
ir pašaliečių, įvertinančių 
gražius šios draugijos dar
bus, nuveiktus 50 metų bė
gyje-

Ten susirinkusieji, be 
abejo, tars išvien su šitų 
žodžių rašytoju:

Valio Jurgine!
Gyvuok ir bujok dar il

giausius metelius!

Montello, Mass.

Los Angeles, CaL

Chicagos Žinios
Žemaičiai Remia Raudonąjį 

Kryžių
Visiems jau yra žinoma, 

kad žemaičių Kult. Kliubas 
aukavo jau $40 Amer. Raud. 
Kryžiui.

Kliubas nutarė rengti Bun
co Parę su šokiais. Pelnas bus 
skiriamas šiam prakilniam 
tikslui.

St. Narkis.

P. Valančiaus Išleistuves 
Armijon

9 d. gegužės, vakare, pas 
Bruno Gaidamavičių, jo įstai
goj (732 W. 31st St.), buvo 
draugiškos išleistuvės armijon 
Povilo Valančiaus.

Povilas Valančius yra lai
dotuvių direktorius, dirbąs ki
tataučio įstaigoj. Bridgcporte 
ir kitur jis yra labai populia
rus. Kaimynas.

Petrą Butvilą Rado Negyvą
Petras Butvilą, kuris turėjo 

taverną 3327 Archer Avė., tre
čiadienį buvo rastas negyvas 
McKinley parke.

Kas su Petru atsitiko, neaiš

ku. Vieni sako, kad jis pats 
nutraukė gyvybės siūlą; kiti 
mano, kad galėjo kas nors jį 
užpulti.

Butvilą yra senas chicagie- 
tis. Seniau jis versdavosi siu
vimu. Bet per paskutinius ke
lis metus laikė taverną. Jam 
verslas neblogai sekėsi. S.

Karosienė Buvo Sustojus 
Chicagoj

Sonia Karosienė, plačiai ži
noma veikėja buvo "sustojus 
Chicagoj; apsilankė Vilnies iš- 
leistuvėj, pasikalbėjo su mote
rimis veikėjomis ir išvažiavo į 
New Yorką. Ji važiuoja į Au
dėjų Unijos nacionalę konven
ciją, kuri įvyks New Yorke.

Pagerbs Igną Lapinską
RoselandieČiai rengiasi pa

gerbti seną veikėją Igną La
pinską.

23 d. gegužės Igno Lapins
ko pagerbimui bus surengtas 
bankietas Lietuvių Kultūros 
svetainėje.

Lapinskas dar ir dabar yra 
darbštus senukas. R.

2 d. gegužės įvyko LLD 145 
jkp. susirinkimas. Tarp dauge
lio gerų tarimų, nutarta pa- 
! rinkti aukų dėl Vilnies suva
žiavimo. Blankas paėmė drau
gės Bušienė ir Levišauskienė.

Tos draugės visuomet su
renka aukų dėl mūsų laikraš
čių, tikimės, kad ir šiuom sy
kiu jom pasiseks.

Nekurie draugai aptingo ir 
neatsilanko ant susirinkimų, 
nors aplinkybės lengvai jiems 
leidžia ta atlikti. Tas labai 
peiktina; tokiame svarbiame 
momente gyvenant, tai reikia 
nepasiduoti mažmožiams, nes 
draugijų susirinkimai yra vi
sa gyvybė mūsų pirmeiviško 
judėjimo.

Liūdna
9 d. balandžio mirė B. Pe

čiulienė.
Be galo liūdna mums vi

siems losangeliečiams skirtis 
su gera ir ištikima drauge Pe
čiuliene. Ji visur dalyvaudavo 
ir niekuomet nenusiskųsdavo, 
kad nėra laiko ar ištekliaus.

Kur nueidavom ant susi
rinkimo ar parengimo visur 
susitikdavom drg. Pečiulienę. 
Tai buvo draugė, katra gyve
nimo naštą nešė be jokio deja
vimo, nors šeimynoj užauginti 
4 vaikai.

Buvo ir gana sunkių laiko
tarpių, bet draugė Pečiulienė 
visuomet ir visur buvo links
ma, nors per pereitus metus 
jau nekaip jautėsi, bet būdo 
nepamainė. Kada jos užklaus- 
davom: kaip einasi, tai visuo
met linksmai atsakydavo, — 
gerai! Gaila drg. Pečiulienės 
mums visiems. Netekom geros 
mūsų progresyviško judėjimo 
narės ir veikėjos. Mes, likusie
ji, žinome, kad jūs pas mus 
nebegrįšit, bet mes visi turėsi
me eiti paskui jumis.

Mes, draugės ir draugai, 
pagerbdami drg. Pečiulienę vi
si turime pasistengti daugiau
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So. Boston, Mass.Strolis
Mikolas Karaktinas, Stasys 
Jackus, 
Pranas 
nas Lelis, Ignas Vasiliaus
kas, Juozas Pauliukonis, 
Domininkas Peleckas, Juo
zas Kairys, Juozas A. Drau
gelis, Juozas Ambrozaitis, 
Kazys Nečiunskas, Petras 
Vilčinskas, Antanas Čer
nauskas, Juozas Žabarauc- 
kas, Vincas Daubara, Vin
cas Tumosa.

Komisija Rengimo Auksi
nio Jubilėjaus:

Steponas M. Karvelis, 
pirmininkas

Juozas A. Draugelis, 
istorijos sekr.

Juozas LeVanda, 
generalis sekretorius 

Mikolas Karaktinas, 
Juozas Kairys, 
Stasys Jackus, 
Augustas Žukas. 
Kadaise Jurgine buvo 

liginga draugija,
riams buvo verstinas išpa
žinties ‘ ėjimas. Priimant 
narį į draugiją, jis turėjo 
pabučiuoti Jėzaus mūką, ir

re-
Na-

Keitėsi pasaulis, keitėsi ir 
Jurgine. Šiandien jos na
riams palikta sąžinės lais
vė. Jie gali išpažinties eiti, 
gali neiti. Gali būti karš
tais tikinčiaisiais, gali būti 
bedieviais. Tai jų dalykas. 
Viskas palikta jų sąžinei.

Jurgine, kaip pradžioje 
minėta, yra daug kartų pa
rėmusi medžiaginiai kovo
jančius darbininkus, strei- 
kierius. 
stambiomis sumomis strei
kuojantiems rūbsiuviams, 
angliakasiams ir tekstilės

Ji yra aukojusi

Nelaimes, Mirimai, Svečiai ir 
Pirmoji Gegužes

Pradžioj balandžio patiko 
nelaimė Domininką Girdžių, 
kuris gyveno ant Melrose St., 
dirbo Rubber Co., Avon, Mass. 
Dirbant netikėtai preso volai 
pagavo jo dešinę ranką ir bai
siai sužalojo. Nuvežtas į li
goninę, darant operaciją ir mi
rė. Buvo virš 50 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime žmo
ną, sūnų, dukterį, posūnį ir gi
minių. Nors velionio šeima sti
priai katalikiška, duktė eina 
į minyškas, bet jo kūnas tapo 
palaidotas ant miesto kapų, 
nes velionis nėjo į bažnyčią. 
Palaidotas balandžio 11 dieną.

Velykų proga buvo atvažia
vęs į svečius su savo šeima 
Laisvės skaitytojas ir pirmiau 
buvęs montellietis Adolfas 
Raštikis, kuris dabar gyvena 
Maryland valstijoj, pas savo 
sūnų, kuris ten praktikuoja 
daktaro profesija. Jis, pasvei
kinęs Jurgį Šimaitį, skundėsi, 
kad ne apie visus Montello 
miesto įvykius randa aprašy
mų Laisvėje.

Kada jis sugrįžo į namus, 
tai gavo žinią, kad mirė jo 
brolienė Barbora Raštikienė, 
sulaukus apie 50 metų, sirgus 
vėžio liga. Palaidota su me
todistų ' religinėmis apeigomis, 
gegužės 1 dieną, miesto ka
puose.

Minėjimas Pirmos Gegužės 
gerai pavyko. Jis atsibuvo Lie
tuvių Tautiškame Name, gegu
žės 1 dieną. Pirmininkavo H. 
Brocket. Liuosybės Choras, 
vadovystėj Gi. Steponavičiaus, 
sudainavo “Internacionalą” ir

Tysliava Perstato Rooseveltą 
Pasauliniu Diktatorium

Gegužės 9 dieną čia buvo 
surengus “taryba” prakalbas. 
Pirmas kalbėjo advokatas A. 
šalna. Jis sakė, kad kariauda
mas turi suprasti kariavimo 
taisykles, tą turi suprasti ir 
demokratija.

Antras kalbėjo J. Tysliava, 
Vienybės redaktorius. Jis kvie
tė lietuvius į savo tą “tarybą” 
ir ruoštis Lietuvos reikalais 
veikti, nes bus didelių įvykių. 
O tie įvykiai toki: jau neabe
jotina, kad Ašies valstybės ka
rą pralaimės. Rooseveltas lai
kysis savo nusistatymo, kad 
kiekviena tauta ir tautelė Eu
ropoj būtų nepriklausoma.

