
AMERIKIEČIAI SPIRIA JAPONUS PRIE SIENOS ATTU SALOJE
I

KRISLAI
Graži Dovana.
Pasidarbavome Vidutiniai.
PrieŠŲ Vajus Prieš Lietuvą.
Pasveikinimai Kovotojams.
Kiša Koją Draugijai.
Gerai Pasmerkė.

Rašo A. BIMBA

Chicagietės lietuvės gražiai 
pasidarbavo. Jos prisiuntė 
$444.65 Pundelių Vajaus Ko
mitetui. Už tuos jų pinigus bus 
nupirkta reikalingų daiktų ir 
pasiųsta lietuviams raudonar
miečiams bei lietuviams vaiku
čiams Sovietų Sąjungoje.

Reikia tikėtis, kad tos darbš
čios chicagietės nepasitenkins 
tuomi, bet dirbs toliau ir dau
giau tam prakilniam reikalui.

Brooklyniečiai pasveikino 
dienraščio Vilnies šėrininkų 
suvažiavimą su $228. Būtų bu
vus daug didesnė auka, bet 
šiuo tarpu buvo susidėję be 
galo daug įvairių finansinių 
reikalų. Laisviečiams reikia rū
pintis apgynimu savo dienraš
čio nuo užpuolikų. Reikia pi
nigų.

Be to, užėjo vajus pasiun
timui dovanų lietuviams Sovie
tų Sąjungoje. Daugelis jau au
kojo tam tikslui. Taipgi buvo 
renkamos aukos Kanados 
Liaudies Balsui.

Daugi ausia pasveikinimų 
Vilnies suvažiavimui surinko 
Jurgis Kuraitis. Petras Vaznis 
ir Pranas Buknys.

Iš karto buvo manyta, kad 
gal tiktai vienas K. Jurgėla 
“paklydo” ir pradėjo Lietu
vą piršti Lenkijai. Bet pasiro
do dalykas daug rimtesnis. Pa
sirodo, kad prieš Lietuvą yra 
vedamas gerai suplanuotas ir 
sistomatiškas vajus.

Tautininkų ir menševikų 
spaudoje pasipylė straipsniai 
ir editorialai. Visi jie muša į 
vieną tašką : Lenkija turi būti 
atsteigta tokia, kokia buvo 
prieš karą, būtent, su visais 
svetimais kraštais. O tas reiš
kia, kad Vilniaus kraštas irgi 
turi būt Lenkijos ponams pa
aukotas.

Lenkijos paprastieji žmonės 
nenori svetimų kraštų. Vil
niaus kraštas reikalingas tik 
lenkų dvarponiams.

Jurgėla pradėjo, o Grigai
tis, Januškis ir kiti lietuvių 
tautos priešai ir fašistų sanke- 
leiviai jam tūruoja, kad lietu
viai visur turi palaikyti tuos 
Lenkijos ponų reikalavimus.

Lietuviai turį susivienyti su 
lenkais ir kovoti prieš Sovie
tų Sąjungą.

Prieš nacius nei žodžio. Jie 
skelbia karą tam kraštui, kuris 
muša mirtinąjį Lietuvos, Len
kijos ir visos žmonijos priešą.

Jurgėla dar atvirai ragina 
nesirūpinti naciais. Girdi, su 
jais tegul apsidirba kiti. Jis 
tiesiai pasakė: “didesnės ga
lybės negu mes juos pašalins 
iš Lietuvos.”

Mes laukime, kad kiti juos 
pašalintų. Mes nieko nedaryki
me dėl jų prašaiinimo iš Lie
tuvos.

Tai kas čia tokio, kad ge
riausi lietuvių tautos sūnūs ka
riauja ir kraują lieja. Kas čia 
tokio, kad Amerikos jaunimas, 
mūsų vaikai ir draugai, Dėdės 
Šamo uniformose aukoja gyvy
bę kovoje prieš tą žmonijos 
priešą.

Mums nesvarbu, mums tas 
neapeina. Ot, mes turime su
sivienyti su lenkais ir kovoti 
prieš Sovietų Sąjungą!

Tokie Jurgėlos, Grigaičio ir 
Januškio teziai.

Birželio 21 dieną sueis du 
metai nuo nacių karo prieš 
Lietuvą, nuo pavergimo Lietu
vos.

Yra sumanyta surinkti 
Sovietų Sąjungos lietuviams 

į kovotojams daug pasveikinimų 
A /Tąsa 5-am pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
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MAINIERIŲ STREIKAS 
DAR ATIDĖTAS IKI 

GEGUŽĖS 31 D.
Lewis Nesiskaito su Valdiška Karo Darby Taryba

Susprogdindami Tvenkinius, 
Anglai Panardino Vandenyj 
Nacių Fabrikus ir Kasyklas
Angly Lakūną Padarytuose Potviniuose Žuvę 4,000 Vokiečiy

AMERIKOS KARIUOMENE 
ŠTURMUOJA JAPONUS 

IŠ DVIEJŲ ŠONŲ
Japonai, Sulipę į Kalno Keterą, Desperatiškai Ginasi

New York. — Jungtinių 
Valstijų vidaus reikalų sek
retorius ir kietojo kuro 
tvarkytojas, Harold L. 
Ickes atsišaukė į mainie- 
rius dirbti ir po to, kai iš
sibaigs penkiolika dienų jų 
paliaubų (vakar vidunak
tyj). Ickes sakė, jog Mai
nierių Unija galės tuojau

Prezid. Rooseveltas Sa
ko: Ruml Taksy Planas

Tamauty Turčiams
Washington. — Jeigu ir 

kongreso atstovų rūmas 
priims Rumlo planų — do
vanot taksus už pernai me
tus, o šiemetinius taksus 
pradėt rinkt tiesiog nuo al
gų ir kitų pajamų,—tai pre
zidentas Rooseveltas, tur
būt, atmes (vetuos) šį pla
ną, kurį senatas jau priė
mė.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė, kad pagal tą sumanymą 
būtų dovanota “ištisų metų 
taksai tiems, kurie gavo di
džiausių įplaukų, o padidin
tų taksus mūsų žmonių 
dauguomenei.”

Prezidentas, tarp kitko, 
sakė:

“Senato priimtas (Rum
lo) sumanymas panaikintų 
tik tiek taksų žmogui gavu
siam $2,000 metinių paja
mų, kiek jam įplaukė ma
žiau kaip per keturias sa
vaites' iš viso; o žmogui tu
rėjusiam $100,000 metinių 
įplaukų, tai būtų tiek dova
nota taksų, kaip jo pajamos 
per 20 mėnesių, po taksų 
atskaitymo. Tokiam būtų 
panaikinta daugiau taksų, 
negu visi karinių taksų pa
kėlimai nuo 1939 metų; tuo 
būdu jis išvengtų finansi
nio prisidėjimo prie karo 
pastangų.”

Talkininkų Lakūnai 
Vėl Pleškina Ašį

London, geg. 18. — Ang
lų lėktuvai jau septintą 
dieną paeiliui bombardavo 
nacių taikinius Europoj, 
paskutiniuoju žygiu ypač 
karinius vokiečių punktus 
šiaurinėje F r uncijoje ir 
Belgijoje. Anglai neteko 
penkių lėktuvų.

Amerikiečių ir anglų 
bombanešiai daugmeniškai 
ir kartotinai sprogdino ir 
degino fašistų prieplaukas, 
lėktuvų aikštes ir kitus ka
rinius įrengimus italų salo
se Sardinijoj ir Sicilijoj ir 
pietinėje Italijoje.

• Kiti talkininkų lėktuvai 
atakavo priešus net Graiki
jos srityje.

tiesioginiai derėtis su mink 
štųjų angliakasyklų kompa
nijomis dėlei algų priedų ir 
kitų reikalavimų.

John L. Lewis, Mainierių 
Unijos pirmininkas, sutiko 
su Ickes pasiūlymu ir atidė
jo angliakasių streiką dar 
iki gegužės 31 d.

Vidaus reikalų sekreto
rius užtikrino, jog kiek bus 
išsiderėta pridėt mainie- 
riam uždarbio, tai priedai 
bus išmokėti, pradedant 
nuo bal. 1 d. minkštųjų an- 
gliakasyklų mainieriams ir 
nuo geg. 1 d. kietųjų ang- 
liakasyklų darbininkams.

LEWIS IGNORUOJA 
KARO DARBŲ

TARYBĄ
Mainierių Unijos pirmi

ninkas John L. Lewis visai 
neatsiliepė į paskutinį val
diškos Karinių Darbų Ta
rybos pakvietimą atvykt į 
Washingtoną ir dalyvaut 
tos tarybos komisijos svar
stymuose dėlei uždarbio pa
kėlimo angliakasiams.

Karo Darbų Taryba dėl 
to pareiškė, kad Lewis, ne
siskaitydamas su jos pa
tvarkymais, “išstoja prieš 
Jungtinių Valstijų valdžią 
karo metu ir tuomi duoda 
paramos ir paguodos mūsų 
priešams. Mūsų šalis dabar 
susiduria su klausimu: ar 
p. Lewis stovi aukščiau į- 
statymų, kurie yra privalo- 
mis visiems Jungtinių Val
stijų piliečiams?”

Pirm sekretoriaus Ickes 
pranešimo unijos vadams, 
Karinių Darbų Taryba bu
vo uždraudus kompanijoms 
tartis su Lewisu, jeigu jis 
bei kiti unijos viršininkai 
neatvyks į šios tarybos ve
damus svarstymus.

(Žymėtina, jog komerci
niai laikraščiai pirmuose 
savo puslapiuose talpina 

palankius Lewisui rašymus. 
Tūli iš tų laikraščių yra ži
nomi kaipo fašistų Ašies 
užgerintojai, kurie nenori, 
kad Ašis taptų visai su
triuškinta. Jie stengiasi pri- 
vest prie to, kad talkinin
kai, galų gale, padarytų de
rybinę santaiką su Hitle
riu, Mussoliniu ir Japonija 
ir paliktų juos kaipo kari
nius veiksnius prieš Sovie
tų Sąjungą ateityje.)

Apie 500,000 Fašistų 
Paimta į Nelaisvę

London, geg. 18. — Ang
lijos karo ministeris James 
Grigg pranešė seimui, kad 
anglai viso yra suėmę jau 
apie 347,775 italus ir 142,- 
315 vokiečių karių.

Vokiečiai gi ir italai turi 
savo rankose 150,000 anglų 
belaisvių.

London, geg. 18. — Di
dieji anglų bombanešiai 
anksti pirmadienį iš ryto 
susprogdino torpedomis du 
didžius vokiečių tvenkinius, 
ant Mohne ir Eder upių, 
Ruhr srityje, vakarinėje 
Vokietijoje.

Paplūdę iš tvenkinių van
denys užliejo karinius fab
rikus, elektros dirbyklas, 
kasyklas, suardė tiltus ir 
padarė eibes kitų nuostolių.

(Atėję Šveicarijon prane
šimai iš Vokietijos sako, 
jog tuose potviniuose žuvo 
bent 4,000 žmonių, be pa
stogės liko 120 tūkstančių 
ir tapo suparalyžiuotas 
traukinių veikimas Ruhr, 
Mohne ir Eder upių klo
niuose.)

Iš praardytų tvenkinių ū- 
mai išsiliejo 336 ^milionai 
tonų vandens (o kiek juose 
tilpo vandens, buvo žinoma 
iš pačių vokiečių inžinierių 
pirmiau paskelbtų skaitme- 
nų).

Milžiniški anglų bomba
nešiai Lancasteriai, skris
dami tik 50 iki 100 pėdų

ROOSEVELTAS NUMATO
NAUJUS OFENSYVUS 

GREITU LAIKU
Prez. Roiosevelto Telegramos Stalinui ir Chiang Kai-shekui

Washington. — Savo te
legramose premjerui Stali
nui ir Chinijos komandie- 
riui Chiang Kai-shekui pre
zidentas Rooseveltas išreiš
kė viltį, jog “artimoje atei
tyje” talkininkai turės nau
jų laimėjimų rytinėje ir va
karinėje Europoje, o ir Azi
joje bus pradėta ofensyviai 
veiksmai prieš japonus.

LAIŠKAS STALINUI
Prezidento laiškas Stali

nui, viešai paskelbtas pir
madienį, sako:

“Dėkoju tamstai už svei
kinimus dėlei mūsų jėgų 
žygių, kuriais tapo išlais
vinta Tunisija.

“Dabar, kai mes turime 
veiksmų iniciatyvą savo 
rankose, todėl, galima rim
tai tikėtis tolesnių pasise
kimų, kaip rytiniame (So
vietų) fronte, taip ir vaka
riniame ('Europos) fronte 
ir daugiau reikmenų, tame 
skaičiuje ir lėktuvų.”

CHIANG KAI-SHEKUI
“Pareiškiu dėkingumą 

tamstai už sveikinimą dėlei 
visiško laisvės priešų sunai
kinimo Afrikos karo srity
je. i .

“Mes tikimės, jog artimoj 
ateityj galėsime, kartu su 
drąsia jūsų armija paimti 

aukštyje, mėtė smarkiąsias 
torpedas, taikydami į o- 
piausias tvenkinių vietas.

Išbėgus iš tvenkinių van
deniui, tapo pakrikdytas 
veikimas kanalų Ederio, 
Weserio ir Fuldos upių sri
tyje; taipgi bent laikinai 
sustabdytas laivų plaukioji
mas Ruhr upe.

Potviniai apsėmė apie 
1,000 ketvirtainių mylių 
plotus ir padarė daug žalos 
tokiuose pramonės miestuo
se, kaip Waldeck, Dort
mund, Essen, Duisburg ir 
kituose karo fabrikų cent
ruose.
DAUGIAU NUOSTOLIŲ 

KAIP NUO TŪKSTAN
ČIŲ TONŲ BOMBŲ

London, geg. 18. — Ang
lijos karininkai sako, jog 
anglų lakūnai, toi;p£domis 
suardydami du didžiuosius 
vokiečių tvenkinius, padarė 
naciams daugiau nuostolių, 
negu būtų galėję padaryti 
bombanešiai, numesdami po 
tūkstantį bombų j kitus, vo
kiečių taikinius per daugelį 
naktų paeiliui.

veiksmų iniciatyvą į savo 
rankas Azijoj ir užbaigti 
karą, kurį jūs jau daugelį 
metų sėkmingai vedate, ne
žiūrint visų kliūčių.”

Valdžia Smerkia Prieš- 
Unijinius Sumanymus

Washington. — Įvairūs 
žymieji prez. Roose vėl to 
valdininkai ir jo politikos 
šalininkai kongrese smer
kė Smitho - Connally įneš
tus sumanymus priverst u- 
nijas susiregistruot, abelnai 
uždraust streikus, reikalaut 
reguliarių finansinių apys
kaitų iš unijų, uždraust 
streikuot be 30 dienų pra
nešimo iš anksto, ir t.t.

Yra ir kitų prieš-unijinių 
sumanymų.Atgaleiviai kom 
gresmanai ir senatoriai pri- 
k e p ė jų pasinaudodami 
tuom, kad John L. Lewis 
grūmojo visuotinu mainie
rių streiku.

Roosevelto rėmėjai sako, 
jog išleidimas įstatymų pa
gal tokius sumanymus ken
ktų karinėms Amerikos pa
stangoms.

New Jersey valstijoj su
imta 3,000 išsisukinėjusių 
nuo kariuomenės.

Washington, geg. 18. — 
Jungtinių Valstijų laivyno 
departmentas pranešė, jog 
Amerikos kariuomene yra 
jau drūčiai įsitvirtinus At- 
tu saloje,* vakariniuose Ale- 
utuose, apie 2,000 mylių nuo 
Tokio, Japonijos sostines.

Amerikiečiai prasidedan
čio apsupimo smūgiais plie
kia japonus iš dviejų šonų. 
Japonai, sulipę į kalno ke
terą, desperatiškai ginasi 
iš savo kulkasvaidžių lizdų.

Amerikos lėktuvai per
kūniškai pleškina priešus 
bombomis ir žeria Į juos ug
nį iš kanuolių ir kulkasvai
džių.

