
KRISLAI
Laimėjimas!
Kas Tuos Streikus Kursto?
Jie Neriasi iš Kailio.
Lietuviška Ponstva.
Kalbėjo ne už Savę.
Prieš 400 Metų.

Rašo A. BIMBA

Oklahoma Criminal Court 
of Appeals iššovė smarkų šūvį 
prieš hitlerizmą. Jisai atmetė 
žemesnio teismo nuosprendį 
pasiųst dešimčiai metų kalėji
mai! tris darbininkų vadus — 
Ina Wood, Eli Jaffe ir Alan 
Shaw.

O tie vadai buvo nuteisti ka
lėjimai! už platinimą darbinin
kiškos literatūros, šis apelia
cijų teismas susilauks nuošir
daus pasveikinimo nuo visų de
mokratijos mylėtojų.

Visos unijos yra pasisakiu
sios prieš streikus karo metu. 
O vis tiek streiku atsiranda.

Tie streikai yra vanduo ant 
fašizmo malūno. Reakcija nau-| 
dojasi proga ir grūmoja visam 
darbininku judėjimui.

Kas gi šiandien darbininkus; 
kursto prie streikų? Pirmoje

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
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AMERIKOS BOMBANEŠIAI TRIUŠKINA AŠĮ ITALIJOJE
AMERIKIEČIAI IŠTAŠKĖ 
NAUJĄ JAPONU LAKŪNU 

ATAKĄ ATTU SRITYJE

Naciai Uždraudė Lietuviam 
Gelžkeliais Keliauti, tai 

Lietuviai Ardo Traukinius

ŠIMTAI AMERIKOS LĖK
TUVU PLEŠKINO AŠIES 

ĮRENGIMUS ITALIJOJ
Washington, geg. 25. — 

Amerikos kariuomenė su- 
! naikino japonus dar keliuo- 
; se punktuose rytiniame ga
le Attu salos, vakariniuose 
Aleutuose. Skaičiuojama, 

vietoje tie, kurie nenori, kad j°g dabar ten viso telikę tik 
Jungtin ės Tautos karą laimė-| du iki trijų tūkstančių ja- 
tų. 1 ponų, kurie visomis pusė-

Prie streiku darbininkus | mis apsupti, taipgi nuo jū- 
kursto trockistai ir “kairieji” i ros atkirsti ir nuolat naiki- 
socialistai, vadovaujami Nor-| narni. ;• |:į
man Thomaso. Streikus provo
kuoja fašistinis elementas.

Japonų lėktuvai antru 
' kartu atakavo amerikiečius 

Darbininkams reikia budėti ; įame Attu salos kampe ir 
,lc i stengėsi pataikyt į Ameri- 
Jie kos laivus ties ja.

■ | Viso šeši amerikiečių lėk
tuvai nukirto žemyn penkis 
japonų lėktuvus, o likusius 
šalin nuvijo. Amerikiečiai 
neteko tik dviejų lėktuvų, 
bet vienas jų lakūnas išgel
bėtas.

ir saugotis tokių agitatorių. Jie i 
kenkia karo pastangoms, 
patarnauja tiktai darbo žmonių; 
priešams.

Veikia įvairiausios valdžios 
įstaigos, kurias reikia panau
doti darbininkų skundų iš
sprendimui.

Karo metu streikai nepatei
sinami, nors darbininkų reika
lavimai gali būti visai teisin
gi. Už tuos reikalavimus rei
kia kovoti, bet kitomis priemo
nėmis.

Laisvė tarė savo žodį for
moje atviro laiško valstybės 
sekretoriui ir kongresmonams. 
Tai mūsų pozicija Lietuvos 
klausimu. Mes nenorime dik
tuoti ir nediktuosime Lietuvos 
žmonėms, kokią jie po karo 
turėtų turėti valdžią. Tai jų 
reikalas.

Mes priešingi visokiems 
mekleriams, kurie bando Lie
tuvos žmonėms pirštis už val
donus, arba nori diktuoti jiems 
jų ateitį.

Mes pasakėme, kam, mūsų 
supratimu, tarnauja Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Lietuvei] 
Tautinė Taryba.

Dėlei šito atviro ir nuošir
daus mūsų pasisakymo iš kai
lio neriasi klerikalų, tautinin
kų ir menševikų redaktoriai.

Tegul jie plūstasi. Tai jų se
nas amatas. Lietuviška pons- 
tva niekuomet nėra parodžius 
atvirumo ir nuoširdumo. Ji tar
nauja svetimiems dievams — 
šiuo tarpu hitlerizmui.

Kai senatorius Chandlier 
ragino pamiršti Europą, o ka
riauti tik prieš Japoniją, tai 
jis nekalbėjo tik už savę. Wa
shingtone esą gana aukštų 
asabų, kurios esančios tokio 
pat nusistatymo.

Smalavirių atsiranda. Prieš 
juos Rooseveltui tenka sunkiai 
kovoti.

Jungtinėms Tautoms reikia 
ne karo gaires keisti, bet ati
daryti antrą frontą Europoje 
prieš Hitlerį.

Gegužės 24 dieną suėjo ly
giai keturi šimtai metų nuo 
Koperniko mirties.

Kopernikas buvo vienas iš 
tų garsiųjų vyrų, kurie nebijo
jo pakelti balsą prieš religinę 
tamsą, prieš bažnyčios galvas 
ir pasakyti žmonėms tiesą apie 
dangiškus kūnus. Kopernikas 
paaukojo gyvybę ant žmoni
jos proto laisvės aukuro.

Tie, kurie jį persekiojo ir 
nukankino, jau seniai pamirš
ti. O Koperniko vardas skam
bės per amžius lūpose visų ko
votojų už laisvę ir šviesą.

Ar japonų lėktuvai pada
rė amerikiečiams kokių 
nuostolių, to nematyt iš 
trumpo oficialaus Amerikos 
pranešimo.

JAPONŲ PAGYRAI
Japonų propagandos ra

dijas skelbė, būk Japonijos 
lėktuvai ir submarinai .nu
skandino karinį Amerikos 
laivą - naikintuvą ties At
tu ir sužalojo vieną Jung
tinių Valstijų karo didlaivį 
ir penkis kitus karinius lai
vus. Japonai taip pat gyrė
si, būk amerikiečiai prara
dę 5,000 kareivių ir jūreivių 
kovoje dėl Attu salos.

Tai yra priešų pagyrai, 
kurių nepatvirtina praneši
mai iš jokių patikimų šalti
nių.

Sovietai Atsišaukė Daugiau Maisto Rau
donajai Armijai ir Civiliam Gyventojam
Hot Springs, Va. — Rau

donajai Armijai ir civiliams 
gyventojams Sovietų Sąjun
goj reikia iš užsienių mais
to, ir tai greitu laiku, kaip 
kad pareiškė pulkininkas 
Aleksei D. Krutikov, Sovie
tų atstovybės pirmininkas, 
čionaitinėje Jungtinių Tau
tų konferencijoj maisto rei
kalais. Iš jo kalbos supran
tama, kad Sovietai tikisi 
daugiau maisto pagalbos iš

Anglijos Orlaivynas Sy
kiu Bombarduosiąs po 

Kelias Naciy Sritis
London. — Yra nurody

mų, j°g Anglija sparčiai 
statydinasi vis daugiau 
bombanešių, kad neužilgo 
anglai galėtų tuo pačiu lai
ku ardyt ir degint karinius 
priešų punktus keliose skir
tingose srityse Vokietijoj.

Anglijos orlaivyno ko- 
mandierius A. T. Harris ir 
jo bendrai stengiasi pravest 
net tokią mintį, kad, girdi, 
gal vien oro veiksmais gali
ma būtų parblokšt Vokieti
ją
Amerikiečiai Anglijoj Turi 
dar Negana Bombanešių
New Yorko Times kores

pondentas iš Londono rašo, 
kad Jungtinių Valstijų 
žmonėms atrodo, jog ame
rikiečių lakūnai negana vei
kia prieš Vokietiją, bet tai 
todėl, kad amerikiečiai An
glijoj vis dar “apverktinai 
mažai” teturį bombanešių.

Amerikos lend-lease (pa
skolų) fondo. Krutikovas 
taipgi siūlė padaryt tinka
mų tarptautinių žingsnių, 
kad pastot kelią pelnagro- 
biškai maisto reikmenų spe
kuliacijai po karo.
Kodėl Sovietam Reikia 
Daugiau Maisto iš Svetur

Pulk. Krutikov, tarp kit
ko, sakė:

“Sovietų Sąjunga jau be
veik dvejus metus neša ant 
savo pečių didžiausią karo 
naštą prieš hitlerinę Vokie
tiją.

“Sovietų Sąjungai dabar 
reikia maisto didelei armi
jai, kurią Sovietai laiko, 
kad sumušt hitlerinę Vokie
tiją ir laimėt karą. Antra, 
Sovietam reikia maisto pa
laikyt gyvybei ir sveikatai 
žmonių atvaduotuose nuo 
vokiečių plotuose, kuriuos 
vokiečiai taip apiplėšė ir.... 
sunaikino traktorius ir ki
tas žemdirbystės mašinas, 
gyvulius, farmų trobesius 
ir kt.

“Sovietų Sąjungai sto- 
kuoja maisto ir todėl, kad 
dar neatvaduoti nuo vokie
čių gana dideli plotai” 
(kaip kad žymi dalis derlin
gosios Ukrainos ir kt.).

Sunaikinta 17 Karty 
Daugiau Ašies Lėktuvų

Chinija. — Chinai įnir
tusiai kertasi su japonais, 
kurių 100,000 atakuoja chi- 
nųs linkui laikinosios sosti
nės Chungkingo.

šiaur. — Afrika. — Pa
vėluotas pranešimas teigia, 
jog per penkias dienas iki 
praeito penktadienio ame
rikiečiai ir anglai lakūnai 
sunaikino 317 vokiečių ir 
italų lėktuvų Viduržemio 
Jūros - Italijos srityje, o 
savo neteko tiktai 18 lėktu
vų-

i

MASKVA. — Rašytojas Jonas Šimkus perleido laikraš
čiams žinias apie naujus vokiečių įvestus suvaržymus lie
tuviams ir apie žmonių pasipriešinimus hitlerininkam, 
būtent:

Jau 1941 m. liepos mėnesį vokiečiai atėmė iš lietuvių 
visus automobilius ir konfiskavo visus buvusius valsty
binius auto-busus. Dingo važiuotė busais Kaune, Vil
niuje ir kituose miestuose.

1941 m. vokiečiai okupantai Lietuvoj užgrobė po 80 
iš kiekvieno šimto arklių, o 11942 m. jau ti|< retai kur 
tegalima buvo matyt koks arklys.

1942 m. pabaigon okupantai konfiskavo vishs lietuvių 
dviračius ir apie 100 tūkstančių vežimų ir rogių.

Lietuviai neteko visų važiuotės priemonių apart ge
ležinkelių ir reikėjo gauti specialius leidimus nuo vokie
čių vyriausybės, norint geležinkeliu važiuoti.

1943 m. balandžio 15 d. Lohse, nacių komisionierius 
Ostlandui, išleido Įsakymą, kad “geležinkeliai Ostlande 
turi būti naudojami tik gabenimui kariuomenes, kari
nių krovinių ir vokiečių armijai tarnaujančių asmenų, 
šis įsakymas nepaliečia vokiečių tautybės žmonių.”

Okupantų vyriausybė, tokiu būdu, atėmė iš lietuvių 
vienintelę likusią susisiekimų priemonę.

Dabar hitlerininkai teleidžia lietuviams keliauti ge
ležinkeliais tiktai viename atsitikime — kada lietuviai 
yra gabenami iš gimtojo krašto į vergų darbus Vokieti
jon arba frontam Bet ir tada vokiečiai suduoda lietu
viams veidan — jie kemša lietuvius į peapvalytus nuo 
utėlių trokus, kuriais važiuodami jie apsikrečia tifo 
liga (nuo tų utėlių).

Uždraudimas lietuviams naudotis geležinkeliais dar 
labiau padidino žmonių neapykantą prieš okupantus.

Lietuviai dabar žino, kad tik jų priešai tevažinėja ge
ležinkeliais. Iš to lietuviai daro aiškias išvadas. Nuo 
uždraudimo jiems važinėti geležinkeliais iki balandžio 
30 d., todėl, buvo suardyta 16 traukinių geležinkelio li
nijoj Kaunas-šiauliai-Virbalis. Jie vis dažniau išlupa 
varžtus (geležinius kuoliukus), kuriais pritvirtinama 
bėgiai-rėlės prie špatų, ir dėlioja skerspaines trauki
niams. Kad lietuviams uždrausta keliauti savais gele
žinkeliais, tai, gipdi, ir vokiečiai jais nevažines.

Hitlerininkai, todėl, sustatė savo sargus palei gele
žinkelių bėgius ir įsakė šaudyt visus civilius žmones, 
kurie tik artinsis prie geležinkelio arba ei§. Skersai jo.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS KARINĖJ SOVIETU 
B0TK1N0 LIGONINĖJ TIES MASKVA

New York. —Botkino Li
goninėje arti Maskvos tapo 
įsteigtas skyrius vardu Lie
tuvių Komiteto Karinei Ru
sų Pagalbai, kaip pranešė 
to komiteto pirmininkas 
Dr. J. J. Kaškiaučius bend
rajai amerikiečių organiza
cijai Karinės Rusam Pagal
bos — Russian War Relief. 
Ta organizacija atsiuntė 
Laisvei ir šią žinią.

Russian War Relief kar
tu praneša, kad lietuviai ir 
kitataučiai (neskaitant a- 
merikonų) sukėlė jau $112,- 
000 Botkino Ligoninei va
juje dėlei $200,000 jai.

Botkino Ligoninė yra di
džiausia sužeistų raudonar
miečių gydymo įstaiga. Ji 
turi lovų dvidešimt trims 
šimtams ligonių ir užima 60 
akrų plotą.

Už surenkamus tarp lie
tuvių ir kitataučių pinigus 
yra perkama medikaliai in
strumentai, vaistai ir kiti į- 
rengimai tai ligoninei.

Dr. Kaškiaučius, atsi
šaukdamas daugiau para
mos šiai įstaigai, tarp kitko, 
primena, jog nacių lakūnai 
neseniai bombardavo ir su-

žalojo Botkino Ligoninę.
Russian War Relief orga

nizacija primena, jog šalia 
Dr. Kaškiaučiaus tuo rei
kalu daug darbuojasi lietu
vės K. Petrikienė ir Lillian 
Banks.

Hitlerininkai Pataria 
Talkininkam Pirma 

Atakuot Japoniją

Stockholm, šved. — Šve
dų laikraščio Svenska Dag
bladet praneša iš Berlyno, 
jog Vokietijos spauda ap
linkiniais keliais kursto an
glus ir amerikiečius pirma 
atakuot japonus, o ne vo
kiečius.

Hitlerininkų laikraščiai, 
todėl, piešia Japonijos ga
lybę ir pasakoja apie dide
lius pavojus, kuriais, girdi, 
japonai gręsia Jungtinėms 
Tautoms.