Jis pasakojo, kad ir Jungt. 
Valstijų armijos daliniai bus 
sutvarkyti tautinėmis grupė
mis, būk lietuviai bus sugru
puoti į lietuvišką kariuomenės 
dalinį, taip ir kitų tautų karei
viai į jų tautines grupes. Jis 
tvirtino, kad jau dabar tas 
daroma. Jis pasakojo, kad lie
tuvis, gimęs Jungtinėse Vals
tijose, užaugęs Lietuvoje, ku
ris yra grįžęs Amerikon ir 
tarnauja Jungtinių Valstijų 
armijoj 2-ru leitenantu buvo 
klausinėjamas aukštesnių ko- 
mandierių, kaip Lietuvoj nu
eiti iš vieno miesto ar mieste
lio į kitą ir kaip grįžti kitu 
keliu.

Jungt. Valstijų himną. Moterų 
Apšvietos grupė gražiai pasi
rodė sudainuodama keletą dai
nelių. Kalbėtojai buvo iš Bos
tono. Aukų lėšoms padengti 
surinkta $23, gauta du nau
ji nariai į Komunistų Partiją. 
Po to sekė draugiškas pasi
linksminimas iki vėlumos. .

Žolynas.

Tysliava sakė, kad tai Roo- 
sevelto prisirengimas tam, kad 
kiekviena tauta Europoj galė
tų pati apsispręsti pasiunčiant 
ten Amerikos armiją, kuri tu
rės užimti visą Europą.

Tai taip Tysliava supranta 
tautų apsisprendimą. Jis ma
no, kad Amerikos aukšti kari
ninkai nežino kelių iš žemla- 
pių, bet jiems turi kokis vai
kėzas atpasakoti. Jis persta
to mūsų gerbiamą prezidentą 
Rooseveltą, kaipo kokį būsimą 
viso pasaulio diktatorių. Taip 
porina tas, kuris pirmiau gar
bino rusą fašistą Vonsiackį ir 
pas jį lankydavosi į svečius, tą 
Vonsiackį, kurį mūsų šalies vy
riausybė už šnipavimą pasiun
tė kalėjiman.

Man rodosi, kad Tysliava su 
savo vienminčiais nori grįžti 
Lietuvon ir nori, kad jiems 
Amerikos demokratiška armi
ja įvestų ten fašizmą, pasodin
tų lietuvius fašistus ant mūsų 
brolių, seserų sprando ponauti. 
To jie nesulauks!

Tai matote, ko nori Tyslia
va. Jis nori, kad Amerikos 
prezidentas Rooseveltas siųstų 
Amerikos armiją įsteigimui fa
šizmo Sovietų Sąjungos dalyje 
— Lietuvoje, kuri yra įsijun
gus į Sovietų Sąjungą. Jis no
ri, kad vėl Sovietų Sąjunga 
būtų apsupta fašistinių valsty
bių lanko. Jis nori, kad vėl 
būtų naujas baisus karas už
kurtas.

Žinoma to nebus! Sovietų 
Sąjunga, kuri tiek daug moka 
savo kūnu ir krauju už impe
rialistų nuodėmes, iki to neda- 
sileis. Prezidentas Rooseveltas 
trokšta Jungtinių Tautų vieny
bės ir niekados negalės patap
ti Tysliavų įrankiu, ko jie no
ri.

Prakalbose žmonių buvo 
apie 60. Aukų iš susirinkusių 
iškaulino apie $25. M. K.

dirbti, kad atpildyti tą spragą, 
katrą drg. Pečiulienė paliko.

Pastaba
Viena gera katalikė iš Los 

Angeles rašo Vilnyje apie 
tuvį kunigą.

Puikiai katalikė nurodo, 
kis tai yra nedovanotinas 
gimasis kunigo, jo darbai 
tik yra skleidimas

lie
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ko- 
el- 
tai 

hitleri
nės propagandos tarpe lietu
vių, o ne garbinimas Dievo.

Argi šventas Raštas, Dievo 
žodžiai mokina kiršinti vienus 
prieš kitus, draskyti lietuvių 
vienybę, kada ji taip labai rei
kalinga, kad apsiginti nuo 
priešų ir laimėti karą?

Aš noriu pastebėti, kad Los 
Angeles lietuviai katalikai yra 
geri žmonės ir jie pradeda pa
matyti, kur juos tokie, kaip 
kad lietuvis kunigas veda. Pui
ku matyti, kad atsirado viena, 
kuri pakėlė savo balsą prieš 
tą fašizmo propagandos sklei
dėją.

Vėl Pradėjo
ilgų pertraukų Los An- 
lietuvių choras vėl pra»

Po 
gėlės 
dėjo pamokas laikyti.

Pirmas susirinkimas buvo 2 
d. gegužės, pas žeunis. Susi
rinko geras būrelis choristų ir 
pasižadėjo vėl mokytis ir dai
nuoti dėl Los Angeles lietuvių.

Chorą vadovauja Pete žeu- 
nienė. Aš turiu palinkėti ge
riausios kloties jums, choristai, 
jūs turėsite šimto nuošimčių 
Los Angeles lietuvių paramą 
jūsų darbe.

Praeityje choras daug gra
žių dainelių padainavo, mes ti
kimės, kad ateityje ir vėl mes 
girdėsime jūsų gražias dainas, 
puikias melodijas.

Katrie tik galim, visi eikim 
ir dainuokime prie choro, 
linksminkime kitus ir bus sma
gu mums patiems.
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Anglijos darbo ministeris 
Bevin sako, jog Anglija da
bar daugiau pasistato lėk
tuvų negu Vokietija.
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Prieš mus buvo bent trys varstai ve- 
lenuoto lauko, grioviais išvagoto; už lau
ko, Kazanės pakelėj, matėsi beržų eilė, 
o dar toliau—dantyta miško viršūnė. Iš 
griovių buvo kuokštomis išlindę krūmai, 
s&lti saulėlydžio spinduliai nudarė juos 
krauju. Tykus vakaro vėjas supė pilkus 
Žabarus; už griovio dūlavo tamsios mies
to vaikinų ir merginų figūros. Tolumoj, 
dešinėj, matėsi raudona sentikių kapų 
siena; kairėj kilo iš lauko tamsus medžių 
būrys, — ten — žydų kapai. Visa aplin
ka buvo skurdi, visa tyliai glaudėsi prie 
sužeistos žemės. Maži užmiesčio name
liai bailiai žiūrėjo / langeliais į dulkėtą 
kelią, keliu styplinėjo smulkios, išbadėję 
vištos. Pro Mergaičių vienuolyną eina 
kaimenė, bliauna karvės; iš kareivinių 
atlekia kariška muzika—plyšoja ir stau
gia varinės dūdos.

Eina girtas, žiauriai tampydamas ar
moniką, knapsi ir murma:

— Aš prieisiu prie tavęs... būtinai...
— Kvailuti, — merkdamos prieš rau

doną saulę, sako bobutė, — kaip gi tu 
prieisi? Sugriūsi greit, užmigsi, ir ap
kraustys tave bemiegantį... Ir armonika, 
tavo paguoda, prapuls....

’ Aš pasakoju jai, kaip gyvenau garlai
vyje, ir dairaus aplinkui. Man, tiek daug 
mačiusiam, čia liūdna, aš jaučiuosi, lyg 
pugžlys keptuvėje. Bobutė klauso tylom 
iir taip pat įdėmiai, kaip ir aš jos pasa
kojimų mėgstu klausyti, ir kai aš papa
sakojau apie Smurą, ji, smarkiai persi
žegnojusi, sako:

— Geras žmogus, padėk jam, Dievo 
Motina, geras! Tu, žiūrėk, neužmiršk jo! 
Tu visuomet stipriai atmink, kas gera, o 
kas bloga— tiesiog užmiršk....

Man labai sunku buvo papasakoti jai, 
kodėl mane atleido, bet, sukandęs dantis, 
aš papasakojau. Tas'nepadarė jai jokio 

' įspūdžio, ji tik ramiai pastebėjo:
— Mažas tebesi, nemoki gyventi...
— Visi kalba vienas kitam: nemoki 

gyventi, — prasčiokai, matrosai, tetulė 
Matriona sūnui; o kas reikia mokėti?

Sučiaupusi lūpas, ji palingavo galvą.
— Šito tai aš nežinau!
— O taipgi kalbi!

• — Argi negalima pasakyti? — ramiai 
tarė bobutė. — Tu neužsigauk, tu tebesi 
mažas, tau ir neprivalu mokėti. I^ kas gi 
moka? Vieni vagiliai. Štai, sėnelis ir 
protingas ir raštingas, o taipgi nieko ne
sugebėjo....

— O tu pati ar gerai gyvenai?
— Aš? Gerai. Ir nekaip gyvenau—vi

saip....
Pro šalį, neskubėdami, ėjo žmonės, 

vilkdami paskui save ilgus šešėlius, rūko 
’dulkės iš po jų kojų, laidodamos šešė
lius. Vakaro liūdesys darėsi vis sunkes
nis, pro langus veržėsi murmantis sene
lio balsas:

— Viešpatie, Savo umaru neužklupk 
manęs, taipgi rūstybe Savo nebausk ma
nęs...

Bobutė tarė, šypsodamos:
— Turbūt įkyrėjo jis Dievui! Kiekvie

na vakarą kaulyja, o ko? Juk jau senu-i 
telis, nieko jam nebereikia, o vis skun
džiasi, bėdoja... Dievas, žinai, pasiklau
sys vakarinių balsų ir nusijuoks: vėl 
Vosylius Kaširinas zaunyja!.... Eikime 
gultų....

