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baudos bile asmenį, kuris 
šaukia bei kursto streiką 
arba duoda streikui para
mos dirbykloje paimtoje į 
valdžios rankas.

evakuotųjų buvo A. 
(Pivoša) tautininkų 

bendradarbis. Jis bu-

Tuojau prieš Hitlerio už
puolimą ant SSSR, tarybine 
vyriausybė evakuavo visą ei
lę tarybinės Lietuvos piliečių. 
Jie buvo evakuoti į SSSR gi
lumą. Dėl to tūli pro-naciško 
nusistatymo žmonės Ameriko
je kėlė didelį triukšmą. Girdi, 
Tarybų vyriausybė norinti “iš
naikinti lietuvių tautą...”

Tai buvo, žinoma, bjaurus 
melas. Kad taip buvo, pasisa
ko net patys tų melų skleidė
jai.

Paimkime vieną pavyzdėlį.

“krislai
Rašytojas A. Gricius

Maskvoje.
Triukšmas Buvo Tuščias.
Francūzai Susivienijo.
Gen. Charles de Gaulle.

Rašo R. MIZARA
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Gricius 
spaudos 
vo evakuotas su šeima.

Dabar štai, Amerika, ma
tyt, gavo A. Griciaus laišką, 
tik ne iš “baisiojo Sibiro,” bet 
iš... Maskvos.

Amerika praneša, kad abu 
Pivošai dirba ir, be to, jiems 
Tarybų vyriausybe dar teikia 
pašalpos, nes jie turi keturis 
vaikus.

Amerika padoriai pasielgtų, 
jei ji paskelbtų paties Gri- 
ciaus-Pivošos laišką, kurį jinai, 
matyt, yra gavusi. Gal tas 
laiškas užčiauptų burnas tū
liems rėksniams, dar vis tebe- 
burnojantiems prieš Tarybų 
Sąjungą.

Viena svarbiausiųjų žinių, 
paskelbtų pereitą savaitę, bu
vo iš Alžyro—žinia apie gene
rolų de Gaulle ir Giraud su
darymą Prancūzų Komiteto 
Tautiniam Išsilaisvinimui.

Tas parodė, kad kovojantie
ji francūzai pagaliau tapo ap- 
vienyti.
klauso
Charles

F
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Už tai nuopelnas pri- 
daugiausiai generolui 
de Gaullui.

Ne tik buvo sudarytas Pran
cūzų Komitetas Tautiniam Iš
silaisvinimui. Gen. de Gaulle 
pastangomis, pradėta apvalyti 
francūziškoji Afrika nuo viso
kių parsidavėlių, nuo nenau
dėlių, sufašistėjusių valdinin
kų.

Dabar gen. de Gaulle įtaka 
dar žymiau sustiprės, nepai
sant to fakto, kad tam tikri 
amerikiečių ir britų sluoksniai 
vis norėjo jį paneigti ir aukš
čiau pakelti generolą Giraud.

L^E’.

Pirmadienį birželio 7 dieną, 
didžiajame Madison Sq. Gar- 
dene, New Yorke, įvyks di
džiulis Negrų Laisvės Masinis 
Mitingas, —- Negro Freedom 
Rally.

Tai bene bus pirmas tokis 
negrų, tautos pasirodymas šita
me mieste. Į tąjį sąskridį kvie
čiami visi.

Generolas Charles de Gaul
le pumė 1890 m., lapkričio 22 
d. Pirmojo pasaulinio karo 
metu mūšiuose jis buvo sužeis
tas ir vėliau pateko į vokiečių 
nelaisvę.

1940 m., kai Hitlerio besti
jos teriojo Franc i ją, o fran
cūzai pardavikai prisilaižinėjo 
naciams okupantams, gen. 
Charles de Gaulle griežtai pa
sisakė, kad jis kovosiąs prieš 
užpuolikus, iki francūzų tau
ta bus laisva.

Kitais žodžiais, gen. de 
Gaulle tamsiausiomis francūzų 
tautai valandomis nenustojo 
vilties ir, pasitraukęs į Londo
ną, organizavo francūzus 
šventajai kovai dėl Francijos 
išlaisvinimo.

De Gaulle vardas šiandien 
visoje Francijoje gretinamas su 
Joana Arkiete. Su de Gaullu 
šiandien dirba tiek komunis
tai, tiek socijalistai, tiek libe
ralai, tiek nepartiniai francū
zai, — milijonai jų.

Kai tik Francijoje bus pa
daryta invazija — tie milijo
nai sukils ir kovos išvien prieš 
vieną bendrąjį neprietelių, vo
kiškąjį okupantą.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

John L. Lewis, Pabijojęs 
Kalėjimo, Atšaukė 

Mainierių Streiką
Washington. — Už 24 va

landų po to, kai prez. Roo
seveltas įsakė streikuojan- 
tiem mainieriam grįžti dar
ban šį pirmadienį, tai Mai
nierių Unijos politikos ko- 
m i t e t as, viešpautajamas 
John L. Lewis’o, nutarė pa
šaukt angliakasius darban 
šį pirmadienį. Paskui Le
wis “patarė” mainieriams

CIO Laivakroviy Unija 
Vadina Lewis? Išdaviku 

Ir Ašies Agentu
San Francisco, Calif. — 

Tarptautinės Laivakrovių 
Unijos, CIO, pirmininkas 
Harry Bridges, duodamas 
savo raportą unijos virši
ninkų susirinkimui, pava
dino Johną L. Lewisą savo 
krašto išdaviku už tai, jog
Lewis, kaipo Mainierių 

Unijos pirmininkas, jau du 
kartu iššaukė angliakasius 
streikan. Laivakrovių Uni
jos vadai uzgyrė Bridges 
raportą ir ragino, kad jį 
priimtų ateinantis šios uni
jos suvažiavimas.

Raportas, tarp kitko, sa
ko:

“John L. Lewis yra pats 
savaime gyva juoda niek- 
šystė Amerikos darbo žmo
nėms, vyrams ir moterims. 
Jis tapo sėkmingiausias fa
šistinių kraštų agentas dar
bininkų eilėse. Lewis turi 
būti visai atitvertas kaip 
nuo Amerikos Darbo Fede
racijos, taip ir nuo CIO u- 
nijų, kad jis savo politikie- 
riavimu ir gudragalviško- 
mis apgavystėmis negalėtų 
apkrėsti kitas mūsų dar
bininkų judėjimo dalis, kad 
darbininkai galėtų jį aiš
kiai matyti kaipo priešą.

“Lewis planavo streiką 
kaipo išdavystę ir pardavy- 
stę prieš savo krašto žmo
nes.”

Vyriausi Laivakrovių vir
šininkai nutarė, kad busi
masis unijos suvažiavimas 
atsišauktų į prez. Roose- 
veltą prašydamas panaikint 
generalio prokuroro Bid- 
dle’o įsakymą deportuot 
Bridgesą atgal į Australiją 
už tai, kad būk Bridges ka
daise priklausęs Komunistų 
Partijai, nebūdamas Ame
rikos piliečiu.

Masiniai Sovietų Oro 
Žygiai prieš Nacius
Maskva. — 520 sovietinių 

lėktuvų pleškino nacių 
traukinius ir abelnai kari
nius taikinius Oriole. Kitos 
Sovietų oro jėgos daugme- 
niškai atakavo nacių įren
gimus ir traukinius Brians- 
ke ir Karačeve.
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grįžt tą dieną į kasyklas.
Pirm Lewisui pašaukiant 

juos darban, vidaus reikalų 
sekretorius Ickes, valdiškas 
kasyklų vedėjas, vienu sta
čiu sakiniu storai priminė 
Lewisui, kad jis turėtų pa- 
tvarkyt angliakasiam grįžt 
ir dirbt.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė, kad jeigu neis darban 
manieriai, tai bus kariuo
menėn imami tie, kuriem 
karinė tarnyba buvo atidė
ta kaipo svarbios karui pra
monės darbininkam.

Šaukdamas angliakasius 
vėl darban, Lewis iš naujo 
smerkė Karinių Darbų Ta-1 
rybą. Iki šiol jis ignoravo 
šią valdinę įstaigą, atmes
damas visus jos pakvieti
mus į derybas.

Jeigu Lewis nebūtų at
šaukęs mainierių streiko, 
senatas tikrai užgirtų jau 
kongresmanų priimtą Con
nally - Smitho sumanymą. 
Šis sumanymas,;, tarp kitko, 
sako: Visos unijos turi 
klausyti Karinių Darbų Ta
rybos pakvietimų į derybas, 
o kas neklausys, tai galės 
būti nubaustas penkiais 
tūkstančiais dolerių arba 
vienais metais kalėjimo, ar
ba abejomis bausmėmis 
kartu.

Washingtone viešpatauja 
nuomonė, kad Lewis todėl 
atšaukė streiką, jog pabijo
jo kalėjimo.