Nacių spauda netiesiogi
niai privedžioja, kad talki
ninkai darų klaidą, many
dami, jog Hitleris yra di
džiausias priešas ir todėl 
reikia jį pirmiausiai sunai
kint.

šiaur. Afrika, geg. 25.— 
Daugiau kaip 300 Amerikos 
bombanešių ir lėktuvų ko
votojų bombardavo ir ap
šaudė fašistų prieplaukas, 
geležinkelius, orlaivių sto
vyklas ir fabrikus San Gio
vanni ir Reggio, pietinėje 
Italijoje, ir jos salose Sardi
nijoj ir Pantellerijoj. Diena 
pirmiau amerikiečių lakū
nai tris kartus atakavo tas 
salas, o anglai vieną kartą.

Dabartiniu žygiu ameri
kiečiai tiesiog bombomis 
pataikė j devynis kariniai- 
svarbius priešų pastatus ir 
per kautynes ore sunaikino 
dvyliką fašistų lėktuvų, ne
skaitant tų, kuriuos jie su
daužė bei sudegino ant že
mės, pačiose stovyklose. 
Tarp kitko, amrikiečiai su
sprogdino vieną didžiulį A- 
šies amunicijos sandėlį. Jie

paleido bent 150 tonų bom
bų į karinius priešų taiki
nius. Šiuose veiksmuose 
dingo tik trys Amerikos 
lėktuvai.

Amerikiečiai ir anglai iš 
oro taip išdaužė ir išdegi
no Cagliari, pietinėje Sardi
nijoj, kad italai jau aplei
dę tą svarbų uosto miestą.

Anglų bombanešiai naktį 
iš pirmadienio į antradienį 
daugmeniškai bombardavo 
Messinos uostą ir kitus 
punktus Italijos saloj Sici
lijoj, kuri vadinama “liep- J 
tais” talkininkų įsiveržimui 
į pačią Italiją. Visi anglų 
lėktuvai sugrįžę.

Kiti anglų lakūnai ataka
vo fašistų laivus ties Grai
kija ir bombardavo kai ku
rias hitlerininkų prieplau
kas tenai.

Anglai Numetė Jau 100,000 Tony Bomby į 
Vokietiją ir Žada Vis Daugiau

London. — Anglijos oro 
laivyno komandierius Har
ris pasiuntė šitokį sveikini
mą visiems lakūnams po ga
lingiausios atakos 
Dortmundą:

“1939 metais Goeringas 
(Vokietijos oro laivyno gal
va) prižadėjo vokiečiams, 
kad nei viena priešų bom
ba nepasieksianti Ruhr

prieš

Po Angly Lakūnu Žygio 
37,000 Vokiečiy likę 
Benamiais Dortmunde

Dort-

Šveicarijos radijas pa
skleidė pranešimus iš Vo
kietijos, kad Anglijos lakū
nai praeitą sekmadienį 
bombomis tiek suardę na
mų Dortmunde, Vakarinėje 
Vokietijoje, jog 37 tūkstan
čiai to miesto gyventojų li
kę be pastogės. Daug vokie
čių užmušta, bet jų skaičius 
dar nepaskelbtas.

Bombarduodami
mundą, pusės miliono gy
ventojų miestą su geležies, 
plieno ir žibalo fabrikais ir 
geležinkelių mazgu, anglai 
pr valandą numetė po 33 
tonus bombų kas minutė— 
viso daugiau kaip 2,000 to
nų sprogdinančių ir gaisri
nių bombų.

Dortmundas buvo tankiai 
apstatytas priešlėktuvinė
mis kanuolėmis, bet anglų 
bombanešiai daugelį jų su
triuškino, o likusios jau tik 
sumišime ir be nutaikymo 
šaudė.

Amerikiečiai ir australai 
numetė 16 tonų oro bombų 
į japonų lėktuvų aikštes 
Rabaule, New Britain salo
je.

karšto (vakarinėje Vokieti— 
joje). Aš sveikinu jus, kad 
viso paleidote jau 100 tūk
stančių tonų bombų į Vo
kietiją iki šiol, sumušdami 
jo prižadą.

“Kitas 100 tūkstančių 
bombų bus dar didesnės ir 
geresnės bombos ir jos bus 
pristatytos (Vokietijon)! 
dar akuratniau ir kur kas 
trumpesniu laiku.”

Sovietai Sumuša Naciy 
Atakas, Kerta Jiems 
Naujus Smūgius Ore
Maskva, geg.. 25. — Vo

kiečiai darė gana smarkias 
atakas į vakarus nuo Ros- s 
tovo, Sevsko srityje ir į va
karus nuo Kursko. Sovietų 
kovotojai atmušė priešus ir 
privertė juos pasitraukt at
gal į senąsias jų pozicijas.

Atimdami iš vokiečių 
vietines pozicijas, rau
donarmiečiai ties Lisi- 
čansku, 125 mylios į pietų 
rytus nuo Charkovo, pagro
bė 12 priešų kanuolių, 47 
mortiras, 229 kulkasvai- 
džius ir 2,755 šautuvus.

Sovietų lakūnai nuskan
dino septynias karines na
cių valtis Juodojoj Jūroj.

Ties Bataisku, arti Ros
tovo, Sovietai 
myn 13 nacių 
o savo neteko 
vų.

Šiauriniame 
salyje sovietiniai 
nušovė žemyn 10 iš 28-nių 
atlėkusių atakuot vokiečių 
orlaivių, o likusius nuvijo 
šalin.

nukirto že- 
bombanešių, 
trijų lėktų-

Rybači pus- 
l lakūnai

Ottawa, Kanada. — čia 
ketina atsilankyt prez. Roo- 
seveltas.
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Komunistų Internacionalo
Paleidimas

ir sumobilizuoti plačiausias mases laimė
jimui karo prieš fašizmą. Visi kiti klau
simai turi būti atidėti į Šalį. Bet sąlygos 
įvairiose šalyse, pasak pasiūlomo auto
rių, be galo įvairios ir skirtingos. Senoji 
tarptautinė forma nebetinka, negali pa
tarnauti. Kiekvienoje šalyje, kiekvienam 
krašte, turi pagal tas vietines sąlygas 
burtis kovingosios jėgos. Paimkime už 
pavyzdį L e n k i j ą. Ten nedidelė, 
siaura Komunistų Partija, vei
kia baisiausio hitlerinio teroro są
lygose. Bet reikia milijonus len
kų įtraukti į kovą, šimtai tūkstančių 
lenkų, kurie pirmiau nesitikėjo šitos ko
vos, nebuvo pasiruošę jai, jos nelaukė,* 
dabar pasirengę galvas guldyti. Naujos 
sąlygos, naujos jėgos. Turi būti surastos 
naujos formos toms jėgoms mobilizuo
ti. Ir patys lenkai, kovodami ir guldyda
mi galvas tose naujose sąlygose suras 
tas formas. Kominternas nebegali joms 
patarnauti. Jo organizaciniai pamatai, 
jo organizacinė struktūra nebetinka 
naujam gyvenimui.

Dalis delegacijos—tėvu ir vaiką—nuvykusią pas majorą LaGuar
dia reikalaujant, kad būtą * paskirtta $1,000,000 Įsteigti slauginems 
(nurseries), kuriose būtą galima palikti vaikučius, kuriu motinos dir
ba fabrikuose.

Pereitą šeštadienį Ameriką pasiekė 
svarbi žinia. Ji pranešė, kad Komunistų 
Internacionalo prezidiumas nutarė pa
siūlyti įvairioms komunistų partijoms 
paleisti arba likviduoti tarpautinę orga
nizaciją. Tuojau spaudoje pasipylė il
giausi straipsniai ta tema. Radijo komen
tatoriai vienas po kitam pranešinėjo vi
sam pasauliui. Tai, girdi, šiuo tarpu svar
biausia karo žinia.

Šiam žygiui priskaitomi įvairiausi mo
tyvai. Paduodamos ir tokios priežastys, 
kurios nieko bendro neturi su tikrove. 
Vėl pučiamas senas burbulas, kad būk 
tai esąs Sovietų valdžios žygis pasigerin
ti ir susitaikyti su kitomis šalimis, kad 
būk Maskva užsimanius atsikratyti tos 
organizacijos ir tt. Panašių plepalų gir
dėsis dar be galo daug. Jais bandys pa
sinaudoti darbininkų klasės ir komunis
tinio judėjimo priešai. Jais bandys pasi
naudoti ir tie, kurie priešingi karui ir 
nenori, kad Jungtinės Tautos šį karą lai
mėtų.

I
Bet tiek to. Svarbu patsai žygis, pre
zidiumo siūlymas įvairioms partijoms 
Komunistų Internacionalą paleisti. Tam, 
matyt, susidarė labai rimtos priežastys. 
Jas buvo galima 'jau senokai pumatyti. 
Juk daug kas, be galo daug kas, pasi
keitė nuo 1919 metų, kai Komunistų In

ternacionalas buvo suorganizuotas Leni
no vadovybėje. Ypatingai šis karas, ypa
tingai ši istorinė kova už tautų ir žmo
nių laisvę prieš kruvinąjį fašistinį bar- 

'barizmą, daug ką pakeitė, daug ką nąu- 
jo įnešė į tautų ir žmonių santykius. 
Karas atnešė daug staigmenų, daug-po
sūkių, daug naujų krypčių visame gyve
nime, visose šalyse, visam pasaulyje. To 
nematyti, reikštų būti visiškai aklu. Tą 
užginčyti reikštų nesiskaityti su gyve
nimo tikrove.

Kas liečia Amerikos Komunistų Parti
ją, tai, matyt, Kominterno paleidimas 
'organizaciniai jos visai nepaliečia. Taip 
pareiškė Browderis. Jis sako, kad Ame
rikos Komunistų Partija dar 1940 me- 

t tais pasitraukė iš Kominterno. Pasitrau
kė todėl, kad gyvenimo sąlygos privertė. 
Kongresas tada išleido įstatymą, kad 

visos organizacijos, kurios turi kokius 
nors tarptautinius ryšius, turi užsire
gistruoti valdžioje. Tada Komunistų 

/ Partija ir nutarė pasitraukti iš Komin
terno, pasilikti be jokių tarptautinių ry-

Bi' *
Autoriai pasiūlymo paleisti Komunis

tų Internacionalą sako, kad jo organiza
cinė forma paseno, atgyveno savo die
nas, nebegali patarnauti žmonijos kovai 
prieš fašizmą. Kai kur dar gali ir pa
kenkti. Tai labai aišku. Komunistų In
ternacionalas buvo sukurtas revoliucijų 
audrose po Pirmojo Pasaulinio Karo. Jis 
susidėjo iš griežtai centralizuotų ir dis
ciplinuotų partijų. Patsai Internaciona
las buvo labai centralizuotas ir discipli
nuotas. Tokios organizacijos reikalavo 
tasai pokarinis revoliucijų laikotarpis.

M/ Prieš tarptautinę organizaciją tada sto
vėjo klausimas ne tik paruošti revoliuci
ją, bet visais būdais apginti naują pro
letarinę valstybę — Sovietų Sąjungą.

‘ . Per tuos 24 metus savo gyvavimo In
ternacionalas nuveikė didelius darbus

i organizavime ir lavinime revoliucinių 
kovotojų. Jisai atvejų atvejais šaukė 
žmoniją, ypatingai darbo liaudį, kovoti 
prieš fašizmą. Jis numatė pavojų. Deja, 

j pasaulis to balso neišklausė, to pavojaus 
nenumatė.

Dabar eina klausimas, kaip sutraukti

Panašios problemos yra iškilusios įvai
riose šalyse. Jas geriausia išriš tų įvai
rių kraštų patys darbo žmonės be įsaky
mų bei nurodymų iš tarptautinio cent
ro.

Tai šita pamatinė priežastis Kominter
no paleidimo. Ji teisingai išdėstyta mi
nėtoje rezoliucijoje, kuri ištisai tilpo va
kar dienos Laisvėje.

Dar galima pabrėžti ir tą. Kaip saky
ta, anais laikais vienas iš Kominterno di
džiųjų tikslų buvo apginti Sovietų Są
jungą, kuriai rimtai grūmojo kapitalisti
nis pasaulis. Bet šiandien jau nebėra 
klausimas vien Sovietų Sąjungos apgy
nimo; šiandien klausimas yra ginti Ame
riką, klausimas vien ginti Angliją, ginti 
Chiniją, ginti visas tautas, ginti visą 
žmoniją. Visoms tautoms, visiems kraš
tams grūmoja lygus sunaikinimo pavo
jus.

Hitleris ir Mussolinis blofino ir nuo
dijo žmones, kad jie kovoją prieš Ko- 
minterną. Fašistinė Ašis irgi buvo su
kurta neva kovai prieš Kominterną. Dar 
yra žmonių, kurie tam tiki. Paleidimas 
Kominterno ’tuojau išmuša iš rankų ši
tą Hitlerio įr Mussolinio .argumentą.

Be to, visam pasaulyje be galo daug 
žmonių, kurie nuoširdžiai jau dabar ko
voja prieš fašizmą, bet dar vis klaidin
gai tebetikėjo, kad būk Kominternas 
norįs juos pasigauti ir panaudoti kėli
mui revoliucijos įvairiose šalyse. Dėlei to 
jie negalėjo pilnai įsitraukti į bendras 
kovas. Jie vis dar turėjo abejonių. Pa
leidimas Kominterno atima ir tą argu
mentą.

Kadangi Kominterno Centras buvo 
Maskvoje, tai kasdien darbo žmonių 
priešai šaukdavo ir tvirtindavo, kad vi
soms komunistinėms partijoms koman
davo j a Maskva! Maskva pasidarė di
džiausiu baubu. To baubo negalėjo dau
gelis žmonių pamiršti demokratinėse ša
lyse. Jie manė, kad Maskva turi įrankį 
Komunistų Internacionalo formoje, kurį 
bile kada paleis darban prieš juos. Taigi, 
paleidimas Internacionalo kartą ant vi
sados nušluoja tą baubą. O tas, aišku, pri
sideda prie apvienijimo visų jėgų karui.

Tai maždaug šitokiais motyvais yra 
daromas pasiūlymas Komunistų Interna
cionalą paleisti.

Kas bus po karo? Kokios naujos tarp
tautinės formos iškils? Tai jau kiti klau
simai. Tai visa nustatys tuolaikinės są
lygos. Tikrieji revoliucijonieriai nieka
dos nebuvo garbintojais organizacinių 
formų. Jas nusako gyvenimo sąlygos.

O kas liečia pačią socializmo bei ko
munizmo idėją, tai, žinoma, jinai nenu
miršta. Jinai nenumirė, kai Marksas ir 
Engelsas likvidavo Pirmąjį Internacio
nalą. Jinai nenumirė kai išdavikiškai žu
vo Pirmajam Kare Antrasai Internacio
nalas. Ta idėja pasiliks siekimu išnaudo
jamųjų visam pasaulyje ir po Kominter
no likvidavimo.

Tą supranta ir pripažįsta, matyt, kai 
kurie net buržuazinės spaudos redakto
riai. Pavyzdžiui, The New York Herald- 
Tribune labai teisingai tą didelį faktą 
pabrėžia, sakydamas:

“Reikia pripažinti, kad revoliucinis
socializmas tarptautine plotme nenu
mirs. Jisai atstovauja tokią idėją, kuri 
visuomet ras pasekėjų pasaulyje, kuria
me yra karų ir ekonominių katastrofų...”