• ”* *"* • •""

Aš nutariau verstis giesmininkų pauk
ščių gaudymu; man matėsi, kad tuo aš 
gerai išsimaitinsiu: aš gaudysiu, o bobu
te — pardavinės. Nusipirkau tinklą, lan
ką, raizgus, prisidirbau narvų, ir štai, 
švintant, aš sėdžiu griovy, krūmuose, o 
bobutė su pintine ir maišu vaikščioja po 
'mišką, rinkdama paskutinius grybus, pu
tino uogas, riešučius.

Pakilo nuvargusi rugsėjo saulė; jos 
balti spinduliai tai gęsta debesyse, tai 

®y"sidabrine vėduokle krinta į griovį. Grio
vio gilumoj tebėra prieblanda, iš ten ky
la balkšvas rūkas; status molinis grio
vin šonas tamsus ir plikas, o kita pusė, 
labiau nuolaidi, apžėlusi šiurkščia žole 
Ir tankiais krūmais su geltonais, rudais 
ir raudonais lapais; šaltas vėjas drasko 
juos ir blaško po griovį.

Pakalnėje rėkia dagilėliai; tarpu pil
kų piktažolių aš matau raudonas kepu
rytes ant judrių paukščių galvelių. Ap
link mane čiauška smalsios zylelės; juo
kingai papūtę baltus skruostus, jos 
triukšmauja ir zuja, lyg jaunos Kunavi- 
iio miesčionkos šventadienį; greitos,

PKįl* '
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gudrios, piktos, jos nori visa žinoti, visa 
paliesti, ir pakliūva į spąstus viena pas
kui kitą. Gaila žiūrėti, kaip jos spurz- 
da, bet mano darbas prekybiškas, šiurkš
tus; aš perkraustau paukštes į atsargi
nius narvelius ir slepiu į maišą, — pa
tamsy jos ramiai glūdi.

Į gudobelės krūmą nusileido pulkas 
čirkšlių, krūmas nušviestas saulės, jie 
džiaugiasi saule ir čiauškia dar links
miau; savo įpročiais jie panašūs į ma
žus berniūkščius. Godi, rūpestinga med
šarkė pasivėlino išskristi į šiltuosius 
kraštus, tupi ant lanksčios erškėčio ša
kelės, valo snapu sparno plunksnas ir 
savo juodomis akimis akyliai ieško gro
bio. Pakilo aukštyn, lyg vėversėlis, suga
vo širšuolį, rūpestingai užmovė jį ant 
spyglio ir vėl tupi, kraipydama pilką va
gilės galvą. Tykiai praskrido protinga 
paukštė bičėda, kiek kartų mano godžiai 
svajota, — tai kad pagavus! Sniegena, 
atsiskyrusi iš pulko, tupi alksnyje, rau
dona, išdidi, lyg generolas, ir piktai girg
žda, linguodama juodą snapą.

Juo aukščiau saulė, juo daugiau pauk
ščių, ir linksmesnis jų čiulbėjimas. Vi
sas griovys prisipildo muzika, jos pa
grindinis tonas — nepaliaujamas krūmo 
šlamėjimas pučiant vėjui; uolus pauk
ščių čiulbėjimas negali nustelbti šio ty
laus, saldžiai skurdaus šlamėjimo, —aš 
jame girdžiu vasaros atsisveikinimo dai
ną, jis šnabžda man kažin kokius ypa
tingus žodžius, ir jie patys savaime su
sipina dainon. O tuo pačiu metu atmin
tis, nesiklausdama valios, rodo pergy
ventų laikų vaizdus.

Iš kažin kur, iš aukštybių, šaukia 
bobutė ?

— Kur tu?
Ji sėdi ant griovio krašto, paklojusi 

skarelę ir išdėjusi ant jos duoną, agur
kus, ropes, obuolius; tarp šitos gėrybės 
stovi, spindėdamas saulėj, mažutis, labai 
gražus grafinas su krištoliniu kamščiu 
— Napoleono galva, grafine — truputis 
degtinės ant jonažolių.

— Ak, kaip gera, Viešpatie! — sako 
dėkinga bobutė.

— O aš dainą sudėjau!
— Argi?
Aš sakau jai kažin ką, panašų į eiles:
— Vis arčiau žiema, žiema šaltoji, 
Sudieu, vasarėlės saulute skaisčioji!... 
Bet ji, nedavusi man pabaigti, per

kerta:
— Tokia daina — yra, tiktai ji —gra

žesnė !
Ir dainuodama kalba:

Oi, vasaros saulė išeina
Į tamsią naktelę, už girių plačių!
Ak, aš palikau, mergužėle, 
Viena, be džiaugsmelių gražių ir 

skaisčių...
Aš rytą išeinu už vartų, 
Prisimenu mielas gegužės naktis, — 
Nelinksmas dabar platus laukas, — 
Prapuldžiau jame aš jaunystės viltis.
Ak, mylimos mano draugužės!
Kai tik pirmas sniegas lengvutis

iškris,— 
Iš mano krūtinės jūs širdį išėmę, 
Palaidokit sniege, mergužės!....

Daina nė kiek neužgauna mano, kaipo 
autoriaus, savimeilės, ji man patinka, ir 
man labai gaila mergaitės.

O bobutė kalba:
— Štai, kaip skausmas dainuojamas! 

Dainą, mat, mergaitė sudėjo: pašidabo- 
jo ji pavasarį, o prieš žiemą mielas ber
nužėlis pametė ją, gal pas kitą nuėjo, ir 
pravirko ji iš širdies skausmo... Ko pats 
nepatirsi, — apie tai gerai — teisingai 
nepasakysi, o ji, matai, kokią gražią 
dainą sudėjo!

Kai ji pirmą kartą pardavė paukščių 
už keturiasdešimt kapeikų, tas ją labai 
'nustebino.

— Žiūrėk tu! Aš maniau — patys nie
kai, vaiko žaidimas, o čia mat kaip iš
ėjo!

— Papiginai parduoti...
— Argi?
Turgaus dienomis ji parduodavo už 

rublį ir daugiau, ir vis stebėdavosi: kaip 
daug galima uždirbti niekais!

— O moteris visą dieną skalbia arba 
grindis plauna už dvidešimt penkias ka
peikas per dieną, tai suprask! O juk tas 
negerai! Ir paukštes laikyti narveliuose 
negerai. Pasimesk gaudęs* Aleksiuk!

(Bus daugiau)

Gegužes 16' d., 10 :30 valan
dą ryte, LLD 52 kp. susirin
kimas įvyks 4097 Porter St. 
šis susirinkimas įvyks ,ūe pa
prastu laiku, neš po pietų bus 
t a r p t antišką demonstracija. 
Tai ir šios kuopos nariai yra 
prisidėję dalyvauti. Todėl 
kviečiame Visus narius skait
lingai dalyvauti kuopos susi
rinkime. Kurie užsimokėję už 
1943 m., tai gaus naują kny
gą. Taipgi kviečiame, kad visi 
nariai užsimokėtumėte savo 
duokles Už 1943 metus.

Gegužes 20 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Moterų Pa
žangos KliUbo susirinkimas 
įvyks 4097 Porter St. Visas 
nares kviečia dalyvauti.

Kurių organizacijų yra pa
keistas laikas susirinkimų va
saros laiku ir jeigu norite, 
kad jūsų susirinkimai būtų 
garsinami Detroito Kalendo
riuje, tai malonėkite tuojaus 
pranešti, nes kitaip gali įvykti 
klaida garsinime. Alvinas.

Žinios Apie Kareivius
Apie trys savaitės atgal iš 

mūsų tarpo liko pašaukti į ka
riuomenę jaunuoliai: mūšų ge
rų draugų Gyvių sūnus. Tas 
jaunas draugas energingai

Pittsburgh, Pa.
Pirksime Du Ambula.nsus
Įvyko susirinkimas Pittsbur- 

gho Lietuvių Komiteto Karo 
Laimėjimui. Peiktinas daly
kas, kad ne visi komiteto na
riai dalyvauja susirinkimuose. 
Atminkite, draugai, kad turite 
užėmę labai svarbaus darbo 
vietą ir jūsų nedalyvavimas 
trukdo veikimui.

Nutarta surengti masines 
prakalbas birželio 27 dieną, 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje, 142 Orr St. Prakal
bos surengti proga, kad sukan
ka du metai, kaip Hitleris pa
vergė Lietuvą, kad išaiškinus 
žmonėms musų brolių,, seserų 
ir giminių tą baisią nelaimę. 
Nutarta gauti gerus kalbėtojus 
ir sudaryti muzikalę progra
mą. Reikia Pittsburgh ir apy
linkės lietuvius plačiau supa
žindinti su tomis pareigomis, 
ką mes darydami galime padė
ti greičiau išlaimėti karą ir iš
laisvinti iš po nacių Lietuvą.

Mūsų komitetas dar nese
niai susitvėrė. Daug yra kal
bų, daug skirtingų minčių. 
Priešai tiksliai jį šmeižia. Mū
sų gi komitetas užsibrėžė su
kelti aukų, kad nupirkus du 
ambulansus, vieną Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, o kitą 
Lietuvių, Pulkams Raudonojoj 
Armijoj, kurie kaūjasi prieš 
mūsų visų bendrą priešą. Ir 
mes pasitikime, kad su geros 
valios žmonių pagalba, su de
mokratijos šalininkų pagalba 
tą įvykinsime gyvenimam

Komitetas prašo kolonijų 
drauges ir draugus pranešti 
mums, kaip jums tas darbas 
eina, kaip sekasi aukų rinki
mas ? Praneškite komiteto se-

darbavosi lietuvių, tarpe, rodo
si, yra narys LDS 208 kp.