Laivyno departmentas 
taipgi praneša, kad jau ge
gužės 11 d. amerikiečių ka
riuomenė, po savo karo lai
vų ir lėktuvų apsauga, išli
po į Attu salą.- -  -  - -- . . - - -- °- 
Užklupti Naciai Sunaiki

no Du Savo Laivus
London.* — Anglų karo 

laivai užklupo du vokiečių 
laivus, grįžtančius su svar
biais kariniais kroviniais iš 
Japonijos. Kad anglai jų 
nesuimtų, tai patys naciai 
nuskandino tuos savo lai
vus — Silvaplaną, 4,793 to
nų, ties Ispaniją, ir Regens- 
bergą, 8,068 tonų, netoli 
Danijos.
BOMBANEŠIAI SUŽA
LOJO 5 NACIŲ LAIVUS
Anglijos bombanešiai nak

tį iš pirmadienio į antradie
nį pavojingai sužalojo bei 
nuskandino penkis vokiečių 
laivus netoli Holandijos.

3 KARTUS DIDESNI AŠIES 
NUOSTOLIAI AFRIKOJ

London, geg. 18. — Ang
lijos ministerio pirmininko 
pavaduotojas, Cl. Attlee pa
skelbė, jog anglai ir jų tal
kininkai visame kare šiau
rinėje Afrikoje neteko 220,- 
000 karių, kaipo užmuštų, 
rimtai sužeistų bei nelais
vėn paimtų, o fašistų Ašis 
prarado 627,000 saVo karių 
— užmuštų, sunkiai sužeis
tų bei suimtų.

SMŪGIAI Iš ORO DEMORA
LIZUOJA FAŠISTŲ AŠĮ

Maskva, geg. 18. — So
vietų spauda ir radijas tei
gia, jog anglų ir amerikie
čių oro žygiai prieš Hitlerį 
ir Mussolinį daro didelių 
nuostolių Vokietijai ir Ita
lijai ir varo jų gyventojus 
į persigandimą.

Japonijos radijas, norė
damas savaip* nuaiškint ja
ponų prakišimus Attu salo
je, paleido pasaulin melą, 
būk amerikiečiai naudoję 
nuodingas karo dujas.

Amerikos laivyno depart
mentas griežtai užginčija 
tą niekšišką japonų išmis
ta.

Raudonoji Armija Su
daužė Naująsias 

Nacių Atakas
Maskva, geg. 18. — Vo

kiečių pėstininkai, tankai ir 
lėktuvai padarė visą eilę į- 
nirtusių atakų prieš Sovie
tus ties Novorossiisku, Ku
ban srityje, ir įvairiuose ki
tuose frontuose. Sovietiniai 
kovotojai ištaškė visas tas 
atakas ir atmetė priešus at
gal. Šimtai hitlerininkų liko 
nukauta; desėtkai jų fortų 
sunaikinta.

Vien tik Novorossiisko 
srityje Sovietai nukirto že
myn 14 priešų lėktuvų.

Jungt. Tautų Konferen
cija Maisto Reikalais
Hot Springs, Va., geg. 18. 

— Atsidarė tarptautinė 
konferencija pokariniais, į- 
vairių kraštų maisto reika
lais. Dalyvauja apie 400 de
legatų nuo Jungtinių Tau
tų ir joms pritariančių 
kraštų.

(Sovietų Sąjunga, kaip 
pirmiau pranešta, sutiko 
atsiust savo delegatus į tą 
konferenciją.)

Dalyvių vardai neskelbia
mi. Viešbutis, kur konfe
rencija laikoma, yra po ka
rine sargyba. Laikraščių 
reporteriai nepriimami tie
siog į konferenciją, bet jos 
vadai davinės jiem praneši
mus apie dalykus, nereika
laujančius karinės slapty
bės.

Japonai Nuskandino
Talkininkų Ligoniaivį

Australija, geg. 18. —Ja
ponų submarinas torpedavo 
ir nuskandino Australijos 
ligonlaivį, gabenusį sužeis
tus amerikiečius ir austra
lus kareivius. Su juom din
go 299 asmenys.

Laivas buvo paženklintas 
didelėmis, iš tolo matomo
mis Raudon. Kryžiaus vė
liavomis ir, pagal tarptau
tines teises, japonai netu
rėjo kliudyt jį.
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Tarptautinė Maisto Konferencija
Vakar pradėjo posėdžius keturių de

šimtų valstybių bei kraštų atstovų kon
ferencija. konferencija laikoma gražio
je vasarvietėje Hot Springs, Virginia. 
Posėdžiai bus uždaryti, išskiriant pirmą 
ir paskutinį, kuriuose bus pasitenkinta 

' tiktai abelnomis prakalbomis ir pasvei
kinimais. Spauda daug triukšmavo dėl 
uždarymo konferencijos durų laikraščių 
korespondentams, bet, matyt, mūsų vy
riausybė nepakeitė savo nuomonės. Su 
ta nuomone veikiausiai pilnai sutinka ki
tos Jungtinių Tautų vyriausybės.

Žinoma, konferencijos nutarimai bus 
paskelbti. Viskas, ko visuomenei neteks 
girdėti bei spaudoje skaityti, tai disku
sijų ir delegatų išsireiškimų. Slaptos se
sijos duosiančios “bailesniems” delega
tams progą drąsiau ir atviriau pasisa
kyti.

Dabar dar sunku šią konferenciją pa
sverti ir įkainuoti. Jos didžioji svarba 
glūdi tame, jog tai pirma bendra visų 
Jungtinių Tautų konferencija. Iki šiol 
tokios konferencijos nebuvo buvę. Jung
tinės Tautos atsirado karo sąlygų ver
čiamos, verčiamos reikalo gintis nuo ben
drojo priešo. Jokio visuotino sąskridžio 
ir pasitarimo neturėjo. Dabar toks pa
sitarimas įvyksta.

'Konferencija sušaukta apsvarstymui 
maisto problemos po karo. Kiek tos dis
kusijos ir tarimai lies patį karą, pama
tysime vėliau. Jungtinių Tautų pasise
kimai įvairiuose karo frontuose bus di
deliu padrąsinimu šiai konferencijai.

Maisto klausimas visuomet buvo ir pa
siliks svarbiausiu ekonominiu klausimu. 
Šiandien maisto klausimas nėra tiktai 
žemės ūkio problema. Tai taipgi proble
ma pramonės ir prekybos. Maistą rei
kia pagaminti, pristatyt ir paskaidyt. 
'Ant rytojaus po karo iškils didžioji 
problema pasiekti ir pamaitinti išlaisvin
tų kraštų žmones. Po šio karo nebeturė
tų būt tokios padėties, kokia buvo prieš 
karą: vienur žmonės turėjo maisto per
tekliaus, o kitur, kaip, pavyzdžiui, Chi- 
nijoje visuomet milijonai badaudavo. 
Kai kalbame apie geresnį ateities pa
saulį, kai iškilmingai sklebiame “ketu
rias laisves,” tai pirmoje vietoje atsisto
ja duonos, sviesto ir bulvių klausimas. 
Viena tų laisvių yra laisvė nuo alkio, nuo 
nedatekliaus.

Ši pirmoji Jungtinių Tautų maisto 
konferencija svarbi ir tuomi, kad ji pa
rodys, kiek didžiosios ir turtingosios 
tautos žada po šio karo atsiminti tas ke
turias laisves.

Vice-prezidento Wallace
Prakalba

New Yorke milijoninės minios susi-
rinkime pereitą sekmadienį kalbėjo mū
sų šalies didysis idealistas vice-preziden- 
tas Wallace. Tai buvo jo pirma prakal
ba po sugrįžimo iš ilgos kelionės po 
Centralinę ir Pietinę Ameriką.

Ponas Wallace dar kartą priminė 
mums ir visai žmonijai apie ideališkąją 
pusę šios istorinės kovos prieš barbariš
kąjį fašizmą. Jis vėl prabilo apie žmo
nijos pastangas po karo laimėti lengves
nį ir šviesesnį gyvenimą. Jis kalbėjo 
apie brolybę po šio karo. “Šiandien su 
pasididžiavimu ir nusižeminimu mes sa
kome,” savo kalbą baigė Wallace, -*-“kad 
mes esame amerikiečiai, savo širdyse ži
nodami, kad amerikonizmas savo giliau
sioje prasmėje stoja už pasaulio papras
tųjų žmonių laisvę, gerovę ir brolybę, 
nepaisant, kur jie nebūtų.”

Taip, tą reiškia tikrasis amerikoniz
mas, už kurį kovojo Thomas Jefferson, 
Thomas Paine, Samuel Adams ir kiti di
dieji revoliucijonieriai.

*■

Ko Galima Laukti Italijoj?
Pastarosiomis keliomis dienomis labai 

užderėjo gandai apie Italiją. Oras jų pil
nas. Mussolinis esąs didžiausioje bėdoje 
su savo fašistinės partijos vadais, kara
lius jau atsiskęs sosto ir pavedęs savo 
sūnui, Hitleris išsigabenąs savo vaiską ir 
karo pabūklus iš Italijos ir paliekąs Mus- 
solinį vieną “dievo malonei”, ir t.t.

Kol kas nei vienas tų gandų nepatvir
tintas. Veikiausia ir pasiliks prasima
nymu.

Bet kad nerimo ir audros galima lauk
ti Italijoje, tai netenka abejoti. Jungti
nių Tautų, karinės jėgos atsidūrė prie 
pat Italijos durų. Prieš porą metų Mus
solinis žadėjo padaryti visą Viduržemio 
jūrą Italijos ežeru, bet dabar toje jūroje 
italų laivai nebegali visai pasirodyti. Tuo 
tarpu talkininkų orlaiviai kasdien dau
žo Italijos miestus ant didžiųjų salų Si
cily if Sardinia. Manoma, kad neužilgo 
ten mesis iš Tunisijos talkininkų armija. 
Tai bus invazija į Italiją.

Tos tikrovės nebegali pakeisti joks 
Mussolinio blofinimas. Italijos žmonės 
negali nematyti ant sienos savo likimo. 
Ilgai ir kantriai jie klausėsi Mussolinio 
tauškalų ir daugelis jų jiems tikėjo. Da
bar jiems akys pradeda atsidaryti. Da
bar jie pradeda visiems Mussolinio paža
dams abejoti. Jie pradeda galvoti apie 
atsiskaitymą su savo kruvinaisiais val
donais.

Karaliaus ir Mussolinio kailiai atsidū
rė pavojuje.

Mainierių Priešai Darbuojasi 
Sušilę

John L. Lewis vėl nesiskaito su War 
Labor Board. O ta įstaiga tinkamiausia 
ir geriausia spręsti mainierių skundams 
prieš kasyklų kompanijas. Ji sudaryta iš 
atstovų nuo organizuotų darbininkų, 
darbdavių ir vyriausybės.

War Labor Board pareikalavo, kad 
kompanijų ir unijos atstovai susirinktų 
ir susitartų dėl naujo kontrakto. Bet 
Lewis neklauso. Reiškia, jis vėl grūmoja 
kraštui ir karui mainierių streiku. Bet 
joks streikas dabar nepateisinamas. Bi
le koks streikas šiandien yra tragedija.

Šis Lewiso užsispyrimas ir nesiskaity
mas su War Labor Boardu jau padarė 
mainieriams daug žalos ir padarys dar 
daugiau. Visi fašistai, visi reakcijonie- 
riai, visi Roosevelto vyriausybės priešai 
tur būti Lewisui labai dėkingi. Jis pilsto 
vandenį ant jų malūno. Jis suteikia auk
sinę progą jiems šturmuoti Kongrese ir 
kepti bilius prieš visus organizuotus dar
bininkus. *

Bet, žinoma, šitoje piktoje misijoje 
Lewis nėra vienas. Jis turi sėbrų kitose 
unijose. Labai teisingai šituo klausimu 
išsireiškia Chicagos » dienraštis Vilnis, 
kai jis sako:

“Reakcininkas Matthew Woll jau iški
šo savo galvą. Jis teisina Lewis’ą ir kal
tina Karo Darbo Tarybą. Su Lewis’u jis 
mato akis akin. Lewis’o pusę palaiko ir 
Bill Hutcheson, karpenterių unijos bo
sas.

“Ir Woll ir Hutchesonas yra gerai ži
nomi, kaipo reakcininkai, republikonų 
pakalikai ir dideli CIO priešai. Todėl vi
sai suprantama, kodėl jie solidaruojasi 
su J. L. Lewis’u.

“Jiems rūpi dar ir tas, kad Le\vis su 
visa angliakasių unija, grįžtų į Ameri
kos Darbo Federaciją. Tuomet jie, tri- 
ese, griežtų ant pirmo smuiko Amerikos 
Darbo Federacijoje. Wm. Green, Federa
cijos prezidentas, pasiliktų tik figūra.

“Lai įsitemija angliakasių unijos na
riai, kas yra Lewis’o rėmėjai, kas pučia 
su juo į vieną dūdą.”

“Woll, Lewis ir Hutcheson ne tik ver
da smalą Amerikos darbo unijose. Jie 
yra didžiausi priešai tarptautinio darbo 
unijų susitarimo ir solidarumo. Jie nei 
kalbėti nenori, kad Amerikos darbo uni
jos užmegstų kontaktą su Sovietų Są
jungos darbo unijomis, kaip kad padarė 
Anglijos dariiOi unijos. Jiems bile tik 
kenkt, bile tik sabotažuot. Darbininkų 
judėjime tai aršiausi izoliacininkai.

“Gaila, kad prie šios traicės dedasi ir 
vienas iš auto darbininkų unijos vadų 
W. Reuther. Tai iš traicės susidaro kvar
tetas. Tiesa, Reuther atsargesnis, bet ir 
jo nusistatyme yra daug demagogijos.

“CIO ir Amerikos Darbo Federacija 
neduos giliuoti tam reakciniam kvarte
tui. Milionai narių abiejose organizacijo
se turi pakelti savo balsą už tikrą vie
nybę darbo unijų, kaip nacionale, taip ir 
tarptautine skale.”
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Kai Kurios Pastabos Apie Teks- 
tiliečių Unijos Suvažiavimą

Šiomis dienomis Carnegie 
Svetainėje New York’e bai
gėsi Audėjų (Tekstilės) 
Unijos konvencija. Tai vie
na didžiulių CIO unijų. Da
lyvavo virš 900 delegatų.

Per pereitus du metus 
narystė šios unijos paaugo, 
virš 130,000 narių. Dabar 
unija turi virš 400,000 
duoklę mokančių narių, še
ši metai atgal, dar prieš C 
IO., ši unija turėjo vos 30,- 
000 nrių.

Ši unija susideda iš ma
žiausiai apmokamų darbi
ninkų šioj šalyj — tos da
lies darbininkų, apie ku
riuos anuo metu Preziden
tas Rooseveltas pasakė, kad 
“trečdalis šalies prastai pa
valgę, prastai apsirengę ir 
po prasta pastoge gyvena.”

Bėgyje pereitų dviejų 
metų, po šios unijos vado
vybe, tekstilės darbininkų 
algos, abelnai imant, paki
lo 17.3% valandai. Ši unija 
taipgi buvo daugiausiai in- 
strumentalė pravesti mini
mum algų įstatą, kuris pa
kėlė, ypatingai pietinių, dar
bininkų algas ir ištraukė 
juos iš po tiesioginės sam
dytojų vergijos. Šiandien, 
nors tos algos toli gražu 
dar per mažos, bet tie dar
bininkai jaučiasi, kad gali 
stoti kaipo šalies dirbančio
sios visuomenės nariai ir 
patys vesti kolektyves de
rybas.

Tiesa, dar nedidelė dalis 
pietinės dalies J. V. darbi
ninkų organizuota, bet ši 
unija jau perlaužė ledą. To
kias vietas, kaip Gastonia, 
N. C., New Orleans, La., 
kur darbdaviai seniau su
triuškino kiekvieną darbi
ninkų pasiryžimą organi
zuotis ir aplaistė krauju tų 
kolonijų žemę, taipgi ne
mažai ir kitų pietinių val
stijų darbdavių tvirtovių 
unija jau nugalėjo.