Taip ir bus. Ta idėja visuomet ras pa
sekėjų taip ilgai, kol pasaulyje bus ne
lygybė ir išnaudojimas. Jie mokės vėl
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
ŠV. JURGIO LIETUVIŲ 
DRAUGYSTE ir tūli 

REDAKTORIAI

Dėlei įvykusioje Brook- 
lyno Šv. Jurgio Lietuvių 
Draugystės jubilėjinio ban- 
kieto (geg. 15 d.) skloki- 
ninkų-trockistų savaitraš
tis šitaip rašo:

“Minėjimo apeigos pradė
tos šeštadienio rytą pamal
domis visose lietuvių .katali
kų bažnyčiose Didžiajame 
New Yorke ir buvo baigtos 
. . . Roko Mizaros kalba Klas- 
čiaus salėje, Maspethe. Ir 
dar reikia pažymėti, kad su
kaktuvės galutinai baigėsi 
rusiškomis dainomis apie 4 
vai. sekmadienio rytą.”
Na, ir kas čia baisaus? 

gal ne vienas skaitytojas 
paklaus. Kodėl dėl to turė
tų trockistai sielotis?

Atsakysime: mums taip
gi nesuprantama! Tačiau 
tie žmonės sielojasi, bjau
rioj a p. St.1 Karvelį, ban- 
kieto rengimo pirmininką, 
niekina Jurginės Draugijos 
vadovybę, žemina visą Jur
ginės draugiją.

Trockistų laikraštis jau 
prieš bankietą buvo išstojęs 
prieš Jurginų, — išstojęs, 
kam ji davė Laisvės spaus
tuvei padaryti bankieto 
programinę—s ve i k i n i m ų 
knygą! ‘To laikraščio re
daktorius, matyt, jautė, 
kad jo žodį kas nors skai
tys ir jo paklausys, o pa
klausę — neis Jurginės 
bankietan, jį boikotuos 
(kam, . girdi, “ne lietu

viams” duodama knyga 
spausti). Bet Gadynės bal
sas nuėjo, kaip to, kuris 
taikė mėnuliui.

Kaip ir pridera, Jurgi
nės bankietan susirinko di
delė masė žmonių. Į ban- 
kieta buvo kviesti ir vietos 
lietuviškų laikraščių redak
toriai; jiems buvo duota ir 
po tikietą. Bet nieko neiš
ėjo: iš visų lietuviškų laik
raščių redaktorių bankiete 
tedalyvavo tik vienas Lais
vės redaktorius.

Vakaro pirmininkas, p. 
St. Karvelis, žinomas kriau
čių pramonėje biznierius, 
pradėjo kviesti redaktorius 
pasakyti po žodį-kitą. Kvie
čia vieną, kviečia kitą, kvie
čia trečią ir ketvirtą — jų 
vis nėra! Pagaliau jis pa
kviečia Laisvės redaktorių. 
Taip, šis buvo atėjęs!

Mizara pasakė atatinka
mą kalbą (trockininkų lai
kraštis ir čia nusimeluoja, 
skelbdamas, būk Mizara 
sakęs, kad Jurginę sukūrė 
žmonės, atvykę “iš caristi- 
nės Rusijos”; Mizara sakė, 
kad jie buvo atvykę iš ca
rizmo pavergtosios Li etu- 
vos. Baigdamas kalbą, jis 
ragino visus remti Ameri
ką, remti visas Jungtines 
Tautas, remti lietuvius, ko
vojančius prieš naciškuo
sius vokiečių okupantus, 
kad Lietuva juo greičiau 
būtų išlaisvinta!).

Bet dabar įdomu, kodėl 
gi kiti redaktoriai (tame 
skaičiuje ir Gadynės red.) 
boikotavo šį istorinį . Jurgi

nės parengimą? Į tai atsa
ko pati Gadynė:

“...Kaip visuomenei (? 
—L. Red.), taip redakto
riams yra žinoma šv. Jurgio 
Draugijos vadovybės ‘inten
cijos.’ šiais sunkiais laikais 
mums yra vienas kelias, tai 
lietuviškas, o kelias, kuria
me turi susitikti su priešu 
be jokio reikalo, geriau juo 
neiti... Jie (redaktoriai) 
tai padarė (vadinasi, nėjo 
Šv. Jurgio Lietuvių. Draugi
jos jubilėjinin bankietan— 
L. Red.), kad šv. Jurgio 
Draugijos nariai žinotų, jog 
jų vadovybė yra nuklydusi 
nuo lietuviško kelio...”

Ot, kad norit!
Jeigu tie redaktoriai tik 

dėl to nėjo bankietan, tai 
jie nieko daugiau nepada
rė, kaip tik save juokui pa
sistatė. Jie tik pasirodė, 
kad Brooklyno lietuvių vi
suomenė iš jų tokio “žygio” 
juokus daro, daugiau nie
ko !

Bet tik tas, žinoma, nėra 
viskas. Gadynė pareiškia, 
kad redaktoriai nėjo ban
kietan, bijodami susitikti 
su priešu. Kokiu? Nagi, 
Šv. Jurgio Draugijos na
riais. Šv. Jurgio Draugija 
su arti 800 narių jiems pa
tapo priešas. Ir tokis prie
šas, kad tos rūšies redakto
riai bijosi su jais susitikti 
viename bankiete!...

Bet tą pačią dieną, kaip 
sako Gadynė, visose lietu
viškose Brooklyno bažny
čiose už Šv. Jurgio' Drau
gystę buvo laikytos mišios,

pamaldos. Kaip tą išaiškin
ti? Ogi tik taip, kad lietu
viai kunigai meldėsi už to
kių redaktorių, kaip Gady
nės, priešus!

Kur įrodymai, kad Šv. 
Jurgio Draugijos vadovy
bė yra “nuklydusi nuo lie
tuviško kelio?” Gadynė jų 
nepaduoda. Ji jų, žinoma, 
neturi. Nes kuo gi Gadynės 
trockininkai yra lietuviške- 
sni už tokius Jurginės va
dus, kaip St. Karvelis, Juo
zas Draugelis, Le-Vanda, 
Ambrazaitis, J. Kairys, 
Nečiunskas, ir kt.? Nebent 
tik tuo, kad Gadynės re
daktoriai moka meluoti ir 
koliotis. Bet melas ir kolio- 
j imasi s nepadaro žmogaus 
lietuvišku!

Mes manome, kad šis į- 
vykis atidarys daugeliui 
Brooklyno lietuvių akis. 
Jie pamatys, kaip tūli lyg
svaros netekę žmonės, kitus 
be jokio reikalo šmeižia ir 
kandžioja. Iki šiol jie skel
bė, būk “lietuvišku keliu” 
neinanti tik Laisvė. Dabar 
skelbia, kad ir Šv. Jurgio 
Draugija jau neinanti “lie
tuvišku keliu.” Ryto po ryt 
jie sugalvos dar ką dau
giau.

Mes gi pasakysime: tos 
rūšies rędaktoriai eina fa
šistiniais šuntakiais, tai jie 
nori, kad juos sektų ir kiti. 
Nesekančiuosius jie šmei
žia.

Lietuviškas kelias yra 
kelias, kuriuo eidami lietu
viai remia lietuviškąją kul
tūrą, lietuviškas draugijas, 
organizacijas; kuriuo eida
mi, jie kovoja už savo tėvų 
žemės, Lietuvos, išlaisvini
mą!

A. L. BALSAS APIE PO
EZIJOS RINKINĮ “GY

VAJAI LIETUVAI”

Čechoslovakijos prezidentas dr. Edvardas Benešąs svečiuose pas prez. Roosevel-

Argentinos Lietuvių Bal
se Nadas Giedraitis recen
zuoja nesenai Tarybų Są
jungoje išleistą poezijos 
rinkinį, pavadintą GYVA
JAI LIETUVAI. Be kitko, 
p. Giedraitis rašo:

“Karas. Lietuvos gyve
nimo tragedija. Mūsų bro
lių kančios, pražūtis. Visa 
tai plačiai apdainuojama 
Gyvajai Lietuvai poezijos 
rinkinėlyje. Tėvynės mei
lė, tautos meilė, gimtinės 
gražumas — minėtų šešių 
poetų (Salomėjos Neries, 
Liudo Giros, Antano Ven
clovos, Kosto Korsako, Jo
no Šimkaus ir Edvardo 
Mieželaičio) vartojama 
kaipo kūrybinio meno pa
stiprinimas.”

Toliau Nadas Giedraitis 
primena:

“. .. Tiem, kurie per sa
vo tamsumą niekindavo žo
džius: tauta, gimtinė, tėvy
nė, broliai, seserys, moti
nos, Lietuvos gamtos gro
žis, ' savo liaudies meilė, 
etc., pravartu pasiskaityti 
Gyvosios Lietuvos poeziją, 
tuomet, gerbdami sveti
mus, neniekintų patys sa
ve.”

Šis p. Giedraičio patari
mas labai tinka So. Bosto
no “Keleiviui,” kurį, deja, 
Argentinos Balso redakto
rius dažnai cituoja, kurį jis 
garbina.

Taip, Gyvajai Lietuvai— 
puikus poezijos rinkinys, o 
jo bendradarbiai — puikūs 
poetai. Laisvėje, Vilnyje, 
Šviesoje ir Tiesoje tų ko
vingųjų ir pafrijotingųjų 
poetų darbų telpa apsčiai!

tą; nuotrauka padaryta Baltajame Name.

ir vėl sueiti į* daiktą ir surasti atatinka
mas organizacines formas savo darbui 
tęsti.

Mes tikime, kad šis Komunistų In
ternacionalo .'.vadovybės pasiūlymas bei

žygis prisidės prie sustiprinimo karinių 
pastangų, palengvins visoms nuošir
džioms jėgoms kiekvienoje šalyje susivie
nyti laimėjimui karo ir atsiekimui tei
singos taikos po karo.

Washington. — Reikia

Maskva. — Sovietai nu
kirto dar 13 nacių lėktuvų

dar 2,000,000 moterų kari
nei Amerikos pramonei.
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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?

iri .tb

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

Iš So. Bostono ir Apylinkes 
Moterų Veikimo

Mūs mezgėjos šiomis dieno
mis gražiai pasižymėjo, jos 
pasiuntė lietuviams raudonar
miečiams gražią dovaną, 107 
poras kojinių 42 poras piršti
nių.

Vėliausiai įstojus į mezgėjų 
eiles, d. O. Juškienė jau su
spėjo numegsti 25 poras koji
nių. Ji pažadėjo ir toliau dar
buotis. Kitos draugės, kurių 
vardai ir mezginių skaičius bu
vo pirimau pažymėti, nusitarė 
tęsti darbą per vasarą be su
stojimo, kad atėjus žiemai ga
lėtų pasiųsti dar gražesnę do
vaną lietuviams raudonarmie
čiams.

Į vilnų fondą aukavo M. 
Dombrauskienė $5, U. Kava- 
liūnienė $2.

Motinų Diena
Gegužės 9 d. turėjom paren- 

gimėlį pagerbimui motinų. 
Nors publikos nebuvo daug, 
bet pasekmės buvo geros, nes 
pelnas šio parengimo buvo ski
riamas dovanoms lietuviams 
raudonarmiečiams ir vaiku
čiams Sovietų Sąjungoj. Nors 
įžangos tikietų nebuvo, bet 
draugės-draugai šiam svar
biam tikslui sudėjo $23.

Po $1 aukavo: Pranas Bal
sys, B. Yvaška, M. Kazlaus
kas, P. Nukas, J. Šidlauskas, 
U. Kavaliunienė, A. žvingelas, 
P. Žukauskienė, E. Freimont, 
M. Kapčiūnienė, G. Lekas, D. 
Ruplenienė, A. Sabulienė, J. 
Shukis, A. Mathus. Drg. K. 
Gabriunienė aukavo $3 ir pra
šė jos vardu sudaryti punde
li-

Taipgi draugės buvo atnešu- 
sios jau gatavai sudarytų pun
delių :

B. Chubarkienė sudarė pun
delį mergaitei iš naujų drabu
žių virš $7 vertės.

Jūsų mergaitė visuoniet jau
sis šventiškai, jeigu šį džium- 
periuką jai pasiusite iš rajoni
nio gabardino, corduroy, fla
nelinės ar plonos vilnonės sti
prios medžiagos, o priedam 
pasiusite kelias baltas bliuzes 
su skirtingų varsų išmargini- 
mais ar apvadais. Forma No.

. Užsakymą su pažymėjimu 
formos dydžio, savo adreso ir 
su 16 centų, siųsti: Federated 
Press Pattern Service, 106 7th 
Ave., New York, N. Y.

O. Juškienė mergaitei pun
delį $7 vertės.

P. Žukauskienė naują snie
ginį siūtą.

II. Tamošauskienė pundelį.
Vienas d. aukavo baksą 

apie 25 poras vaikams kojinių.
Visi pundeliai sekančią die

ną buvo pasiųsti į New Yorką 
pundelių vajaus komitetui. Ti
kimės, kad tos mūsų dovanėlės 
pasieks Sovietų Sąjungą iki 22 
d. birželio.

Taipgi žymėtina, kad šiame 
parengime, tarpe kitų, turėjo
me garbingą svečią iš Dėdės 
Šamo Laivyno. Tai buvo d. 
Pranas Balsys iš New London, 
Conn. Tai buvęs laisvietis. Drg. 
P. Balsys jau ne jaunas me
tais, bet jis išėjo tarnauti Dė
dei Šamui, kad pridėjus savo 
dalį prie išlaisvinimo pasaulio 
iš fašistinio teroro.

Drg. P. Balsys pasakė pui
kią kalbą, sveikinančią moti
nas ir raminančią tas motinas, 
kurių sūnūs jau kaujasi su 
žmonijos priešu fašizmu. Jis 
ragino motinas neverkti savų 
sūnų, bet didžiuotis jais. Jie 
atlieka didelį ir garbingą dar
bą. Jie yra didvyriai, garbė 
priklauso jiems. Mes padėki
me jiems pirkdami karo bonus 
ir visais galimais būdais, o 
pergalė bus mūsų.

Motinoms D. Ruplenienei ir 
B. Lazickienei buvo įteikta po 
puikią dovanėlę, nes jos turė
jo daugiausia sūnų Dėdės Ša
mo ginkluotose jėgose.

Susirinkimas
Atsibuvęs Lietuvių Literatū

ros Draugijos 2-ros kuopos 
moterų susirinkimas 11 d. ge
gužės, pas dd. Chubarkius, 
buvo sėkmingas. Išduoti ra
portai iš N. A. Moterų Sąry
šio parengimo, atsibuvusio 11 
balandžio, Bostone, ir iš Mo
tinų. Dienos parengimo gegu
žės 9 d.

Tapo išrinktas moterų ko
mitetas rūpintis gavimu dova
nų lietuviams raudonarmie
čiams pundeliais arba pinigais. 
Apsiėmė draugės: B. Chubar
kienė, M. Dombrauskienė, P. 
Žukauskienė, A. Buividienė, 
M. Bobenčikienė, U. Kavaliu
nienė, H. Tamošauskienė.