Antras jaunas draugas An
drius Kalis, tai yra mūsų drau
gų Grabauskų sūnus rtU'o Car- 
dotii St., liko pašauktas už
imti atsakomingą darbą laivy
no tarnystėje.

šiuo laiku rengiasi išeiti į 
kariuomenę draugų Litvinų sū
nus nuo Cahalan St. Iš mūsų 
tarpo desėtkai lietuvių jau
nuolių išvyksta kas dieną ir 
kas savaitę. Linkime visiems 
geros kloties ii’ sveikiems su
grįžti.

Alvinų sūnus Juozas Valen
tą skubiai pranešė, kad jau 
yra išvežtas už tolimų jūrių, 
vietos nenusako. Tik kelios 
dienos prieš tai, buvo žadėjęs 
atvykti svečiuotis pas savo mo
tiną ir brolį, bet tos progos 
negavo. Motina ir patėvis di
džiai apgailestauja Juozuką.

Praeito šeštadienio vakare, 
Liet. Moterų Pažangos Kliubo 
narės pridavė surašą, kad tik 
vien iš moterų kliubo narių, 
yra paimta 42 jaunuoliai. Jei
gu paimtume abelnai visų lie
tuvių, tai susidarytų gana di
delė skaitlinė lietuvių kareivių.

Alvinas.

Shenandoah, Pa.
Jaunimas Pasiryžęs Kovai
Gegužės 3 diehą išėjo į ar

miją keli lietuviai, Laisvės 
skaitytojų sūnūs, jų tarpe ir 
Laisvės skaitytojas, darbštus 
veikėjas ir korespondentas 
Antanas Kuzmickas, brolis 
Stasio Kuzmicko. Antanas pa
sižadėjo būti geru kareiviu ir 
kovoti už mūsų karo išlaimėji- 
mą.

Išėjo dienraščio skaitytojo 
Rusiacko jau trečias sūnus į 
armiją. Vienas jo sūnus daly
vavo mūšiuose su japonais ir 
per tūlą laiką buvo dingęs. 
Pasikalbėjus su draugu Ru- 
siacku jis išsireiškė, kad visi 
jo sūnai sugrįš sveiki, nusukę 
hitlerizmui sprandą. Bravo, 
tėvui už tokį pasiryžimą!

Išėjo ir draugo Hardy (Ar
dicko) sūnus į armiją. Jau
nuolis atsisveikindamas man 
pareiškė: — Jonai, aš noriu 
būti geras kareivis, kovą iš- 
laimėjęs grįšiu namo su kitais

Apsilankė keletai dienų sve
čiuose J. Pauliukonis, pasiekęs 
seržanto laipsnį. Jis yra dien
raščio skaitytojo J. Pauliuko- 
nio sūnus. Gabūs jaunuolis ir 
gerai išsilavinęs karo klausi
mais. J. Pac&uskas.

kretorei, H. Kairienei, 1254 
Franklin St., Pittsburgh, Pa., 
antrašu, o mes tą per spaudą 
pranešime visuomenei.

Komiteto posėdyj dalyvavo 
draugai F. Vilkas ir M atak as 
iš Wilmerding, kurie sakė, 
kad jų kolonija pasiryžus su
kelti apie $500 dėl ambulan- 
sų pirkimo. Garbė wilmerdin- 
giečiams draugams! Iš jų pa
vyzdį turėtų imti ir kitos kolo
nijos. H. Kairys, Sekretorė.

Waterbury, Conn.
Publika Gėrėjos Operete “Ka

da Kaimas Nemiega”
Gegužės 2 dieną vietos lie

tuvių kolonija turėjo progą 
prisiminti tėvų gimtinę, pasi
grožėti vaizdais Lietuvos kai
mo ir lietuvių liaudies šokiais 
ir dainomis. Tą progą suteikė 
Vilijos Choras, Įjūris perstatė 
operetę “Kada Kaimas Nemie
ga.”

Paskutinis šio sezono salėje 
parengimas sutraukė pusėtinai 
daug žmonių, nors pas mus 
parengimams dabar blogai iš 
priežasties ilgų ir įvairių dar
bo valandų, karinėse įmonėse. 
Buvo matyti svečių iš Bridge- 
porto, Hartfordo ir kitų lietu
viu kolonijų.

Vilijos Choras per kelias va
landas suteikė labai rūpestin
gai paruoštą programą. Ope
retė buvo labai gerai ir rū
pestingai suvaidinta, kas paro
do, kad mūsų choras turi ge
rų talentų, kad jis moka ge
rai darbą suorganizuoti ir tu
rėti gerus rezultatus.

Choro mokytoja Bronė Rasi
ni avi čiūtė (Lucas) turi gerą 
patyrimą dailėje, labai gerai 
mokina, moka žinojimą per
duoti kitiems ir su visais susi
taikinti ir paruošti dainininkes 
ir dainininkus savo rolei.

Publika daug kreipė atydos 
į OTgą Trašką, kuri vaidino 
augintinės rolėj, V. Jakubonis 
Petro rolėj, B. Maroziutė vai
dino Marytės rolėj — vientur
tės ūkininkaitės; J. Vaitonis— 
Augulio rolėj. Ūkininko rolėj 
vaidino S. Valentinas, jo žmo
nos—M. Meisonienė, seniūno 
—P. Bokas ir jo sūnaus Bal
traus rolėje—J. Marinas. Ki
tas roles vaidino kiti chorie- 
čiai.

Visi, kaip suminėti lošėjai, 
taip ir dainininkai atliko ener
gingai ir gerai savo uždavi
nius. Už gerą perstatymą vi
siems jiems ir joms priklauso 
kreditas, o daugiausiai kredi
to, tai mokytojai Rasimavičiū- 
tei-Lucas ir M. Svinkūnienei. 
Pastaroji rūpinosi surasti ypa- 
tas rolėms. Keletas jaunuo
lių buvo apsiėmę vaidinti, pas
kui pašaukti į armiją, jų vie
ton buvo reikalas surasti kitus.

Po vaidinimo visi gėrėjosi 
perstatymu, kitų miestų, dtau-

Pittston, Pa.
Gegužės 2 dieną įvyko Li

teratūros Draugios 12-tos 
kuopos Susirinkimas. Vykstant 
į susirinkimą teko užeiti pas 
fotografistą A. Valinčių. Ten 
radau ir V. J. Stankų iš Kašto
no. Drg. Stankus dažnai ap
lanko pittstoni'ečius, jis atvyks
ta į mūsų parengimus ir taip 
pasiviešėti. Ilgai neteko kal
bėti su svečiu, nes skubinau į 
susirinkimą.

N anų atsilankė nedaug. Fi
nansų sekretorius atsinešė 
pundą, tai buvo šių metų 
Draugijos knyga “Didysis Lie
tuvių Tautos Priešas.” Nariai, 
kUrie pasimokėję už 1943 me
tus, tai gavo, o kurie dar pa- 
simokės ateityje, tai gaus vė
liau.

Ilgokai buvo diskusuota, 
kad finansų sekretoriui siun
čia brošiūras ir lapelius ir jie 
taip guli. Kalbėjo, kad kaip 
tik brošiūros išeina iš spaustu
vės, kad pagarsintų Laisvėje, 
lai pati kuopa užsisako, tai 
centrui mažiau lėšuos. (Ne vi
sada taip galima daryti. Ypa
tingai lapeliai, išleisti, reikia 
kuo greičiausiai siųsti kuo
poms, o finansų sekretorius, 
gavęs, neturi laikjTi, bet pat
sai ir kiti nariai greitai išpla
tinti. — Red.)

Buvo renkama delegatai į 
Lit. Draugijos 12-to Apskričio 
konferenciją, kuri atsibus ge
gužės 23 dieną, 325 E. Mar
ket St., Wilkes Barrėj. Dele
gatais išrinkta M. Bagužins- 
kas, R. Radišauskienė ir M. 
Kalauskas.

Draugai delegatai, atsivež- 
kite į apskričio suvažiavimą 
gerų sumanymų. Girdėjau, 
kad apskr. sekretorius J. T. 
Visockis yra išvažiavęs, tai 
darbas ir neina taip labai 
sklandžiai. Pasistengkime su
tvarkyti reikalus ir atidirbti, 
ką iki šiol nenuveikėme.

Jau ir pas mus tikrai pra
sidėjo pavasaris, antra diena 
gražu ir šilta, medžiai suža
liavo, o iki šiol buvo oras šal
tas.

M. KalaUskas.

gai kalbėjo, kad būtų .gerai, 
jeigu Vilijos Choras galėtų 
pas juos nuvykti ir suvaidinti 
šią operetę. Buvęs.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėms; 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 sustiprininiui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

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

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

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

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.
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AMERICAN HEROES
I BY LEFF

, Lt. Charles Brosokas, of Brooklyn, N. Y.,.<eapied.upAftth another < 
fighting lieutenant in a half-tlr^dc vehicle at Atcblfe, Algeria, to hand- J

1 grenade fii's way through two machine gun nefets 'that flanked bur line
' Of advhrtce, afi'd tljteli tnachihe guntifed all resistance in the town. The 

enemy withdrew, and our, columns advanced. Lieutfehaht BtosOkh's \vai
, hwbrdbd me Pistihįjui'shėcl Service Cross. , .... '
I Ai brtt lift n tad vėhcfe, jdintlftir offensive. Buy įnoris War B6nds.