Nors tekstilės unija savo 
kiekiu šiandien užima 
penktą ar šeštą vietą CIO. 
unijų tarpe, bet yra mažai 
žinoma. Galbūt todėl, kad 
labai artimai jungiama su 
Amalgamated Clothing 
Workers (kriaučių) unija. 
Žinoma, tam yra priežas
čių.

Amalgamated Clothing 
Workers unija užsidėjo a- 
sesmentus ir davė stambias 
paskolas ir net skolino sa
vo organizatorius, idant pa
gelbėjus suorganizuoti tek
stilės pramonę. Amalga
mated prezidentas Sidney 
Hillman per keletą metų 
buvo pirmininku tekstilės 
unijos Pildomosios Tary
bos. 

t

Šioj konvencijoj Amalga
mated unija oficialiai pra
nešė, kad nors tekstilės u- 
nija jau ją praaugo, bet 
kadangi dar daug reikia or
ganizuoti, tai jie dovanoja 
$523,000 paskolos ir neap- 
skaitliuotą sumą, kuri buvo 
išmokėta organizatoriams 
pagelbėjimui suorganizuoti.

Tai taip susirišusios šios 
dvi unijos. Nemažas skirtu
mas nuo veiklos kitos dide
lės CIO unijos — mainierių. 
Pastaroji reikalauja iš CIO, 
kad jai sugrąžintų milioną 
dolerių, kuriuos paskolino 
pagelbėjimui kitom unijom 
susiorganizuoti.

Šioj konvencijoj buvo 
smagu matyti pirmu syk 
negrų atstovų iš pietinių 
valstijų.

Iš geresnių rezoliucijų, 
pravestų konvencijoj, bene 
svarbiausia bus tai protesto 
rezoliucija prieš užšaldymą 
algų. Reikalaujama, kad 
prezidentas pertvarkytu sa
vo įsakymą ir užšaldytų tik 
stambesnes algas.

prezidentas Rieve vadovau
ja ir nustato unijos pozici
ją. Unijos sekretorius ir vi
ce - pirmininkas — jaunes
ni žmonės ir nebuvę sename 
judėjime, bet pilnai pritaria 
Rieve vadovybei.

Nestebėtina, kad tarpe 
konvencijos kalbėtojų buvo 
didžiuma to paties plauko 
— Hillmanas, Potofsky, Er
win, ir juos sekantis James 
Carey, CIO sekretorius. 

Van Bittner pareiškė kito
kį toną šioj konvencijoj. 
Šie, paminėtieji, buvo iš 
unijų. Iš politikierių kalbė
jo miesto majoras LaGuar
dia, šalies darbo depart
ment vedėja Frances Per
kins, šalies teisdarystės 
departmento vedėjas 
Francis Biddle, Nacio- 
nalio Darbo Board’o visuo
menės atstovas Frank Gra
ham ir šalies pirmoji mote
ris Eleanora Rooseveltienė.

Šypsenos
Pas mus kitaip

Vizi torius, atvykęs iš 
Londono New Yorkan, reiš
kia savo įspūdžius:

— Jūsų dangūs yra daug 
skaidresnis, negu pas mus 
Londone.

— Taip. Mat, turime dan- 
gorėžius.

Jis dare pinigus
— Aš įsivaizdinu, kad tu 

kalėjiman pakliuvai dėl pi
nigų stokos? — klausia ka
linio lankytojas, ‘

— Visai ne. Mane paėmė 
kalėjiman tuomet, kai aš 
pinigus dirbau, — paaiški
no kalinys.

Ji žino
— Ar čia sulėtekis, ar 

saulėleidis ? — žvelgdama 
dailės galerijoje į paveikslą 
klausia mergina savo drau
gės.

— Aišku, kad saulėleidis. 
Aš pažįstu artistą, kuris šį 
paveikslą piešė. Jis niekuo
met neatsikelia taip anksti, 
kad galėtų pamatyti saulė
tekį.
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Priimta rezoliucija, ragi
nanti darbo unijų koopera- 
vimą su Anglijos ir Sovie
tų Sąjungos darbo unijom.

Rezoliucija priimta rei
kalaujanti, kad maisto ad
ministratorius žemintų kai
nas, idant palengvinus pra
gyvenimą mažai apmoka
miems darbininkams.

Priimta rezoliucija, ragi
nanti narius susidomėt ša
lies politiniu veikimu ir tė- 
myti, ką veikia išrinktieji 
atstovai šalies legislatūroj.

Iš žalingų rezoliucijų pir
moj vietoj stovi rezoliuci
ja, protestuojanti prieš So
vietų Sąjungą dėl sušaudy
mo treckistų penktakolo- 
nistų, Ehrlick ir Alter.

Nors bešališki ir daugiau 
teminanti delegatai kalbėjo 
apie žalingumą šio žings
nio, ypatingai šiuo momen
tu, kuomet mes esame tal
kininkai su Sovietų Sąjun
ga ir kuomet Sovietų Są
junga stovi kaipo didžiau
sia tvirtovė prieš fašizmą. 
Rezoliucija priimta nedide
lės didžiumos narių.

Tas ne nuostabu, nes uni
jos nariai naujai organi
zuoti ir didele didžiuma jų 
seniau nėra buvę unijose. 
Jų sąlygos žymiai pagerėjo 
per unijos darbuotę ir to
dėl įsitikinę, kad vadai visą 
galią turi ir esą neklaidin
gi-

Ši vadovybė tai senos rū
šies socialistuojanti vado
vybė, linkusi trockistinę 
propagandą priimtirUnijos

Čia reikia priminti, kad 
šalies prokuroras, Biddle, 
susirado prieglaudą nors 
vienoj unijoj, kur galėjo be 
baimės išlieti tulžį prieš at
eivius ir kovingiausį šalies 
unijų vadą Harry Bridges, 
nors pastarojo vardo nesu
minėjo.

“Jei darbo unijos nori 
pasilikt šalies tvirtu rams
čiu pokariniame periode, 
tai jos turi būti amerikoniš
komis. Jūs gerai žinote, kad 
aš nenusistatęs prieš atei
vius, bet unijos taip, kaip 
bile kokios kitos apšvietos 
organizacijos, turi plėsti a- 
merikoniškas tradicijas ir 
nesiduoti naudotis prie
šingai p r o p a g a n d ai 
bei propagandistui. Jūs 
gerai žinote, ką dš no
riu pasakyti,” kalbėjo 
Biddle.

Taip, visi labai gerai su
prato. Unijos prezidentas 
Rieve, nors pats ateivis, 
plodamas katutes tą užgy
nė: “Taip ilgai, kai žmonės 
tokie, kaip gerbiamasis 
Biddle bus mūsų šalies teis
darystės departmente, A- 
merika bus saugi nuo pra
gaištingų elementų.”

Biznis
Nuomininkas (atėjęs bu

to): — Tryliktas numeris? 
Juk tryliktuose numeriuo
se gyventi, sako, tai neturė
ti laimės.

Savininkas: — Bet, aš 
tariuos, juk tamsta ta ne
sąmone netikėsi.

Nuomininkas: — Jei aš 
to nedarysiu, tai kiek tam
sta nuleisi?

Meškeriotojas
Policininkas: — Juk čia 

iškaboj aiškiai parašyta, 
kad meškerioti čia drau
džiama, o tamsta įsakymo 
neklausai ir meškerioji?

Meškeriotojas:— Aš meš
kerioju? Kaip tamsta gali 
tai įrodyti ?

Policininkas: — Aš savo 
akimis mačiau, kad tamsta 
užkabinai ant kabliuko slie
ką.

Meškeriotojas: — Tai tik 
parodo, kad aš maitinu žu
vis. Tamsta gali čia tris va
landas stebėti ir nė vienos 
žuvelės ant meškerės ne
paklius. Be to dar, čia ma
tote ir tuščią mano krep
šiuką.

Ponia Rooseveltienė labai 
gražiai ir teisingai nurodė, 
kad, jei žmonės kels balsą, 
tai daug ko gali tikėtis, bet 
jei tas balsas bus negirdi
mas, tai lai nesitiki, kad 
darbininkai daug ką laimės 
kaip dabar, taip ir po karo.

James Carey, CIO. sekre
torius, pranešė, kad, nežiū
rint karo ir užšaldymo al
gų, CIO auga ir bėgyje me
tų paaugo 39.3 nuošimčiais. 
Jis vienok neapleido neiš-

Jungt. Valstijų tankai įžygiuoja į Bizertės miestą, Tunisijoj. Jie rado miestą ap
griautą ir ištuštintą,—dauguma naciškųjų karių buvo pasišalinę.
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plūdęs “raudonųjų” ir ko
vingų darbininkų kaip čia, 
taip užsieny j.

Geriausiai kalbėjo CIO. 
tarybos narys Van Bittner. 
Jis kvietė unijistus, sugrį
žus į namus, raginti vals
tijų legislatures butuose 
kelti balsą prieš anti darbi
ninkiškus bilius. Labai ge
rai pasakė, kad jei dabar 
dar pasispausime duoti 
daugiau gamybos mūsų ša
lies kariams, mes susilauk
sime tos dienos, kada pa- 
liuosuosime ‘Europos oku
puotas šalis ir neaplenksi
me neperėję per Franco Is
paniją ir išliuosuosime te
nai fašizmo pavergtuosius.

Tai taip užsibaigė didžio
ji tekstiliečių konvencija. 
Jei tokiu tempu darbuosis, 
kaip iki šiolei — organiza
vime neorganizuotų darbi
ninkų, tai galima tikėtis, 
kad ši unija išaugs į pačią 
didžiausią uniją šioj šalyj. 
Taip ir reikėtų, nes audimo 
pramonė suteikia žmonijai 
aprėdalą ir tūkstančių tūk
stančius kitokių reikmenų.

A. Aldeniute.

Japonijos radijas melavo, 
būk amerikiečiai nuodingo- 
mis dujomis atakuoją japo- C1 
nūs Aleutų salose.



Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Worcester, Mass., Aldiečių 
Veikla

Gražiai pavyko Motinų Dienos koncertas; nuoširdus ačiū 
už tai priklauso Montello ir Bostono artistam-daininin- 

kani ir jų akompanistam.
Šių metų gegužės 9-ta buvo 

žymi nuoširdumo-jautrumo ku
pina motinų gerbimo diena.

Jau per 36 metus Suvieny
tose Amerikos Valstijose yra 
kaip nors atžymima Motinų 
Diena. Tą dieną reiškiama 
meilė, pagarba motinai jos pa
puošimu, apdovanojimu gėlė
mis. Tokia mintis, toks pagei
davimas buvo šios dienos su
manytojos Annos M. Jarvis.

Per eilę metų ši diena daug 
pasikeitė, tapo drūčiai suko- 
mercializuota. J ją įvairūs 
krautuvininkai greit pradėjo 
žiūrėti iš bizniško taškaregio. 
Tai dienai dar gana toli esant 
jau užpildo laikraščių lapus 
garsinimais įvairių tavorų, 
kiekvienas stengdamasis savo
tiškai įkalbėti jų tinkamumą, 
kaip dovanų motinai jų die> 
noje. Ir, reikia pripažinti, jie 
gerai pasipelno.

Pažangiosmūsų lietuvės mo
terys, min^ymos Motinų Die
ną praeit$r nepasitenkindavo 
vien įteikimu dovanos motinai 
tą dieną. Jos visuomet iškel
davo klausimą kitų likusių, 300 
su viršum dienų metuose, ku
rios pilnos sunkių gyvenimo 
problemų, su kuriomis motinai 
teks grumtis. Pažangios mo
terų grupės, minėdamos Moti
nų Dieną šaukė motinas į ko
vą prieš išnaudojimą, prieš 
vaikų darbą, prieš karo ir fa
šizmo pavojų, kuris pavergia 
motiną, išplėšia, sunaikina jos 
šeimą.

Sunku buvo įtikinti daugu
mą motinų, kad fašizmas au
ga, neša karą su savimi, neša 
žmonijai nelaimę, kuri milijo
nais rys mūsų sūnų, ir dukterų 
gyvybes. Bet pastaras porą 
Motinų Dienų mes jau turėjo
me fašizmo užkurtam karui 
siaučiant. Milijonai motinų 
jau paaukojo savo sūnus, mi
lijonai dar paaukos, kad su
naikinti išaugusį slibiną fašiz
mą.

šį metą jau dauguma moti
nų negavo sveikinimų nuo my-

by Alice Brooks '
Šie retu stičiu mezgami 

keturkampiai tinka ma
žom “doilies” ir neprivar
gina mezgant didelį užtie

salą, nes keturkampiai pri
jungiami baigiant.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

limų sūnų, o daugumos moti
nų šį metą brangiausia dovana 
buvo, tai žinia nuo sūnaus ar 
dukters, kad jie dar gyvi, sau
gioj vietoj esą. šių metų Mo
tinų Dieną minint šauksmas 
buvo į visuotiną paramą Jung
tinių Tautų kovotojams, kad 
greičiau sutriuškinus fašizmą, 
už suteikimą paramos nuo jo 
nukentėjusiems.

Mūsų Motinų Diena Buvo Žymi

O žymi buvo tik todėl, kad 
mes turime gerų kaimynų, ku
rie atvyko ir išpildė puikų 
programą. Tokių kaimynų šiuo 
tarpu jau mažai kur yra, kaip 
mūsų apylinkėje. Jie nugalėjo 
transportacijos sunkenybes ir 
pritaikė darbo valandas.

Montello Dramos Grupė, K. 
Valangevičienė, O. Orentaitė,
F. Čereška, S. Baronas gražiai 
suvaidino “Vargšą Tadą,” o 
Moterų Apšvietos Kliubo dai
nininkių grupė gražiai pasiro
dė su dainomis, vadovybėje J. 
Steponavičiaus. Jų visą grupę 
gražiai apvainikavo jų puikiai 
dainuojanti solistė Antanina 
Steponavičienė.

Bostono vyrų Bevardis Kvar
tetas manė gauti sau vardą 
Worcesteryje, bet išvažiavo be 
vardo, tik neginčijamai paliko 
apsčiai atmintinumo savo dai
navimu. Jų grupės solistas Ro
bertas Niaura sklandžiai pasi
rodė ir šiltai buvo publikos su
tiktas.

Gražiai ir dienai tinkamas 
dainas sudainavo Frances Beu- 
done-Kurgoniutė, vietinė.

Bostoniečiams ir Kurgoniu- 
tei akompanavo Helena Zu- 
lauskaitė.

Kaip grupės, taip solistai ir 
akompanistai H. Žukauskaitė 
ir J. Steponavičia neėmė jokio 
atlyginimo už išpildymą pro- 
gramo.

Varde rengėjų ir Wore este
rio dailės-dainos mylėtojų rei
kia tarti nuoširdų ačiū jums 
visiems ir drauge palinkėti 
energijos-ūpo visuomet dai
nuoti.

Pramoga buvo rengiama, 
kad pasiuntus pundelių dova
nų lietuviam Sovietų Sąjungo
je. šiam tikslui koncerto da
lyviai dar sudėjo aukų seka
mai :

Po $2: J. Gautauskas, L. 
Ausiejienė, J. Skliutas. M. 
Stankūnienė $1.25.

Po $1: F. Gaigalas, A. Ka
lanta, P. šiušąs, B. Valančiaus- 
kienė, Ig. Supėnas, F. Petkū- 
nas, J. Davidonis, J. Skeltis, 
J. M. Lukas, K. Sureikienė, 
profesorius Kubilius, O. Juk- 
šienė, M. Butėnas, F. Kaula- 
kis, U. Zaleckaitė, O. Stankie- 
nė, P. Baciavičia, A. Dvarec- 
kienė, A. Vilčiauskas.

Po 50c: P. Banionis, A. 
Rudnickas, V. čėsna, D. Ma
čiulis, M. Lukienė, B. žolimie- 
nė, O. Sidarienė C. Skliutienė, 
M. Gutauskienė, F. čereška, 
J. Pocienė, M. žukienė, E. 
Trasikienė, Ą. Pilkauskas, A. 
Kalakauskienė, H. Janulienė, 
O. Valentukiavičienė.