Prašome visų sudaryti pun
delius, arba katrie turite šiaip 
atliekamų drabužių arba tin
kamų pundeliams dalykėlių, 
prašome priduoti drg. M. Bo- 
benčikienei, 174 Boven St., So. 
Bostone, o komitetas, sutvar
kęs, pasiųs į New Yorką.

Paaukavome $5 vietiniam 
Apšvietos Fondui ir $5 Laisvės 
bylos vedimui.

Sekantį susirinkimą nutarė
me turėti sykiu su mezgėjomis, 
gegužės 29 d., 8 vai. vakare, 
2 Atlantic St.

Paskaita
Atsibuvus paskaita sveika

tos klausimu neturėjo skaitlin
gos publikos, bet buvo labai 
svarbi ir daug pamokinanti. 
Dr. J. J. Borisas davė vieną 
iš svarbiausių paskaitų, kaip 
užlaikyti sveikatą ir pailginti 
amžių.

Dr. J. F. Borisas yra vie
nas iš gabiausių ir progresuo
jančių daktarų Bostono apy
linkėj. Iš jo patarimų galima 
labai daug pasimokyti.

Klausimai' ir atsakymai tę
sėsi iki vėlybos nakties. Eida
mos iš šio susirinkimo jautė- 
tėmės visa galva paaugusios. 
Ačiū Dr. Borisui už tiek daug 
svarbių ir pamokinančių pata
rimų.

Bostonietė

Detroit, Mich.
Iš Motinų Pagerbimo Iškilmes

Šioje šalyje yra paprotys 
antrą sekmadienį gegužės mė
nesio skirti motinų pagerbi
mui. Ir tas paprotys buvo pa
naudotas Lietuvių Moterų Pa
žangos Kliubo; jau-antri me
tai puikiai atžymėta ta diena.

Kadangi pažangietės nega
lėjo panaudoti tam sekmadie
nį, tad jos tai iškilmei panau
dojo šeštadienio vakarą, diena 
pirmiau, tai yra gegužės 8 d. 
Pagerbta motinos ir sūnūs 
(kareiviai, kurie jau žuvę ka
re), taip pat buvo muzikalė 
programa ir prakalba, kurią 
išpildė vietinės draugės kliu- 
bietes.

Programos vedėja buvo kliu
bo pirmininkė, tad ir ji pasa
kė keletą žodžių link motinų 
ir jų sūnų, kurie jau yra išė
ję į karišką tarnystę. Išleidu
sių kariuomenėn sūnus moti
nų tam vakare radosi 35, o jų 
sūnų buvo sužymėta ant “V” 
raidės iškabos 47. Motinos bu
vo pakviestos prie stalo atsi
sėsti ir buvo prie krūtinės pri
segtas amerikoniškos spalvos 
ženkliukas su tiek žvaigždu
čių, kiek katra motina turi sū
nų tarnystėje. Ant motinų vei
dų matėsi liūdėsis ir kaip ku
rių net ašaros riedėjo per vei
dą. Bet pas daugelį matėsi 
tvirtas pasiryžimas, kad jų sū- 
nai kariauja ir kariaus už de
mokratiją ir žmonijos išlais
vinimą nuo žiauraus fašizmo.

Vėliau buvo pakviesta pa
kalbėti Ona Krakaitienė, veik
li kliubietė. Ji kalbėjo apie 
pusę valandos, bet jos kalba 
buvo gausi .faktais ir trumpai, 
bet aiškiai išdėstė moterų gy
venimą daugelyje šalių, ypač 
fašistinių šalių. Už tokią pra
kalbą draugė Krakaitienė ver
ta pagyrimo.

Po prakalbos buvo muzika
lė programa. Pirmiausia Mo
terų Pažangos Choras gražiai 
sudainavo Amerikos himną ir 
keletą lietuvių dainų, po va
dovyste Mrs. Altschuler. Po
rą duetų sudainavo d. Pale- 
vičienė ir d. Beliunienė. Jau
nuolė B. Palevičiutė dainavo 
solo “Mano Motinėlė.” Jos tą 
dainelę žmonės labai pamylo, 
kad net antru syk turėjo pa
kartoti.

Pabaigoje programos pirmi
ninkė paprašė publiką atsi
stojimu pagerbti mūsų sūnus, 
žuvusius karo lauke, tas ir 
buvo padaryta, suteikta pa
garba mūsų karžygiams. Mo
tinų pagerbimui buvo suteik
ta veltui vakarienč-vaišės. Jas 
aukavo draugė P. Jakštienė ir 
pati nuoširdžiai dirbo visą va
karą. Už tai verta didelės pa
garbos.

Buvo rinkta aukos Sovietų 
karo pagalbai. Surinkta $61.- 
40.t širdingai ačiū už gausias 
aukas. Aukotojų vardai tilps 
paskirai.

Draugė Palevičienė, Moterų, 
Choro pirmininkė, tą vakarą 
pardavinėjo karo paskolos bo
nus Moterų Kliubo vardu. Ro
dosi, turėjo geras pasekmes, 
jai tas darbas sekasi. Abelnai 
žiūrint, pažangietės rūpinasi 
visais svarbiais dienos reika
lais. Ypač motinų pagerbimo 
dienos parengimas jau antri 
metai labai puikiai pavyko ir, 
manau, ateityje bus dar . ge
riau prie tokio parengimo pri- 
siiuošta.

Dar noriu tarti keletą žo
džių link mūsų svečių. Kada 
tik mes ką parengiame Detroi
te, visados draugai kanadiečiai 
iš Windsoro atsilanko. Jie es
ti mandagūs ir draugiški pasi
kalbėti ir nesigaili gausiai au
kauti dėl svarbaus reikalo. 
Ačiū jums, draugai, už drau
giškumą ir abelną simpatiją.

Vakaro Pirmininkė, M. A.

Pasiilgstame Savo Veikėjų^ 
Kurias Liga Atskyrį

Tuose Pundeliuose Yra Mei
lės Didvyriams ir Jų Vaikams

Gegužės 16-tą Brooklyne 
lankėsi žymioji veikėja K. B. 
Karosienė. Ta proga brookly- 
nietės moterys surengė prakal-

KATRINA PETRIKIENĖ,

pirmoji mezgimo vedeja, 
Brooklyn, N. Y. Ji po operaci
jos sveiksta, gegužes 23 sugrį
žo iš ligonines.

bas, kuriose kalbėjo tolimoji 
viešnia ir R. Mizara, vietinis.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus Susirinki

mo, Įvykusio 7 d. Gegužes
Narių nedaug atsilankė. Tur 

būt dėl didelio lietaus. Komi
teto raportai • išduoti ir pri
imti. Taipgi komisija A. Mal- 
daikienė raportavo, kad yra 
paimtas Kuokalų daržas pik
nikui 5 rugsėjo (Sept.), prieš 
Labor Day. Moterų Skyrius 
prašo kitų organizacijų tą die
ną nieko nerengti.

Iš parengimo, įvykusio ba
landžio 11, Lietuvių Svetainė
je, kuris buvo rengtas pusę 
pelno skiriant lietuviams rau
donarmiečiams, raportavo A. 
Žemaitienė. Nuo jo pelno liko 
$41.10. Pasiųsta $21 lietu
viams raudonarmiečiams, o ki
ta dalis liko Moterų Skyriaus 
ižde. Kreditas priklauso ren
gimo komisijai ir visiems, ku
rio aukavo ir dalyvavo paren
gime.

Pasidarbavo tikietus iš anks
to parduodamos: M. Luzinie- 
nė 5, N. Simonaitienė 10, A. 
Žemaitienė 17, K. Jozapaitienė 
20. Taipgi jos aukavoVvalgių 
ir išleidimui daiktų— N. Si
monaitienė rankų darbo mez- 
ginį-užtiesalą. N. Kaminskie
nė irgi mezginį, A. Mačiukie- 
nė taipgi rankom apmegstą 
užtiesala, O. Girnienė stikli- 
nius bliūdelius. J. K. Navalins- 
kienė veidui muilo baksą. Vi
sos dovanos išleista ir pada
ryta keli doleriai pelno.

Iš iždo paaukota po $2: dėl 
pundelių Lietuvos vaikučiams, 
kurie dabar randasi Sovietų 
Sąjungoje; dienraščiui Lais
vei vedimui bylos su užpuoli
kais fašistais; dienraščio Vil
nies šėrininkų suvažiavimui 
pasveikinti; viso išaukota $6. 
Po susirinkimo dar surinkta 
nuo pavienių draugų, dėl Vil
nies ir pasiųsta sykiu $15. At
naujinta 2 prenumeratos ir pa
vieniai aukavo: A. Mikolajū- 
naitė $1.00, A. Mikolajū- 
nienė 50c., A. J. K. Navalins
kai $4.

Po susirinkimo surinkta ir 
sykiu pasiųsta pundelių vajaus 
komiteto vardu $14. Pavienės 
draugės aukavo: O. Girnienė 
lietuviams raudonarmiečiams 
$5. Dėl pundelių vaikučiam 
po $1: M. Luziniene, J. K. Na- 
valinskienė, M. žvirblienė.

Laisvės bylos vedimui O. 
Mikolajunienė aukojo $1.

Gerai pasidarbuota, į trum
pą laiką sukelta keliolika do
lerių. Moterų Skyriaus

Korespondente, J.K.N.

Po prakalbų, moterys mezgė
jos ir jų rėmėjos susirinko į 
mažesnęję Pil. Kliubo salę 
trumpam pasikalbėjimui ir ar-

KASTANC. JANKAUSKIENE 
čampionė mezgėja, Oakland, 
Calif., numezgusi virš 200 po
rų kojinių kovotojams rytų 
fronte. Ji vis dar serga.

timesniam susipažinimui mūsų 
mezgėjų, su viešnia mezgėja.

Besikalbant, tuojau paju
tom trūkumą, kad pas mus 
nesirado pirmosios mūsų mez
gimo vedėjos K. Petrikienės, 
kuri radosi ligoninėje po ope
racijos, o K. B. Karosienė, kal
bėdamas apie San Francisco- 
Oakland mezgėjas ir jų dar
bus pasakė, kaip daug jos ne
tenka susirgus jų čampionei 
K. Jankauskienei, kuri jau 
numezgė virš 200 porų koji
nių. Sumanyta jas abi pasvei
kinti ir ant greitųjų ant vietos 
sumesta Sekdmas laiškutis ir 
dalyvėms pasirašius pasiųsta 
abiem draugėm ligonėm, Kat- 
rinai Petrikienei, brooklynie- 
tei ir Kastancijai Jankauskie
nei, oaklandietei:
Brangios Draugės:

Mes, susirinkusios išgirsti 
mūsų brangią viešnią d. Karo- 
sienę, ir R. Mizarą, atlikom 
gerą darbą — parinkom-paau- 
kavom kovotojų ir kare nu
kentėjusių, Lietuvos vaikų pun- 
deliams-dovanoms aukų, o po 
darbui susiėjom artimesnio su
sipažinimo arbatėlėn.

Kaip gaila, kad jūsų čia ne
buvo !

Linkime greit pasveikti, kad 
sekamame susiėjime jūs būtu
mėt su mumis ir mūsų darbas 
ir darbo džiaugsmas būtų pil
nas.

Draugiškai,
B. Zalogiutė, 
Ona V. Yakštis 
Frances Pakalniškienė 
Mrs. Kazakevich 
Mary Brown 
Agnes Blass 
Anna Kalwait
M. M. Kulikienė
R. Laukaitis 
K. Petlitzky 
K. Reklis 
Ona Papienė 
Eliz. Paškauskienė 
V. Balkus
A. Bimba 
J. Kosmach 
A. Stupur 
E. Kasmočienė 
O. Čepulienė 
J. Stankiitiene 
J. Augutienė 
A. Depsiene
N. Kanopa 
G. Wareson
A. Zablackienė 
Ona Cibulskienė 
Marė Yanches 
E. Granickas 
E. Kuchinskas 
Jasock
S. Sasna 
V. Tauras
Ks. B. Karosienė

Pereitą savaitę teko už
eiti pas merginas, Punde
lių Vajaus Komiteto nares. 
Paklausiau, kaip einasi 
pundelių vajus — siunti
mas dovanų lietuviams 
raudonarmiečiams ir lietu
vių vaikams Sovietų Sąjun
goj.

— Geriau suprasi, kada 
pamatysi, negu kad žodžiu 
aiškinčiau, — atsakė Fran
ces Pakalniškienė, fondo iž
dininkė. Ir padėjus darbus 
pradėjo atidenginėti pun
delių viršelius — vieno, ki
to, trečio.

—Gana, — tariau, pama
čiusi trečią iš eilės pundelį. 
Juose yra daug broliškos- 
seseriškos pagalbos, labai 
būtinų reikmenų Hitlerio 
gaujų nuskriaustiems ma
žiukams mūsų brolėnams- 
seserėnams, didvyriškų ko
votojų ir pabėgėlių nuo hit- 
lerizmo' vaikučiams, taipgi 
ir kovotojams raudonar
miečiams, kariaujantiems 
išlaisvinti Lietuvą ir ap
ginti žmoniją nuo fašizmo. 
Bet, čia yra daugiau, negu 
pagalbos, negu turto. Tuo
se pundeliuose yra meilė, 
stipri meilė laisvei ir už ją 
kovojantiems.

Štai skrynia pridėta, lau
kia išdėstymo pundeliuos- 
na, virš šimtas porų koji
nių ir daug pirštinių, vil
nonių, Bostono ir apylihkės 
lietuvių mezgėjų rankų 
darbas, šimtai kruopštaus 
darbo valandų.

Štai vėl mezgimo suma
nytojos brooklynietės O. 
Čepulienės ir jos draugo 
sudaryti net keli pundeliai. 
Vienuose randi jos pačios 
rankomis pasiūtas, skonin
gai ir praktiškai parinktų 
medžiagų suknytes mergai
tėms ir kitus drabužius. 
Kituose — reikmenys ka
riams.

Ten vėl brooklyniečio 
Jono Urbono žavingas ir 
turtingas pundelis mergai
tei. Ko jame nerasi? Nesi
gailėta lėšų, nesigailėta 
triūso parinkti, suderinti 
drabužiukus ir daiktelius, 
tarsi savo paties dukrytę 
kokion aukšton mokyklon 
ar svarbion atostogon būtų 
išrengęs. Apie viską pagal
vota, visko parūpinta, kad 
jai ilgoje kelionėje iki su
grįžimo į tėviškę ko nepri
trūktų. Kitas jo taip jau 
duosnus pundelis — karei
viui.

Tų pundelių daug, negi 
visus galiu išrokuoti. Kai 
kurie iš jų ne tiek labai 
turtingi, gal menkesnių iš
teklių žmonių sudaryti, bet 
su meile. Drabužiukai rū
pestingai parinkti, sude
rinti, švarutėliai sudėti. 
Taip ir matai, kaip su jais 
pasipuošę, krykštaudami 
džiaugsmu, švytruos vaiku
čiai. Ir kaip vyresnieji jų 
broliai ir-tėvai — raudon
armiečiai, kurie lyg sapne 
prisimena kaimyno ar dė
dės • išvykusius Amerikon 
prieš desėtką ar porą de- 
sėtkų metų Petrą, Marę, 
Joną, Agotą, gavę dovaną 
ir laiškelį trumpų linkėji
mų greitos pergalės ir iš
laisvinti Lietuvą, bandys 
prisiminti, ar nebus čia 

nuo dėdės Petro ar tetos 
Agotos.