P. S. Iš pavardės aiškiai matosi, lead leitėhAhlas 
Charles Brosokas yra amerikietis liettiVis. Taigi dar 
viėTiAs litetuvis dMVyfis1 Dėdfes S&ihd katiUmtaefteje.
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VITAL HEALTH FOODS
«8 LORIMER STREET BROOfcLYN, N. Y.
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*

* PIKNIKAS ¥
Rėngia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md. i

Naudai Dienraščio Laisvės
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY 4c
4- BUS JOHN ZILLIS VIETOJE i

F*

2902 Annapolis Ręad
¥ *

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKAS
iš Brooklyn, N. Y.

šiame piknike turėsime įvairių žaislų, ¥
Už kuriuos bus duodama doVartos

* BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ ‘
Taipgi muzika linksmai praleisti laiką ¥!

1 Visus ftefigimo Komisija.

Kelrodis: Pasiekti Viėtą galima gatVekaWu No. 17, kuris ★
vadinasi Westport Car. Važiuokite iki pabaigai gatvekario* linijos. Išlipę eikite tiesiai tuo pačiu keliu iki viršui pa- ’F
Yninėtos vietos. •/
¥¥★★★★>:★★★★★★ ¥¥
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, geg. 13. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Sovietų kariuomenė geg. 12 d. Kuban srityje, į šiau

rių rytus nuo Novorossiisko, smarkia artilerijos ugnim 
vis naikino vokiečių apsigynimo linijas. Mūsų lakūnai ir 
priešlėktuvinės kanuolės nušovė žemyn 18 priešų or
laivių, o Sovietai neteko penkių lėktuvų. Tapo nušluo
ta kuopa vokiečių pėstininkų.

Lisičansko srityje sovietinė kariuomenė, po mūšio 
prieš vokiečių tankus ir motorizuotus pėstininkus, užė
mė vieną apgyventą vietą. Tapo sunaikinta daugiau 
kaip 600 hitlerininkų.

Šiauriniai - rytiniame fronte sovietiniai artileristai 
sunaikino 10 vokiečių fortų ir karinių rūsių.

Montello, Hass.
liAlSVfi
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Geg. 12. — Volchovo fronte (į pietus nuo Leningrado) 
mūsų artilerija sudaužė septynis cementinius vokiečių 
fortus ir šešis karinius rūsius.

Leningrado fronte raudonarmiečiai sunaikino iki dvie
jų kuopų priešų. Mūsų artilerija sudaužė devynis vo
kiečių fortus, 21-ną rūsį ir vieną tėmijimų punktą.

Centraliniame fronte mūsų kariai sunaikino apie kuo
pą vokiečių pėstininkų.

Sevsko srityje sovietiniai artileristai sunaikino aš
tuonis vokiečių fortus ir daugiau kaip 30 automobilių ir 
t rokų.

Parengimas ir Aukos
Šiemet, kaip ir kitais metais, 

Moterų Apšvietos Kliubas tu
rėjo pavasarinį pokilį, kaip ki
ti sako “šurum-burum,” kuris, 
kaip paprastai, atsibuvo Vely
kų dienoje. Tai jau bus ket
virtas iš eilės tokis pokilis ir 
kasmet vis darosi pasekmin- 
gesnis.

Moterų Kliubo narės susine- 
ša į pokilį, ką tik katra su
gebi gardžiau pasigaminti iš 
valgių ir užkandžių. Jos pri
krauna ant stalų skaniausių 
valgių ir margučių. Akį trau
kia tie visi gardumynai.

Vėliau pradeda rinktis ir 
svečiai, sėda už stalų, muša 
margučius (Velykų kiauši
nius). Prasideda juokai, klegė
jimas ir linksmumas, mat, pas 
montelliečius dar vis gyvuoja 
tas lietuvių kaimiečių, smagus

Norwood, Mass.
Amerikos Oficialiai Pranešimai

CAIRO, geg. 12. — Jungtinių Valstijų bombanešiai 
dienos laiku vakar sėkmingai atakavo Catania uostą 
Sicilijoj (Italijos saloj). Pastebėta pataikymai bombo
mis į tris priešų laivus; vienas jų eksplodavo. Kitas bu
vo padegtas. Daugelis mūsų bombų sprogo prieplaukų 
įrengimuose.

Priešų lėktuvai kovotojai atakavo mūsų lėktuvus. Du 
priešų lėktuvai tapo nušauti žemyn. Dingo vienas mūsų 
lėktuvas.

Norwood© Lietuviai Gausiai 
Aukoja j Trijų Ambulansų 

Fonda
N o r w oodiečiai neatsilieka 

nuo kitų kolonijų, skaitlingai 
ir gausiai aukoja dėl nupirki
mo trijų ambulansų: 1 dėl
Amerikos Raudon. Kryžiaus, 1 
dėl Sovietų Sąjungos ir 1 dėl 
Lietuvos Raudonarmiečių So
vietų Sąjungoj.

Aukavo sekančiai.

WASHINGTON, geg. 12.—Jungtinių Valstijų didieji 
bombanešiai vakar bombardavo japonų pozicijas Kahi
li, Buogainville saloj, ir Shortland saloj (Saliamono sa
lyne). Sukelta gaisrai Kahili.

Tą pačią dieną Amerikos bombanešiai atakavo japo
nų pozicijas Rekatos Įlankoj, Santa Isabel saloje ir, tarp 
kitko, padegė vieną priešų vanden-lėktuvą.

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo.

Po $15: Moterų Apšvietos 
Kliubas, ir Michael Uždavinis.

Po $10: William žilaitis, Le
onas Trakimavičius, J. Kra
sauskas, Mary Dovidonienė, 
Draugai Styvc ir Julia Družai, 
J. Grybas ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 3 kp.

Po $5: Peter Bataitis iš

NEW DELHI, Indija, geg. 12. — Jungtinių Valstijų 
bombanešiai vakar atakavo japonų žibalo dirbyklą Sy- 
riame, į pietų rytus nuo Rangoono, Burmoj; numetė 30 
tonų bombų. Beveik visos bombos nukrito į taikinio sri
tį. Buvo užkurta dideli gaisrai.

Vienas priešų lėktuvas kovotojas tapo sunaikintas, 
kitas sužalotas.

Vidutiniai mūsų bombanešiai atakavo japonų geležin
kelių įrengimus Burmoj.

Visi mūsų lėktuvai ir lakūnai saugiai sugrįžo.

SOVIETŲ LĖKTUVAI VĖL 
ATAKAVO KONSTANTA
Sovietų lakūnai vėl bom

bardavo Konstantą, Rumu
nijos uostą prie Juodosios 
Jūros fašistų laivyno sto
vyklą, miestą, į kurį vamz
džiais atplaukia daug žiba
lo iš Ploesti žibalo vers
mių.

; ČECHOSLOVAKŲ PREZIDEN- 
; TAS PAS ROOSEVELTA

Į.
Washington. —- Atsilan

kė pas prez. Rooseveltą ir 
Baltajame Rūme nakvojo 
Edvardas Ęenes, Čechoslo- 
vakijos prezidentas.

Benes neužilgo ketina 
vykti į Sovietų Sąjungą.

Churchillo Kalba per Radiją 
Šj Penktadienį Popiet

Washington. — Šį penk
tadienį 3 vai. popiet iš Wa- 
shingtono kalbės per radiją 
Churchillas, Anglijos mini- 
steris pirmininkas. Jo kalba

MACARTĖURO SUSITA
RIMAS 
Austrai]

ma, kad Amerikos admiro
las Halsey, vyriausias jūrų 
jėgų komandierius Pieti
niame Raihiajame Vande
nyne, susitarė su gen. Mac- 
Arthuru išvien daryt pa
smarkintus žygius prieš ja-

SU HALSEY 
ja. — Pranėša-

bus taikoma Anglijos gy- | 
ventojams, bet ją girdės ir 
amerikiečiai.

Menama, kad Churchillas 
gal prasitarsiąs ir apie ką 
jis kalbasi su prez. Roose- 
veltu.

ponus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

jis bus pilnai laimėtas.
O Suomija kariauja išvien 

su Hitleriu prieš Jungtines 
Tautas.

Prancūzą Šarvuotlaivis Nu
skandino Nacių Submariną

Dakar, Franc. Vakarų 
Afrika. — Tik dabar pra
nešama, jog balandžio 13 
d. francūzų šarvuotlaivis 
Georges LeygUes nuskandi
no didelį vokiečių submari
ną; suėmė 90 išgelbėtų na
cių ir sugrįžo į Dakarą.

Tas submarinas gabeno 
svarbius mechaniškus įran
kius Japonijai, o mainais 
už juos, sakoma, būtų ga
vęs gumos (robo) ir gazo
lino.

ji čia atvykus į 
darbininkų unijos

Ksavera pasakys 
“tuvių susiririkime

New Yorke lankosi labai to
lima viešnia, net iš San Fran
cisco. Tai rytiečiams gerai ži
noma ir pažįstama Ksavera 
Karosiene.
Tekstilės 
konvenciją.

Ta proga 
prakalbą Ii 
šį vakarą (benktadienį). Susi
rinkimas įvyks Piliečių Kliubo 
name.