Iki Birž. 20 Lewis Lei
džia Mainieriam Dirbt
Washington. — Prie tele

gramų, kuriomis John L. 
Eewis ir jo komiteto nariai 
pašaukė 530,000 streikavu
sių mainierių grįžt darban 
šį pirmadienį, jie pridūrė 
štai kokį apribojimą — 
“dirbti iki birželio (June) 
įimtinai.” Bet jau negrumo- 
ja panaujint streiką, jeigu 
iki tos dienos nebūtų paten
kinti unijos reikalavimai.

Unijos valdyba su pirmi
ninku Lewisu priekyje sa
ko, kad jie nenori kenkti 
karinėms Amerikos pastan
goms; tvirtina, kad dabar 
yra gatavai prigamintos an
glies daugiau, negu bet ka
da istorijoj, ir teigia, kad 
jau įvykę trumpi mainierių 
streikai neikiek nepakenkę 
kariniams fabrikams.

Unijos komitetas sako, 
kad jis jau nuo kovo 10 d. 
stengėsi padaryt naują su
tartį su kasyklų savinin
kais, bet jie atkakliai atsi
sakė skaitytis su mainierių 
reikalavimais. Unijos komi
tetas pareiškia, jog “mai- 
nieriai nori tik teisingo at
lyginimo, kad galėtų ekono
miniai susilygint su kitais 
amerikiečiais.”
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NAUJUOJU ARGENTINOS 
PREZIDENTU TAPO 

GEN. A. RAWSON

Kongresmanai Priėmė Aštrų 
Sumanymą prieš Streikus 

Ir Darbininkų Unijas
Buenos Aires, Argentina. 

— Generolo Arturo Rawso
no vadovaujamas kariuo
menės sukilimas per vieną 
dieną nuvertė Argentinos 
prezidento Ramono S. Cas
tillo valdžią, ir generolas 
Rawson praeitą šeštadienį 
tapo naujuoju tos respubli
kos prezidentu.

Senasis prezidentas Cas
tillo buvo pabėgęs nedideliu 
kariniu laivu su keliais ar
timais sau ministeriais į U- 
ruguayaus respublikos van
denis, bet ant rytojaus su
grįžo ir pasidavė naujajai 
valdžiai, paskelbdamas, kad 
jis pasitraukia iš preziden
to vietos. Tuomet Castillo 
tapo paliuosuotas, bet du jo 
ministerial, M. Culaciati ir 
Videla, tebelaikomi kalėji
me. Kiti Castillo ministe
rial, kurie buvo išlėkę į U- 
ruguayų, taip pat sugrįžo.

Per susikirtimus, darant 
perversmą, liko nukauta 
apie 50 kareivių iš abiejų 
pusių. Bet faktinai visa ar
mija ir laivynas tuojaus 
perėjo į sukilėlių pusę.

Argentinos vice-preziden- 
tu ir laivyno ministerių ta
po admirolas Benito S. Su- 
eyro, o karo ministerių — 
generolas Pedro Ramirez, 
buvęs Castillo karo minis- 
teris.

Adm. Sueyro ir gen. Ra
mirez buvo svarbiausi po 
generolo Rawsono sukilimo 
vadai. Tai jie trys ir sudaro 
dabartinį valdantįjį komi
tetą. Naujasis prezidentas, 
generolas Rawson, tačiaus, 
pareiškė, jog šalis valdysis 
pagal, Argentinos respubli
kos konstituciją. Jo minis
terių kabinete tėra tik du 
civiliai žmonės, o visi kiti 
kariškiai.

LIETUVIŲ DAINA IR MUZI
KA SOVIETUOSE

Maskva. — Žymus rašy
tojas Jonas Šimkus praneša 
apie lietuvių dainų ir muzi
kos auklėjimą Tarybų Są
jungoje:

Senoviniame Perejaslav- 
lio mieste, Rusijos laivyno 
gimtinėje, dabar lavinasi 
lietuvių dainų, šokių ir mu
zikos ansamblis. Neseniai 
Tarybų Lietuvos valdžios 
nariai — J. Paleckis, M. 
Gedvilas, A. Sniečkus, K. 
Preikšas — ir poetas Liu
das Gira atvyko į Perejas- 
lavlį, kad susipažint su an
samblio veikla.

Ansamblis ruošiasi bent 
kelis kartus vaidinti Mas
kvoje.

Lietuvių dziazzo orkes
tras su solistu Romanu Ma
ri j ošium dabar koncertuo
ja Jaroslavlyje, Kostromo
je, Gorkij ir kituose mies-
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NAUJOJI VALDŽIA DAR 
NEPASKELBĖ UŽSIENI
NĖS SAVO POLITIKOS
Nors generolo Rawsono 

valdžia dar nepareiškė, ko
kią politiką ji ves linkui ka
ro tarp Jungtinių Tautų ir 
fašistų Ašies, tačiaus, yra 
nurodymų, jog šiuo tarpu 
Argentinos vyriausybė lai
kysis palankaus talkinin
kam bepusiškumo. ir pritars 
bendradarbiavimui su kito
mis Amerikos žemyno res
publikomis.

Prie prez. Castillo Argen
tina buvo vienintelis Pietų 
Amerikos kraštas palaikąs 
diplomatinius ryšius su Vo
kietija, Japonija ir Italija. 
Castillo valdžia leido pla
čiai' veikti fašistų Ašies 
agentams ir įvedė kaririės 
apgulos stovį šalyje, kad 
nuslopint • bet kokius žmo
nių pasisakymus bei išstoji
mus prieš Ašį.

Argentinos Perversmo 
Atbalsiai

Maskva. — Sovietų spau
da plačiai rašė apie sukili
mą, per kurį nuverstas A- 
šies pataikūnas, Argentinos 
prezidentas Castillo, kuris 
manė, kad Hitleris' laimė
siąs karą.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybės nariai 
tikisi patraukt naująją Ar
gentinos valdžią talkon 
prieš fašistų Ašį.

London. — Anglijos val
džia patenkinta įvykusiu 
Argentinoje perversmu.

Berlyno ir Japonijos ra
dijai skelbė, kad tai, girdi, 
Jungtinės Valstijos sukurs
tė ^sukilimą nuverst Argen
tinos prez. Castillo valdžią.

tuose, taip pat lietuviškuo
se Raudonosios Armijos at
sarginių junginiuose.

Ansamblio choras susida
ro iš 80 dainininkų, kuriem 
vadovauja Žiedūnas. Šis 
choras jau turėjo gana ge
ro pasisekimo, dainuoda
mas liaudies dainas ir lie
tuvių kompozitorių kūri
nius. Jis gali lenktyniuoti 
su geriausiais lietuvių cho
rais.

Šokikų grupė, diriguoja
ma Kazlauskaitės, šoks lie
tuvių liaudies šokius. . Mu
ziką patieks stygų orkes- , 
tras, turįs 45 narius ir va
dovaujamas K. Nieko.

Ansamblis taipgi turi 
dramos grupę, vadovauja
mą Kymontaitės - Januške
vičienės ir Macevičiaus.

Artistai Jurkūnas ir Žu-
(Tąsa 5 pusi.)

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas birž. 4 d. pri
ėmė griežtą sumanymą 
prieš streikus ir darbo uni
jas. Už šį bilių balsavo 231, 
o prieš z— 141.

Prezidento Roosevelto 
valdžia buvo priešinga su
manymui tokio įstatymo 
prieš streikierius ir unijis- 
tus. Bet Johno L. Lewis’o 
antrasis mainierių streikas 
suteikė priekabę ir paaksti- 
nimą republikonams ir at
žagareiviams demokratams 
iš pietinių valstijų susimo- 
bilizuoti ir pervaryti šį ža
lingą bilių. Daugelis kong
resmanų, kurie dar pirm sa
vaitės balsavo prieš panašų 
Connally - Smitho pasimo- 
jimą, dabar jau atidavė sa
vo balsus šiam sumanymui 
prieš darbininkus.

Už tokį bilių dabar balsa
vo 131-nas republikonas ir 
100 demokratų kongresma
nų.

KĄ BILIUS SIŪLO
Kongresmanų priimtas 

ir jau senatui pervestas 
Smitho - Harnesso suma
nymas štai ką siūlo:

Rengdamiesi streikuoti 
darbininkai turi 30 dienų iš 
anksto apie tai pranešti ati
tinkamoms valdžios įstai
goms. Streikas paskui ga
lėtų būti paskelbtas tik to
kiame atsitikime, jeigu dar
bininkai per slapus balsa
vimus nutartų streikuoti.

Uždraust darbo unijoms 
duoti pinigų bet kokiem po
litiniam tikslam (taigi ir 
paramai darbininkam tin
kamų kandidatų rinkimuose 
į valdžios vietas).

Visos darbo unijos turi 
susiregistruoti Nacionaleje 
Darbo Santykių Taryboje 
ir duoti jai smulkmeniškas 
finansines savo pajamų ir 
išlaidų apyskaitas.

Vieniams metams suspen- 
duot unijų teises turimas 
pagal Šalies Darbo Santy
kių Įstatymą ir pagal Nor- 
riso - LaGuardijos Aktą, 
jeigu jos paskelbtų streiką 
be slapto savo narių nubal- 
savimo arba nelaukdamos 

30 dienų kaipo “atsivėdini- 
mo” laikotarpio.