Negalintieji dėl darbo 
sąlygų ar stokos išteklių 
sudaryti individuališkų 
pundelių, ant vietos paau
koja aukų rinkėjams ar 
stačiai komitetui atsiunčia 
savo auką pinigais, iš ku
rių užperkama skrynios 
reikmenų ir sudarytos į 
pundelius bus išdalytos lie
tuviams raudonarmiečiams 
ir vaikams, pridedant prie 
pundelių jų laišką arba pa
vardę su adresu.

Pundelių Vajaus Komite
to pirmininku yra Antanas 
Bimba, iždininke Frances 
Pakalniškienė, narėmis Be
atrice Kalakauskaitė, Anė 
V. Yakštienė, M. Sinkevi
čiūtė, L. Kavaliauskaitė.

Pirmieji pundeliai, sako 
komitetas, tikimasi pasiek
siant jų gavėjus jau birže
lio mėnesį, bet su tuomi va
jus nesibaigia. Jis dar tik 
pradeda įsisiūbuoti. Orga
nizacijos ir pavieniai nenu
ilstamai darbuojasi toliau, 
renka aukas ant sveikini
mo blankų ir siuva, mezga, 
perka, daro daiktus suda
rymui individuališkų pun
delių. Brooklyniete.

Apie Pergalės 
Darželius

■ I

DABAR YRA LAIKAS 
sodinti ankštinių pupelių 
(snap beans) sėklas. Sodi
nama nuo 1 iki 2 colių gi
lumo, viena nuo kitos 3 co
lių atstume, eilutėse, kurių 
vienos nuo kitos tolumas 
turi būti nuo 18 iki 24 co- 
lių.

Norint per visą sezoną 
turėti vis priaugančių pu
pelių, sodinkite po dalį kas 
dvi savaitės. Jas galima so
dinti net taip vėlai, kai lie
pos 15-tą. Vėliausios sėklos 
galima sodinti į tas pačias 
eiles, kuriose ankstybosios 
eilės išaugo ir jau nuskin
tos.

PASODINKITE TOMEI- 
ČIŲ DAIGUS DABAR, 
paliekant dviejų pėdų tuš
tumą (24 colius) tarp vie
no ir kito daigo ir 30 colių 
tarp eilučių. Pirma įsmeig- 
kite ramsčius. Lazdelės tu
ri būti ne storesnės pus
antro colio diametre ir ne 
aukštesnės 4 pėdų.

Daigams iškaskite duo
bes tokio gilumo, kad būtų 
galima įsodinti iki pat pir
mųjų lapų.

Saldieji kornai, squash, 
agurkai irgi jau galima so
dinti, jeigu jiem turite vie
tos.

NESKUBINKITE per 
anksti pasodinti lima beans, 
pipirus, dimi jonus (egg 
plants) ir muskmelon, ka
dangi jie yra labai trapūs ir 
reikalingi nuolatinės šilu
mos.

DABAR YRA LAIKAS 
PRARETINTI DAIGUS, 
kad liktų ne tankiau nuro
dyto tolumo viens nuo kito. 
Išraustyti (praretinant) 
daigai salotų, burokų, 
swiss chard ir kohl-rabi 
gali būti atsargiai perso
dinami turimom kur nors 
darže liuoson vieton.
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(Tąsa)

Paleidusi mano ranką, ji užsimerkė ir 
tyliai, tęsiamai ištarė:

— Tai apie tai kalba nešvarūs karei
viai!

— Jums reiktų pakeist butą, —rimtai 
patariau aš.

— Kodėl? <
— Įveiks jie jus.
Ji maloniai nusijuokė, paskui paklau

sė:
— Tu mokeis? Knygutes mėgsti skai

tyti?
— Neturiu laiko skaityti.
— Jeigu mėgtum, pakaktų laiko. —Na 

— dėkui!
Ji ištiesė man žiupsniu suglaustus pir

štus ii’ tarp jų sidabrinį pinigą, — buvo 
geda paimti šitą šaltą daiktą, bet aš ne
išdrįsau atsisakyti ir, išeidamas, padė
jau jį ant laiptų turėklų stulpelio.

Aš išsinešiau iš šios moteriškės gilų, 
man naują įspūdį; prieš mane lyg aušra 
prašvito, ir keletą dienų aš gyvenau 
džiaugsme, prisimindamas erdvų kamba
rį ir jame žydrią sukirpėją, panašią į an
gelą. Aplinkui visa buvo nepažįstamai 
gražu, puikus aukso spalvos kilimas gu
lėjo po jos kojomis, pro sidabrinių langų 
stiklus žiūrėjo, šildama prie jos, žiemos 
diena.

Man užėjo noras pasižiūrėti į ją dar 
kartą— kas būtų, kad aš nueičiau pas 
ją ir paprašyčiau knygutės?

Aš taip ir padariau ir vėl pamačiau 
ją toje pačioje vietoje, taipgi su knyga 
rankose, bet jos skruostas buvo apriš
tas kažkokia ruda skarele, paakys pati
nęs. Duodama man knygą su juodais ap
darais, ji neaiškiai kažin ką sumykė... 
Aš išėjau nuliūdęs, nešdamas knygą, pa
kvipusią kreozotu ir aniso lašais. Knygą 
aš paslėpiau pakraigėje, įvyniojęs ją į 
švarius marškinius ir popierį, bijodamas, 
kad šeimininkai neatimtų, nesugadintų 
jos.

Jie, išsiraašydami “Dirvą” del jos 
priedų ir premijų, neskaitydavo jos, bet, 
peržiūrėję paveikslėlius, sukraudavo į 
spintą miegamajame, o metų gale įriš- 

7 davo ir slėpdavo po lova, kur ’jau gu
lėjo „Vaizdingosios Apžvalgos” trys to
mai. Kai aš plaudavau grindis, purvinas 
vanduo patekėdavo po tomis knygomis. 
Šeimininkas išsirašydavo laikraštį — 
“Rusų Kurjerį” ir vakarais, skaitydamas 
jį, bardavosi:

— Velnias čia tegali suprasti, kam vi
sa tai jie rašo! Koks nuobodulys...

Šeštadienį, džiaustydamas pakraigėje 
skalbinius, aš atsiminiau apie knygą, pa
siėmiau ją; atsiverčiau ir perskaičiau pir- 
mąją eilutę: “Namai — kaip žmonės, 
kiekvienas turi savišką fizionomiją”. 
Tas nustebino mane savo teisybe, — aš 
ėmiau skaityti toliau, stovėdamas prie 
langelio, ir skaičiau, kol sustipau, o va
kare, kai šeimininkai išėjo cerkvėn, nu
sinešiau knygą virtuvėn ir paskendau 
gelsvuose, apčiurusiuose puslapiuose, pa
našiuose į rudens lapus; — jie lengvai 
nešė mane kitan gyveniman, prie naujų 
vardų ir santykių, rodydami man gerus 
didvyrius, niaurius piktadarius, nepana
šius į tuos žmones, kuriuos kasdien ma
tydavau. Tai buvo Ksavje-de-Montepeno 
romanas, ilgas, kaip visi jo .romanai, 
vaizduojąs daugybę žmonių, įvykių ir 
man nepažįstamą smarkų gyvenimą. Vis-, 
kas šitame romane buvo nuostabiai pa
prasta ir aišku, lyg kažkokia šviesa, tarp 
eilučių paslėpta, nušviestų gera ir bloga, 
padėdama mylėti ir nekęsti, versdama 
įtemptai sekti suspiestų į tirštą spiečių 
žmonių likimą. Tuoj kildavo atkaklus no
ras padėti šitam, sukliudyti anam, užsi
miršdavo, kad visas šitas netikėtai at
siskleidęs gyvenimas yra kiaurai knygi
nis; viskas užsimiršdavo kovos svyravi
muose, pranykdavo džiaugsmo jausme 
viename puslapyje, širdgėlos jausme ki
tame.

Aš taip įsivariau skaityman, kad, už
girdęs durų skambutį skambant, ne iš 

* karto atsigodžiau, kas skambina ir ko
dėl/ 7 v

Žvakė baigė sudegti, žvakidė tik rytą 
mano nuvalyta, buvo apvarvėjusi žvakė; 
aliejinės lempelės knatelis išslydęs ir už
gesęs. Aš ėmiau blaškytis po virtuvę, 
stengdamasis paslėpti savo nusikaltimo 
žymes, įkišau knygą į pakrosnį ir ėmiau 
taisyti lempelę. Iš kambarių atlėkė auk-

Apkurtai? Skambina!

. Aš puoliau daryti durų.
— Drybsojai? — šiurkščiai paklausė 

šeimininkas; jo pati, sunkiai, lipdama 
laiptais, skundėsi, kad aš ją sušaldęs, se
nute barėsi. Virtuvėje ji tuoj pamatė de
gančią žvakę ir ėmė kvosti mane, ką aš 
daręs.

Aš tylėjau, lyg iš kažin kokios aukštu
mos nukritęs ir susikūlęs, bijodamas, 
kad ji neatrastų knygos, o ji rėkė, kad 
aš sudeginsiąs namus. Atėjo šeimininkas 
su žmona vakarieniautų, senutė jiems 
skundė:

— Štai, žiūrėkite, visą žvakę sudegi
no ir namus sudegins...

Vakarieniaudami, jie visi keturiese 
piovė mane savo liežuviais, atsimindami 
visus mano tyčia ir netyčia papildytus 
nusidėjimus, grasindami mane pražū- 
siant, bet aš jau žinojau, kad visa tai 
jie kalba ne iš blogų ar gerų norų, o tik 
iš nuobodumo. Ir keista buvo matyti, ko
kie jie tušti ir juokingi, palyginus su 
knygos žmonėmis.

Štai jie pabaigė valgyti ir sutingę nu
ėjo gultų; senutė, sugaišinusi Dievą pik
tais nusiskundimais, užsikraustė ant 
krosnies ir nutilo. Tada aš atsikėliau, . 
išsitraukiau knygą iš pakrosnies, priė
jau prie lango; naktis buvo šviesi, mė
nulis žiurėjo tiesiog į langą, bet sunku 
buvo įžiūrėti smulkias raides. O skaityti 
buvo didžiausio noro. Paėmęs nuo lenty
nos varinį randelį, aš atmušiau su juo 
mėnulio šviesą į knygą—pasidarė dar 
blogiau, tamsiau. Tada aš užsikrausčiau 
ant suoliuko, į kampą prie šventųjų pa
veikslų, ėmiau skaityti stovėdamas, prie 
aliejinės lempelės šviesos, ir, nuvargęs, 
užmigau, sutūpęs ant suoliuko, o pabu
dau nuo senutės riksmo ir smūgių. Lai
kydama rankoje mano knygą, ji mušė 
mane su ja per pečius, piktai atmesda
ma savo rudą galvą, basa, vienmarškinė. 
Nuo plautų staugė Viktoras:

— Matuše, negirėkite! Gyvent negali
ma...

“Pražuvo knyga, suplėšys,” — maniau 
aš.

Rytą, begeriant arbatą, .mane teisė. 
Šeimininkas griežtai klausė:

—Kur gavai knygą?
Moterys rėkavo, viena kitą nutraukda- 

mos, Viktoras įtariamai uostė puslapius 
ir kalbėjo:

— Parfumais kvepia, kaip Dievą my
liu...

Sužinoję, kad knyga yra šventiko, jie 
visi dar kartą apžiūrėjo ją, stebėdamie
si ir piktindamiesi, kad šventikas skaito 
romanus, bet vis dėlto tas truputį juos 
nuramino, nors šeimininkas dar ilgai įti
kinėjo mane, kad skaityti— kenksminga 
ir pavojinga.

— Štai jie, skaitytojai, geležinkelį su
sprogdino, norėjo užmušti...

Šeimininkė piktai ir bailiai riktelėjo 
šeimininkui:

— Tu iš galvos išėjai! Ką tu jam pa
sakoji?

Aš nusinešiau Montepeną pas kareivį, 
išpasakojau jam reikalą, — Sidorovas 
paėmė knygą, tylom atidarė mažutę 
skrynelę, išėmė švarų rankšluostį ir, su
supęs juo romaną, paslėpė skrynelėje, 
pasakęs man:

— Neklausyk jų — ateik pas mane ir 
skaityk, aš niekam nesakysiu! 
atėjęs manęs nerastum, raktas 
šventojo paveikslo, atsidaryk 
ir skaityk...

Šeimininkų pažiūra į knygą 
pakėlė ją mano akyse ligi svarbios ir 
baisios paslapties aukščio. Tas, kad ka
žin kokie ten “skaitytojai” kažin kur su
sprogdino geležinkelį, norėdami kažin 
ką užmušti, manęs nesudomino, bet aš 
atsiminiau šventiko klausimą per išpa
žintį, gimnazisto skaitymą pogrindyje, 
Smuro žodžius apie “teisingas knygas” 
ir prisiminiau senelio pasakojimus apie 
parmazonus:

— O prie Palaimintojo karaliaus Alek
sandro bajorpalaikiai, išklydę iš kelio ir 
nukrypę į juodąsias knygas ir parmazo- 
niškumą, sumanė išdavikiškai atiduoti 
visą rusų tautą Rymo popiežiui, jėzuitui! 
Čia generolas Arakčejevas sugaudeliojo 
juos ir, nežiūrėdamas jų kilmės ir tar
nybos laipsnių, — visus į Sibirą, į kator
gą, ten jie ir supuvo...

Prisiminiau “umbrakulą, išmargintą 
žvaigždėmis,” “Gervazijų” ir išdidžius 
pašaipos žodžius:

(Bus daugiau)

Jiems Nepavyks Apgauti 
Pittsburghiečią

Prieš kiek laiko fašistuo- 
jančių elementų planai pa
sipinigauti iš Pittsburgh© lietu
vių neišdegė. Tai gegužės 16 
diena buvo sušaukta vėl kon
ferencija Lietuvių Komiteto 
Lietuvai Gelbėti, šaukė ją pri
sidengdami frazėmis, būk ir 
jiems rūpi gelbėti nuo karo 
nukentėjusius Lietuvos žmo
nes. Konferenciją šaukė šį 
kartą poniutės: Količienė, Pi- 
varįunienė ir Dargienė.

i Laiškus siuntinėjo ne visoms 
organizacijoms, vienok pasiun
tė ir Lietuvių Mokslo Draugi
jai. Draugija išrinko tris dele
gatus, būtent: P. Murmoką, 
Geo. Norkų ir J. Urboną.

Konferencijoj mandatų ko
misija išdavė raportą ir minė
tos draugijos delegatų neiš
šaukė, neminėjo vardų, tai ta
da J. Urbonas paprašė balso 
ir pasiteiravo, kodėl taip yra, 
nes draugijos susirinkimui bu
vo prisiųstas laiškas ir skaity
tas Nusirinkime gegužės 9 die
ną, ' išrinkta delegatai, kaip 
laiške buvo reikalauta.