Apart jo
Mizara. Bu 
m as ir svar

B r o o k 1 
skaitlingai, 
syti tos Reiklios 
viešnios.

•s, kalbės ir Rojus 
3 įdomus susirinki- 
bios prakalbos.

y niečiai dalyvaus 
Jie ateis pasiklau- 

ir tolimos

Dedham, Mass., S. Babravičius, 
Peter Malkūnas, Juzė Pastar- 
nak, Anthony K. Ncviackas, 
J. Galgauskas, Simon Kara
lius, Mike Waitiekunas, Min
nie Kroll, John Casper, Nel
lie Grybienė, Olga Grybaitė, 
Marcel ia Krasauskienė, An
drew Zaruba, John Valma, 
Beatrice Sarapienė, ALDLD 9 
kuopa, Mary Grigunienė, E. 
Kurulienė, P. Kurulis, W. Mi
sevičius, J. Budrevičius, Alex
ander Waitkevicius, iš Nor
folk, Magdalena Waitkevicie- 
nė, iš Norfolk, Michael Cofs- 
ky, Elzbieta Brazdžiunienė ir 
John Dovidonis.

Po $2: Olga D. Stripinis, 
A. Paliliunas, J. Neviackas, 
John Sastavickas, F. D. Byko, 
Veronika Vitartienė, A. Ba- 
chonoviez, F. CofsKy, Apolo- 
nia, Babel, Frank Preibis ir W. 
Malacinky.

Po $1: J. Aleksiunas, Pe
ter Rukstalis, Ch. Trečiokas,
A. Onichuk, M. Sawkiawicz, 
Charles Blaziunis, J. Wasiliu- 
nas, Jiene Ykasala, M. Tra- 
kimavičiene, X, X, S. Siurvilie- 
nė, N. Paduk, I. Waismen, 
Alex Shugal, A. Nikituk, S. 
Kofsky, Ąlphonse Babel, J. 
Taraila, K. Janavičius, D. Val
ina, Alekas Preivelis, Damice- 
iia Vinskus, Sheftel Crestin, 
Joseph Šaltukas, Elzbieta Ye- 
sikėnienė, J. Janusis, M. Klu- 
kow, A. Tamaszewicz, M. Si- 
manak, Amelia Kairis, Jennie 
Kairis, Anna Rocen, X, Ona 
Vasiliauskienė, K. Puzinienė.

LLD 9 kp. turėjo “Penny 
Sale,” dėl kurios pasidarbavo:
B. Sarapienė, A. K. Neviac- 
kienė, E. Kurulienė, M. Dovi
donienė.; pelno padarė $21.95.

Nuo filmų rodymo pelnas ir 
aukos $29.97. Viso iki šiol šu
kelėm $346.92. Darbavosi au
kų rinkime: L. Trakimavičius, 
M. Dovidonienė, A. Zaruba, A. 
Brazdžiunienė^, J. Grybas; su 
aūtohiobiliais pagelbėjo: John 
Sestavickas, John Dovidonis. 
Aukų rinkimas dar neužbaig
tas.

LLD 9 Kp. Korespondentas.

ūpas. Taip bent išsireiškė vie
na draugė is^ kitos kolonijos. 
Susirinkę taip linksmiausiai ir 
praleidžia vakarą.

Bet linksmai besikalbėdami, 
besilinksmindami nepamiršta 
ir darbininkiškų reikalų, kaip 
ir šiemet: išreiškė savo mintis, 
veik visi sakė, kad Moterų Ap
švietos Kliubas dirba daug ir 
nenuilstančiai žmonijos gero
vei ir užsitarnauja visų nuošir
džios paramos.

Paprašė, kad visi, kiek kas 
gali, paaukotų vilnų fondui, iš 
kurių moterys mezga raudon
armiečiams svederius, kojines, 
pirštines, kepures ir 1.1. Aukos 
pradėjo duosniai plaukti ir 
kaip bematant jau buvo su
rinkta $36.40. Visiems ir vi
soms aukavusiems nuoširdus 
ačiū! Pelno nuo parengimo li
ko $39.64, kuris taip pat bus 
skirtas svarbiems darbininkiš
kiems reikalams.

Pasekmingumas vakaro, be 
abejo, buvo tik dėka mūsų 
darbščioms rengėjoms, drau
gėms A. Kelly, M. Potsienė. 
M. Tamulevičienė ir A. Sen- 
kevičienė. Daugiausiai darba
vosi pastaroji. Bravo, drau
gėms.

Aukavo sekamai:
P. Klimas $2, D. Savelis 

(newyorkietis), $1.35, P. če- 
reška $1.25, W. Juodeikis 
$1.25, A. Wallen $1.10, F. 
Sau lėnas $1.10.

Po $1 aukavo: A. Wallant, 
E. Blaževičia, J. Vaitaitis, J. 
Gutauskas, M. Smaliukienė, C. 
Beniulis, J. Kukaitis, J. Sirei- 
kis, U. Zaleckaitė, J. Gutaus
kas, Jr., O. Klimienė, C. Zei- 
mon ir W. Zarauskas.

Po 75c: V. Sinkevičia, G. 
Yanusevičia ir M. Gutauskie- 
nė.

W. Kelly ir J. Kaminskas po 
60c.

Po 50c aukavo: A. Gudaitis, 
W. Lenkevičius, G. Stepanaus
kas, S. Stira, P. Matulevičius, 
W. Gečius, J. Luzon, A. Mic
kevičienė, J. Dravinskas, A. 
Stapanavičienė, J. Yuciene, J. 
Wallan ir K. Zlotkienė.

P. Rogers ir K. Vasarienė 
po 45c; A. Kazlauskienė 30c.

Po 25c: J. Mikicnienė, A. 
Orentas, S. Pctkauskas, P. Mi- 
kienas, A. Turanienė, M. ša- 
munskienė, V. .Saulinienė, W. 
Radzevičius, yy. Ambroze ir 
W. Yurkevičia, ir smulkių 55c.

Žemaitė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
Laisves pikniko komisijos susirin

kimas įvyks pirmadienį, 17 d. geg. 
pas dd. V. E. Stankevičius, 111 S. 
Popplcton St., 8 v. v. Kadangi ne
daug laiko liko iki pikniko, 30 d. 
geg., todėl kaip komisijai, taip ir 
bendrai Laisves skaitytojams šis su
sirinkimas privalo būti svarbus. — 
Sekr. (114-116)

so. bostonTmass.
Dr. J. F. Borisas duos svarbią pa

skaitą sveikatos klausimu mezgėjų 
susirinkime, šeštadienį, gegužės 
(May) 15 d., 8 vai. vakaro, 2 At
lantic St. Kviečiame visus atsilan
kyti. — Mezgėjų Komisija.

(113-114)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, geg. 14 d., įvyks svar

bus visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų susirinkimas. Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave., 8 v. v. 
Šiame susirinkime bus išduotas Lai
sves bankieto raportas. Taipgi 
svarstysime reikalus liečiančius 
Laisvės pikniką; vienybės komite
to veiklą; 22 d. birželio Russian 
Wai’ Relief — Convention Hall ma
sinį mitingą ir kitus reikalus. Mes 
jau seniai neturėjome visuotino or
ganizacijų susirinkimo ir tuomi nu- 
puldčm veiklumą. Plačiau visų or
gan. nariai dalyvaukit. — V. K. sek.

(112-114)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia puikų pažmonį 

kuopos nariams. įvyks geg. 16 d., 
Liaudies Name, 735 Fairmount Avė., 
2 vai. dieną. Turėsime skanių už
kandžių, saldaus ir stipraus gėrimo, 
taipgi bus muzikantai, kurie gros 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Komisija užkviečia ir ne narius da
lyvauti. Komisija: Ona Balčiūnienė, 
Marijona Rainienė ir J. Bender.

(113-115)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ir 213 kp. rengia šo

kius, sekmadienį, geg. 16 d. Tautiš
koj Lenkų salėje, kampas Lloyd ir 
Chestnut gatvių. Pradžia 4 v. v. 
Pelnas skiriamas mūsų kareiviams. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti, užtikrinam, tu
rėsite smagų laiką. Tuom pačiu kar
tu paremsit Susivienijimo narius

šiaur. Afrika, geg. 11. — 
Talkininkai Tųnisijoj tūks
tančiais ima nelaisvėn vis 
daugiau vokiečių ir italų.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7064

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniai*.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•i* *$• ’i’
Liūdesio 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.
4*

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

šiaur. Afrika, geg. 13. — 
Niekas iš desėtkais tūks
tančių suimtų vokiečių jau 
nešaukė: “Heil Hitler!”

tarnaujančius J. V. armijoj. Įžanga 
45c, priskaitant 5c taksų. — Kom. 

(113-115)

WORCESTER, MASS.
LDS rengia didelį pikniką, geg. 16 

dieną, Olympia Park, Shrewsbury, 
Mass. Kviečiame worccsteriecius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Turėsime 
valgių, gėrimų ir gerą muziką šo
kiams. — Valdyba. (113-115)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. rengia šviežių žu

vų ir Clam Chowder vakarienę. Sek
madienį, 16 d. geg., Liet, salėje, 
243 Front St. Pradžia 4:30 vai. Ti- 
kietas $1 asmeniui. Antras parengi
mas, tai LDS 16 kuopos, Teatras ir 
šokiai, geg. 23 d. Bus suvaidinta 
dvi juokingos komedijom: Dėde At
važiavo ir Biskį Pasikeitė. Įžanga 
35c. — Rengėjai. (113-115)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 16 d., sekmadienį, 2 vai. dieną. 
407 Lafayette St. Prašome narių 
dalyvauti, pasiimti šių metų knygą 
Didysis Lietuvių Tautos Priešas, tai 
nereikės tiek daug nešioti j susi
rinkimą. — A. Jocis, Fin. Rašt.