Didžiosios unijos gali būti 
baudžiamos už savo skyrių- 
lokalų bei pavienių narių 
veiksmus.

Bausti iki vienų metų ka
lėjimo ir $5,000 piniginės

Amerikiečiai Sužalojo 
4 Italijos Karo Laivus

šiaur. Afrika. — Ameri
kos bombanešiai pavojingai 
sužalojo tris Italijos karo 
didlaivius, vieną šarvuotlai-. 
vį ir vieną prekinį laivą, 
kuriuos užklupo Spezios uo
ste, šiaurinėje Italijoje. •

Rooseveltas Sako, Jog 
Stalinas Sutinka Su

Jo Pasiūlymais
PrezWashington.

Rooseveltas, besikalbant su 
laikraštininkais, sakė, jog 
yra puiįd sutartinė tarp So
vietų premjero Stalino ir 
jo paties. Suprantama, kad 
Stalinas priėmė prez. Roo- 
sevelto pasiūlymus, padary
tus slaptame prezidento lai
ške, kurį nugabeno Stalinui- 
asmeninis prezidento pa
siuntinys Joseph E. Davies.

Slaptą Stalino atsakymo 
laišką Davies pargabeno 
prez. Rooseveltui praeitą 
ketvirtadienį.
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Gandai Apie Greit; 
Įsiveržimą Europon

šiaur. Afrika. — Anglijos 
premjeras Churchillas iš 
Washingtono nuskrido su 
Amerikos armijos štabo 
galva gen. Marshallu į 
Šiaurių Afriką ir kartu su 
talkininkų komandierium 
gen. Eisenhoweriu ir Angli
jos karo štabo galva išdirbo 
planus veiksmam prieš fa
šistų Ašį Europoj.

London.—Sugrįžęs prem
jeras Churchillas turėjo il
gą slaptą pasitarimą su sa
vo ministerių kabinetu.

Pasklido ,girdai Anglijoj 
ir kituose kraštuose apie 
spėjamą greitą talkininkų 
įsiveržimą į Europos žemy 
ną prieš hitlerininkus.

Hitlerio Laikraštis
Garbina J. L. Lewisą

Stockholm, šved. — čia 
gautas Hitlerio laikraštis 
“Voelkischer Beobach- 

ter” aprašo John L. Le- 
wiso, Mainierių Unijos 
pirmininko gyvenimą, ir 
labai giria Lewisą. Tas 
nacių laikraštis vadina 

Lewisą “vyru, kuris ma
to Jungtinėms Valstijoms 
didžiausią nelaimę iš susi* 
dėjimo su Anglija.”

“Voelkischer Beobach* 
ter” piešia Lewisą kaip 
Amerikos darbininkų “tik
rąjį draugą,” o dergia 
prezidentą Rooseveltą, ap
šaukdamas jį “darbinin
kų priešu.” šis hitlerinin

kų laikraštis rašo, kad 
manierių vadas Lewis tai, 
esą, “toliau numatąs žmo
gus, negu kiti gali įžiūrė
ti”.
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Priešo Pasiryžimas
Nereikia pamiršti, kad mes turime 

reikalą su atkakliausiu priešu. Ne tik 
vokiečiai, bet ir japonai pasirodė di
džiausi pasiryžėliai, atkakliausiai laikosi 
kovos lauke. Tokį pavyzdį jie davė ant 
Attu salos. Mūsų karo vadai paskelbė 
įdomų raportą. Viso labo tik keturi ja
ponai paimta nelaisvėn, o užmušta, su
naikinta 1,500! Tai beveik negirdėta 
proporcija tarpe žuvusių ir nelaisvėn 
paimtų. Tai įrodymas, kad šį priešą ga
lima tik sunaikinti, bet negalima tikėtis 
tuo tarpu jo eilių pakrikimo ir pasidavi
mo karo nelaisvėn.

Sakome, “tuo tarpu.” Negalima tikė
ti, kad visuose atsitikimuose ir visuomet 
japonai šitaip atkakliai ir pasiryžusiai 
laikysis. Aišku, kad kai jiems bus už
duotas smūgis po smūgio, kai karo ei
goje jų jėgos pavargs ir išsisems, prasi
dės krikimas ir pasidavimas.

Tokį pavyzdį jau davė vokiečiai. Pra
džioje karo juos nelaisvėn paimti buvo 
beveik negalima. Raudonoji Armija tu
rėjo visus išnaikinti, nušluoti. Bet ka
rui einant, gavus smūgį po smūgio, Hit
lerio armijų dvasinis nusiteikimas gero
kai pasikeitė. Pereitos žiemos mūšiuose 
jau desėtkai tūkstančių vokiečių pasida
vė karo nelaisvėn. Vienam Stalingrade 
jų ilgiausios eilės buvo paimta nelaisvėn. 
Arba Afrikoje. Kai buvo užduotas skau
dus smūgis, vokiečiai it' italai pasidavė 
nelaisvėn. Ten priešų nelaisvėn paimta 
arti dviejų šimtų tūkstančių!

To paties reikia tikėtis ir iš japonų. 
Bet kol kas jų moralė tebėra nepalaužta 
— geriau guldo galvą už Tokio plėšikus, 
negu pasiduoda karo . nelaisvėn.

Mainierių Dilema
Be galo sunkioj ir kritiškoje padėtyje 

atsidūrė Amerikos mainieriai. Jie dabar 
turi pasirinkti vieną iš dviejų: klausyti 
John L. Lewiso, ar prezidento Roosevel- 
to, kaipo prezidento ir vyriausio koman- 
dieriaus. Prie tos kritiškos padėties pri
vedė juos netikusi Lewiso politika.

Mainieriai dabar streikuoja, nedirba. 
Daugumoje kasyklos uždarytos. War 
Labor Board atsisako jų reikalą svarsty
ti, kol eina streikas. Prezidentas atsi
šaukė į mainierius ir įsakė jiems grįžti 
į darbą su birželio 7 diena. Bet unijos 
vadovybė nieko nesako. Mainieriai nori 
būti ištikimi unijai, nenori eiti prieš jos 
taisykles ir tradicijas. Jie nori laimėti 
savo reikalavimus, tai yra, dviejų dole
rių algų pakėlimą ir kitus pagerinimus.

Mainierių reikalavimai teisingi. Jiems 
simpatizuoja visi darbininkai. Bet mes 
esame įsitikinę, kad už tuos reikalavi
mus reikia ir galima kovoti kitomis prie
monėmis. Streiko priemonė karo metu 
yra pavojinga—pavojinga patiems dar
bininkams ir visam kraštui. Iš suirutės, 
iŠ darbo sustabdymo, iš sudemoralizavi- 
mo karo gamybos Amerikoje, juk, 
džiaugiasi mirtinasis žmonijos priešas. 
To negali nesuprasti mainieriai — mai
nieriai, kurie myli savo kraštą, myli sa
vo sūnus armijoje, visuomet pasižymė
ję kovoje prieš reakciją ir priespaudą.

Jie taipgi myli savo uniją. Tai natū
ralu. Unija yra jų stiprybė. Jie turi ją 
saugoti ir dėl jos budėti.

Bet kaip dabar dalykai stovi, tai atro
do, jog ir mainierių unijos likimas ir 
ateitis priklauso nuo jų žygio. Jeigu ne
būtų valdžios paklausyta, jeigu valdžia 
būtų privesta prie to, jog turėtų griebtis 
griežtų priemonių streiko užbaigimui, 
jeigu patys mainieriai savanoriai nepa
klausytų prezidento įsakymo, tai ir uni
ja atsidurtų didelėje krizėje. Jau dabar 
reakcinis elementas kongrese siunta ne 

tik prieš mainierius, bet prieš visas dar
bo unijas, prieš visus organizuotus dar
bininkus. Rooseveltas ir jo artimi žmo
nės kovoja, kad padėjus darbininkams, 
kad nepraleidus Kongrese biliaus prieš 
organizuotus darbininkus. Vadinasi, 
.prezidentas vėlina darbininkams gero. 
Jis savo įsakyfrie nereikalauja, kad mai
nieriai atsižadėtų unijos. Jis yra daug 
kartų pabrėžęs, jog jis gerbia mainierių 
uniją ir nevelina jai blogo. Bet unijos 
vadas Lewis yra taip griežtai, taip įžū
liai nusistatęs prieš Rooseveltą ir jo ad
ministraciją, jog tartum tyčia jis nori 
net ir karo pastangoms pakenkti, nori 
užduoti smūgį Rboseveltui, nori sukurs
tyti visuomenę prieš jo vadovybę šalyje. 
Todėl sunku su Lewisu susikalbėti. Jis 
nenori su valdžia kooperuoti. Tą aiškiai 
mato visa Amerika.

Iš kitos pusės, dalis anglies kompani
jų taip pat nenori taikos pramonėje, no
ri tyčia priešintis ir kiršinti mainierius 
ir valdžią, nori pakenkti karo reikalui. 
Ir taip susikirtimas eina.