Količienė atsakė, kad jos 
siuntė draugijai laišką todėl, 
kad ten ir jos vyras priklau
so ir draugija turi daug pini
gų, tai ir norėjo gauti pinigų, 
o delegatų nepaiso ir konfe
rencijai bei visuomenei nėra 
reikalo žinoti, kaip jos “šelps” 
Lietuvą.

Klausau, kad ir nuo North 
Side Moterų Kliubo delegatė 
E. K. Slekienė klausia, kodėl 
jų delegačių vardai neminėti. 
Tada Količienė ėmė rėkti, būk 
tos moterys Lietuvai “neprita
ria,” kad 1923 metais dalinę 
lapelius prieš ponų 
Lietuvoj, būk moterys 
kimos” 
kus.

Kaip 
šaukta

ir bliovė apie

valdžią 
“neišti- 
bolševi-

žinome, Dargi© su- 
konferencija, kovo 28 

dieną, nėjo pagal jo planą, tai 
matote, dabar Dargienė ir ki
tos ponios mano, kad jos su
tvers kokį tai “maišelį” ir ga
lės gauti pinigų iš Pittsburgh o 
lietuvių užlaikyjnui Smetonos 
ir jo visos šaikos, kuri nuo 
Lietuvos žmonių pabėgo ir 
Amerikon persikraustė.

Bet Pittsburgh© lietuviai ži
no, kas tie ponai yra. Mūsų 
žmonės turi jau daug patyri
mo iš praeities, kada visoki 
elementai, po priedanga “Lie
tuvos meilės” tuštino žmonių 
kišenes, rinkdami aukas, par
davinėdami visokius Šerus ir 
paskui tuos pinigus nunešė.

Kas liečia ponią Količienę, 
tai kam jau kalbėti apie “kai
lio mainymą,” tik ne jai. Juk 
ta pati Količienė dar neseniai

O jeigu 
kabo už 
skrynelę

iš karto

-b*.-.... .tua.

priklausė Literatūros Draugi
joj*, 33-čioj kuopbji ir tūlą lai
ka net buvo užemds Literatū
ros Draugijos 4-to apskričio 
sekretores vietą. Tada ji ir 
“ruskių” nebijojo, bet su J. 
Urbonu eidavo pas rusus į jų 
susirinkimus, 1510 Sarah St. 

i ir bendrai su rusais rengė pa
rengimus, piknikus, ir kol kas 

’gyva išliko. Juk tai ta pati 
! Količienė buvo išrinkta ir į 
Moterų Suvažiavimą, kuris 
įvyko Brooklyn©, rodosi, 1938 
metais ir parvažiavus didžiavo
si pažangiu judėjimu. O dabar 
jau šaukia apie kitų “kailio 
mainymą.”

žmonės, kurie darbininkiš
kai buvo ir yra nusistatę, kurie 
pirmiau ir dabar troško laisvą 
matyti Lietuvos liaudį, laisvus 
Lietuvos žmones, ir dabar tą 
daro, tai kailio nemaino, bet 
ponia Količienė, kuri pati iš
mainė savo kailį, kuriai pasi
darė nepakeliui su darbininkų 
judėjimu, dabar nori, kad tie 
patys darbininkai aukotų į jų 
“maišą” pinigus fašistų ir sme- 
tonininkų užlaikymui.

To iš Pittsburgh© lietuvių 
nesulaukti! Pittsburgh© lietu
viai žino, kad kiekvienas jų 
centas reikalingas yra Ameri
kos vyriausybės paramai, kaip 
tai, pirkimui bonusų, pagalbai 
Raudonojo Kryžiaus, pagalbai 
Amerikos talkininkių, kaip tai, 
Sovietų Sąjungos, Chinijos ir 
Anglijos, kurios visos išvien 
kovoja už mūsų visų laisvę. 
Ir Pittsburgh lietuviai nusitarė 
sukelti fondą, kad nupirkus 
viena ambulansa Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, o kitą 
Sovietų Sąjungoj kovojantiems 
lietuvių pulkams. Štai, kur yra 
tikras darbas, darbas kiekvie
no sąžiniško lietuvio, kuris yra
geras mūsų šalies rėmėjas, pa
triotas ir nori matyti laisvą 
Lietuvos liaudį. Tą darbą mes 
remsime ir karą laimėsime, o 
poniutės mūsų pinigų negaus.

Liet. Mokslo’
Draugystės Delegatas.

žinome, kad Lietuvoj liaudis 
gyvena baisiausi vargą, bet 
kol ji yra po žvėriškų hitle
rininkų priespauda, tai mes jai 
negalime dar pagelbėti. Bet 
ateis ta valanda, kada galėsi
me jai pagelbėti ir tą pada
rysime. šiandien mes galime 
padėti tiems lietuviams, kurie 
yra giliau pasitraukę į Sovietų 
Sąjungą, tiems tūkstančiams 
žmonių ir vaikučių, kurie pa
bėgo nuo nacių teroro, žino
ma, kad jie bėgdami nieko ne
galėjo išsivežti.

Todėl, kada kelias atsidarė, 
kuriuo Amerikos lietuviai gali
me jiems padėti, pagelbėti sa
vo broliams ir lietuviams vai
kučiams, padėti didvyriškai 
Raudonajai Armijai ir jos ei
lėse kovojantiems už mūsų vi
sų reikalus lietuvių pulkams, 
tai mes turime suteikti jiems 
tą pagalbą.

Dabar yra siunčiama punde
liai į Sovietų Sąjungą lietu
viams kovotojams ir jų vaiku
čiams. Taigi, ir mes, Hartfor
do lietuviai,' neatsilikime nuo 
tp prakilnaus darbo, šeštadie
nį, gegužės 29 dieną, Laisvės 
Choro svetainėje, 155 Hunger
ford St., yra rengiami šokiai 
su užkandžiais, nuo kurių vi
sas pelnas skiriamas dėl pa
siuntimo pundelių lietuviams, 
gyvenantiems giliau Sovietų 
Saąjungoje.

Prašome visus ir visas atsi
lankyti į šį taip labai svarbų 
parengimą. Pradžia 8 valan
dą vakare, įžangos tikietų kai
na 75 centai. Mes manome, 
kad visi suprantame šio pra
kilnaus tikslo svarbą ir nuo
širdžiai paremsime šį parengi
mą.

W. B., Rengimo Kom. Narys.

Montello, Mass.

Antanas K. Raila

Antanas K. Raila sveikina 
Montello Tautiško Namo Ben
drovę sezonui parko atidary
mo proga ir linki, kad šis tri
jų dienų parengimas puikiai 
pasisektų.

Raila tikisi piknike pasima
tyti su daug savo senų pažįs
tamų ir draugų.
Railos draugai 
taip pat nori 
Raila.

Aišku, jog* 
ir pažįstami

(May) 29, 30Taigi, gegužės 
ir 31 dd. bus gražus pasimaty
mas Tautiškame Parke. Taip
gi labai patogu su Railos visa 
šeima pasimatyti jų Įstaigoje.
National Cafe, 666 N. Main 
St., Montello, Mass.

Italija, sakoma, mobili
zuoja 1,500,000 armijos ap
sigynimui.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Hartford, Conn.
Labai Svarbus Parengimas
Penkių lietuvių draugysčių 

bendras komitetas ruošia pa
rengimą pagalbai lietuvių nuo 
karo nukentėjusių, tų, kurie 
yra pasitraukę nuo barbariš
kų hitlerininkų giliau į Sovie
tų Sąjungą.

Mes visi žinome, kaip So
vietų Sąjunga veda milžinišką 
apsigynimo karą, o tas padaro 
sunkų gyvenimą visų žmonių, 
gi ypatingai tų, kurie turėjo 
pasitraukti iš savo pirmiau gy
ventų vietų, jų tarpe, mūsų 
brolių, seserų ir tėvų. Visi mes

Dienraščio Laisves Naudai

PIKNIKAI
Didieji Lietuvių Piknikai Šiemet Bus

Liepos 4 July«

Klaščiaus Clinton Park
Betts ir Maspeth Ave., Maspeth, L. I.

Rengia Dienraščio Laisves Bendrovė

Bostono Apylinkės Atydai,

Liepos 18 July
KEISTUČIO PARK

EAST DEDHAM, MASS.

Rengia Bostono Apylinkės Lietuvių Pažangiųjų 
Organizacijų Apskričiai

BALTIMORE, MD

Didelis Visu Lietuviij

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

Naudai Dienraščio Laisvės
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ZILLIS VIETOJE

2902 Annapolis Road

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

šiame piknike turėsime įvairią žaislų, 
už kuriuos bus duodama dovanos

BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ

Taipgi muzika linksmai praleisti laiką
Kviečia Visus Rengimo Komisija.

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 41If
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Kongresmanai, Matyt, 
Bakuos Panaikint 
Rinkimų Taksus

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso atsto
vų rūmas 268 balsais prieš 
110 ištraukė iš taisyklių ko
misijos sumanymus, reika
laujančius panaikint tak
sus, kurie įvairiose pietinė
se valstijose imami iš pilie
čių už teisę dalyvauti rin
kimuose net į federalės val
džios įstaigas. Ta komisija 
stengėsi užgniaužt šiuos su
manymus ir neleist kongre
sui jų balsuoti.

Yra numatoma, jog kon
gresmanai nutars panaikint 
balsavimų taksus, bet atža
gareiviai iš pietinių valstijų 
tikisi, kad šie sumanymai 
būsią atmesti senate.

Pietinių valstijų politikie
riai tuos taksus palaiko, 
kad sulaikyt nuo dalyvavi
mo rinkimuose milionus 
negrų ir baltųjų beturčių, 
negalinčių užsimokėt\)alsa- 
vimo taksų.

‘Kongresmanai iš pietinių 
valstijų, karščiuodamiesi 
prieš bilius dėlei rinkimų 
taksų panaikinimo, rėkavo 
net, kad tai esą prez. Roo- 
sevelto žmonos ir Komunis
tų Partijos sekretoriaus 
Earlo Browderio sumany
mai.

Bombomis Sunaikino 
Penkis Italų Laivus

šiaur. Afrika, geg. 25.— 
Vakarykščiais savo žygiais 
Amerikos lakūnai nuskan
dino keturis Italijos laivus, 
susprogdino penktą ir pa
degė dar septynis ties Ita
lija ir jos salomis.

Partizanų Respublikos 
Užnugarėje Nacių

Washington. — Sovietų 
partizanai užnugarėje vo
kiečių linijų yra atkariavę 
nuo priešų skaitlingus plo
tus ir įsisteigę ten savo res- 
publikėles, kaip kad Ameri
kos Karo Žinių Įstaiga pa
duoda pranešimus iš pačių 
Vokietijos laikraščių.

Nacių laikraščiai rašo, 
kad partizanai ypač veikia 
prieš vokiečius Minsko, Go
melio, Briansko, Smolensko, 
Vitebsko srityse ir palei 
Berezinos, Dvinos, Pripetės 
ir Dniepro upes. Jie apsi
ginklavę naujoviškais gink
lais, turi radijo imtuvus ir 
perduotuvus ir veikia gru
pėmis po kelis tūkstančius 
kiekvienoje, su savo oficie- 
riais ir įvairiais specialis
tais.

Bridgeport, Conn.
Jau kelinta diena, kaip 

Bridgeporte rodoma filmą 
“Mission to Moscow.” Ji rodo
ma dviejuose teatruose — 
“WARNER” ir “MERITT.” 
Vakarais tiek lankytojų suei
na, kad reikia ilgai laukti ei
lėse, pakol gauni progą įeiti. 
Tai bus bene pirmutinė Ame
rikoje tokios rūšies filmą ir 
patartina kiekvienam ją pa
matyti. Su “Mission to Mos
cow” rodoma kita filmą “Hen
ry Aldridge Gets Glamour,”— 
pastaroji labai užinteresuojan- 
ti mokyklinio amžiaus jauni
mą.

Bridgeporte taipgi jau seno
kai rodoma filmos “Hangmen 
Also Die” ir “They Came to 
Blow up America,” — pasta
rosios irgi yra agitacinio pobū
džio. Naujesnė filmą neseniai 
pradėta rodyti vardu — “Des
peradoes.” Petras.

............ . ■ ' "" ——" ■ I

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINŲ - MOTERŲ
SCHRAFFT’S

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama linksmų, patikimų, 

inteligentiškų jaunų merginų atotl j 
mūsų štabą. Darbo sąlygos pas mus 
yra tokios, kad daugiau kaip tūkstan
tis m&8ų darbininkių yra su mumis 
virš 15 meti^. Žingeidūs darbai su už

tikrinta ateičia.

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškės, kurios 

myli veiklų darbą prie publikos; mūsų 
soda merginos yra žinomos savo gyvu
mu, gaivia išvaizda ir inteligentišku 
patarnavimu, suteikiamu Schrafft’s 
gerbiamiems kostumeriams; bendras ir 
sutartinas kooperatyvis darbas šian
dien darbą daro linksmu. Užvis ge
riausia, tai kartą jūs {stojate i mūsų 

štabą, jūsų progos pakilimui yra 
skaitlingos.

VALANDOS: 11 RYTO IKI 8 V. VAKARO

AR NUO 3 V. POPIET IKI VIDURNAKČIO

PARDAVĖJOS-MERGINOS

KEPĖJOS
ANKSTYVIOM VALANDOM

VIRĖJOS
REIKALINGOS MOTERYS, JDOMAUJAN- 
ČIOSI VIRIMU. PATYRUSIOS NAMIE AR 

RESTAURACIJOSE
GREITAS PAKILIMAS.

PUIKIAI IŠLAVINAME GERAM AMATUI.

INDŲ MAZGOTOJAI

VIRTUVĖS DARBININKAI
PILNAM LAIKUI AR LAIKE PIETŲ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
NEW YORK CITY

(130)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nuolatinis darbas; gera alga. 

Kreipkitės į Housekeeper 
HOTEL WOODSTOCK 
127 WEST 43rd STREET 

New York City 
_____________________________________________ (126) 

t

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų 

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
536 63rd St., Brooklyn, N. Y. 

(130)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

Gera alga, šeštadieniais uždara. 
Atdara sekmadieniais, dviguba alga. 

Patyrimo nereikia.
LEEF-SCHNIEBOLK CO.

306 Washington St., N. Y. C.
(126)

STALŲ PATARNAUTOJOS
White Mountain resort hotel. $10 j mėnesį. 

Kambarys ir valgis. Veltui uniformos. Karfė- 
riai į abi pusi. Puikios gyvenimo sąlygos. 
Kreipkitės į:

THE BALŠAM’S
630 5th Avė., N. Y. C.

(126)

STALŲ PATARNAUTOJOS— 
PATYRUSIOS

Geros darbo sąlygos. Gera alga. Kreipkitės 
11 iki 12 vai. arba nuo-2 iki 6 po piet. Mr. 
de Rozier, Hotel Dorset, 30 West 54th Street, 
New York City.