Po „25c: S. Barpnas, A. Nau- 
rienė, P. Griniavičienė, N. La
pinskienė, O. Virbackienė, E. 
Urbačienė. Viso surinkta $38.

Maisto aukavo: M. K. Su- 
kackiehė, M. Jucienė, A. Va- 
silienė, A. Kalakauskienė, M. 
Navikienė.

Ačiū visoms-visiems. f
M. K. S.

Elizabeth ir Apylinkės 
Mezgėjos Veikia

Elizabeth yra ne perdidžiau- 
sia kolonija, bet, kaip mes ma
tome, moterys rūpinasi mezgi
mu, prisideda prie pagreitini
mo sumušt fašizmą. Tos mote
rys, kurios prisideda prie dar
bo vienokio ar kitokio, gerai 
žino, kad be moterų pagalbos 
negalima laukti kare pergalės.

Man teko daug kalbėtis su 
draugėmis elizabethietėmis ir 
su jų komisija, kad jos labai 
išsiskirsčiusios gyvena,” joms 
daug laiko susinaudoja pakol 
jos susisiekia vienos su kito
mis. Bet vistiek jos mezgėjų 
kliubą palaiko ir dar ketina jį 
pagerinti, daugiau narių į jį 
įtraukti. Jos teiravosi, kaip 
brooklyniečių kliubas tvarkosi 
ir kokiomis sąlygomis narės 
pasilaiko.

Mums atrodo, kad jeigu 
draugės elizabethietės priside
da prie mezgimo, jos prisidės 
ir prie kitų, darbų. Atsimin
kime, draugės, jog karo laiku 
moterys su daugeliu darbų ga
li pagelbėti namų fronte.

Elizabeth ir Apylinkės 
Mezgėjų Raportas

šiuo tarpu susiųsta gatavų 
mezginių :

Anna Zabarkienė iš Hillsi
de, N. J., 15 porų kojinių.

M. Burkauskienė—7 pr. ko
jinių.

Drg. Kardauskienė 2 šaliku. 
Veronika Deivienė 2 šaliku. 
Mildred Emerich 1 šaliką.
A. Saulėnienė 1 šaliką.
Margaret Taras 1 šaliką.
B. Krutienė 1 pr. ilgų ko

jinių.
V. Gražulienė 1 pr. kojinių.

Komisija.

Worcester* Mass.
Iš Moterų Veikimo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos moterų susirinkimas gegu
žės 10-tą buvo skaitlingesnis 
už kitus. Mat, domėjosi Mo
tinų Dienos koncerto pasek
mėmis ir dovanų pundelių 
reikalu. Abu apsvarstyti, ap
kalbėti.

Koncerto moralė pusė — vi
sos buvusios jame džiaugėsi ir 
išreiškė dėkingumą Montello- 
Bostono artistams, ir Kurgo- 
niutei, vietinei, taipgi profeso
riui Kubiliui už gražią kalbą. 
Pažadėjo priduoti daiktų pun
deliams.

Paaukota iš kuopos iždo 
$10 pundeliam, $10 Laisvės 
bylai, $8.50 Liaudies Balsui 
Kanadoje, iš kurių $5 auka ir 
$3.50 atnaujinta prenumerata.

Pikniko klausimas palikta 
ant toliau.

Plačiau apkalbėta drabužių 
išpardavimo reikalas ir iš kal
bų matėsi geras prisirengimas. 
Daug, daug, jums darbščiosios 
bitelės, energijos ir sveikatos 
aš linkiu ilgiem laikam.

Draugės M. Jucienė, A. Ka
lakauskienė, M. šiupėnienė pa
gamino skanių užkandžių Mo
tinų Dienos koncerto artistam, 
ir publikai. Kaip artistai, taip 
pašaliniai, skaniai užkan
džiaudami, turėjo progos pa
sikalbėti, pasidalinti mintimis. 
Už tai ačiū jom.

Kurios draugės turite kokių 
dovanų, pundeliams tinkamų 
daiktų, atneškite surašiusios, 
taipgi atneškite ir laiškelį nuo 
savęs. O kuopos komitetas pa
siųs bendrame siuntinyje. 
Daiktus perduokite draugei 
Navikienei, salėje. Nare.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
•avo šalies reikalus —- pir

kite bonus ir štampas.

GARDNER, MASS.
)

A. A. Daratėlė Vejalienė (Žio- 
rytė) Išsiskyrė iš Gyvųjų

Tarpo

Ankstybas rytas balandžio 
27-tos, 1943 m. Oras nepa
prastai tyras, malonus, ramus. 
Padangė, kiek akies matymas 
siekia, pilna giedro mėlynumo 
ir pažvelgus į plačias apylin
kes, į aukštą tolumą, manai, 
kad šiuo momentu padangė 
jau tokia tyra-giedra, žavė- 
janti visoje savo beribėje pla
tumoje, kurioje plaukioja, ke
liauja mūsų žemelė.

Pilname savo puikume, švie
sume patekėjusi saulė žaidžia 
savo maloniais spinduliais 
dausų mėlynume, siunčia savo 
gaivinančią šilumą iš šaltos, il
gos žiemos glėbio pasiliuosa- 
vusiai žemelei. Savo spindulių 
šiluma saulutė glamonėja 
kiekvieną belapį medelį, gau
siai pila savo šilumą į dar ne
suspėjusį atbusti iš žiemos šal
to miego žemės veidą, kuris iš
bučiuotas jos šiltų spindulių 
suminkštės, atbus ir savo drėg
me lyg beribiai geroji moti
na, skubiai pradės maitinti 
kiekvieną šaknelę, esančią jos 
kūne, ir greitai viskas atgims, 
sužaliuos, pražydės. (

Pagiryje niūksantis didokas 
belapis krūmokšnis skubi, ver
žiasi krauti pumpurus, kad 
greičiau pasipuošus lapais, 
žiedais ir pasididžiavus šalę jo 
stovinčiai pušelei ir. eglei. Bet 
šios pasipuošę savo galingais 
šalčio-audrų nebijančiais šič- 
kuotais kailiniais ramiai ošia 
ir jaučiasi esančios girių ka
ralienės.

čirpia, traška girių paukš
čiukai netverdami džiaugsmu 
sulaukę pavasario. Paglamo
nėti saulės močiutės spindulių 
viskas pradeda busti, atgyti ir 
greitai ši graži apylinkė pasi
puoš žalumais-žiedais.

šiose jaukiose apylinkėse, 
velionės Daratėlės ir Jokūbo 
Vejalių ūkėj, per eilę metų 
skaitlingai draugai - giminės 
praleisdavo linksmas vakaci- 
jas. šiandien susirinko su ja 
atsisveikinti, atiduoti jai pas
kutinį patarnavimą.
Velionė Miręs Savo Vedybų 

Sukaktuvių Dienoje 
Z

Daratėlė ž i ory te gimė, au
go Lietuvoj, Kriščių kaime, 
Biržų apskrityje, Papilės pa
rapijoj. Visai jaunutė būda
ma atvyko į šią šalį 1909 me
tais. 1913 metais, Velykų die
ną, apsivedė su Jokubu Veja- 
liu, su kuriuo gražiai, pavyz
dingai išgyveno iki mirties die
nos, balandžio 25-tos, 1943 m. 
Paliko nuliūdime vyrą Jokū
bą Vejalį, dukrelę Aldoną ir 
žentą Tedy, vieną seserį Ame
rikoj, brolį ir seserį Lietuvo
je.

Velionė Daratėlė buvo nare 
Lietuvos išeivių šeimos. Atvy
kusi į šią šalį, susidraugavo su 
pažangiais savo broliais ir se
serimis. Padėjo budavoti, kiek 
galėjo savo darbu, kultūrines 
organizacijas. Vėliau, aplinky
bėm pasunkėjus, negalėdama 
prisidėti su veikla, rėmė ma
terialiai. Kaipo ilgametė Lais
vės skaitytoja buvo jos ir rė
mėja.

Kaipo kruopšti šeimininkė- 
ūkininkė darbų turėjo daugy
bę ir vis skubėdavo juos atlik
ti, atiduodama jiems ir savo 
pasilsio laiką, kas laipsniškai 
kirto sveikatą ir pagaliau pa
čią gyvastį pakirto. Toks jau 
darbo žmogaus abelnai liki
mas yra. Per visą žmogui gam
tos skirtą trumputį gyvenimą 
jam tenka kalnai rūpesčių, 
darbų ir juose mes paskendę 
pamirštam save bandydami

> (T^sa 4-tame pusi.)

Diskelis Taupumo, 
Sutaupo Daug

Dėl to, kad degtukai šie
met daroma viena šešiolikta 
dalimi (1/16) colio trumpes
ni, kraštui bus sutaupyta 7 
milionai pėdų lentų..

Jeigu šeimininkės virtų bul
ves su lupyna ir tada luptų, 
vieton žalias skutant pusiau 
apipjaustyti, kaip didžiuma 
daro, jos sutaupytų milionus 
tonų bulvių ir dar būtų šei
mynai sveikiau, nes svarbiau
sia bulvės dalis yra prie pat 
lupynos.

Baltimore, Md.
Moterų Kliubas Veikia— 

Parama Laisves Bylai
Baltimorės Lietuvių Moterų 

Kliubas turėjo išvažiavimą ge
gužės 2 d. Diena pasitaikė pu
sėtinai šaltoka, tai publikos 
atsilankė neskaitlingai, vienok 
pelno, nors ir nedaug, bet li
ko. Mūsų mezgėjos netingi 
pasidarbuoti visuomenės labui 
ir turi neblogą pasisekimą.

Pirmiau jos surengė vėdarų 
balių, ant kurio su aukomis 
pelno buvo sukelta virš šimtas 
dolerių ir paaukota užlaiky
mui Botkino ligoninės Mask
voje.

Po to, moterys surengė pa
silinksminimo vakarėlį, kuris 
taip pat davė pelno, ir paau
kavo Amerikos Raudonajam 
Kryžiui $15.

Nuo pastarojo parengimo 
pelną paskirstė sekamai: dien
raščio Laisvės apsigynimo by
lai $10; dienraščio L. popieros 
fondui $5 ir $5 pasiųsta su 
pasveikinimu dienraščio Vil
nies suvažiavimui.

žinoma, būtų galima turė
ti dar geresnių, pasekmių, jei
gu visos mūsų progresyvės mo
terys bei merginos dalyvautų 
mezgėjų kliube. Nežinia, dėl 
kokios priežasties, betgi mūsų 
“jaunuolėms” prisidėti prie 
kokio labdaringo darbo, kaip 
tai vis neparanku.

E. Stankevičiene.

Naujos Anglijos Motery 
Draugijoms-Kliubams

Prašymas
Šiuomi noriu atsišaukti į mo

terų kliubus.
Draugės, gal jau jums yra 

žinoma, kad yra šaukiamas 
tarptautiškas masinis mitin
gas birželio 6, 1943, 2 vai. 
dieną, Bradford Motelyje, 
Bostone. Mitingą šaukia Rusi
jai Karo Pagalbos Komitetas.

Programą išpildyti yra už
kviestos gabiausios meniškos 
spėkos. Dalyvaus visokių, tau
tų menininkai, kaip tai: rusai, 
finai, latviai, lietuviai, Ukrai
nai ir kiti.

Taigi, draugės, bandykime 
nuvažiuoti skaitlingai į tą mi
tingą ir bandykime sukelti fi
nansišką paramą ir nuvešti iš 
kiekvieno miestelio. Pakelkite 
šį klausimą kliubų susirinki
muose. Aukokite iš iždo ir 
parinkite aukų nuo pašalinių 
draugų. Rinkime aukas pa
sveikinimų formoj Raudonajai 
Armijai.

Gal kas pasakys, kad mes 
jau aukavome. Tiesa, mes au
kavome ir dar aukokime, nes 
Raudonoji Armija mušė ir mu
ša priešą.

Naujosios Anglijos Mo
terų Sąryšio Raštininkė,'' 
E. Benulienė.

Iš Hartfordo Literatūros 
Moterų Kliubo Veikimo

Gegužės 2 dieną įvyko Lite
ratūros Moterų Kliubo susirin
kimas. Iš priežasties kito pa- 
rengimo-vakarienės turėjome 
suskubinti susirinkimą, bet vis
gi atlikom svarbiausius reika
lus. Prisirašė prie kliubo dvi 
naujos narės.

Draugė V. Kazlau sakė, kad 
ji turi biskj likusių vilnų. Pri- 
pirkus daugiau, būtų galima 
megst. Gauta aukų vilnoms $2 
nuo draugės O. Totorelienės.

Skaitytas laiškas nuo pun
delių. komiteto. Laiškas priim
tas. Paaukavom $15. Apkal- 
bėjom, kaip būtų geriau : siųst 
pinigai pundeliams, ar ant vie
tos daryt pundeliai. Bet nu
sprendėm siųst pinigus. Gal 
pundelių komitetas, sykiu 
daug perkant,‘gaus pigiau. Iš- 
rinkom komisijon draugę O. 
Giraitienę, ir V. Kazlau apsi
ėmė reikale pagelbėti suruošt 
kokį parengimą bendrai su ki
tomis draugystėmis. Kaip gir
dėti, visos draugystės išrinko 
komisiją tam reikalui.

Biskis Apie Siuvimą 
Raudonajam Kryžiui

Linksma pranešt, kad mes 
gavom kelias naujas siuvėjas, 
ir gana gabias tam darbe, M. 
Šiurkienę, A. Lingienę, L. Že
maitienę, L. Monkienę. Tiesa, 
kitos draugės biskj aptingo, 
pavargo siūti, bet gal tik lai
kinai. Apšvarinusios kamba
rius, užsodinusios Pergalės 
Daržus vėl grįš prie pradėto 
svarbaus darbo. Kaip girdėti, 
tai bene visos iš mūsų draugių 
sodina Pergalės Daržus. Taip 
ir turi būt.

Mūsų siuviams, galim pasi
girt, iki šiolei labai gražiai ei
na pirmyn. Jau baigiam pasiū
ti šimtą kavalkų. Mes siuvam 
ne vien tik Raudonajam Kry
žiui, bet ir karo nuskriaus
tiem Sovietų Sąjungos žmo

Elizabeth, N. J.
Elizabetho mezgėjų grupė 

turėjo susirinkimą gegužės 2- 
ra, 408 Court St. Tame susirin- * (
kime turėjom daug svarbių 
klausimų, kurių vienu buvo ir 
pundelių klausimas.

Ant vietos nutarėm paauko
ti $5.

Būnant svečių svetainėje, 
mes ir jų paprašėm aukų. 
Draugės Sheralienė ir Vaičio- 
nienė perėjo po svečius ir su
rinko daug aukų. Besikalbant 
su svečiais kaip ten atsirado ir 
užkandžių. Mes, mezgėjų gru
pė, tariame ačiū už aukas ir 
užkandžius.

Šie draugai aukavo:
Elizabeth Mezgėjų Grupė ir

F. šaulys po $5. Draugai She- 
raliai $3. M. Burkauskienė $2,
G. ir H. Kudirkai $2.01, Wiz- 
baras $1.45. Po $1: L. Vai- 
čionienė, Kardauskienė, B. 
Makutėnienė, M. Taras, M. 
Zbonack, A. Gatavaskas, T. 
Šaulienė, Zagreckas, Zavets- 
kas. J. Zizas 55c. A. Zupar- 
kienė, A. Stripeika po 50c. Vi
so $29.01.

H. Kudirkiene.

Taupyk nuo kepamos mėsos 
atlikusius riebalus uždarui bu
rokų lapų, šviežių kopūstų, ap
vytusių salotų, žalių ankštinių 
pupelių, karštų bulvių. Geriau
sia išeis tik tada, jeigu rieba
lus ir daržoves užkaitinsi at
skirai ir karštus sumaišysi.