Rooseveltas sako, kad War Labor 
Board tuojau atkreips dėmesį į mainie
rių unijos reikalavimus ir stengsis tarpe 
mainierių ir kompanijų padaryti naują 
sutartį, kaip greitai mainieriai sugrįš į 
darbą. Reikia juomi pasitikėti.

Kasyklos yra paimtos valdžios globon. 
Todėl streikas eina prieš valdžią — tą 
valdžią, kuri seniai įrodė organizuotiems 
darbininkams simpatijų ir kuriai tenka 
vadovauti kraštui didžiojo karo metu.

Gerovė mainierių unijos, gerovė šalies, 
gerovė žmonijos reikalauja, kad šis mai
nierių streikas baigtųsi' kuogreičiausia.

Pastaba: Šį editorialą dedant laikraš- 
tin, atėjo maloni žinia, kad mainierių 
unijos Policy Committee nutarė raginti 
mainierius paklausyti prezidento ir grįž
ti į darbą pirmadienį. Vadinasi, streikas 
pasibaigia!

• *1 ‘ ------ r- - ,

O Visgi Turtingieji Laimi
Pagaliau abudu Kongreso butai priė

mė “pay-as-you-go” taksų planą. Pagal 
tą planą, pereitų metų taksai dovanoja
mi visai tiems, kurie turi mokėti arba 
mokėjo nedaugiau kaip 50 dolerių. Gi 
turčiams dovanojama 75 nuoš. taksų, tai 
yra, jie pereitų metų taksų turi sumokė
ti tiktai 25 nuoš. ,

Pirmiau šioje vietoje esame kalbėję 
apie visą šį taksavimo planą. Jis mums 
nepatinka. Jam priešingas Rooseveltas 
ir visa administracija. Jam priešingi or
ganizuoti darbininkai. Prieš tokį planą 
yra pasisakę Amerikos Darbo Federaci
ja, C. I. O. ir Geležinkeliečių Brolijos.

Tas dovanojimo biznis patarnaus tik
tai turtingiesiems. Jie turi sutaupę ir 
pasidėję pinigus taksam pamokėti. To
kia yra procedūra visose kompanijose, 
korporacijose ir firmose. Dabar tų ati
dėtų, sutaupytų pinigų 75 nuoš. tuojau 
pereina į turčių kišenių, vietoje eiti į 
valdžios iždą.

Gerai, kad bandoma pereiti ant nąujo 
taksų mokėjimo plano, tai yra, kad tak
sai būtų mokami tais pačiais metais, at- 
rokuojami iš algų bei uždarbių. Sulau
kus kitų metų nereikės rūpintis, kaip ir 
iš kur sugraibyti taksų užmokėjimui. 
Bet jokio dovanojimo neturėtų būti tur
čiams. Jie turi pinigų. Už 1942 metus 
jie turi užsimokėti taksus pilnai.

Ką prezidentas pasakys apie šitą Kon
greso planą, sunku dabar pasakyti. Jis 
galėtų tą bilių atmesti-vetuoti. Bet ar 
taip jis pasielgs, tik ateitis turės paro
dyti.

Kas Ką Rašo ir Sako
TAI MAT, KAIP!

Brooklyniškė Amerika ci
tuoja Laisvės koresponden
to raštą apie josios, Ame
rikos, pavasarinį koncertą. 
Mūsų korespondentas, kaip 
žinia, koncerto programos 
dalyvius aprašė objektyviai, 
nesivadovaudamas sriovi- 
niais sumetimais.

Bet pati Amerika ir kiti 
“tarybininkiški” Brookly- 
no laikraščiai Laisvės kon
certus bando ignoruoti. O 
jei kuris kai kada parašo 
ką, — parašo išvirkščiai.

Tie redaktoriai turbūt 
mano, kad, taip darydami, 
jie gražiai “pasitarnauja 
tautai.”

Nieko toliau nuo tiesos: 
jie tik pasirodo, kad jiems 
teisybė nerūpi. Dėl to lie
tuvių visuomenė su jais 
rimtai nesiskaito ir visi, 
trokštą sužinoti tiesą, grie
biasi už Laisvės.

Panašiai buvo ir su Šv. 
Jurgio Lietuvių Draugystės 
auksinio jubilėjaus minėji
mu.

VISADA BUVO DRAU
GIŠKA RUSIJAI...

Vytautas Sirvydas para
šė, o brooklyniškė Amerika 
užantspaudavo, kad didžio
ji Lietuvos poetė, Salomėja 
Neris, “visada buvo drau
giška Rusijai....” Tai kas 
čia tokio! Ar tai yra nusi
dėjimas žmogui būti drau
giškam Rusijai? •

Bet nei Sirvydas nei 
Amerika nepasako to fak
to, kad Salomėja Neris bu
vo išauklėta katalikiškai, 
ji kadaise buvo pavasari
ninke (berods ir pats p. 
Laučka yra buvęs pavasari
ninku), yra buvusi vienoje 
Lietuvos gimnazijoje moky
toja ir prieš kelis metus 
Lietuvoje yra gavusi pir
mąją premiją už savo eilių 
rinkinį Diemedžiu žydėsiu.

Būdama draugiška Rusi
jai, Salomėja Neris’ yra 
karšta savo tautos patrijo
te. Savo lyrikoje ji šian
dien gražiausiai atvaiz
duoja lietuvių tautos buitį 
naciškoje vergijoje, lietuvių 
tautos sielvartus ir pasirį- 
žimus kovai dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Tie, kurie šiandien puola 
Salomėją Nerį, kurie ją vi
saip būdvardžiuoja, turėtų 
atsiminti, kad jie toli gra
žu jai neprilygsta, kad jų 
zaunos prieš poetę bus pa
mirštos, kai josios kuriniai 
skambės per plačiuosius 
laisvosios Lietuvos laukus, 
po gražiuosius gojelius, kai
mus ir miestus!

FILMĄ “MISSION TO 
MOSCOW” IR SKAN- 

DALININKAI
Pažymėjusi, kad naci j o- 

nalinis republikonų parti
jos komitetas pradėjo sa
vos rūšies karą prieš pui
kiąją filmą “Mission to 
Moscow”, dienraštis Vilnis 
(birželio 2d.) rašo:

“Prieš filmą “Mission to 
Moscow” susidarė margai- 
dryža koalicija, pradedant 
reakciniais republikonais, 
baigiant trockistais ir so
cialdemokratais. Šūkauja 
Fišės, Thomasai, Pegleriai, 
Dubinskai. Trockinis profe
sorius Dewey ir trockistė 
Suzanne La Follette parašė 
net disertaciją, prirodinė- 
dama, jog ta filmą tuo blo
ga, kad Rusiją stato tokiuo 
jau Amerikos draugu, kaip 
ir Angliją.

“Čia ir išlenda katė iš 
maišo.

“Tiems, kurie paskelbė 
karą “Mission to Moscow”, 
rūpi ne objektyve teisybė 
apie Sovietų Rusiją, bet jos 
niekinimas. Jiems labiau
siai pikta, kad toj filmoj 
teisingai atvaizduota troc- 
kistų bylos Maskvoje.

“Tie ponai neprotestavo, 
kuomet buvo rodomos vul- 
gariškai tendencingos fil- 
mos, vaizduojančios Sovie
tų šalį prastoj šviesoj. 
Šmeižimas jiems patiko, o 
teisybės jie bijosi, kaip ug
nies.

“Šis vajus prieš “Mission 
to Moscow”, iš esmės, yra 
vajus ne tik prieš Sovietų 
šalį, bet prieš Jungtinių 
Tautų vienybę.

“Amerikos demokratinė 
visuomenė su panieka žiūri 
į tą šmeižikų kampaniją.

“Geriausias atsakymas 
šmeižikams bus rekordinis 
žiūrovų skaičius visuose ki- 
noteatruose, kur tik bus 
rodoma ta istorinė filmą!”

Keista
— Dėlko tu, išeidamas 

naktį iš namų, visada pa
lieki bute šviesą?

— Tai atsargumas! Mat, 
gali įsibrauti vagys!

— Ką? Tai tu manai, kad 
vagys neturi kišeninių lem- 
pų?

Ir dieną ir naktį
— Kada tavo duktė gal

voja ištekėti?
— Ir dieną ir naktį!

Ir jis linksmino
■ — Jonai, ar tu buvai va

kar baliuj?
— Buvau ir net kitus pa

linksminau !
— Kaip tai tau pavyko?
— Nagi — pasigėriau ir 

mane iškilmingai išmetė!
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Gen. Giraud (kairėje) sveikina gen. de Gaulle, tik 
ką atvykusj j Alžyrą. Dabar abiejų generolų jėgos 
tapo suvienytos, įsteigta laikina valdžia ir tuo būdu 
kovojančiųjų francūzu vienybė pasiekta. Kai Fran- 
cija bus išlaisvinta, tuomet Francijos žmonės lais
vai išsirinks savo vyriausybę.

SUV. VALST. ORO PAŠTAS ĮSTEIGTAS 
PRIEŠ 25 METUS

Kada generolo Pershingo' 
kareiviai išlipo Francijos uos
tuose prieš paskutinį žygi, ku- 
,ris buvo lemtas baigti Pirmą 
Pasaulinį Karą po 6 mėnesių, 
lėktuvas pakilo iš New Yorko 
miesto ir skrido į Washingto- 
ną.