* LIETUVIŠKAS > :

TRAKTYR1US
j (VALGYKLA IR ALINR) 

Rheingold Extra Dry Alus | 
Didelis pasirinkimas visokių ]

I
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ ;

Juozas Zeidat
Savininkai411 Grand St. Brooklyn :

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Penktas Puslapis

J. GARŠVA I

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

-------

F. W. Slialina 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

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

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

Reikalaudami rašykite:

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

■ii iii'iiiii niiiM uriiiiomr- į ,i , . ■ 11,, i.............. .........................................
Knygelfia Autoriai

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—IIAvcmeyer 8-1168 
Tel. STagg 2-0788

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

^esas

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

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

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą Ir mes duosime jums 
. 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 

žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glvials 
Geriausias Alus Brooklyn©

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

30 Dienų
Nuolaida

Altiniai 
už $7.50
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Audėjai Reikalauja Tarptau

tinio Unijų Vieningumo
Kas Biis po Pergales'fu n is i jo j? Iš Šv. Jurgio Draugijos 50 

Kaip Gali Unijis ta i Kartu Metų Istorijos ir Apie 
Ginti Save ir Kraštą? Jubilėjinį Bankietą

Visame pasaulyje minios 
žmonių šiandieną su džiaugs
mu sveikina Tunisijos įvykius, 
nes jie pastato mus dideliu 
žingsniu arčiau pergalės. Tie 
jvykiai džiugina ir Hitlerio pa-l 
vergtas tautas, užgrobtu kraš
tų žmones, nes jie žino, kad 
kiekvienas talkininkų laimėji
mas artina jiems išsiliuosavimo 
dieną.

Kokiose sąlygose ir kokio
mis jėgomis mes atsiekėme to 
laimėjimo ?

Ar daug dar reikės tokių 
Tunisijų, kad laimėti visuotiną 
pergalę ir taiką? Kas bus po 
Tunisijos?

Tais ir kitais, su karo fron
tais surištais, klausimais kal
bės R. Miza**a, dienraščio Lais
vės redaktorius.

O kaip su namų frontu? Ką 
jis turi bendro su laimėjimais 
Tunisijoje ?

Darbo unijos, kaip žinia, 
yra nugarkaulis viso namų 
fronto—darbo žmonės privalo 
prigaminti visko karo fron- ■ 
tams ir būti sargyboje namų 
fronto.

Kokios yra geros unijos ir 
gerų unijistų teisės ir parei
gos karo sąlygose?

Ką daro, ką turėtų daryti 
unijos priartinimui pergalės 
ant fašizmo kare?

Ar unijos gali atlikti savo 
pareigas rėmimui karo ir kar
tu ginti darbo žmonių reika-’ 
lūs?

Tais ir kitais namų fronto 
klausimais kalbės K. B. Karo-i

| šiene, San Francisco ir apylin- 
i kės Audėjų linijos vedėja, Ka- 
I lifornijosl CIO unijų vice-prezi- 
dentė ir tos valstijos guberna
toriaus komiteto karinio darbo 
jėgoms mobilizuoti nare.

Karosienė kai ką įdomaus 
pasakys ir apie moterų rolę 
laimėjimui karo.

Gražių dainų programą pil
dys solistė Susanna Kazokytė 
ir Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Anderson. Solistei 
akompanuos jos mokytoja B. 
L. šalinaįtė.

Brooklyniečiai ir iš apylin
kių kviečiami išgirsti šią įdo
mią ir svarbią programą.

Prakalbos įvyks jau šį penk- 
itadienį, gegužės 14-tą, 7:30 
i vai. vakaro, Lietuvių Am. Pi- 
i liečiu Kliubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Įžanga nemo
kama. Rangia Moterų Apšvie- 
tos Kliubas.

Mezgėjoms
Mūsų Viešnia kalbėtoja taip j 

pat yra ir mezgėja, ji su savo 
dukra Eugenija veikliai daly
vauja San Francisco ir Oak
land© taip garbingai pasižy- 
mėjusioj mezgėjų grupėj. Mū-I 
sų mezgėjos labai norėtų pasi-1 
matyti su ja, o jinai su mumi. i 
Kadangi atskiro susirinkimo su 
viešnia negalime turėti, nes 
unijos reikalai spiria tuojau 
grįžti namo, tad mezgėjos pra
šomos pasilikti po prakalbų 
trumpam pasimatymo susirin
kimėliui Su viešnia mezgėja.

Komisija.

Norintieji plačiau susipažin
ti su Šv. Jurgio Draugijos įdo
mia praeitimi ir sužinoti, kas 
stovėjo priešakyje jos budavo- 
jimo, išauginimo į milžiną ir 
išlaikymo gerame stovyje mū
sų laikams, skaitykite šios die
nos Laisvėje, 3-čiam puslapy
je, telpančius bruožus iš Tur
ginės istorijos.

Ir norintieji Junginei asme
niškai palinkėti gyvuoti dar 
ilgiausius metus, minios tokių 
gero velytoji], rengiasi daly
vauti draugijos auksiniam ju- 
bilėjui paminėti bankiete, ku
riame kalbės visų vietos lietu
viškų laikraščių redaktoriai Ir 
kiti veikėjai, svečiai ir patys 
jurgiečiai.

Šv. Jurgio Draugystės 50‘ 
i metų sukakties paminėjimo 
bankietas įvyks šį šeštadienį, 
gegužės 15-tą, 6 vai. vakare,

1 Klaščiaus Clinton Parko salėj, 
: Betts ir Maspeth Avė., Mas- 
1 pethe.

Tai bus iškilmingas pokilis.
> Jame bus pasakyta įdomių 
kalbų, graži dainų-muzikos 
programa, šokiai, o taip pat ir 
atsakančiai pasivaišinta, nes, 
kaip pasakojo bankieto ren
gėjų komisija, išparduota dau
gybė tikietų norintiems toj 
skaitlingoj draugijos narių ir 
draugų šeimynoj vakarieniau
ti ir pasilinksminti, taipgi pa
remti draugiją jos sukaktyje.

Antrą dieną savo Trečios 
Konvencijos, Carnegie Hali, 

; New Yorke, Audėjų Unijos, 
CIO, delegatai vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
“pilno ir betarpiško” dalyvu- 
mo Britanijos, Sovietų Sąjun
gos ir visų 'sekcijų Amerikos 
unijinio judėjimo sudaryme 
tarptautinio darbininkų vienin
gumo.

AFL Taryba, kaip žinia, rei
kalauja su Sovietų Sąjungos 
unijomis palaikyti ryšius tik 
per Anglijos unijų tarpininky- 
stę, o CIO prezidentas Murray 
reikalauja pilno ir betarpiško 
visų dalyvumo. Audėjai parė
mė Murray poziciją.

Kita rezoliucija konvencija

atsišaukė į prezidentą Roose- 
veltą ir valstybės sekretorių 
Hull “tuojau išlaisvinti ir at- 
steigti visus tuos asmenis Šiau
rinėj Afrikoj, kurie buvo įka
linti dėlto kad jie priešinosi 
nacių pastangoms užvaldyti pa
saulį. Priimta ir kelios kitos 
rezoliucijos.

Konvencijoj kalbėjo J. V. 
darbo sekretorė Frances Per
kins ir generalis prokuroras; 
Francis Biddle. Pastarasis kai-] 
bėjo save girdamasis, persists-i 
tydamas dideliu darbininkų' 
draugu, gal būt norėdamas, kadi 
darbininkai užmirštų jo ataką! 
ant Harry Bridges. Baigdamas] 
pareiškė, kad unijos turinčios 
būti “amerikoniškos ir demo-

East New York ir Richmond 
Hll Sveikina Vilnies Dali

ninku Suvažiavimą 
Sveikina Vilnies Dalininką 

Suvažiavimą
LDS 13 kp., $5.
ALDLD 185 kp., $5.
II. Jeskevičiutė, $1.
A. Paukštienė, $1.
O. Baltrušaitienė, $1.
M. Misevičienė, $1.
P. Bieliauskas, $1.
M. Klimas, $1.
Viso $16.

kratiškos” ir nevartojamos 
“išlaukiniams ir maištingiems 
tikslams.”

Kitais žodžiais, unijistai, 
kaip strausai, turėtų sukišti 
galvas į smėlį ir leisti reakci
ninkams siausti, net jų pačių 
kovingus vadus, kaip Harry 
Bridges, persekioti. N. A.

Turėjom Dar Vieną 
“Blackout”

Pereito antradienio vakarą 
miestas vėl buvo užtemdytas.
Tai jau antru kartu bėgiu sa
vaitės ir trečiu nuo pradžios šio 
mėnesio. Tęsėsi su virš valan
dą laiko. Ypatingai ilgai, 40 
minučių, reikėjo laukti tarp 
paskelbimo pavojų atitolus, 
(antro “blue” signalo) ir lei
dimo bildinguose degti šviesas.

wardenai skubiai įsakinėjo jas 
uždaryti.