Kepta mėsa ir sosas įgauna 
apetitą akstinantį kvapą ir 
skonį, jei ištrinsi su žiupsneliu 
malto imbiero (ginger) tuo 
pat laiku, kai ištrini miltais. 

nėms renkam drabužius, tai
sėm. Daugiausiai tam reika
lui darbuojasi draugės V. Kaz
lau, L. Žemaitienė, L. Monkie- 
nė, M. Bernotienė. Keliems 
paltams turėjom dėt pamuša
lus, kuriuos aukojo; dviem d. 
C. Vilkus, 1 L. Žemaitienė, 1 
M. Bernotienė. Draugas C. Vil
kus dažnai patarnauja su ka
ru, nuveža į vietą drabužius ir 
kitus dalykus. Draugai širvi- 
dai iš Bloomfield aukavo daug 
senų drabužių geram stovyje. -

Draugėms ir draugams ačiū 
už aukas ir už darbus.

Kiti žmonės mano, kad dra
bužių rinkimas Sovietų žmo
nėms pasibaigė su pabaiga va
jaus. Ne, draugai ir draugės, 
rinkimas nepasibaigė. Kas tu
rite nereikalingų geram sto
vyje drabužių, atneškit į Lais
vės Choro svetainę, 155 Hun
gerford St. Katriem paran
kiau, galite nešti į Russian 
War Relief raštinę, 740 Main 
St. Ypač dabar, kada švarina, 
tvarko kambarius, manau, 
kiekviena moteris gali gauti 
keletą kavalkų, be kurių šei
myna gali apsieiti. Kodėl tuos 
drabužius neatiduoti žmonėms, 
kurie džiaugsis gavę ir bus 
mums už tai dėkingi.

Mūsų geri draugai ir nenu
ilstanti veikėjai P. ir O. Gi- 
raičiai porą savaičių svečiavo
si Washingtone, D. C., pas sa
vo dukrelę Liliją ir jos šeimy
ną. Apžiūrėjo svarbesnes vie
tas. Sako, kad ten žymiai šil
čiau, kaip pas mus. Jiems la
bai viskas ten patikę.

M. B., Kliubo Kores-tė.

Pradedant gegužės 17-ta 
draftuojami vyrai bus leidžia
mi 14 dienų pabūti namie su
tvarkymui savo reikalų.

noms ir moterims gražiai 
tinka princesės modelio 
suknelė išeigai ar namie. 
Forma gaunama 10-20 
dydžio.
Užsakymą su pažymėjimu 

formos dydžio, savo adreso ir 
su 16 centų, siųsti: Federated 
Press Pattern įfervice, 106‘7th 
Ave., New York, N. Y.
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co rr J ŽMONĖSE
(Tąsa)

Žemai, pašlaitėj, pukši dirbtuvės garą 
nuleidžiantis vamzdelis, privažiuojamuoju 
keliu rieda vežėjo ratai, aplinkui — nė 
gyvos dūšios. Apnuodytas, aš einu išil
gai šlaito, sugniaužęs rankoje šaltą ak
menį — aš nesuspėjau mesti juo į kazo
ką. Ties Švento Jurgio cerkve mane su
stabdė sargas, piktai klausinėdamas, kas 
aš, ką benešąs maiše už nugaros.

Aš smulkiai papasakojau jam apie ka
zoką — jis ėmė kvatotis, rėkaudamas:

— Puiku-u! Kazokai, brač, smarkūs 
žmonės, ne mums su jais lygintis! O bo
ba — kalė...

Jis paspringo juokais, o aš nuėjau to
lyn, nesuprasdamas — iš ko jis juokiasi?

Ir galvojau, pasibaisėdamas: kas būt, 
jeigu taip būtų atsitikę mano motinai, 
bobutei ?

VIII.
Kai pasnigo, senelis vėl nuvedė mane 

pas bobutės seserį.
— Tas neblogai tau, tas neblogai tau, 

— kalbėjo jis man.
Man matėsi, kad per vasarą aš labai 

daug pergyvenau, pasenau, palikau pro
tingesnis, o pas šeimininkus nuobodulys 
dar labiau su tirštėjo. Vis taipo pat jie 
tebesirguliuoja iš persivalgymo, taipo 
pat tebepasakoja vienas kitam apie ligos 
eigą, senutė tebesimeldžia taipo pat bai
siai ir pikai. Jaunoji šeimininkė po gim
dymo pablogusi, supliuškusi, bet vaikš
čioja kilniai, palengva, kaip nėščia. Siū
dama vaikams skalbinius, ji tyliai dai
nuoja vis tą pačią dainą:

— Kic, kic, kic, kic, 
Išvažiuojam 
Baronkų pirktų, 
KringeliiJ rinktų...

Kai tik įeini į kambarį, ji tuojau nu
stoja dainavusi ir piktai rėkia:

MAKSIM GORKI co

— Ko tau?
Aš esu tikras, kad, be šitos, ji nemokė

jo daugiau jokios kitos dainos.
Vakarą šeimininkai pasišaukia mane į 

kambarį ir įsako:
— Na, papasakok, kaip tu gyvenai 

garlaivyje!
Aš sėduos ant kėdės ties klozeto du

rimis ir pasakoju; man malonu prisimin
ti kitą gyvenimą šitame, į kurį įbruko 
prieš mano valią. Aš įsitraukiu, pamirš
tu klausytojus, bet neilgam; moterys 
niekuomet nėra plaukusios garlaiviu ir 
klausinėja mane:

— O vis dėlto, turbūt, baisoka?
Aš nesuprantu — ko bijoti?
— O jeigu jis staiga pasuktų į gilią 

vietą ir nuskęstų!
Šeimininkas kvatojasi, o aš>—kad ir 

žinau, kad garlaiviai neskenda giliose 
vietose, — negaliu įtikinti moterų. Senu
tė įsitikinusi, kad garlaivys neplaukia 
vandeniu, bet eina, pasiremdamas ratais 
upės dugno, kaip vežėčios žeme.

— Jeigu jis geležinis, kaip gi jis gali 
plaukti? Žiūrėk, kirvis negi plaukia...

— O samtis juk neskenda vandeny?
— Sulygino! Samtis — mažutis, tuš

čias...
Kai aš pasakoju apie Smurą ir jo kny

gas, jie žiūri į mane įtariamai; senutė 
sako, kad knygas išgalvojo kvailiai ir 
eretikai.

— O psalmių knygos? O karalius Do
vydas?

— Psalmių knygos — šventos knygos, 
bet ir tai karalius Dovydas prašė Dievo 
atleidimo už psalmes.

— Kur taip pasakyta?
— Mano delne, — aš tau kai duosiu 

per pakaušį, tuoj sužinosi—kur!
(Bus daugiau)

Gerinkime Mūsų Ko 
respondent’! jas

KANADOJE VYSTO KAMPANIJĄ UŽ 
GRĄŽINIMĄ LIAUDŽIAI SVETAINIŲ

Toronto. — Kampanija, su
grąžinimui ukrainams iš jų at
imtų svetainių, pradeda įsi
smaginti, kaip rodo praneši
mai iš visų Kanados vietų.

Kampaniją veda specialus 
Toronto Civilių Laisvių Drau
gijos komitetas su Sir Ellswor- 
thu Flavelle priešakyje. Po vi
są Kanadą yra renkami para
šai ant peticijų, kad vyriausy
bė sugrąžintų ukrainams dar
bininkams jų sales, kurios bu
vo konfiskuotos pradžioje ka
ro.

Kurios salės buvo parduo
tos, toliau sako peticija, buvu
siems savininkams turi būti at
lyginta.

Sir Ellsworth Flavelle, kal
bėdamas apie šią kampaniją, 
pareiškė:

“Aš tikiu, kad ši kampani
ja yra vienas iš svarbiausių 
žygių apgynimui to, ką mes 
vadiname britišku 
mu.“

tcisingu-

B. K. Sandwell, 
Night redaktorius 
miteto narys, pareiškė:

“Aš tikiu, kad sugrąžinimas 
tos nuosavybės yra būtinai rei
kalingas teisingumo atžvilgiu 
ir dėl įrodymo, kad Kanada 
nori elgtis teisingai su visais 
savo žmonių elementais.“

Po peticija pasirašė R. II. 
Brown, Toronto Trades and 
Labor Tarybos vice-preziden- 
tas; C. II. Millard, United 
Steel Workers Union of Ame
rika nacionalis direktorius; 
Russell Harwey, Amerikos 
Darbo Federacijos atstovas, ir 
kili.

“kuomet mūsų armijos ko
voja už kitų žmonių laisvę, 
mes turime budėti namie ir 
žiūrėti, kad britiškas 
mas būtų vykdomas,“

Millard pareiškė, 
tikras, jog Kanados
vardan demokratijos išlaiky- 
tno, parems šitą taip vertingą 
reikalavimą.

R.Po peticija pasirašė daug 
įtakingų žmonių. Jų tarpe ir

Saturday 
ir šio ko-

am
p '

teisingu-
pareiškė
kad jis 
žmonės,

Toronto Daily Star leidėjas J. 
E. Atkinson.

Karo pradžioj buvo uždary
ta Ukrainų Farmerių ir Darbi
ninkų Namo Draugija ir kon
fiskuota virš 100 salių po visą 
Kanadą. Iki šiam laikui nebu
vo įrodyta, kad ta organizaci
ja buvo subversyvi. Klausimas 
taip buvo paliktas, nepaskel
bus organizacijai jokių apkal
tinimų. žmonės spėja, kad ji 
buvo uždaryta už tai, kad bu
vo‘'prielanki Sovietų Sąjungai.

Daug salių buvo parduota 
fašistuojančioms ukrainų orga
nizacijoms, kuriose dabar ver
da antidemokratinis veikimas. 
Gi tos draugijos nariai dabai* 
yra karščiausi Kanados kariš
kų pastangų rėmėjai. Neku- 
rios salės buvo parduotos pus
dykiai. Pavyzdžiui, Toronto 
ukrainų salė, verta arti $100,- 
000, fašistuojančioms ukrainų 
organizacijoms kainavo vos 
$30,000 ir tų visų nesumokė
jus. jie gavo šitą salę įmokė
ję kelis tūkstančius dolerių.

Tose salėse, tiesa, kai kada 
įvykdavo tarptautiniai darbi
ninkų susirinkimai, bet tokie 
susirinkimai įvykdavo ir įvyks
ta kitose salėse ir niekas jų 
neuždaro už tai. šiaip jokių 
kitų kaltinimų negalima su
rasti, jeigu jau minėti susirin
kimai būtų “nusikaltimai.“ Bet 
kiek 'kultūrinio darbo buvo 
atliekama tose salėse! Nei vie
na tauta negali pasirodyti su 
tokiomis meninėmis jėgomis, 
kokios buvo išaukėlėtos tose 
salėse.

To viso akyvaizdoje, daug 
žymių kanadiečių susirūpino 
ir pradėjo kampaniją sugrąži
nimui salių savininkams, ku
riems jos reikalingos kultūri
niam darbui ir stiprinimui ka
riškų

Korespondencijos yra svar
bus dienraščio skyrius. Dau
giau dienraštis turi korespon
dencijų, geriau jos parašytos, 
dažniau iš kolonijų jų telpa, 
įdomesnis darosi laikraštis ir 
naudingesnis skaitytojams.

Laisvės redakcija stengiasi 
padėti korespondentams, kad 
jų aprašymai pilniausiai tilp
tų, kad kiekvienoj lietuvių ko
lonijoj visi įvykiai ir parengi
mai atsispindėtų mūsų dienraš
tyje. Ir aišku, kad Laisvė tu
ri daugiau korespondentų, 
kaip bile kuris kitas lietuvių 
dienraštis.

Seniau mes turėdavome ir 
pasitarimų su koresponden
tais, dažniausiai rišdami tuos 
pasitarimus su šėrininkų suva
žiavimu. Karo sąlygose, kada 
susisiekimas pasunkėjo, kada 
korespondentai ir korespon
dentės užimtos apsigynimo in
dustrijoj darbu, asmeninis su
sisiekimas pasunkėjo, bet už 
tai Laisvės redakcija stengia
si su korespondentais palaiky
ti tampresnius ryšius laiškų 
pagalba. Tam reikalui net pa
ruošėme specialį lapelį: “Pra
šymas ir Patarimai Korespon
dentams.“ Bet ne pro šalį kaip 
kada pasikalbėti ir laikraštyje.

(1) Redakcija visada norį, 
kad nei vienas ir nei viena ne
susilaikytų rašyti, manydami, 
kad jie nemokės mintį išreikš
ti, kad redakcija juos nesu
pras. Jeigu jūsų laiškus su
pranta giminės ir draugai, ku
riems rašote, tai ir redakcija 
supras tą, ką jūs norite para
šyti ir per laikraštį pasakyti.

Daugiau 
patarimų
“Prašymas ir Patarimai Ko
respondentams.“

(2) Dažnai vienas ar kitas 
draugas sako: “Rašyti gerai, 
bet ką rašyti?“ Rašyti į dien
raštį reikia apie viską, kas tik 
žingeidaus jūsų mieste ar apy
linkėj atsitiko. Bet rašyti rei
kia teisingai, be perdėjimų, 
gerai dalykus žinant, nepasiti
kint paskalams.

Reikia rašyti iš lietuvių gy
venimo, apie visus lietuvių tar
pe įvykius — parengimai, pra
kalbos, susirgimai, armijon iš
ėjimai, sriovinis veikimas. Ra
šant apie kitų sriovių veikimą 
ir kritikuojant reikia prisilai
kyti tiesos ir faktų. Reikia ap
rašyti ir bendrai jūsų miesto 
gyvenimas, svarbesni įvykiai, 
rinkimai, kandidatai, pasekti 
vietos anglų spaudą, kad mū
sų skaitytojai žinotų, kaip ta 
spauda rašo svarbiais klausi
mais, o ypatingai ką ji rašo 
apie lietuvius. Gerai, kad to
kiais atsitikimais redakcijai 
prisiųstumėte ir iškarpas iš tų 
laikraščių, nurodant datas.

Yra daug kas rašyti, bet rei
kia rašyti dažniau, kad ko
respondencija nepasidarytų la
bai ilga.

techniškų rašybos 
rasite lapelyje —

gy-

Gardner, Mass.
I 
(--------------

-(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
paderinti savo ir žmonijos 
venimo aplinkybes.

Velionė buvo dar tik virš 
50 metų ir domėjosi šių dienų 
audringu gyvenimu. Troško 
matyti karo pabaigą, troško 
matyti laimėjimą kovos visos 
demokratijos, kultūrą mylin
čios žmonijos naudai. Bet mir
tis pakirto ją anksčiau. Ji bū
davo pavyzdinga, pažangi- 
nuoširdi visuomet ir visur, tu
rėjo ir daug draugų-draugių, 
kurie skaitlingai dalyvavo jo 
šermenyse ir apdengė jos ka
pą su daugybe gyvų gėlių, vai
nikų.

Apart giminių, draugų ir 
kaimynų, į kapus palydėjo ir 
moterų Birutės Draugijos pa
lydovės.

Atsisveikinimo kalbas, išlei
džiant iš namų ir ant kapų, 
pasakė M. K. Sukackienė iš 
Worcester, Mass.

Ilsėkis, drauge, ramiai. Lai 
būna tau lengva šios šalies že
melė, o užuojauta tavo liku
siai brangiai, šeimai.

Veliones Drauge.

(3) Visada reikia stengtis, 
kad jūsų korespondencija bū
tų žingeidžiai parašyta, kad ji 
trauktų dienraščio skaitytoją 
skaityti ne vien jūsų mieste, 
bet ir kitur. šiuo klausimu 
mums reikia bendrai gerinti 
dienraštį, o dar daugiau ko
respondencijas.

Būkime atviri. Ar visus 
straipsnius ir žinias visada iš
tisai perskaitote, kas tik telpa 
dienraštyje? Manome, kad ne. 
Pasiėmę dienraštį pirmiausiai 
skaitote tą, kas jus labiausiai 
traukia, kas atrodo žingeides- 
nis. O ypatingai ne visas ir ne 
visi skaito iš visų miestų ko
respondencijas. Daugelis skai
tytojų peržiūri korespondenci
jas, miestus ir tik tas perskai
to, kurių antgalviai juos pa
traukia. Dažnai pradeda ko
respondenciją skaityti ir ne
baigęs laikraštį padeda, nes ji 
neinteresinga, apie mažesnės 
vertės dalykus parašyta ir ne- 
sugabiai parašyta.