Tai buvo gegužės 15 d., 1918 
metais. Somme kova jau buvo 
baigta. Aisne kova dar neįvy
kusi. Paryžius buvo bombar
duojamas kanuolėmis, taigi ta 
lėktuvo kelionė nelabai sudo
mino spaudą, nes buvo svarbe
snių dalykų. Bet su tuomi skri
dimu prasidėjo veikti prieš 25 
metus Suv. Valstijų Oro Paš
tas.

•Keli Indianos istorikai tiki, 
kad John Wise, baliūnistas, 
kurio baliūnas Jupiter skrido 
iš Lafayette, Indiana, į Craw
fordsville, rugpjūčio 17 d., 
1859 m. su 123 laiškais ir 23 
brošiūromis buvo tikrasis tė
vas oro pašto. Vėliau francū- 
zai 1870 m. per franko-prūsų 
kovą pristatė laiškus ir komu
nikacijas baliūnu. Bet, tiktai 
1918 m. prasidėjo kasdieniniai 
skridimai.

Pašto Departmentas daug 
prisidėjo prie išvystymo oro 
pašto patarnavimo. Jau 1912 
metais paštas paprašė Kongre
so paskyrimo finansuoti išban
dymą. Kiekvienais metais paš
tas prašė pinigų, ir pagaliau 
1918 metais Kongresas pasky
rė $100,000 tam tikslui.

Pirmiausias oro pašto kelias 
— nuo New Yorko ligi Wash- 
ingtono su sustojimu Philadel- 
phijoj — buvo pradėta^ su ko
operacija Karo Department©, 
kuris parūpino lėktuvus, lakū
nus ir prižiūrėjo visą veikimą. 
Paštas tvarkė laiškų išsiunti
mus. Bet rugp. 12 d. paštas 
perėmė pilną kontrolę, įsteig
damas savo įrengimus ir dar
bininkus.

Skridimai visokiam ore ir 
nustatytu laiku sudarė savo 
problemas, bet palaipsniui šie 
sunkumai išsilygino. Pašto val
dininkai dabar pradėjo galvoti 
apie naują kelią, skersai kon

tinento į San Francisco. Po 
vienerių metų nuo pirmo skri
dimo pirma dalis transkonti
nentinio kelio buvo įvesta tarp 
Clevelando ir Chicagos ir lie
pos 1 d. tų pačių metų antra 
dalis tarp New Yorko ir Cle
velando. 1919 metais trys ke
liai buvo operuojami. 8 lėk
tuvai vartojami ir apie 1906 
mylios per dieną skraidyta. 
Rekordas šių skraidymų buvo 
apie 97% pavykusių.

Pagaliau, transkontinento oro 
kelias buvo baigtas rugsėjo 8 
d., 1920 m., kada paskutinė da
lis kelio buvo sutvarkyta tarp 
Omaha ir vakarų pakraščio. 
Lakūnas, skrisdamas iš New 
Yorko, nešė 16,800 laiškų ir 
skrido apie 80 mylių per va
landą; jis atvyko į San Fran
cisco 22 vai. anksčiau negu 
greičiausias traukinys.

Bet pašto valdininkai jautė, 
kad pakol nakties skridimai 
nebus tinkamai sutvarkyti, oro 
kelias nesutaupins laiko pašto 

į persiuntimuose. Įsakymai įves
ti radio stotis visuose aerodro
muose, kurie galėtų pranešti 
apie orą, buvo įvykinti, kaip ir 
įvedimai šviesų signalams, ir 
įrengimai vietų, kur lėktuvai 
galėtų nusileisti reikalui esant 
ir kitų patvarkymų, kurie pa
gelbėtų nakties skridimams. 
Per trejus metus paštas tvar
kė įvairius planus nakties skri
dimams. Lakūnai mokėsi skris
ti naktimis, lėktuvai buvo 
įrengti su šviesa, spindančiais 
instrumentais, navigacijos 
šviesomis, ir parašiutų žibintu
vais (parachute flares). Nak
ties skridimai buvo išbandyti 
rugpjūčio mėn. 1923 m. tarp 
Chicagos ir Cheyenne pasek
mingai.
Kitais metais daug pagerini

mų buvo įvesta; kaip pav., 
šviesos ir nusileidimo vietos 
Allegheny kalnuose. Palaips
niui kiti .keliai buvo pravesti. 
Per Pašto Department© pasi
ryžimą oru gabenamas paštas 
pasidarė paprastas transporta- 
cijos būdas. FLIS.

Vokiečiai Turės Pilnai Užmokėti
Anglijos parlamente kilo diskusijos 

apie pokarinį laikotarpį. Kaip su tais 
apiplėšimais, kuriuos atlieka vokiečiai ir 
italai prieš įvairius žmones ir kraštus? 
Ar jiems bus dovanota, atleista ir su
simylėta?

Nieko panašaus! Už viską plėšikai tu
rės apmokėti.. Viską turės atsteigti. 
Negalės sugrąžinti sunaikintų gyvybių, 
tas tiesa, bet už išplėštus turtus turės 
atlyginti.

Tokia yra visų Jungtinių Tautų nuo
monė. Tai, žinoma, turės nukentėti visa 
vokiečių tauta, visa italų tauta, visa ja
ponų tauta. Turės nukentėti ir nekalti 
žmonės. Bet to išvengti negalima. Juk 
nuo plėšikų dabar kenčia milijonai ne
kaltų žmonių. Jeigu vokiečiai ir italai 
norėjo išvengti tos baisios retribucijos, 
tai jie turėjo apsidirbti su savo plėšikais. 
Jie to nepadarė. Jie aklai ir atsidavu
siai atsidavė plėšikams ir jiems padeda 
terioti žmones ir kraštus.

Vokiečių kariuomenės vadas Tunisijoj, generolas 
Jurgen von Artlim, Vedamas i belaisvių stovykla, netoli 
Londono, Anglijoje. Virš 20 Ašies generolų buvo suim
ta j .nelaisvę po draug su virš 200 tūkstančių kareivių.

ŠYPSENOS
Tariamas apsirikimas

Sveikinu, sveikinu sulau
kus penktojo sūnaus, — ta
ria gydytojas laimingam 
tėvui, kurio žmona pagim
dė dvynukus ir kuris tos sa
vo tėviškos laimės dar ne
buvo patyręs.

— Tamsta, pone gydyto
jau, tur būt, norėjot mane 
pasveikinti ketvirtojo su
laukus, — mandagiai nori 
pataisyti tariamą gydytojo 
apsirikimą laimingasis tė
vas.

— Ketvirtojo sulau
kus taipgi sveikinu,— ati
dengė visą paslaptį gydy
tojas, o laimingasis tėvas 
ką tik nepritūpė.

Fotografija atsargai
— Tamstos daryta foto

grafija rodo mane, mažiau
siai, bent dešimt metų se
nesnę ! — pyksta ponia, žiū- 
rinėdama patiektas foto
grafijas.

— Tai labai praktiška, 
ponia, — ramina ją foto
grafas. — Tamstai tad juk 
visai nereikės fotografuotis 
po dešimties metų!

Klausimas
— Kur tamsta susipaži

nai su savo žmona?
— Vakare tamsiame 

skersgatvyje.
— Ar nei elektrinės lem

putės tamsta neturėjai?
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MATEMATIKA IR KARAS BIOTINAS IR GYVYBE
“Kiek žinai matemati

kos?” Tai klausimas, kurį, 
kaip monotonišką varpo 
garsą, kasdien girdi jauni 
vyrai, kurie norėtų pakilti 
karinėje mūsų krašto tar
nyboje. Ir labai dažnai at
sakymas visiškai sunaikina 
jų viltis pasiekti pageidau
jamųjų vietų ginkluotose 
jėgose.

(Matematika, beje, yra 
skaičiavimo mokslas. Tuo 
vardu vadinama ypač aukš
tesnieji skaičiuotės mokslo 
skyriai.)

Gerai nestudijavusiam 
matematikos jaunuoliui 
mažai tėra galimybės pakil
ti karinėse jėgose.

Imkime, pavyzdžiui, avi
aciją (orlaivininkystę). 
Daugelis jaunuolių įsivaiz
duoja, kad jeigu jie moka 
pataisyt gazolino inžiną ar 
pastatyt lėktuvo modelį, tai 
daugiau nieko ir nereikią 
aviacijai. Tokie gabumai, 
žinoma, yra labai pagei
daujami, bet jie negali pa
vaduot gero matematikos 
pažinimo, reikalingo avia
cijai.

Aviacija šiandien yra ti
kras mokslas, kuris reika
lauja aukšto išlavinimo. 
Taigi, jei studentas nori 
įstoti į Jungtinių Valstijų

Bent Darželyje Atlieka 
Pareigas Savo Kraštui

Minersville, Pa. — Gegu
žės 21 d. čia taip tamsi ir 
surūgus, rodos, kad aprau
da svarbiuosius nuotikius 
šiandieniniame pasaulyje. 
Vis ką tai naujo išgirsti, 
kaip žmonių krauju rašo
ma mūsų planetos busimoji 
istorija, skaityti jaunajai 
kartai, po mūsų ...