Gatvėse judėjimas ėjo ir 
šviesos degė visu laiku, išsky
rus 10 minučių — “red” sig
nalo laikotarpį. Bet bildinguose 
turėjo virš valandą laiko švęsti 
visi tie, kurie neturi langams 
aklinų, juodų užlaidų, negali 
vartoti šviesų.

Naudingos ir Praktiškos
Laukiantiems pabaigos, lū

kuriavimas atrodė nuobodus ir 
betikslis, tačiau do įsakytojai, 
turbūt, turėjo tam tikslą, užsi
žiebusiems šviesas per anksti

DOVANOS

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginų ir moterų dirb

ti J. Eisenberg dirbtuvėje. Patyri
mas nereikalingas. Kreipkitės: 173 
Hudson St., (ant 2-rų lubų), New 
York City. (114-115)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentai. 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)

Pasirandavoja 6-šių kambarių 
apartmentas, garu apšildomas. Visi 
kambariai šviesūs, tyki vieta, ant 
antrų lubų. Vasarą vėsu, žiemą šil
ta. Randa $39 į mėnesj. 54-44 — 
82nd St., Elmhurst, L. I. Antras 
blokas nuo Grand Ave. (112-114)

" PARDAVIMAI
Parsiduoda lotas, prie ežerų 

South Coventry, 50x100 ft. Parsi
duoda pigiai. Savininkas — J. Mar- 
gaitis, 19 Tobey Ave., Windsor, 
Conn. Tel. 698M. (111-116)

susirinkimai“
NAMŲ SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Didžiojo New Yorko lietuvių na

mų savininkų organizacijos susirin
kimas jvyks penktadienį, gegužės 
14 d., 8 vai. vakare, grab. Shalins 
įstaigoj, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y. Visi namų savi
ninkai yra kviečiami atsilankyti ir 
susipažinti su vėliausiais namų sa
vininkų reikalais. (113-114)

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178

Scena iš filmos “The Ox-Bow Incident,” pirmu kar
tu pradėtos rodyti gegužės 8-tą, Rivoli Teatre, Broad
way ir 49th Street, New Yorke.

Dešimties Žvaigždžiu 
Motina

Mrs. Emma Ven Coutren, 
Bronxe, apvaikščiojo Motinų 
Dieną šiais metais su dešimčia 
žvaigždžių savo lange. Trys iš 
jų atstovauja dukteris unifor
moje, o septynios sūnus.

Pastaba: Reporteris rado ją 
iš šmočiuku siuvant kaldra nu
kentėjusių nuo karo pagalbai, 
nes ji žino, kad milionai mo- 
tinų-tėvų pasaulyje dėl fašiz
mo užkurto karo neteko net 
užklodų.

Mūšy Adresams Nauji
Numeriai k

New Yorko pašto viršininko 
patvarkymu, neužilgo visi 
miesto gyventojų adresai turės 
apart gatvės ir stubos nume
rių dar ir pašto distrikto nu
merį.

Patsai New Yorko miestas 
turės 35 tokius numerius, o su 
Bronx ir Pelham sritim 67. 
Brooklynas* turės 36.

Pašto distrikto numerį reikės 
ant voko dėti tarp miesto ir 
valstijos.

I Ima Nagan Punktų 
Skolininkus

Steikus ir kitas gatavas val
gyti mėsas parduodanti restau- 
ranai taipgi turės apsižūrėti 
su savo punktais, nes reikės 
prisilaikyti nustatyto kiekio 
mėsos, kaip dabar paaiški ,iš 
Kainų Administracijos veiki
mo.

Pereitą pirmadienį New 
Yorke suspenduota 6 mėne
siams Gunther’s Famous Steak 
House, 209 W. 48th St., ka
dangi firma turėjus teisę pirk
ti mėsos vertės 8 tūkstančių 
punktų, o išėmė net 189,929 
punktų vertės.

Savininkas aiškinosi, kad jo 
biznis per balandžio mėnesį 
padidėjęs veik dvigubai ir kad 
8,000 punktų vertės mėsos esą 
galima užtekti tik vienai die
nai, tad jis manęs, kad jo Še
ras buvęs 800,000 punktų.

Kaip buvo, kaip nebuvo, bet 
jis per 6 mėnesius negalės 
steiko pirkti nei parduoti, tad 
žadąs uždaryti biznį.

Mrs. Edna Ward, savininkė 
ręsta u ran o 60 Van Dyck St., 
Brooklyne, pradedant gegužės 
15-ta negalės pirktis padalina
mo maisto per mėnesį laiko, 
nes ir ji išėmus pirmyn 3,946 
punktų vertės produktų.

Kainų Administracija sako, 
kad išėmusieji daugiau savo 
Šero turės dėl to nukentėti vė
liau, nežiūrint, ar tas padary
ta iš neatsargumo ar tiksliai.

Miestas planuoja parduoti 
žuvį sulaužymui kainų kėlikų 
fronto.

Reikalauja Darbininkų
=....... -....................-.... CLASSIFIED ADS ...........—
HELP WANTED—-FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

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)

MERGINOS —17 IKI 30
Lengvai būryje dirbti; geras ir 

pastovus darbas, dabar ir po karo, 
svarbioje pramonėje.

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

561 Broadway, New York City.

MERGINOS
Nuo 18 iki 40 m. amžiaus 

reikalingos lengviem fabrikų darbams. Nuo
latinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės tarpe 9 ir 12 A. M.
A-B MACHINE TOOL CO., Ine.

18 Crawford St. Newark, N. J.
(19)

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS
Patyrimas nereikalingas 

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
Matykite Housekeeper

HOTEL ST. REGIS
2 E. 55th St., N. Y. C.

04)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga ‘Yžft

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

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Farp Ten Eyck ir Maujer Sts

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberlal

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hevves St. elevelterfo stoties. Tel. E Ve r green 4-9808

.......... ?
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS E
(BIELIAUSKAS) r

LAI SN WOT AS GRABORIUS EĮ. 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas p 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą u
PUIKIAI įrengtos dvi koplyčios DUO- h
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI £

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. E 
7T7TT7 VPinVrTT7TTTiTTT7TTTTTTTTTTTTTTT7TTTTT?TTTr>

MERGINOS IR MOTERYS 
Reikalingos Skalbimo darbui ir 
Dry Cleaning Departmentams.

NUOLATINIS DARBAS, GERA AIŽIA 
Kreipkitės:

PERSONNEL OFFICE 
PILGRIM LAUNDRY, Inc.

1102 Prospect Ave., Brooklyn
(18)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-0868

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare '

Penktadieniais uždaryta

VYRAI IR MOTERYS
Nepatyrę ir su patyrimu reikalingi corrugated 
fibre dėžių fabrike, darančiam dėžes kariniam 
reikalam. Gera mokestis su daug viršlaikių. 

Kreipkitės O. Boram
C/O STANDARD CORRUGATED CASE 

CORP.
RIDGEFIELD, N. J.

(Nesikreipkite iš apsigynimo darbų)
(19)

MERGINOS 
MOTERYS

REIKALINGOS SVARBIOJ 
PRAMONĖJ 

LENGVAM DARBUI 
Patyrimas Nereikalingas 

GERAS UŽDARBIS

Cashman Laundry Corp. 
88th St. ir Liberty Ave. 

NORTH BERGEN, N. J.
1 blokas į rytus nuo Tonnele Ave. ir Route 1 

(18)

MOTERYS 
MERGINOS

Reikalingos svarbiai pramonei 
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnelie Ave., Jersey City 

Iš karinių darbų nesikreipkite.
(15)

AERO
HAND SCREW MAŠINOM

REIKALINGI OPERATORIAI 
MAŠINISTAI 

1-MOS IR 2-ROS KLASES 
TRUCKERS 

STOCK CLERKS 
TOOL & DIE MAKERS

Taipgi reikia porterių, bendrai pagelbininkų, 
drill, kick, power presų opereitorlų, mašinų 
sustatytojų, kondenserių ištiesintojų, platerių 

pagelbininkų. (Naktim).
FABRIKAI RANDASI MIDTOWN

MANHATTAN
DAROMA 100 NUOŠ. KARINIAI DARBAI 

Reikalaujama Gimimo Paliudijimai 
(Pilnai dirbanti karo pramonėj nesikreipkite)

HAMMARLUND
MFG. CO., INC.

424 West 83rd St., 8-čios lubos
(19)

VIEŠBUČIAM DARBININKAI
BAGAŽŲ PORTERIAI 

Apvalytojai—ruošai vyrai
Gera Alga, kreipkitės j Timekeeper 

HOTEL BARBIZON
140 E. 68 St., New York City

(16)

MERGINOS IR MOTERYS 
REIKIA PRIE SKALBIMO DARBO 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
PENKIŲ DIENŲ SAVAITft 
Nuolatinis darbas, gera alga 

HUDSON LAUNDRY
10G Bank St., New York City
Arti 14 th St., 8th Ave. subway stoties

(15)

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 80th St., New York City.
(17)

BERNIUKAI
VYRAI

REIKALINGI SVARBIAI 
PRAMONEI

Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnelle Ave., Jersey City 

Iš karinių darbų nesikreipkite,
(15)

CAR WASHERS
Mes 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

381 E. 88th St.,, New York City.
(109-114)

UTUANICA 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

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*116)

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas'