(4) Redakcija visada sten
giasi pilniausiai paduoti ko
respondento mintį, kad jis, 
skaitydamas korespondenciją 
laikraštyje, jaustų, kad ji to
kia, kokią jis parašė, žinoma, 
redakcija turi kiekvieną kores
pondenciją taisyti. Dažnai yra 
toki dalykai, kurie laikraštyje 
neleistini dėti — draudžiami. 
Daug kartų rašėme, kad apie 
jokius laimėjimus - lioterijas 
yra neleistina laikraštyje ra
šyti, bet daug mūsų korespon
dentų aprašydami būsimus 
jau buvusius parengimus 
kartoja tą patį. Taip ir 
daugeliu kitų dalykų.

(a) Dažnai yra perdaug pa- 
dėkavonių tiems, kurie dirbo 
kokiame nors parengime, da
lyvavo išpildyme programos. 
Kai kurie korespondentai dė- 
kavoja net kitų tautų daini
ninkams, tartum tie skaitys 
Laisvę ir matys. Reikia atžy
mėti faktą, geras dalykas pa- 
dėkavoti viešai, tik jau neiki
me į kraštutinybes.

(b) Kaip aprašome susirin
kimus, tai užtenka atžymėti 
organizacijos, kuopos, datą, 
svetainę, na ir aprašyti svar
besnius raportus ir nutarimus. 
Kai kurie mūsų, draugai taip 
smulkmeniškai bando aprašy
ti, kad paduoda valandą, kada 
susirinkimas atsidarė, kada už
sidarė, svetainės numerį arba 
prideda: 
skaitytas 
rašytas.“ 
išduotas, 
nebuvo.“
korespondencija darosi nežin- 
geidi. Visi organizuoti žmo
nės žino, kad protokolai būna 
perskaityti ir priimti, kad ra
portų susirinkime būna. Bet 
reikia rašyti tik apie svarbes
nius raportus, užimančius vi
suomenę.

(c) Paskelbiant aukavusių 
vardus ir pavardes, visada ra
šykite jas aiškiai, spausdinto

mis raidėmis, nes kitaip įvyks
ta klaidų. Reikia paskelbti au
kavusių vardus, bet kaip ku
riais atsitikimais tūlos koloni
jos taupina laikraštyje vietą. 
Jeigu tai buvo bankietas, vie
tos draugai aukavo bankietui 
maisto ir kitų dalykų, tai ant 
to bankieto ir paskelbia auka
vusių vardus. Visi žino. Laik
raštyje smulkmeniški tokie ap- 
lašymai nežingeidūs ir užten
ka tik suminėti stambesnių au
kotojų vardus, o nėra reikalo 
atpasakoti kiekvieną dalykėlį, 
ką kas aukavo.

(d) Tas patsai ir su sirgi
mais. Jeigu jau kuris drau
gas ar draugė sirgo, buvo po 
daktaro priežiūra, tai ir aiškus 
ligos laipsnis. Bet kaip kurie 
korespondentai rašo: 
turėjo daktarą, gulėjo 
O ne visada žmogus 
sirgdamas. Jis paguli, 
pavaikščioja, kai
atsitikime naudingiau negulė
ti, bet daugiau būti ore.

(e) Nauja tema, tai išleistu
vės į armiją. Prie šio klausi
mo didelė dalis mūsų kores
pondentų prieina žiūrėdami 
akimis taip, kaip caristinėj Ru
sijoj būdavo naujokai išlei
džiami.

“Sirgo, 
lovoj.” 
guli ir 
pasėdi,

kurių ligų

ar 
vis
su

“protokolas buvo 
ir priimtas, kaip pa- 
“Raportas valdybos 
bet nieko svarbaus 
Tokia protokolinė

Atsišaukimas į Mass. 
IDS 1-mo Apsk. Kuopas

Boston, Mass. — Gegužės 
23 d., 10 valandą ryto, 376 
Broadway, So. Boston, Mass., 
įvyks 1-mo Apskričio konfe
rencija.

Yra laiškais visos kuopos 
užkviestos prisiųsti delegatus. 
Jeigu, dėl kokios priežasties 
katroj kuopoj nebuvo išrinkti 
delegatai, tai nuoširdžiai aps
kričio komitetas prašo, kad 
kuopos valdyba dalyvautų ir 
atstovautų savo kuopą konfe
rencijoj.

Draugės ir draugai, priklau
sys nuo mūsų visų ant kiek ši 
konferencija bus skaitlinga. 
Apskričio komitetas prašo jū
sų talkos.

Vienas draugas rašo: “Išėjo 
Jonas i armiją. . . Gaila, labai 
gaila Jono!” Kodėl “labai gai
la?“ Juk kas nors turi eiti į 
armiją. Jeigu neis Jonas, Pet
ras, Pranas, tai neturėsime ar
mijos, ateis razbaininkai hitle
rininkai ir mus visus pavergs, 
tūkstančiais išžudys! Priešas 
užpuolė ir mes turime gintis. 
If kas nuostabu, kad toliau 
mūsų korespondentas patsai 
rašo: “Jonas, išeidamas, pasi
žadėjo būti geru kareiviu, 
nuoširdžiai tarnauti, išmokti 
ginklą vartoti ir priešą nuga
lėti.“ ‘

Reiškia, Jonas puikiai su
pranta tą šventą misiją, kuri 
jam išpuola atlikti kovoj už 
laisvę žmonijos, už civilizaciją 
prieš barbarišką užpuoliką. 
Ir Jonas, ir Pranas, ir Anta
nas ir kitas, gal būt, geriau 
norėtų pasilikti su mumis, su 
draugais, su jaunimu, su tė
vais, bet padėtis tokia, kad 
jauni draugai turi imtis ginklo, 
kad sumušus priešą; tie, ku
rie armijai jau netinkami, tai 
turime daugiau dirbti, gamin
ti ginklus, amuniciją, statyti 
laivus, lėktuvus, pirkti karo 
bonus, duoti į Raudonojo Kry
žiaus fondą kraujo ir daug ki
tų dalykų atlikti.

Reiškia, prie klausimo išei
nančių į armiją dabar mes pri
einame iš kito taško,—iš savęs 
apsigynimo taško. Taip prie jo 
prieina Sovietų Sąjungos žmo
nės, Chinijos, Anglijos ir kitų 
šalių, o ne su ašaromis, kaip 
kad išleisdavome į caro armi
ją savo gimines.

Yra daug dalykų, apie ku-

Komitetas.

LLD Reikalai 12-tam 
Apskrityje

Spaudoje per porą sykiu 
buvo minėta ir prašoma, kad 
gyvuojančios kuopos šiarneę* 
apskrityje prisirengtų prie 
pusmetinės konferencijos, kuri 
įvyks geg. (May) 23 dieną, 
šis pakvietimas arba paragi
nimas bus jau paskutinis, to
dėl, draugės ir draugai, būti
nai šiuom reikalu susirūpinki
te ir atlikite savo pareigas, ko
kių ši apšvietos organizacija 
reikalauja.

Prisiųskit iš kuopų reikalin
gą skaičių delegatų, raportus 
iš kuopų veiklos, ir duokles į 
apskritį. Taipgi, laiku pribūki
te.

Konferencija prasidės 11-tą 
valandą dieną, visiems žino
moje vietoje, Lietuvių Kliubo 
svetainėje, 325 E. Market St., 
Wilkes Barre, Pa.

Apskričio Valdyba.

Washington. — šiemet 
Amerikoj bus pagaminta 
12 milionų naujų tajerių 
automobiliams iš dirbtinės 
gumos, o kitąmet — 30 mi
lionų.

riuos reikėtų pasikalbėti, bet 
šiuo kartu užteks. Laisvės re
dakcija labai brangina visus 
korespondentus ir nuoširdžiai 
jiems padės. Mes pasitikime, 
kad nei vienas neįsižeis dėl šių 
patarimų, nes jie nėra taiko
mi nei vienam iš koresponden
tų individualiai. Tais klausi
mais mes čia pakalbėjome tik 
tam, kad norime, idant mūsų 
korespondencijų skaičius pa
didėtų, kad jos pagerėtų, kad 
kiek vi e ną korespondenciją 
skaitytų kud daugiau skaityto
ją, kad jos būtų žingeidesnės.

D. M. Š.

So. Boston, Mass Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

Naudai Dienraščio LaisvėsAMERICAN HEROES

pastangų.
Torontietis.

šiame piknike turėsime įvairių žaislų, 
už kuriuos bus duodama dovanos

BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ

Taipgi muzika linksmai praleisti taiką

Kviečia Visus Rengimo Komisija.

San Diego, Calif. — Ser
ga prezidento sūnus, mari- 
ninkų pulkininkas James 
Rooseveltas.

PIKNIKAS
Parėmė Priešfašistinius 

Kovotojus
Drg. J. Burba surinko ant 

blankos $7.65. Aukavo po $1: 
II. Simonavičienė, J. žakonis, 
A. Lukšienė, A. žvingilas ir P. 
Anderson; po 50c: R. Griga
liūnas, A. Bedalis, J. Gavena- 
vičius; J. Yaruk 30c ir A. Sa- 
bulienė 25c, kiti smulkesniais.

Drg. J. Petruškevičius su
rinko ant blankos $4.20. Au
kavo: Suikis $1; Likas 50c; 
Reinys 30; po 25c: J. Butkus, 
Sleičiunas, Jankus, Wallant, 
Kroll, Kupstys, Petruškevičius, 
Burba; kiti smulkiais.

Aukos pasiųstos Priešfašisti- 
nių Tremtinių Komitetui, kuris 
randasi New Yorke. Ačiū vi
siems aukavusiems. J. G.

London. — Anglų kari
ninkai sako, kad Italijos o- 
ro jėgos silpnos^ o laivynas 
taipgi jau nekoks.

Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ZILLIS VIETOJE

2902 Annapblis Road

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

Kelrodis: Pasiekti vietą galima gatvekariu No. 17, kuris 
vadinasi Westport Car. Važiuokite iki pabaigai gatvekario 
linijos. Išlipę eikite tiesiai tuo pačiu keliu iki viršui pa
minėtos vietos.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai Hartford, Conn.
LONDON, geg. 18. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Fronte geg. 17 d. nebuvo jokių svarbių atmainų.
Geg. 16 d. sovietiniai lakūnai įvairiuose sektoriuose 

sunaikino bei sužalojo bent 30 vokiečių trokų su karei
viais ir reikmenimis, nutildė 10 baterijų artilerijos ir 
dvi baterijas mortirų, susprogdino vienų amunicijos 
sandėlį, nuskandino vokiečių sargybos laivą ir išblaškė, 
dalinai sunaikinant, kuopą priešų pėstininkų.

Į šiaurių rytus nuo Novorossiisko vokiečių pėstinin
kai ir tankai kelis kartus atakavo sovietines pozicijas; 
bet nukentėjo didelių nuostolių ir nieko nelaimėjo. Mū
sų lakūnai, Kuban srityje, nušovė žemyn aštuonis vo
kiečių orlaivius, o dar šešis priešų orlaivius sunaikino 
priešlėktuvinės mūsų kanuolės.

Lisičansko srityje mūsų kovotojai užmušė apie 200 
vokiečių kareivių ir oficierių ir sunaikino septynis jų 
fortus ir karinius rūsius.

Viename Kalinino fronto sektoriuje sovietiniai ka
riai atmušė vokiečių ataką prieš vieną apgyventą vie
tą ir nukovė bei sužeidė apie 300 vokiečių.

Volchovo fronte mūsų kariai bombardavo priešų po
zicijas ir sunaikino kelis fortus ir du tėmijimo punk
tus.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, geg. 17. — Laivyno pranešimas: 

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Torpediniai Amerikos lėktuvai geg. 15 naktį atakavo 

keturis prekinius japonų laivus Buin srityje. Vienas 
priešų laivas buvo padegtas.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė apie šitokias 

savo Veiksmų pasekmes prieš japonus šiuose vandeny
se:

Vienas japonų karinis laivas-naikintuvas nuskandin
tas.

Vienas didelis krovinių laivas nuskandintas.
Vienas vidutinis krovinių laivas nuskandintas.
Vienas vidutinis transporto laivas nuskandintas.
Vienas nedidelis keleiviniai - prekinis laivas nuskan

dintas.
Vienas nedidelis laivas-palydovas nuskandintas.
Vienas stambus žibalinis japonų laivas rimtai sužalo

tas.
Jungt. Valstijų laivyno departmentas dar nebuvo mi

nėjęs šių veiksmų jokiame pirmesniame savo prane
šime.

Apie Lietuvių Grupę Pagalbai 
Raudonojo Kryžiaus

Balandžio 15 dieną turėjo
me susirinkimą. Iš protokolo 
paaiškėjo, kad dabartiniu lai
ku ta mūsų grupė mažai nu
veikė, kad sukėlus bent kiek 
finansų Raudonajam Kryžiui. 
Visa‘mūsų veikla buvo, tai pa
siuntimas velykinių, dovanų 
Hartfordo lietuviams jaunuo
liams ir jaunuolėms, tarnau
jantiems šalies apsigynimo jė
gose.

Jau mes pirmiau rašėme į 
kelis laikraščius prašydami 
Hartfordo lietuvių, kad jie 
priduotų "savo vaikų ai’ gimi
nių, tarnaujančių armijoj, var
dus ir antrašus. Tas reikalin
ga, kad mes galėtume jiems 
pasiųsti dovanų; Bet pasirodo, 
kad daugelis antrašų neprida- 
vė. O vėliau, kada sužinojo, 
kad jų vaikai negavo dovanų 
nuo tos grupės, tai išmetinėjo, 
kad m.es būk ne visiems lygiai 
siunčiame. Mes gi, neturėda
mi vardų ir antrašų, kur gi pa
siųsime? Todėl, dar kartą pra
šomo priduoti mums armijoj 
tarnaujančių vardus ir antra
šus.

nuos “Bevardis Kvartetas.”
Man rodos, kad šis kvarte

tas už tokį gražų dainavimą 
užsipelno gražiausio vardo, ir 
aš sugestuoju, kad jie pasiva
dintų Mass. Pažangių Lietuvių 
Kvartetas. Ką manote, Bosto
no veikėjai, prof. Kubilius, A. 
Kupstis, dr. Borisas, dr. Rep
šys, drg. Barčiai ir drg. Zei- 
vei ?

Beje, LLD 11 kp. 9 d. gegu
žės susirinkime užsiregistravo 
Olympia Parką dėl 20 d. bir
želio (June). Mes visi atsime
nam, kad 22 d. birželio sukaks 
2 metai, kaip Hitlerio fašistų 
bestijos užpuolė Tarybų Są
jungą, kurios ir mūsų tėvų 
kraštas Lietuva yra narys, tos 
didžios ir garbingos šeimos.

Birželio 20 d., Olympia Par
ke, bus atžymėta tie įvykiai ir 
kovos su fašistais. Mūsų LLD 
11 kp. rengiasi prie milžiniško 
pikniko tą dieną. Pelnas eis 
pasiuntimui pundelių, lietu
viams į Sovietų Sąjungą. Visi 
tą dieną būkite Olympia Par
ke. Vieta viena iš gražiausių— 
ežeras gražus, galima pasi
maudyti. Yra užkviestas d. A. 
Bimba pasakyti kalbą ir yra 
užkviestas tas šaunus kvarte
tas iš Bostono. Darbas gražus, 
vertas nuoširdžios paramos 
taip skaudžiai nukentėjusioms 
žmonėms.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

N. Y.—RICH HILL, N. Y.
Trečiadienį, geg. 19 d., 8 v. v.

Buzclio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė. įvyks LLD 185 
kp. susirinkimas. Ateikite visi, nes 
gausite šių metų išleistą knygą. Ku
rie neužsimokėję, pasistengkite už
simokėti. Parodykime Centrui, kad 
mūsų kuępa neatsilieka nuo kitų 
kuopų . —■ V. Paukštys. (117-118)

E.