Sulig šiandieninės padė
ties pasaulyje, niekas ne
galime būti laisvas nuo 
darbo. Turime dirbti tokį 
darbą, kokį leidžia mūsų 
amžius ir spėkos, jeigu no
rime matyti savo šalį, ku
rioj gyvename, laisvą nuo 
nacizmo ir fašistinio barba
rizmo !

Ton kategorijon ir aš 
papuolu. Nors mano am
žius neleidžia man svar
biausioj pramonėj užimti 
atitinkamą vietą, kari
niams reikmenims gaminti, 
bet turiu saugoti, kad ma
no darželyje neliktų nei 
viena pėda žemės be pro- 
duktyvio našumo maistui. 
To iš manęs reikalauja mū
sų šalies administracija; 
tai aš ir pildau šį reikalavi
mą, nenorėdamas nusikal

sti, o savo pareigą atlikti.
Su tuom užsiėmimu ma

no kaipo korespondento 
darbas persitraukia, nors 
ir būtiniausius nuotikius 
spaudai pranešti. Bet kad 
šiandien lietus neleidžia 
lauke dirbti darbo, tai nors 
suvėluotai žadu šį tą iš bė
gančių žinių pranešti iš ap
snūdusios mūsų apylinkės. 
(Tos žinios telpa kitoj vie
toj. — Red.)

J. Ramanauskas.

Berlyno radijas sako, 
kad Sovietai Kuban -. No- 
vorossiisko srityje pradėję 
smarkų ofensyvą prieš vo
kiečius.

oro laivyno korpusą, jis tu
ri ypatingai stengtis pilnai 
išmokti aritmetikos, alge
bros ir bent pradų geomet
rijos ir trigonometrijos.

Dabar pažvelgkime į 
mūsų armijos ir laivyno 
sąstatus. Didelė dauguma 
paimtų armijon vyrų turi 
būti technikiniai lavinami 
vieno ar kito dalyko, ku
riam matematika yra rei
kalinga kaipo pamatas.

Laivynas taipgi reika
lauja didelio nuošimčio iš
lavintų vyrų. O pažiūrėjus 
į pradinio lavinimo progra
mą skiriamą tokiem naujo
kam, pasirodo faktas, jog 
daugelis mūsų studentų la
bai menkai težino net pa
prastuosius matematikos 
dėsnius. Todėl, dabar eik
vojama daug laiko, besi
stengiant tuos jaunuolius 
išmokinti šių paprastų ma
tematikos pagrindų, ku
riuos jie turėjo žinoti jau 
tuo laiku, kai buvo pašauk
ti į ginkluotąsias jėgas.

Yra jaučiama, kad , išsi
lavinimas matematikoj yra 
būtinai ir greitai reikalin
gas ne tik ginkluotose jė
gose, bet ir karinėse pra
monėse, teikiančiose reik
menis toms jėgoms. Išsi
vysčius mechanizuotam ka
rui, juo labiau padidėjo 
stoka pramonėje tokių vy
rų ir moterų, kurie žinotų 
matematiką. Juk kariniams 
fabrikams reikia darbinin
kų, kurie sėkmingai galėtų 
naudot matematiką, pra
dedant paprasta aritmeti
ka ir baigiant kalkuliu. Ma
tematikoj išsilavinusios 
merginos yra reikalingos, 
kad galėtų pavaduot vyrus 
pramonėje ir kitose civilėse 
pareigose. Daugelio moterų 
reikia užimti ištuštėjusias 
vyrų vietas kaipo laborato
rijų technikų ir pagalbinių 
inžinierių.

Tuojaus reikia ginkluo
toms jėgoms ir karinėms 
pramonėms studentų gerai 
išsilavinusių matematikoje.

Mokytojų uždavinys vi
durinėse ^mokyklose, todėl, 
yra rūpintis, kad jaunuo
liai nuodugniausiai išmok
tų matematikos. O tėvai 
namie gali geriausiai pa
tarnauti savo vaikams — 
ir savo šaliai, — stengda
miesi paveikt savo vaikus, 
kad kuo daugiausiai dėme
sio kreiptų į matematiką.

S. Pavidis, M. A., 
Matematikos Mokytoja 

St. Patrick Senior High 
School’ėje, Elizabeth, N. J.

KIAURA VIDURIAI PLIE
NO RUTULIUKAI

Mėtant kiauravidurį plie
no rutuliuką ant plieninės 
lentos, jis šokinėja. Bet kai 
dalinai rutuliuko vidurį,už
pildo geležies ar kito me
talo “miltais,” tai metus 
rutuliuką, jis jau neatšoka 
nuo plieno lentos. Tai todėl, 
kad tų metalinių miltų try
nimasis išeikvoja rutuliuko 
energiją, reikalingą atšoki
mui.

Dabar Westinghouse 
kompanijos inžinieriai' įpi
la metalinių miltų į dides
nes, sparčiai judančias ma
šinų dalis ir tokiu būdu la
bai sumažina jų bildėjimą.

N.

Amerikos jūreiviai dirba šarvuotlaivy] Oklahomoj; ji japonai buvo paskan
dinę (gruodžio 7 d., 1941 m.) Perlų Uoste. Dabar šis milžinas iškeliamas ir tai
somas. Pataisytas, jis dar ne vieną japonišką laivą nuvarys jūrų dugnan.

PO ATTU AMERIKIEČIAI -Į KIŠKĄ
Per nuožmius 20 dienų 

mūšius amerikiečiai atgrie
bė nuo japonų Attu salą, 
vakariniuose A1 e u t u o se. 
Kiek svarbos turi ta gam
tiniai bergždžia sala, ir ar 
vertėjo dėl jos taip sunkiai 
kovoti ?

Attu sala taikos metu bu
vo laikoma visai nenaudin
gu žemės gabalu. Ji apsup
ta povandeninėmis uolomis, 
dažnai kyšančiomis ir iš 
vandens. Salos paviršius — 
daugiausiai nykūs, garank
ščiuoti uolų kalnai su pli
kais čiukurais, siekiančiais 
3,000 pėdų aukščio virš jū
ros lygio.

Bent 180 dienų per me
tus Attu sala būna apsiaus
ta tirštais, nepermatomais 
rūkais. Beveik nuolat švil
pia šiurpūs, šlapi vėjai. Ir 
net dabar, gegužės pabai
goje, amerikiečiams teko 
snieguose ir šalčiuose kau
tis tamsiuose, kietuose At- 
tų- kalnuose - skardžiuose.

Attu sala buvo laikoma 
taip niekam neverta vieta, 
kad Jungtinės Valstijos vi
sai neturėjo ten savo ka
riuomenės iki pernai birže
lio mėnesio, kada japonai 
užėmė Attu.

Karo metu, tačiau, Attu 
gali pasirodyt svarbiu pun
ktu, pirmiausiai tokiame 
atsitikime, kai amerikiečiai 
nuspręs atkariau! Kiskos 
salą nuo japonų.

Kiška, viena iš Aleutų 
salų virtinės, yra tik 211 
mylių į rytus nuo Attu;. ir 
Amerikos lėktuvai ir kari
niai laivai galėtų, panau
dodami Attu, kaip savo ba
zę - stovyklą, užblokaduot 
priešus Kiškoj taip, kad ja
ponai joje negautų maisto, 
amunicijos nei daugiau ka
riuomenės. Beje, amerikie
čiai lakūnai galėtų ir iš ki
to šono — iš Amčitkos, e- 
sančios tik už 70 mylių į 
pietų vakarus nuo Kiskos, 
atakuot japonus šioje srity
je.

KISKOS SALA
Tai yra mažesnė už Attu 

sala, bet keliais atžvilgiais 
Kiška svarbesnė; todėl Ja
ponija subūrė kur kas dau
giau savo karinių jėgų į 
Kišką. Tokiu būdu kova dėl 
Kiskos, kaip menama, bū
tų nepalyginti sunkesnė, 

negu dėl Attu; ir Jungtinės 
Valstijos turėtų panaudot 
tikrai dideles laivyno ir ar
mijos jėgas, kad išmušt 
priešus iš salos-tvirtumos 
Kiskos.

Skaičiuojama, kad Attu 
saloj buvę tik nuo virš 2,- 
000 iki 3,500 japonų ka
riuomenės, o Kiškoj esą 7,- 
500 iki 12,000 japonų.

Kiskos oras truputį ne 
toks baisus, kaip Attu. Kis
kos žemės paviršius irgi rū
stus, bet biskį mažiau kal
nuotas, negu Attu, nors ir 
Kiška tai daugiausia 
“anarchiškai” susirioglinę 
akmeniniai kalnai. O Kis
kos plotas yra apie 25 my
lių ilgio ir beveik 10 mylių 
pločio.

Kiškoj yra keletas neblo
gų prieplaukų-uostų, iš ku
rių veikia Japonijos sųb- 
marinai.