Lawrence, Mass.
Labai Svarbus Parengimas x
Lawrence ir apylinkės lie-r 

tuviai, kur jūs būsite gegužės 
29, 30 ir 31 dienomis, tai yra, 
pabaigoje savaitės ir Kapų 
Dienoje ? Ar žinote, kad tomis 
dienomis atsibus geriausia 
pramoga Maple Parke, tai 
yra, šeštadienį, sekmadienį ir 
pirmadienį?

Maple Parke bus puikus iš
važiavimas, kuris tęsis per tris 
dienas. Pavasario oras labai 
gražus, galėsite pakvėpuoti ty
ru oru, pasilinksminti, pašokti, 
su draugais ir draugėmis pasi
matyti, o bus ir skanių, kilbasų 
su kopūstais ir kitų namie ga
mintų valgių. Iš tikro, tokis iš
važiavimas, tai retas atsitiki
mas prie dabartinių aplinky
bių.

Taipgi, bus išleista $5 vertės 
karo bonų štampų, kuriuos ga
lės gauti tie, kurie giliukingi. 
Muzika grieš lietuviškus viso
kius šokius, tai iš visų pusių, 
parengimas bus labai geras. 
Visus ir visas kviečiame atsi
lankyti.

Maple Parko Komitetas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA
MERGINŲ

Patyrimas 
Nereikalingas

5 Dienų Savaitė

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

ROAMER COMPANY
233 FRANKLIN STREET

Corner Eagle
BROOKLYN, N. Y.
EVERGREEN 9-5850

(126)

PATYRUSIOS IR BE 
PATYRIMO

Reikalingos merginos svarbiem ci
viliam ir kariniam darbam. Gera 

alga ir darbo sąlygos. Bušų ir 
subway privažiuojama.

EAGLE PENCIL CO.
Employment Department

710 East 14th St., N. Y. C.
(126)

PERTAISYTOJOS
TIKTAI PATYRUSIOS 

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

TOWN & TRAVEL WEAR
PARK AVE., AT 50TH ST., N. Y. C.

(125)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

DIENOMS IR NAKTIMS. NUO 8 
IKI 4 P. M. IR NUO 4 IKI 12. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7th AVE. ir .51st ST., N.Y.C. 

NETELEFONUOKITE.
______________________________________ (125)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirs 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui, Kreipkitės i Housekeeper.

HOTEL DIXIE
250 West 43rd St., New York City

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS 
IR NAMŲ RUOŠAI VYRAI 

Geros algos, prielankios darbo sąlygos.
Kreipkitės nuo 9 iki 4 į Timekeeper.

Executive Housekeeper Miss 'Flanagan 
HOTEL ABBEY

149 W. 51st St. N. Y. C.
(127)

Knygų Apdarymui Darbininkės
MOTERYS

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO
Reikalingos linksmam darbui vienoje iš 

Amerikos seniausių knygų išdirbystėje. Geros 
algos, progos pakilimui. Viršlaikiai, jei no
rėsite, Patogiojo vietoje.

J. J. LITTLE & IVES CO.
435 E. 24th Street,

NEW YORK CITY
(126)

VIRTUVEI DARBININKIŲ
Reikia moterių dirbti virtuvėje ir 
prie daržovių. Geros darbo sąlygos.

KREIPKITĖS J CHEF
TOWERS HOTEL

25 Clark St., Brooklyn
(124)

MERGINOS
Reikalingos maisto pakavimo dirbtuvėje. 

Patyrimas nereikalingas. Gera alga su virš
laikiais.

VALK
601 W. 26th St., N.Y.C. (10 lubos)

(124)

MERGINOS-MOTERYS 18-40
PRADINĖ ALGA 50c Į VALANDĄ 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 
, Dabar dirbama 48 valandas į savaitę 

SVARBIOJE KARINĖJE PRAMONĖJE
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GRAŽI APYLINKĖ
ŠVARUS IR SVEIKAS DARBAS 

PRIE POPIERINIU PRODUKTŲ 
KITOS PROGOS

Sena įstaiga, augantis biznis su gera ateičia

ARKELL SAFETY 
BAG COMPANY

67 North 11th St., Brooklyn
Six Blocks from Bedford Ave. Sta. 

14th St. Line, BMT
(124)

OPERATOR
SINGER SEWING MACHINE 

SU MAŽU PATYRIMU
Taipgi be patyrimo įvairiems darbams. Vy

ras ar moteris. Nuolatinis darbas. Nėra per
traukų. Viršlaikiai.

M. MAISEL CO.
625 Kent Ave., (cor. Rodney St.), 

Brooklyn.
(127)

MOTERYS-VALYTOJOS
Nutf 25 iki 50 m., geroje sveikatoje, rei

kalingos ofisų valymui moderniškame pastate. 
Patyrimas nereikalingas. Patraukianti alga. 
Dulkios darbo sąlygos. 5’Xi dienų savaitė. 
Kreipkitės:

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

........... (126)
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REIKALINGOS MOTERYS

MERGINŲ-MOTERŲ
Amžiaus nuo 18 iki 45 metų

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
SVARBIOJE PRAMONĖJE

GERA PRADŽIAI ALGA
Galima uždirbti nuo $20 iki $30 į savaitę 

Nuolatinis Darbas—Greitas Pakilimas

OPPENHEIMER CASING CO.
430 Washington St., (arti Canal)

Westside
L (124)

INTELIGENTIŠKOS 
MOTERYS

DĖL 
SEKAMŲ POZICIJŲ 

RINGIU VYNIOJIMUI 
RINGIU UŽBAIGIMUI

SURINKIMUI
Puiki proga. Nuolatinis darbas.

Patyrimas Pageidaujamas
BET NEBŪTINAI REIKALINGA

Super Electric Products
1057 SUMMIT AVE., JERSEY CITY

(124)

MERGINOS-MOTERYS 
Iki 35 m. amžiaus

Lengvas, linksmas darbas. 5% dienų savaitė;
48 vai. $23.40 iki $26.00 į savaitę.

WRIGLEY BROS.
39 W. 19th St., New York City.

(125)

MERGINOS-MOTERYS
Reikia cocoa pauderio supilsty- 

mui ir pakavimui.
Pradžiai mokestis 47c vai.
Greitas pakilimas iki 51c.

Kreipkitės į Personnel Department
ROCKWOOD & CO.

PARK & WAVERLY AVĖS. 
BROOKLYN

(126)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
SCHRAFFT’S

PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA 
Duodama Valgis ir Uniformos

GERA ALGA 
LĖKŠČIŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI 
DIENĄ AR NAKTĮ

Taipgi Daliai Laiko
Nuo 6 vai. vakaro iki 1 vai. ryto 

6 vai. vakaro iki 12 vidurnakčio
. IR

PRIE STALŲ
(Patarnautojai)

Nuo 9 vai. vakaro iki 1 vai. ryto

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
New York City.

(130)

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
Reikia vyrų svarbiem civiliam ir 
kariniam darbam. Geros algos ir 

darbo sąlygos. Bušų ir subway 
privažiuojama.

EAGLE PENCIL CO.
Employment Department.

710 East 14th St., N. Y. C.
(126)

APVALYTOJAI
Reikia apvalytoji] dirbti dienomis, 52 vai. 

savaitė. Vai.: nuo 8:30 ryto iki 6:30 vakaro. 
Taipgi naktinių apvalytoji], nuo 10 P.M. iki 
7 A.M. Gera alga, nuolatinis darbas.

F. W. WOOLWORTH CO.
45 Church St. N. Y. C.

' ! ■ ' (126)

STALŲ PATARNĄuTOJAI-I’ATYRŲ
Geros darbo sąlygos. Gera alga. Kreipkitės 

nuo 11 iki 12 arba nuo 2 iki 6. Mr. de 
Rozier, Hotel Dorset, 30 West 54th Street, 
New York City.

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Patyrė išrinkti ir skaityti baltinius. 

Kreipkitės i Housekeeper
HOTEL WOODSTOCK 
12? WEST 43rd STREET, 

New York City
i (126)

VYRAI
(Stiprūs)

BENDRAM DARBUI
Pradedant mokestis 55c į vai.

Proga greitam pakilimui 
Kreipkitės į Personnel Dept.

ROCKWOOD & CO.
Park ir Waverly Avės

BROOKLYN, N. Y.
. ■ -.........  (12,6)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIEŠBUČIAM DARBININKAI 
BAGAŽŲ PORTERIAI 

Apvalytojai—ruošai vyrai 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS Į TIMEKEEPER 
HOTEL BARBIZON

140 E. 63 St., New York City
(130)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
PATYRŲ. VALANDOS NUO 8 IKI 
4:30. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7th AVE. ir 51st STREET, 

N. Y. C. NETELEFONUOKITE.
(125)

Pagelbininkai 
Dirbtuvėje 

CAREFUL CARPET CLEANING CO. 
13-06 43rd Ave., Long Island City, N. Y.

______________________________________ (125)

PAPRASTI DARBININKAI 
Generaliniam fabriko darbui. 

GILLIS & GEOGHEGAN 
HOIST CORP.

728 61st St., Brooklyn
(130)

PLASTIC MOULDERS
MES MOKAME JUMS 

MOKINANTIS 
INSULATION MFG. CO.

11 NEW YORK AVE., BROOKLYN
(125)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Kreipkitės į Housekeeper

TOWERS HOTEL
25 Clark Street, Brooklyn
_____________________________________________(124)

BALTINIŲ IŠDAVĖJAI
REIKALINGA STIPRIŲ VYRŲ, 
NESIBIJANČIŲ SUNKAUS DAR
BO. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7th AVE. ir 51st STREET, 

N. Y. C. NETELEFONUOKITE.
• : (125)

PAPRASTI darbininkai—maišų kilnojimui, 
miltinių produktų rūšies; proga patapti ma
šinų naudotojais. 48 valandų darbo savaitė, 
mokama už 52 valandas. Nuolatinis darbas, 
svarbioje pramonėje. Kreipkitės j Supt.

STEIN-DAVIES CO., 11-48 47th Road, 
Long Island City, N. Y.

(124)

BLOOMINGDALE’S
Naktiniai Apvalytojai

Mes turime vietų pasitikimiem 
vyram, sutinkantiem dirbti naktim 

aptvarkymo pareigom.
Valandos nuo 6 v. v. iki 2:45 rytais 

40 valandų, 5 dienų savaitė
Kreipkitės į Employment Ofisą

LEXINGTON AV. & 60th ST.
NEW YORK CITY

Vyrai dabar dirbanti apsigynimo 
pramonėse nesikreipkite.

(127)

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. Charlc.
(123)

APVALYTOJAI, visuomeninėje įstaigoje, 
12 mailių nuo New Yorko miesto. Alga ir 
užlaikymas. Kreipkitės: Elizabeth General 
Hospital, 925 East Jersey St., Elizabeth, N.J.

(126)

VYRAI-VALYTOJAI
Nuo 38 iki 50, geroje sveikatoje, reikalingi 

kaipo apvalytojai ir langų mazgotojai moder
niškame ofisų pastate. Patraukiančios algos. 
Puikios darbo sąlygos. 5% dienų savaitė. 
Kreipkitės:

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444 

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

(126)

VYRAI
(Stiprūs)

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius 

karinius darbus nebus 
priimami.

Kreipkitės į Employment ofisą 
Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien 

ALUMINUM COMPANY 
OF AMERICA

47-01 GRAND AVENUE 
MASPETH, L. I.

Imkite Grand St. gatvokarį nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklync 
arba imkite Grand St. gatvekarą nuo BMT 
Grand St. stoties, Brooklyne.

(125)

VYRAI IR MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
Patyrę ir ibe patyrimo
TAIPGI TOOLMAKERS

Pozicijos su ateičia
TALLER & COOPER

930 Newark Ave., Jersey City
(125)

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto* 

jus bus šviesus

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Atšaukiam pikniką. Liet. Am. Pi

liečių Kliubas buvo nutaręs ir net 
jau pradėjęs garsinti, kad geg. 30 d. 
bus gegužinis išvažiavimas, kaipo 
atidarymas Liet. Sąryšio daržo va
sariniam išvažiavimui. Bet pama
čius valdžios atsišaukimą taupyti 
gesą dėl pasekmingesnio karo lai
mėjimo, tuojaus Kliubo pirmininkas 
sušaukė Veikiančio Kom. narius, po 
trumpo pasikalbėjimo visi vienbal
siai pritarė taupyti gesą. Nutarta 
atsaukt pikniką. Vieton lauke, pa
rengimas įvyks pastogėje, Am. Pi
liečių Kliubo salėje. Gros muzika, 
taipgi broliai Gaubai skambins kata
rais. Įžangos nebus. Kurio norite 
prisidėt prie taupymo geso, ir link
smai praleisti laiką, prašome daly
vauti, — J. A. Pilkauskas, Kliubo 
Pim. (124-126)

MONTELLO, MASS.
Pirmas didelis piknikas, — rengia 

Liet. Taut. Namo Draugovė, Sava
me Parke, Keswick Rd., prie Win
ter St. Įvyks geg. 29, 30 ir 31 dd. 
šeštadienį, šokiai prasidės 8 v. v. 
Bus įvairių valgių, gėrimų. Tęsis iki 
vėlumos. Sekmadienį ir pirmadienį, 
piknikas prasidės 1 vai. dieną, tęsis 
iki vidurnakties. Bus šokių muzika 
ir šiaip turėsime įvairių žaislų. 
Kviečiame visus dalyvauti.

(124-126)

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho ir apylinkės Laisvų 

Kapinių apvaikščiojimas įvyks 30 
d. geg., Dekoracijos Dienoj. Pra
džia 1 vai. dieną. Turėsime kalbė
tojų, vietinių ir iš Scrantono. Kvie
čiame dalyvauti, aplankyti giminių 
ir draugų kapus, pagerbti mirusius. 
Kas norės galės nusipirkti sklypą 
kapinėse, bus proga šiame apvaikš- 
čiojime. Vajus prasidės su 30 d. ge
gužės ir tęsis iki 30 d. birželio. Ku
rie esate skolingi už sklypus ir as- 
sesmentus, prašome pasimokėti, nes 
jeigu metų bėgyje neužsimokėsite, 
tai po metų auga 6-tas nuošimtis; 
jei per penkis metus užvilksite ne
mokėjų duoklių, tai tuomet po 5 
metų jūsų nuosavybė pereina j Ka
pinių Bendrovės nuosavybę. Reika
lui esant telefonuokite: Central 
91988. Wilkes-Barre 34020. — Kvie
čiamo dalyvauti. — Valdyba.

(124-126)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. rengia vakarėlį, 

šeštadienį, geg. 29 d., Latožų salė
je, 1035 Caniff, arti Oakland, Va
karėlis bus įvairus. Turėsime už
kandžių ir gėrimų. Pradžia 8 v. v. 
Įžanga veltui. Širdingai kviečia vi
sus. — Kom. (124-126)
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NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAG G 2-5048

51
Ji

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda i§ šių 

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

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

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

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

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

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

VITAL HEALTH FOODS
46S LORIMER STREET BROOKLYN, N. T.