WILKES-BARRE, PA
ALDLD 12 Apskritys, ket

virtadienį, 20 d. gegužes, 
1943, rodys judamus paveiks
lus “Leningrado Apgula.” La
bai svarbu pamatyti. Vieta — 
Palace Theatre, 316 E. Market 
St., Wilkes-Barre, Pa. Pradžia 
4 vai. po pietų, įžanga 33c su 
taksais. Pelnas skiriamas Ame
rikos Raudonajam Kryžiui ir 
Sovietų medikalei pagalbai.

Amerikiečiai tebeveda mušius prieš japonus Attu sa
loje (vakariniuose Aleutuose).

AMERIKIEČIŲ ORO VEIKSMAI EUROPOJ
LONDON, geg. 17. — Jungtinių Valstijų praneši

mas : >
Amerikos bombanešiai daugmeniškai atakavo taiki

nius priešų užimtuose (Europos) kraštuose dienos lai
ku šiandien.

Didžiausios atakos buvo padarytos prieš uosto įren
gimus Loriente (šiaur. Franci joj) ir gretimoje vokie
čių submarinų bazėje Keromane; tuo pačiu laiku kiti 
mūsų lėktuvai sėkmingai bombardavo Bordeaux prie
plaukas (pietiniai-vakarinėje Francijoje).

Lakūnai pranešė apie labai geras savo bombardavimtx 
pasekmes. Kai kurioms mūsų lėktuvų grupėms pasiprie
šino skaitlingi priešų lėktuvai kovotojai, o kiti mūsų 
lėktuvai nesusidūrė su jokiu pasipriešinimu.

Pradiniai pranešimai rodo, jog buvo sunaikinta daug 
priešų lėktuvų.

Jungtinių Valstijų lėktuvai Thunderbolts plačiai ata
kavo Cherbourgo pussalį (Francijoj) šiandien popiet.

Mes netekome keturių didžiųjų bombanešių ir 10 vi
dutinių.

ls iždininko raporto pasiro
dė, kad ižde buvo $256.04. Bet 
tai buvo pirm to, kaip karei
viams buvo išsiuntinėta velyki
nės'ddvanos po $2 vertės. Tą 
atlikus, mažai kas ir liko.

Nutarta, kad sukelti fondą 
ir Hartfordo lietuvių vardu 
nupirkus ambulansą Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Ambu- 
lansas bus įteiktas visų lietu
vių vardu, nepaisant jų poli
tinio ir religinio įsitikinimo, 
kurie tik šį taip labai svarbų 
darbą rems. Darbas, žinoma, 
bus labai didelis. Reikės su
kelti didelė suma pinigų, bet 
mes visi vieningai dirbdami 
galime tą atlikti ir tuo prisi
dėti prie pagalbos mūsų šalies 
karo išlaimėjimo. >

Tam svarbiam reikalui jau 
pradėjo plaukti aukų. Bet jų 
reikės dar daug. Kiekvienos 

,organizacijos susirinkime šis 
klausimas reikia pakelti ir ap
tarti. Pačiame komiteto susi
rinkime net kelios šeimynos 
tam reikalui aukavo po $10. 
Visi paremkime šį darbą ir 
pakelkime Hartfordo lietuvių 
vardą. Sekamas susirinkimas 
komiteto įvyks gegužės 20 die
ną, parapijos svetainėje.
\ W. Brazauskas.

J. M. L.

Vokiečiai Apvalo Pa
jūrius nuo Holandp
London. — Pranešama, 

kad naciai, bijodami talki
ninkų įsiveržimo į Holandi- 
ją, iškraustė civilius gyven
tojus iš jos pajūrių 15-kos 
mylių pločio ruožte ir atė
mė iš holandų daugiau kaip 
milioną radijo priimtuvų.

1.

2.

Worcester, Mass.

Kiek Amerika Neteko 
Karių per 17 Mėnesių
Washington. — Per sep- 

tynioliką mėnesių karo dau
giau kaip 80,000 amerikie
čių buvo užmušta, sunkiai 
sužeista bei nelaisvėn pa
imta, dar nepriskaitant A- 
merikos nuostolių per pas
kutines keturias savaites 
Tunisijoj.

Nuo karo pradžios Jung
tinių Valstijų jūreiviai ir 
krantų sargai nukentėjo ši
tokių nuostolių: 7,218 už
mušta, 4,683 sužeista ir 12,- 
054 be žinios dingo.

Amerikos armijos nuos
toliai iki geg. 7 d. buvo štai 
kokie: 6,076 užmušta, 12,- 
277 sužeista, 24,345 be ži
nios dingę ir 14,244 nelais
vėn patekę.

4,000 iš sužeistųjų paskui 
sugrįžo tarnybon arba tiek 
pasveiko, kad galėjo apleis
ti ligonines.

lie-

padarytos
Jas visos 

kitos gau-

Komitetas

už tą, kad 
pagal 
ta di- 
ir vei

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

ir dovanų nuo amerikiečių 
tuvių.

Tam tikslui yra 
speci'alės blankos. 
kolonijos už dienos 
site.

Pundelių Vajaus
ragina ir prašo visus veikėjus 
tame reikale greitai ir daug 
pasidarbuoti.

Amerikos, Vienybės, Naujo
sios Gadynės ir Tėvynės šta
bai, matyt, pasimojo boikotuo
ti Brooklyno švento Jurgio 
Draugiją.

Už ką ? Ogi
Draugija atsisako šokti 
jų, muziką. Už tai, kad 
d žiu 1 ė Draugija gyvena 
kia savo protu.

CIO Pildomoji Taryba laikė 
posėdį ir pasmerkė John L. 
Lewis ir jo nelemtą politiką. 
Ta politika pragaištinga mai- 
nieriams, kraštui 
stangoms.

CIO vadovybė 
nierių teisingus
dėl algų pakėlimo, bet atme
ta Lewiso pasimojimą sude- 
moralizu-oti kraštą streiko pa
galba.

ir karo pa-

užgiria mai- 
reikalavimus

Naciai giriasi, be jokio 
įrodymo, būk jie nuskandi- 
A*ę 8 angių laivus.

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks geg. 20 d., 8 v.-v. 
Draugijų salėje. Turim daug svarbių 
reikalų, todėl visos narės malonėki
te atsilankyti, taipgi naujų narių 
atsiveskite. — M. Ginaitienė, Sekr.

(117-119)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Khubo susirinki

mas įvyks 20 d. geg., 735 Fairmount 
Avė. Drauges, esate visos kviečia
mos dalyvauti susirinkime. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti. — 
P. Walant. (117-119)

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

ALDLD 12 Apskričio konfe
rencija įvyks nedėlioj, 23 d. 
gegužės, 1943, 11 vai. ryto. 
Prašomi delegatai įsitėmyti. 
Pašaliniai irgi kviečiami atsi
lankyti, nes po konferencijos 
turėsime parengimėlį. Bus gė
rimų ir užkandžių, taip pat ir 
muzika. Vieta — 325 E. Mar
ket St., 1 Wilkes-Barre, Pa., 
Progresyvių Kliubo salėje.

Kviečia Rengėjai.

Chinų vyriausias koman- 
dierius Chiang Kai - shek 
ketina pradėt ofensyvą 
prieš japonus.

Washington. — Nuo pir
madienio uždėta kainų lu
bos 80 procentų visų vaisių 
ir daržovių Jungtinėse Val
stijose.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėles; susideda iš šių 
vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.
PHOSPHO-B tabletėles nervų sustiprinimui dėl tų, 
vuoti.

3. SCDEOM tabletėles, kurie kenčia Rheumatizmo, 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų. 
N-56 CA-83 tabletėles del peptic Ulcers, Gastritis.

kurie jaučiasi ndr-

Arthritis, Neuritis

Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėles geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

6.

8.

CHARLES J. ROMAN
i (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft) 

Rheingold Ejjtra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ar Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-O78S

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalina
(Shall n ska*)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam 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- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

Rei- 
kalui esant ir 

. 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

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

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 Gi vials 

Geriausias Alus BrooklyneStal 
^esas

pasi- 
ir šią 
narių 
negu

Gegužės 9 d. įvykusiame 
LLD 11 kp. susirinkime likosi 
priimta 4 nauji nariai. Už 3 
narius kreditas priklauso mū
sų finansų sekretoriui draugui 
S. Januliui ir už vieną d. P. 
Plokščiui.

Paklausus d. Janulio, kaip 
stovi narių mokestys, tai la
bai gerai, sako, jau 46 
mokėję. Reikia pasakyti 
tiesą, kad šiais metais 
mokesčiai eina aparčiau,
bent kada pirmiau, tai ir čia 
žygiai d. Janulio. Atrodo,, kad 
iki ateinančio susirinkimo ne- I 
liks nei vieno neužsimokėjusio. 
Bravo, sekretoriui!

Taipgi 9 d. gegužės įvyko 
koncertas, per pastangas LLD 
155 kp., t. y., moterų kuopos. 
Diena buvo labai graži ir žmo
nių buvo daug; nors visi užsi
mokėjo įžangą, bet buvo ir 
aukos rinkta, kurių surinkta 
apie $40. Mat, pelnas ir aukos 
eina dėl pasiuntimo pundelių 
lietuviams, kurie iš šio karo 
priežasties yra pasitraukę gi
liau į Tarybų Sąjungą. Todėl 
žmonės šį gražų, darbą ir pa
rėmė gražiai. Iš šio parengi
mo pačios rengėjos viską ap
rašys. Aš tik noriu vieną da
lyką pažymėti, tai tarp gra
žios programos pildytojų buvo 
šaunus kvartetas iš Bostono 
ir aš labai nustebau, kad tas 
kvartetas neturi vardo, nes 
pirmininkė perstatė, kad d ai-

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL EV. 4-8898

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

būsite patenkinti.

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

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:

*dv. CHAS. P. KAL 
Autorių*

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y,

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglie*.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuoi 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreipti*:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

30 Dieną
• Nuolaida

Akintai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.
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Šv. Jurgio Draugystės Vete
ranas V. Varnaitis Trokšta

Matyti Lietuvą Laisva
švento Jurgio Draugyste mi

nėjo auksini jiibilejų, tai yra, 
50-ties metų sukaktį su šauniu 
bankietu gegužės 15 d., Klaš- 
čiaus svetainėje. Ten Laisvės 
reporteris buvo supažindintas 
su Draugystės vienu iš trijų 
pačių pirmųjų tvėrėjų. Rodos, 
kad tik vienas jis iš jų ir ga
lėjo dalyvauti jubilėjuj. Tuo 
nariu yra Vincas Varnaitis, 
kuris Draugystėj yra No. 18, 
įstojo į ją kovo 12 d., 1893 
metais. Vincas Varnaitis gy
vena 172 N. 6th St., Brookly- 
ne. Nežiūrint savo amžiaus, 
dar atrodo stiprokai, smagiai 
ir džiaugiasi sulaukęs švento 
Jurgio Draugystės 50 metų ju- 
bi Įėjo.

Laisvės reporteris, susipaži
nęs su Vincu Varnaičiu ir jo 
artimais, pastatė jam klausi
mų. Būtent: Kaip jaučiatės, i 
Vincai, ir ką manote apie jū
sų Draugystę?

—Jaučiuosi gerai, sulyg ma
no amžiaus,—atsakė Vincas.— ' 
Draugystė gera ir man sma-j 
gu, kad prisidėjau prie jos' 
tvėrimo ir auklėjimo.

—Ką jūs manote apie Drau-į 
gystę, ar gerai ji darbuojasi 
mūsų visų karo išlaimėjimui ? 
—klausiau toliau.

—Manau, kad labai gerai, j 
puikiai Draugystė pasirodė; 
pati pirmoji stodama darban ‘ 
nupirkimui Raudonajam Kry-! 
žiui ambulanso,—atsakė Vin
cas.

—Ką jūs manote apie Lie
tuvos padėtį, ar trokštate, kad 
greičiau ateitų į ją lietuvių 
pulkai kartu su Raudonąja 
Armija ir išlaisvintų ją iš po 
hitlerininkų jungo?

— Oh, kad Dievas duotų, 
kad ir rytoj tas įvyktų, atsa
kė senas švento Jurgio Drau
gystės narys.

Nenorėjau toliau trukdyti 
gerbiamo Vinco, susitarta, kad 
Laisvės reporteris, kada prie 
progos, apsilankys pas Vincą 
Varnaitį ir plačiau pasikalbės 
apie Draugystės reikalus ir 
abelnai jo patyrimus.

Reporteris.

Naudingos ir Praktiškos 
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

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

Vaizdas iš filmos ‘‘China,” rodomos Paramount 
Teatre, prie Times Square, New Yorke. Harry James 
ir jo grupė dalyvauja asmeniškai.

Prakalbos Prie Varstoto
Didžiojo New Yorko Fon

das, iš kurio yra teikiamos su
mos 406 mieste veikiančioms 
labdaringoms įstaigoms ir li
goninėms, kreipėsi į Arma 
Corp., 254 — 36th St., leisti 
darbininkams pasakyti pra
kalbą apie fondo tikslus. Bet 
sustabdyti 6,800 karui dirban
čių darbininkų pusvalandžiui 
laiko būtų buvę nuostolinga, 
tad ne darbininkus šaukė į 
prakalbas, bet prakalbą nu
siuntė jiems prie varstoto ir 
mašinų per garsiakalbį, kuris 
iš raštinės suvestas į visus sky
rius.

Tiria na priežastis mirties 
Edwardo McCullough. 78 m. 
vyro, kuris rastas negyvu su 
pištalietu rankoj, neva pats 
nusišovęs, bet ir kaimynas, ku
ris. pašaukė policiją, rastas tu
rint skyle.s galvoj.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 UNION AVĖ

BROOKLYN, N. Y.
Stanley Rutkūnas

Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

f MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
į&F Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAI SN IV OTA S GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
tini Wiahai linii WiaiWiahai iai »ai iai iai

Moksliniai Kursai
Long Island Universitete 

atidaroma 7 vakariniai kursai 
įvairių karo industrijos vedi
mui reikalingų mokslų šakų ir 
sąskaitybos-statistikos metodų. 
Mokins veltui.

Nepraktikuojančiom 
Slaugėm Kursai

Išlaikiusioms kvotimus, bet 
nepraktikuojančiom slaugybos 
slaugėm skelbiama penktas iš 
eilės kursas panaujinimui-pa- 
pildymui praktikos žiniomis 
(refresher). Jisai prasidės an
tradienį, birželio 1-mą, 7:30 
v. v., Raudonojo Kryžiaus 
centre, 57 Willoughby St., 
Brooklyne. Registruotis reikia 
dabar, Civ. Apsigynimo rašti
nėj, 131 Livingston St.

Automobiliui atsimušus į 
gatvekarį ant Tremont Ave., 
Bronxe, 5 asmenys sužeista.

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

Ofisų Darbininkų Unija Au
kojo $1,000 Kovotojų prieš

Fašizmų Paramai
Jungtinė Raštinių ir Profe

sionalų Darbininkų Unija šio
mis dienomis iš savo specialio 
karui remti iždo paaukojo 
tūkstantį dolerių pagalbai pir
mųjų. kovotojų prieš fašizmą, 
laikomų belaisvėje Afrikos 
koncentracijos kempėse.

Tose kempėse rąndasi tūks
tančiai Tarptautinių Brigadų 
veteranų ir kitų pabėgėlių nuo 
fašizmo. Teikimui jiems pa
galbos, New Yorke įvyko ofi- 
cialė rinkliava “tag days” ge
gužės 13, 14 ir 15 dienomis.

Lituanica Aikštė 
Pagražinta

Ši vieta randasi lietuvių cen
tre ant Union Avenue ir kam
pas Stagg ■ gatvės Brooklyne; 
paruošta Niujorko miesto ir 
leista lietuviams čia pastatyti 
paminklą Dąriui ir Girėnui. 
Pradžioje buvo įsodinti penki 
medeliai, bet du pranyko, gal 
nepriaugo.