Šioje saloje japonai atli
ko gana daug darbo, išlauž- 
dami, iškirsdami uolas tam

ŽUVŲ ALIEJUS-KRAUJO 
SPAUDIMO MAŽINTOJAS
Cod liver aliejus ir kitų 

žuvų kepenų aliejai maži
na perdidelį, nesveiką krau
jo spaudimą, kaip ameri
kiečiai gydytojai A. Groll- 
man ir T. R. Harrison įro
dė, pridėdami tų aliejų į ė- 
dėsi žiurkėm.

Iki šiol i buvo gerai suži
nota tik tiek, kad žuvų alie
jai yra turtingi vitaminais 
A ir D. Bet šiuose aliejuo
se esama ir kitų naudingų 
sveikatai medžiagų. Viena 
iš tokių medžiagų yra pana
ši į tą, kuri gaunama iš 
gyvulių inkstų ir naudoja
ma kaip vaistas, kuris ma
žina kraujo spaudimą.

Priemonė prieš Nuodu Dujas
Išrasta chemikalo sorbito- 

lio — drebučių tepalas kū
nui apsaugoti nuo deginan
čių karinių dujų. Juom ap- 
sitepus, susidaro tam tikra 
plėvelė, kuri neleidžia nuo
dingiem gesam pasiekti pa
čią odą. Sorbitol yra tam 
tikros rūšies alkoholis.

Tokį tepalą pagamino 
Maryland© Univ ersiteto 
profesorius Pelleff Carr. 

tikrame plote ir aplamai 
praskindami vietą lėktuvų 
aikštei. Kai amerikiečiai 
atimtų iš priešų Kišką, tai 
galutinai priruoštų joje 
aikštę savo lėktuvams at- 
skrendantiems iš Alaskos.
KOKIA ATTU SVARBA

Bet jeigu Amerika šiuo 
tarpu dar ir nepultų Kis
kos, vis tiek Attu sala bus 
keleriopai naudinga ameri
kiečiams.

Nuo Attu iki Tokio, Ja
ponijos sostinės, yra virš 
2,000 mylių, bet nauji sta
tomi didieji Jungtinių Val
stijų bombanešiai galėtų 

pakilt nuo Attu salos, iš
mest savo bombas į japonų 
didmiesčius ir karinių pra
monių centrus ir sugrįžt 
atgal arba nulėkt Chinijon 
ir nusileist, ;— nors mano
ma, kad amerikiečiai savo 
laiku suras parankesnių 
vietų atakuot Japonijai iš 
oro.

Bet nuo Attu tėra tik 
apie 750 mylių iki Parąmu- 
širu uosto, pačiame šiauri
niame gale Japonijos Ku- 
rillų salų. O Paramuširu 
yra svarbi japonų laivyno 
stovykla; ir nepaisant Attu 
salos ūkanų, Amerikos 
bombanešiai galėtų iš Attu 
triuškint šią Japonijos lai
vyno bazę.

Amerikiečių vanden-lėk- 
tuvai iš Attu gali apžvalgi- 
nėti japonų karo laivų ju
dėjimus Šiauriniame Ra
miajame Vandenyne ir laiks 
nuo laiko juos atakuoti. Iš 
Attu uostų amerikiniai 
submarinai gali užpuldinėt 
priešų laivus. Juk dar pirm 
amerikiečiams užėmus At
tu, Jungtinių Valstijų sub
marinai, atplaukdami iš 
daug toliau, jau skandino 
priešų laivus pačiuose Ja
ponijos naminiuose vande
nyse.

Žymėtina, kad iš Attu 
yra amerikiečiams artesnis 
kelias į Japoniją, negu iš 
bet kurios kitos dabartinės 
bazės ant žemės, ir ameri
kiečiai iš Attu galėtų smo
gti ypač šiaurinėms Japo
nijos saloms.

Viską krūvon sudėjus, 
todėl, Attu atkariavimas 
yra gana svarbus strategi
nis Amerikos laimėjimas.

J. C. K.

Pernai rudenį profesorius 
Vincent du Vigneaud Ame
rikoje patyrė, kaip yra su- 
budavotas biotinas, kuris 
vadinamas gyvybės vitami
nu, ir Merck laboratorijos 
jau pradėjo dirbtiniai ga
minti biotiną.

Tatai laikoma labai svar
biu pasiekimu gamtmoks- 
lių srityje.

Biotinas, vienas iš B vi
taminų rūšies, kol kas te
galima padirbti tik mažy
čiais kiekiais ir jis dar te
bėra tūkstančiais kartų 
brangesnis už auksą.

Kodėl biotinas yra taip 
svarbus? Todėl, kad be jo 
negalėtų augti jokia gyvy
bė, pradedant nuo bakteri
jos ir baigiant žmogum.

Laimei, biotino šiek tiek 
yra daugumoje paprastų 
maisto produktų, nors kai 
kuriuose labai permažai.

Bet biotinas yra nepa
prastai galingas veiksnys.

Be jo visai neaugtų ir 
nesiveistų net mielės, ku
rios taipgi yra savotiškos 
bakterijos. Bet jeigu tik 
viena neįžiūrimai mažytė 
kruopelė biotino įdedama į 
keturis šimtus tūkstančių 
bilionų dalių maisto mie
lėms, tai jos jau ir auga ir 
veisiasi.

Ar Karas Permaino Orą?
Gegužės mėnuo rytinėse 

Amerikos valstijose šiemet 
buvo šaltas, apsiniaukęs ir 
labai lietingas. Tūli žmo
nės už tai kaltino karą, kad 
jis, girdi, savo šoviniais, 
bombomis ir lėktuvais su
maišęs orą. Bet mokslinin
kai tvirtina, jog karas ne
gali pakeist oro.

Jungtinėse Valstijose jau 
Civilio Karo metu pasklido 
šnekos, jog po didelių mū
šių vis būna lietaus. Ameri
kietis dr. William L Mil- 
ham savo knygoje apie oro 
reiškinius sako, kad taip 
galėjo būti, bet dėl visai 
skirtingos priežasties. Jis 
nurodo, jog kariuomenė pa
prastai giedriame ore pasi
ruošia mūšiams. Oras kei
čias abelnai per keletą die
nų, ir lietus tuo laiku atei
tų vis tiek, ar mūšis būtų 
ar nebūtų.

Nors pasitaiko ir ilgesnių 
laikotarpių be oro atmainų, 
tačiaus bendrai rytinėse, 
vidurvakarinėse ir pietinė
se valstijose po trijų.ar ke
turių saulėtų dienų beveik 
reguliariai seka trys ar ke
turios lietingos bei apsi
niaukusios dienos.

Galimas daiktas, jog kai 
oras yra arti lijimo, tai lėk
tuvų bombos ir artilerijos 
sproginiai gali šiek tiek pa- 
greitint lietų, kaip dalei- 
džia tūli mokslininkai, bet 
jie patys pastebi, jog ir šis 
spėjimas dar neįrodytas 
faktais.

Visi moksliniai oro žino
vai, tačiau, sutinka, kad 
jeigu ore nebūtų gana drė
gmės, tai joks mūšis neiš
šauktų lietaus.

Dr. W. J. Humphreys, 
valdiško Jungtinių Valsti
jų Oro Biuro narys, sako: 
Visos bombų ir šovinių eks
plozijos dabartiniame kare 
tai tik vandens lašas didjū-

BIOTINAS IR VĖŽYS
Be biotino, beje, neauga 

nei ligos skauduliai nei 
spuogai bei šunvotės ant 
veido.

Žalio kiaušinio baltyme 
yra kaip tik priešingas bio- 
tinui vitaminas, vadinamas 
avidin (ryjikas). Tas avi
din godžiai naikina bioti
ną ir duodant įvalias žalių 
kiaušinio baltymų sergan
tiems vėžiu, yra sunaikina
ma avidinas ir sustabdoma 
tolesnis vėžio skaudulių au
gimas, bet nepanaikinama 
jau esami skauduliai.

Suprantama, jog min- 
tant daugiausiai tokiais 
baltiniais, jų avidinas, “su
rydamas” biotiną, sustab
dytų ir spuogų augimą ant 
veido. Bet čia galėtų išsi- 
vystyt didesnis blogumas— 
gal nustotų augusios nau
jos kraujo celės ir kiti nar
veliai, kurie atbudavoja 
nusidėvinčius raumenis ir 
kitus kūno organus.

Virtas ar keptas kiauši
nio baltymas jau nekenkia 
biotinui, nes virimas bei 
kepimas suardo avidiną 
baltyme.

Kol kas dar neišskaičiuo
ta, kiek to stebėtino bioti
no yra įvairiuose maisto 
dalykuose. N. M.

xyje, lyginti su milionais 
ant milionų kūbiškų oro 
mylių.

Jis pastebi, jog daugu
ma mūsų net neįsivaizduo
jame; kokios milžiniškos jė
gos veikia, besidarant oro 
atmainoms. Juk sudaryt 
tik pusę colio lietaus ant 60 
ketvirtainių mylių ploto 
gamta išeikvoja 75 milio- 
nus arklių jėgų. N. M.