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 
85 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

Penkta* Piulapi*

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-8770 

...  ■ . ,.-=2

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*.
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i NewYortof^a^g Z1 him
LDS 3-čio Apskričio 

Piknikas Jau Čia

Rd., Union, N. J. 
dalyvauja Siety- 
Newark, N. J. ir 
iš Brooklyn, N. 
pasakys R. Mi-

na-

lai- 
pa-

Kviečiame Brooklyno ir apy
linkės lietuvius Į pirmą šio se
zono parengimą, kuris Įvyks 
30 d. gegužės (May), Old Ci
der Mill Grove, Burnett Ave. 
ir Vaux Flail 

Programoj 
no Choras iš 
Aido Choras 
Y. Prakalbą
žara, LDS prezidentas.

Šis parengimas svarbiausia 
rengiamas tam, kad sukelti 
kiek kapitalo duoklėms mūsų 
kariams, kurie yra Dėdės Ša
mo tarnyboje, — tai yra, LDS 
3-čio Apskričio tarimas palai
kyt karius organizacijos 
riais.

Na, žinoma visiems, kad 
kas jau pabūti tyrame ore,
silinksminti ir su draugais Jer
sey pasimatyti.

Bus užkandžių. Gera or
kestrą šokiams ir kiti pamar- 
ginimai.

Kviečia LDS 3-čias Apskritys.

KELRODIS: Hudson Tubes 
Į Newark, N. J., iš čia Spring
field Ave. bus 25. Važiuokite 
iki Irvington Center, iš čia 
Vaux Hall bus, išlipkite ant 
Burnett Ave. ir Vaux Hall 
Rd., eikite po kairei pusę blo
ko.

Pasilinksminta, Gauta 
Naujų Nariy

Pereito šešetadienio vaka
rą, Laisvės salėj, Įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos 1- 
mos kuopos balius, kuris, kai
po eilinis—be specialaus tiks
lo ir pavasario sezone Įvykęs 
—buvo vidutinis skaičiumi .da
lyvių. Atvykusieji, kaip atro
dė, smagiai pabaliavojo.

A. Bimbos pasidarbavimu 
gauta trys nauji nariai Į kuo
pą, taipgi kai kurie svečiai 
paaukojo ant blankų pasveiki
nimui Sovietų Sąjungos kovo
tojų. Rep.

Dejavimo dėl Kainų Kilimo 
Neužtenka, Reikia prieš 

Kainų Kėlimą Veikti
Kainos kilo ir kils, kaip per

spėjo mus darbo žmonių va
dai ir net kai kurie iš vyriau
sybės žymių žmonių, jeigu pa
tys darbo žmonės nesiims di
desnio, griežtesnio veikimo 
tuo klausimu.

Kainos turi būti atstumtos 
atgal Į pirmkarinę normą, bet 
to niekas nepadarys, jeigu 
žmonės patys griežtai neparei
kalaus.

Aptarimui kainų klausimo 
yra šaukiamas skubus specia
lia mitingas visų Kings County 
(Brooklyno) organizacijų at
stovų gegužės 27-tos vakarą, 
8:30 vai., viešbutyje St. Geor
ge, Brooklyne. Svarbu, kad čia 
būtų atstovautos ir lietuvių or
ganizacijos.

Ant Kiek Ištiesų Pakilo 
Mūsų Maisto Kainos

Iš Vytauto Bacevičiaus 
Koncerto

New Yorko^ seimininkės sa
ko, kad kainos) nepasiekiamai 
aukštai iškilo bėgiu pastarųjų 
poros metų. Reta kuri iš jų tą 
pakilimą rokuoja nuošimčiais, 
bet jos žino, kad išsinešus Į 
turgų doleris nebe tas, kokiu 
buvo prieš porą metų, nors ir 
tada pragyvenimas nebuvo per 
pigus.

Rokuojančios kainų pakilimą 
nuošimčiais argumentavo, kad 
vyriausybės Darbo Biuro sta
tist ikos-skaitl i nes neatitinka 
tikram pakilimui kainų, esan
čios pakilusios daug aukščiau 
paduodamų skaitlinėmis nuo
šimčių.

Pagal vyriausybės pareigūnų 
skaitlines ,maisto kainos paki
lusios apie 12 nuošimčių. Bet 
moterys argumentavo, .kad 50 
ir iki šimto nuošimčių, kas rei
škia, jog dolerio perkamoji ga
lia sumažėjo ant pusės arba ir 
daugiau ant kai kurių produk
tų.

Dabar Amerikos Darbo Fe
deracijos surinkti duomenys 
rodo, kad šeimininkės buvo 
teisingos. Raporto gamintojai 
paduoda kainas 1941 metų 
sausio mėnesio, kaip jos buvo 
skelbiamos krautuvių pasigar- 
sinimuose laikraščiuose ir sy
kiu paduoda, kokios kainos mo
kama šių metų gegužės mėne
sį. štai tos Įdomios skaitlinės. 
Gal jos neatitiks .kiekvienai su- 
siedijai ir krautuvei, nes, pa- 
vyzdin, ir šiandien už vienos ir 
tos pačios rūšies maisto svarą 
vienur ima daugiau, kitur ma
žiau. Bet jos atitiks didžiumai 
miesto dalių.

Kornų kenukas 20 uncijų bu
vo 8 ir pusė centų, dabar 12c.

Slyvų du svarai buvo 15c, 
dabar 36c.

puse

ir

3 ir

15c.,

veda
vcr-

kainų 
dolerio 
kalboj vadi- 
Ir tuo būdu 
šiandieniniai

American sūrio svaras buvo 
22, dabar 36c.

Taukų sv. buvo 8, dabar 18c.
Kiaušiniai, Wildm’e rūšies 

A, tuzinas buvo 29c, dabar 48c.
Lašinukų pusė svaro buvo 12 

ir pusė centų, dabar 23c.
Pork loin kepimui svaras bu

vo 17, dabar yra 37c.
Kapotos - maltos jautienos 

svaras buvo 19, dabar 32c.
Oranžių 10 buvo 12 ir 

centų, dabar 27c.
Burokų ryšuliukas buvo 

puse centų, dabar 10c.
Svogūnų du svarai buvo

pusė centų, dabar 8 ir pusė.
Bulvių 10 svarų buvo 

dabar 75c.
Kėlimas maisto 

prie numažinimo 
tės, kas raštiškoj 
narna infliacija, 
apvagiama no tik
mūsų uždarbiai, kurie vieniems 
menkai pakelti, o kitiems ir vi
sai nepakelti liko užšaldyti, bet 
atima galią gyventi ir tiems, 
kurie turėjo susitaupę šimtinę 
ar tūkstantinę kitą.

Daleiskim sau, jei 65 metų 
sulaukęs asmuo prieš porą me
tų būtų turėjęs susitaupęs 5 
tūkstančius dolerių ir apsiro- 
kavęs, kad jis gyvens gal ne 
daugiau 10 metų, būtų pasi
traukęs nuo pareigų pasilsėti, 
tikėdamasis turįs 
metu 
lerių 
noms 
iš jo

Pereitą sekmadienį, gegužės 
23 d., Apreiškimo parapijos 
svetainėje, Tarybininkai iš N. 
Gadynės turėjo surengę Vyt. 
Bacevičiui ir Aldonai Grigony- 
toi koncertą. To koncerto pro
gramos pildytojai, taigi ir bu
vo tik du—Bacevičius ir Gry- 
gonytė.

Kaip visuomet, taip ir Į šį 
koncertą, naujagadyniečiai ta
rybininkai sutraukė “mases,” 
—visai netoli poros šimtų pu
blikos, kuri grožėjosi pono Ba
cevičiaus muzikališkai me
niška programa, kuri, kaip 
paprastai, išpildyta gražiai.

Kažkaip skurdu darėsi paly
ginus matymą to paties Bace
vičiaus anais metais Carnegie 
Hall, didžiausioj šiame mieste 
meno tvirtovėje, apypilnėj pu
blikos, su dabartiniu, tarsi žir
go* iš balno išmestu riteriu, nu
mestu užmiesčio saliukėn ir 
ton pačion ne pilnom

Taip, tada buvo laikai, kada 
dabartiniai jo draugai buvo 
prispyrę jį, kaip tai primetę 
sklokiškų tarybininkų pravar
džiuojamiems “ubagams rus- 
kiams” — pažangiajai vienai 
srovei, su kurios draugiška tal
ka p. Bacevičius koncertavo ne 
vienoj ti.k Carnegie Hall, bet 
taip pat didžiosiose koncertų 
salėse daugelyje šalies didmies
čių, pasiekdamas net Pacifiką. 
O jei būtų norėjęs skambinti 
šimtui kitam publikos bile ku-

rioje salėje, tokių koncertų bū
tų surengta per sezoną desėt- 
kai, ne vienas.

Tačiau dabartiniams jo drau
gams atrodė, kad jeigu p. Ba
cevičius skambina- pažangie
siems, tai geriau, kad jis visai 
neskambintų, tad iš karto nie
kinimais, o paskiau prisigerini- 
mu dėjo pastangas ji sukom
promituoti lietuvių akyse. At
rodo, kad jie bus arti atsiekę 
savo, jeigu spręsti pagal šio 
koncerto pasekmes. Koncertas 
buvo garsinamas visoj sklokiš- 
kos - smetoniškos - klerikališkos 
trejybės spaudoj ir rengė New 
York o Lietuvių Taryba, 
sakosi 
tuvius, 
lietuvių

Kiek 
novenai
susirenka daugiau publikos, 
čia, trijų srovių rengtame kon
certe žymiam savo tautos mu
zikui sutraukta tik arti pora 
šimtų publikos. Kas nors blogo 
su tos tarybos meile savo tau
tiečiui muzikui ar su Įtaka ma
sėse. O gal su abi ėjom is?

Rep.

Great Neck, N. Y
Z. Bechis Mokosi Aviacijoj

Prieš kiek laiko Į armiją bu
vo pašauktas Povilo ir A. Be- 
chių sūnus Zenonas. Jaunuolis

kuri 
atstovaujanti visus lie- 
apart pažangiųjų. O 
čia gyvena tūkstančiai, 
man žinoma, paprastai 
vienoj toj parapijoj 

o

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rhelngold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

! KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkui

411 Grand St. Brooklyn
A

Zenonas Bechis

gerai žinomas ne vien Great 
Necke lietuviams, Brooklyne, 
bet ir plačiau. Jis būdamas 
civiliame gyvenime plačiai da
lyvavo lietuvių tarpe, kaip tai, 
yra nariu Literatūros Draugi
jos 72 kuopos, Liet. Darbinin
kų Susivienijimo 24 kuopos, 
nuo jaunų dienų su tėvais ir 
sesute dalyvavo Pirmyn Chore 
ir vargiai buvo kokis didesnis 
parengimas Brooklyne, kuria
me nebūtų Bechiai ir jų sūnus.

Povilas Bechis, tai yra, tė
vas mums pateikė 
jų apie sūnų, štai 
tėvo laiško:

informaci- 
ištrauka iš

išbuvo virš

Sveikintinas Žingsnis
Miesto policijos komisionie- 

rius Valentine šiomis dienomis 
patvarkė, kad vardai jaunu
čių Įtartų prasikaltime asme
nų arba ir jau tikrai žinomų 
prasikaltusių jaunuolių nebū
tų skelbiami spaudoje.

“Zenonas jau 
dviejų mėnesių armijoj ir jau 
užsitarnavo paaukštinimo, pa
keltas Į First Class Private. 
Dabar mokinasi orlaivininkys- 
tės technikinėj mokykloj. Jau
čiasi gerai ir yra užsiganėdi
nęs abelna armijos tarnyba.”

Reiškia, Zenonas visur ima
si energingai už darbo, kaip 
civiliame gyvenime, taip ir ka
rinėj tarnyboj. Linkime jam 
pasisekimo mokykloj ir tarny
boj, kad po to, kaip žmoni
ja nugalės bestijiškus hitleri
ninkus, kad Zenonas sveikas ir 
linksmas silgrĮštų pas savo tė
velius, sesutę, draugus ir prie- 
telius.

Draugas.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Y

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

Le VANDA

dešimties 
pragyvenimui po 500 do- 
metams. Bet maisto kai- 
.kita tiek pabrangus, jam 
taupmenų beliktų pragy

venimui tik penkiem metam— 
pusė jo taupmenų būtų iš jo iš
vogta pakeltomis kainomis.

Kas liečia senuką, tas liečia 
taupinantĮ pinigus pirkimui 
namo, biznio, auklėjimui ir 
mokslinimui šeimynos, ir tt. 
žodžiu, praverčia visų žmonių 
ekonominį 
suardo 
skyrus 
kainas 
viską Į

Prieš kainų kėlimą 
ganizuotai ir griežtai

USEFUL... PRACTICAL

sugrobti

Štai 
Presas

reikia or- 
kovoti.

gyvenimo pamatą, 
planus visų žmonių, iš- 
nedidelės grupės, kuri 
kelia tikslu 

savo rankas.

337 UNION. AVENUE 
brookiAn, n.y.

NIGHT—UAvemeyer 8-1158 
Te!. STagg 2-6788

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker w

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Ateikite pasimatyti su Glvials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Kavos (Red Circle) 1 svaras 
buvo 15 ir pusė centų, dabar 
24 centai.

Pieno aukštasis komikas bu
vo 6 ir pusė centų, dabar 10c. 
Peanut butter svaras buvo 15, 
dabar 30c.

LOVA
WAT CHM

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts j 

BROOKLYN
Gera! Patyrė Barberta!

$30.00 Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

ELIZABETH 17 jewel* . $247S

r St., Brooklyn

kainas.

Biznieriai, Skelbkites

t> mieste, 
s Ferdi-

mes duosime Jums 
yra nustatytos taip

AIR WARDEN 
)5 jewel* 

$29«

Kainų Administracija New 
Yorke paskyrė 102 liuosnorius 
kainų wardenus nariais Kari
nių Kainų ir Produktų, Padali
nimo Tarybų.

v., Liet. Am. Piliečių Kl. 
280 Union Avė., Brook- 
Nariai prašomi dalyvau- 
Nečiunskas, sekr.

(123-124)

■

Hr.

r. 
y

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
Žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- j 
krajavus' 
su ame-

Rei-
... ir 
tokio 

"dydžio, kokio pa-

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

sunkus pristatymas anglies.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

JONAS STOKES
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

l'rikoniškais. 
ikalui esant 
‘padidinu

F geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

i įtieki

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Susirinkimas.

Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus mėne
sinis susirinkimas jvyks gegužės 26 
d., 7:30 v. 
svetainėje, 
lyn, N. Y. 
ti. — Ch.

REIKALAVIMAI
Reikalinga knygvedės dirbti kriau

čių Sapoj. Pageidaujama, kad būtų 
lietuvaitė ir baigusi High School. 
Su alga susitaikysime ant vietos. 
Saukite telefonu: HE. 3-8232, arba 

I kreipkitės pas: George Diržis, 101 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

, (120-125)

Šokikė Pearl Primus (New Yorke) renka aukas anti
fašistams kovotojams gelbėti, esantiems Šiaurės Afrikos 
nelaisvių stovyklose ir kitur. Jais rūpinasi Anti-Fascist 
Refugee Komitetas, kurio ofisas yra New Yorl 
Nacijonalės Marininkų Unijos vice-prezidenl 
nand Smith atiduoda savo donj.

Laisvėje”

AAtUTAftY 
MHO 

$15.00

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stainr Ž-317S

30 Pienę 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

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