Taigi, Dariaus-Girėno Fon
do Komiteto pirmininkui pasi
tarus su Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo pirmininku ir pa
tarpininkaujant advokatui Ste
ponui Briedžiui, sudėjus ben
drai keturis parašus, buvo pa
siųstas laiškas parkų komisi- 
jonieriui p. Robert Moses, pra
šant patvarkyti šį parkutį, ir 
gegužės 14 d., š. m., tapo Įso
dinti du nauji medžiai. Dabar 
Lituanica Aikštė vėl, gražiai 
atrodo. Ačiū gerbiamam Ro
bert Moses už kreipimą aty- 
dos.

šia proga primename, kad 
Dariaus-Girėno paminklo rei
kalu įvyks konferencija birže
lio 6 d., š. m., 3 vai. po pietų, 
Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avenue, Brooklyn, N. 
Y. Visos draugijos prašomos 
prisiųsti atstovus. J. š.

Veiterių Unijos Lok al as 1, 
AFL, atiduos dienos uždarbį 
Amerikos ir talkininkų karo 
paramos organizacijoms.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
Gera! Patyrę Barberini

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYdai

Moterų Apšvietos J^liubo susirin
kimas įvyks šio ketvirtadienio va
karo 8 vai., gegužės 20-tą, 419 Lo
rimer St. Narės visos būkite. Kvie
čiame ir ne nares. — Valdyba.

(llg-119)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 6-ių cilinderių Dodge 

automobilis, 1935 metų, 4 durų se
dan, 6 ply goodyear taijeriai. Pati 
mašina ir taijeriai labai gerose są
lygose. Priežastis pardavimo, savi
ninkas turi du karus. Kreipkitės: 
Jonas Jurevičius (Cleveland Pa
lace), 234 Cleveland St., East New 
Yorke. Telefonas Applegate 7-9718. 
Privažiuojama BMT Broadway 
line, Jamaica traukiniu. Išlipkite 
ant Cleveland St. stoties. (118-119)

REIKALAVIMAI
Reikalinga stiprių vyrų dėl gene

ralinio darbo. Kreipkitės pas Rubin 
Bros. 9-11 Boerum St., Brooklyn, 
N. Y. (117-119)

Reikalingas vyras preseris ant 
gerų vyriškų drabužių. Kreipkitąs:

MARKOWITZ
17 E. 16th Street, New York City 

(118-121)

JPAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau merginos arba našlės, 

nesenesnės kaip 38 metų dėl apsi- 
vedimo. Turi mylėti vaikus ir mylė
ti gyventi ant ūkės. Aš esu 40 metų, 
Amerikoj užaugęs. Turiu savo na
mus ir myliu gražų gyvenimą. — 
Paul Siman, R. JF. D., 4,....Lapeęr,
Michigan. ... (117-118)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIEŠBUČIŲ KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS 

DIENOMS DIRBTI
Duodame uniformas, apmokame vakacijas, 
pradžioje alga $19.50. Už savaitės pakeliama. 
Priimame ir pradines. Kreipkitės nuo 9 vai. 
rytais iki 12 va), vidurdienį. Housekeeper’s 

ofise, 4-tos lubos.
HOTEL LINCOLN

45th St. ir 8th Ave., New York City
(120)

RŪMŲ TVARKYTOJOS, rezidenci- 
jiniame viešbutyje, pilną ir dalį lai
ko. Kreipkitės: Housekeeper’s ofise. 
THE ADAMS, 2 E. 86th St., N.Y.C.

(120)

Dressmaking-Alteration Hands (suknelių siu
vimo ir taisymo). Reikalingos moterys ar 
merginos, turi būt pilnai patyrusios šiame 
darbe. Ilgas sezonas. Pastovūs darbai. Kreij>- 
kitės WILMA GOWNS, 4 W. 57 St., N.Y.C.

(120)

MERGINOS-MOTERYS
Reikalingos' dirbti New Yorko Mies
te, Brooklyne ir Lake Success, L.I.

Maliavojimui lėktuvam dials.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Kreipkitės visą savaitę nuo 10 vai. iki 12 
valandai prieš pietus.

LUMINOUS PROCESSES, Inc.
228 E. 45th St., New York City

(120)

MERGINOS
Reikalingos fabriko darbam. Paty
rimas nereikalingas, 45c į valandą 
pradžiai. Turite įrodyti, jog pilietės.

PHILIP SIEVERING, Inc.
199 Lafayette St., New York City.

(120)

SKALBYKLŲ OPERATORIAI
LEIDĖJAI Į MAŠINĄ, PRIĖMĖJAI 

PRESORIAI, PAŽYMĖTOJAI 
IR PASKIRSTYTOJAI

WASHINGTON SQUARE LAUNDRY
429 East 28rd St., New York City

(119)

Lankėsi Laisvėj
Pereitą penktadienį Laisvės 

įstaigoj lankėsi Ksavera B. Ka-, 
rosienė iš Oakland, Kaliforni
jos. Atvežė nuo Oaklando-San 
Francisco mezgėjų ir kitų 
draugų ir draugių Laisvės gy
nimui $25 ir metinę prenume
ratą, taipgi $29 Sovietų medi- 
kalei pagalbai.

Mažytės ten lietuvių koloni
jos, bet pasišventusiai darbuo
jasi mūsų pergalei. Karosienė 
buvo atvykus į Audėjų Unijos 
konvenciją, New Yorke, atsiųs
ta atstovauti to amato uniją 
Kalifornijoj. Ji yra tos unijos 
Joint Boardo San Francisco ir 
apylinkėj vedėja ir visų CIO 
unijų Kalifornijoj vice-pyezi- 
dentė. Pas mus sustbjo va
landžiukei vykdama į Moterų 
Apšvietos Kliubo suruoštas 
prakalbas.

Užsibaigus konvencijai, šeš
tadienį, išsiskubino atlankyti 
tėvus Balčiūnus, gyvenančius 
Easthampton, Mass., ir brolius, 
o iš ten skubins atgal Kalifor- 
nijon, prie savo unijos reikalų.

Išgirdę, kad ji bus Brookly
ne, kolonijų draugai-draugės 
pradėjo mus bombarduoti laiš
kais, klausdami, gal d. Karo
sienė galėtų pas juos sustoti. 
Gaila, kad ji negalėjo ilgiau 
pasilikti ir jos pasiilgusias ko
lonijas atlankyti, pasakyti pra
kalbų, pamitingauti ^u drau
gais. 

* * *
šeštadienį, prabėgomis, buvo 

užsukęs pas mus ir LDS rašti- 
nėn Klemensas Strižauskas iš 
Waterbury, buvęs LDS Centro 
Valdybos narys. Jis važinėja 
industrijos ir vyriausybės įstai- 
gosna savo miesto industrijos 
reikalais. Ta proga pasuko 
žingsnius truputį iš kelio at
lankyti savo senus draugus 
LDS darbuotojus.

Adam Planas Prašalina 
Išlikimą iš Darbo

Adam Hat Stores, Ine., įve
dė sistemą, pagal kurią jie su
mažino išlikimą iš darbo.

Kaip skelbia firmos prezi
dentas Lustig, darbininkui, iš
dirbus be išlikimo iš darbo ir 
laiku pribūnant vieną mėnesį, 
jis gauna dieną ekstra liuoslai- 
kio su mokestimi. Neišvengia
miems pavėlavimams užlei
džiamą ne daugiau 2 valandų 
per mėnesį. Naujas planas 
duodąs aiškiai matomas pasek
mes.

S. Storch, atėjęs Į teismą pa
duoti skundą už sužeidimą dar
be, krito ir ant vietos mirė. •

MOTERYS 
MERGINOS

Reikalingos svarbiai pramonei 
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnelie Ave., Jersey City

Iš karinių darbų nesikreipkite.
(118)

LIGONINĖSE DARBAI
WARD MAIDS 

PRISTATO PATARNAUTOJŲ 
VIRTUVĖM PRIŽIŪRĖTOJŲ 

PROSYTOJŲ
Manhattan Eye, Ear & ThroatHosp.

210 E. v64 th St., New York City
(121)

Merginos, Moterys 16-40 m.
LENGVAM FABRIKO DARBUI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Gera proga pakilimui

TRANSOGRAM CO.
87-18 Northern Blvd., (4-tos luhos)

Arti 36 St. stoties.
Privažiavimas Independent Subway

(118)

MERGINOS—MERGINOS
Patyrimas nereikalingas. Dirbti prie pa

sveikinimo atviručių įvairiuose skyriuose. 40 
vai., 5 dienų savaitė. Gražioje apylinkėje. 
Darbas nuolatinis.

JULIUS POLLAK & SONS 
141 E. 25th St. New York City 

(118)

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., Inc.

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

MERGINOS IR MOTERYS 
Reikalingos Skalbimo darbui ir 
Dry Cleaning Departmentams.

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA 
Kreipkitės: 

PERSONNEL OFFICE
PILGRIM LAUNDRY, Inc.

1102 Prospect Ave., Brooklyn
(18)

MERGINOS 
MOTERYS 

REIKALINGOS SVARBIOJ 
PRAMONĖJ 

LENGVAM DARBUI 
Patyrimas Nereikalingas 

GERAS UŽDARBIS 

Cashman Laundry Corp. 
38th St. ir Liberty Ave. 

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

(18)

NELAVINTI DARBININKAI 
REIKALINGI GREITAI

Uždarbis $27.45 j savaitę
(įskaitant viršlaikius) pradžiai 

54 valandų savaitė.
Užsidirbkite besimokydami. Pakėli

mai už vieno mėnesio ir po to 
pakėlimai sulyg merit.

Maža dirbtuvė, dirbanti karinius darbus. 
Yra ateitis pasilikti ir po karo.

*
Nesikreipkite, jei dirbate pilnai karinį darbų.

Abott Fluorescent Co., Inc.
52 West Houston St., N. Y. C. 

(2-ros lubos)
Telefonas ALgonquin 4-0718

(122)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI, kambarių aptvarkymui, re- 
zidencijiniame viešbutyje. Kreipki
tės į Housekeeper’s ofisą. THE 
ADAMS, 2 East 86th St., N. Y. C.

(120)

VYRAI
PLEITINIMO PRAMONĖJE ’ 

45c į valandą, apsigynimo darbas;
Patyrimas nereikalingas, 
turite įrodyti pilietybę ,

PHILIP SIEVERING, Ine.
199 Lafayette St., New York City

(120)

vyraivYrai
Svarbiam Kariniam Darbui
Suteikiama Pastovūs Darbai ir 

Taikos Laiku Puiki Ateitis;
PATYRIMO NEREIKIA

Mes jus išmokinsime gerai apmokamų darbų, 
kaii>o mašinų operatorius ir mokėsime $28.60 
j savaitę už 48 valandų savaitę laike mokini- 
mosi. Greit pakeliama algos besimokinant.

Allcraft Corrugated Co.
405 Kingsland Ave., Harrison, N. J.

Imkite Hudson Tube iki Grove St., iš čia im
kite No. 43 busą iki Kingsland Ave., Harriso- 

ne. Iš čia eikite du blokus po dešinei.
(123)

KELTUVŲ OPERUOTOJAI 
KELTUVŲ TVARKYTOJAI

Patyrę, tiktai pirmos klasės.
Kreipkitės: Mr. Ericson

YALE CLUB
Vanderbilt Ave. ir 44th St., N. Y. C.

" (119)

PORTERS-APVALYTOJAI. $70. Gyvenimas 
ant vietos. $80 gyvenantiems kitur; 2 kartu 
valgis, valandos nuo 7 iki 4. BETH EL 
HOSPITAL, Rockaway Parkway ir Avenue 

A, Brooklyn, N. Y. Matykite Mr. Charle.
(123)

SKALBIMO DARBININKAI
PATYRĘ IR NEPATYRĘ 

Prie skalbimo ir prosijimo — 
užbaigimo dept.

WASHINGTON SQUARE LAUNDRY
429 E. 28rd St., New York City

(119)

POZICIJOS LIGONINĖSE
VIRTUVEI VYRAI 

TVARKYTOJAI 
PORTERIAI

Manhattan Eye, Ear & Throat 
Hospital

210 East 64th St., New York City
021)

BERNIUKAI
VYRAI

REIKALINGI SVARBIAI 
PRAMONEI 

Patyrimas Nereikalingas
GERA ALGA

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnelie Ave., Jersey City 

IS karinių darbų nesikreipkite.
(118)

REIKALINGI VYRAI
Arc Welders, Acetyline Burners, and La

borers dėl karinio darbo. Jeigu dirbate kari
nius darbus, nesikreipkite, jei bent darbas 
nebūtų sulyg jūsų iSsilavinimo aukštumos.

THE BOGERT & CARLOUGH CO.
Straight & Peach Streets 

PATERSON, N. J.
021)

REIKIA VYRŲ, PATYRIMAS NE
REIKALINGAS. AUTOMATIŠKAS 
ALGŲ PAKĖLIMAS. BROOKLYN 
YARN DYE CO., 24 WOODWARD 

AVE., BROOKLYN, N. Y.
(120)

LĖKŠČIŲ MAZGOTOJŲ, kavos virėjų, ele- 
veiterių operuotojų, patarnautojų ir lėkščių 
atėmėjų. Geros darbo sąlygos, 8 vai. j dieną, 
laikas ir pusė už viršlaikius. Kreipkitės į 
Timekeepers ofisą, Vanderbilt Hotel, 33rd 
Street ir Park Avenue, New York City.

(120)

AERO
HAND SCREW MAŠINOM

REIKALINGI OPERATORIAI 
MAŠINISTAI

1-MOS IR 2-ROS KLASĖS 
TRUCKERS 

STOCK CLERKS
TOOL & DIE MAKERS

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

pagelbininkų. (Naktim).
FABRIKAI RANDASI MIDTOWN

MANHATTAN
DAROMA 100 NUOS. KARINIAI DARBAI 

Reikalaujama Gimimo Paliūdijimai
(Pilnut dirbanti karo pramonėj nesikreipkite)

HAMMARLUND
MFG. CO., INC.

424 W. 88rd St., N. Y. C., 8 lubos
(19)

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. x

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 West 80th St., New York City.

(118)

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir suvirS 

Dėl Shipping Room 
Duodam laiko dėl tęsimo mokyklos Jeigu 

reikalinga.
Pageidaujama rekomendacijos

5 (į dienų savaitė
PEOPLE’S CANDY CO., Inc.

1440 Broadway (Room 1809), N.Y.C.
(119)

NEPATYRĘ DARBININKAI
Nuo 18 iki 50 metų amžiaus 

Nuolatinis darbas — svarbioje pramonėje 
UŽDARBIS BENDRAI $36 J SAVAITĘ

McGUIRE BROS.
44th Rd. ir Vernon Blvd., L. I. City

ODŲ DARBININKAI 
Reikia Deskų Pad Dirbėjų

Gera alga. 5 dienų savaitė 
Viršlaikiai 

STATIONERS SPECIALTY CO.
19 West 21st St., New York City

(119)

TOOL and 
GAUGE MAKERS 

LATHE & GRINDER HANDS 
Turi būt A-l—Top Rates 

TOOLS, INC.
887 S. 10th St., Newark, N. J.

(118)

VYRAI IR MOTERYS

VYRAI
Reikalingi generaliams fabrikų darbams, 

52 (Ąc į valandą.

MOTERYS
Reikalingos generaliams fabrikų darbams, 

47*Ąc į valandą.
FEDERAL CARTON CORP.

688 W. 57th St., (11th Ave.), N.Y.C.

VYRAI IR MOTERYS
Nepatyrę ir au 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)
(18)

Reikia Viešbučių Darbininkų 
CHAMBERMAIDS ' 

PORTERS 
ELEVATOR OPERATORS 

Sekmadieniais nereikia dirbti 
Trumpos Valandos—Gera Alga 

HOTEL WASHINGTON-JEFFERSON
818 W. 51st St, New York City 

(ii«l