Paprastu Žibalu Varo
mi Auto-Busai

Trys ketvirtys viso auto
busų skaičiaus Londone 
yra varomi paprasčiausiu 
kerosinu-žibalu vieton ga
zolino. Toks žibalas visai 
tinka Dieselio inžinams 
tuose busuose. Patyrimai 
rodo, kad Dieselio inžinai, 
kūrenami žibalu, geriau 
tarnauja, negu automobilių 
gazolino motorai, kuriuose 
gazolinas padegamas elek
tros kibirkščiavimu.

Londoniškių busų Diese
lio inžinai geriau perdegi- 
na rupu j į žibalą, negu pa
prastieji automobilių moto
rai gazoliną. Todėl, iš toki( 
buso mažiau teišeina nuo
dingų carbon monoxide du
jų, (grynanglio viendegi* 
nio), negu iš gazolininic 
automobilio.

Du žymūs blogumai sv 
Dieselio inžinais pirmiav 
buvo tai didelis jų tratėji* 
mo trukšmas ir dūmai. Bet 
anglų inžinieriai išrado 
prietaisus, kuriais išven
giama tokio trukšmo ir dū
mų. J. C, K. v

NEBLOGAS POSAKIS
Senovės chinų išminčius 

Lao Tse, tarp kitko, paliko 
šitokį posakį: Jeigu ką ir 
žinai, nesirodyk žinąs, kur 
nėra reikalo; tai geriau • v • •išeisi.
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ŽMONĖSE MAKSIM GORKI
ĮSPŪDŽIAI K CLEVELAND

(Tąsa)
Eidamas pas ją, aš apsivilkdavau šva

riais marškiniais, susišukuodavau, steng
damasis pasidaryti čiuiną išvaizdą, —a- 
bejoju, ar man tai pasisekdavo, bet aš 
vis laukdavau, kad štai ji, pastebėjusi 
mano čiuinumą, ims kalbėt su manim pa
prastai ir draugiškai, be šios žuviškos 
šypsenos ant švarutėlio, visuomet šven
tadieniško veido. Bet ji, šypsodamosi, 
klausdavo nuvargusiu ir saldžiu balsu:

— Perskaitei? Patiko?
— Ne.
Kiek kilsterėjusi siaurus anciakius, ji 

žiūrėdavo į piane ir, dūsaudama, kalbė
davo per nosį:

? • — Bet kodėl gi?
— Aš jau esu skaitęs apie tai.
— Apie ką, apie tai?
— Apie meilę...
Prisimerkusi, ji juokdavosi cukriniu 

juoku.
— Ak, bet gi visose knygose rašo apie 

meilę!
Sėdėdama dideliame krėsle, ji maska- 

• tuoja mažutėmis kojelėmis, apautomis 
minkštomis šliurėmis, žiovaudama, supa
si žydriu palaidiniu ir daužo ružavais 
piršteliais knygos viršus ant savo kelių.

Aš noriu paklausti:
— Kodėl gi tamsta neišsikeli iš šito 

buto? Juk karininkai vis dar teberašo 
tamstai laiškėlius, tyčiojasi tamsta....

Bet nepakanka drąsos pasakyti jai tai, 
ir aš išeinu, išsinešdamas storą knygą 
apie “meilę” ir liūdną nusivylimą širdy-

kartų pamatyti mažutę sukirpėjų,—pa
sakyti, kaip aš jai dėkingas.

Kieme kalba apie šitą moterį vis blo
giau ir pikčiau. Man labai skaudu klau
syti šių pasakojimų: nešvarių ir, grei
čiausia, melagingų; už akių aš gailiu 
moteriškės, man baisoka dėl jos. Bet 
kuomet, atėjęs pas ją, aš matau jos žva
lias akutes, lankstų, lyg katės, mažutį 
kūną ir šitą visuomet šventadienišką vei
dą — gailesys ir baimė pradingsta, lyg 
dūmai.

Pavasariop ji staiga išvyko kažin kur, 
o už keleto dienų ir jos vyras išsikėlė iš 
šio buto.

Kai kambariai buvo tušti, laukdami 
naujų gyventojų, aš užėjau pasižiūrėti 
į tuščias sienas su kvadratinėmis dėmė- 

• mis tose vietose, kur kabėjo paveikslai. 
Ant grindų buvo primėtyta įvairiaspal
vių skiaučių, popierių, visokių dėžučių ir 
buteliukų nuo kvepalų, ir blizgėjo didelis 
varinis segtukas.

Man pasidarė liūdna, aš norėjau dar

Dar prieš sukirpėjos išvažiavimą po 
mano šeimininkų butu apsigyveno juo
daakė jauna dama su mergaite ir moti
na, žilutėle senute, nuolatos rūkančia 
papierosus iš gintarinio kandiklio. Da
ma buvo labai graži; smarki, išdidi, ji 
kalbėdavo tirštu, maloniu balsu, kiek 

primerkusi akis, tarytum žmonės būtų 
toli nuo jos ir ji blogai juos matytų. Be
veik kasdien juodas kareivis Tiufiajevas 
atvesdavo prie Jos priebučio laibakojį 
sartą žirgą, dama išeidavo į priebutį, 
apsivilkusi ilgais, plieno spalvos, akso
miniais drabužiais, apsimovusi baltomis 
pirštinėmis, apsiavusi geltonais batais. 
Viena ranka laikydama rykštę su mels
vu akmeniu rankenoje ir ta pačia ranka 
prilaikydama šleifą, ji mažute ranka 
glostydavo maloniai prasišiepusį žirgo 
snukį, — jis žvairuodavo į ją ugninėmis 
akimis, visas drebėdavo ir tyliai kasda
vo kanapomis sumintą žemę.

— Rober, Ro-oberai, — tyliai sakyda
vo ji ir stipriai pliauškėdavo delnu per 
gražiai išlenktą žirgo kaklą.

Paskui, pasistojusi ant Tiufiajevo ke
lio, dama vikriai užušokdavo ant balno, 
ir žirgas, išdidžiai šokdamas, eidavo ke
liu; ji sėdėdavo balne taip gražiai, lyg 
būtų priaugusi prie balno.

Graži ji buvo tuo retu gražumu, ku
ris visuomet atrodo esąs naujas, nema
tytas ir visuomet pripildo širdį svaigi
nančiu džiaugsmu. Žiūrėdamas į ją, aš 
manydavau, kad štai šitokios turėjo būti 
Diana Puatje, karalienė Margo, mergina 
L-Valjer ir kitos gražuolės, istoriškųjų 
romanų didvyrės.

Ją nuolatos laikydavo apsupę mieste 
stovėjusios divizijos karininkai, vaka
rais pas ją grodavo smuiku, skambinda
vo pianinu, gitaromis, šokdavo ir dai- 
nuodamo. Dažniau už kitus sukdavosi 
apie ją trumpakojis majoras Olesovas, 
drūtas, raudonveidis, žilas ir riebaluo
tas, lyg garlaivio mašinistas. Jis gerai 
skambindavo gitara ir elgdavosi, kaip 
paklusnus, atsidavęs damos tarnas.

Taipo pat laimingai graži, kaip moti
na, buvo ir penkerių metų mergaitė, 
garbanota, pilnutėlė. Jos didelės mels
vos akys žiūrėdavo rimtai, ramiu, lau
kiamu žvilgsniu, ir būdavo ši mergaitė 
kažkaip ne vaikiškai susimąsčiusi.

(Bus daugiau)

klasiškus šo-

Canton, Mass
Lietuviai Prisideda prie 

Fašizmo Nugalėjimo
Šis miestelis yra kaip ir už

mirštas kamputis, nes lietuvių 
gyvena tik keliolika šeimynų, 
lietuviškų organizacijų nėra, 
tai ir lietuvių veikimo jokio 
nėra. Bet Mass. Lietuvių Ko
mitetas, dėl nupirkimo ambu- 
lansų Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, Sovietų Sąjungai ir 
lietuviškiems Raudonosios Ar
mijos pulkams Sovietų Sąjun
goje prisiuntė A. S. Sebeikai 
laiškelį ir blanką prašydamas 
parinkti aukų, kurios patar
naus karo fronte, kad greičiau 
sunaikinus fašizmą.

A. S. Sebeika pasikvietė Fe
liksą Kvedarą ir abudu leidosi 
rinkti aukas, atlankydami veik 
visus vietos lietuvius.

Aukavo: Aleksander S. Se
beika

Po $5: Mikolas Tamasaus-i 
Ckas, 1
phine
Kvedaras. Nellie Sutkus $3.

Po $1 aukavo: Vaclovas 
Strumskis, Joseph Simonsky, 
G. Steinberg, Ciprus Sinkevi
čius, Rokas Tahmas, Jokūbas 
Lapienas, Catherine Messer ir 
Agnes Radzevičienė.

Po 50c: Al. Bartkus, Stan
ley Uždavinis ir A. Cesoverkį 
Viso surinkome $42.50.

Reikia priminti, kad dėl to 
paties tikslo buvo atvažiavę 
rinkti aukų iš Stoughton ir iš 
Montello. Kiek jie surinko, 
mums nežinoma, bet dabar 
renkant aukas keletas sakė, 
kad pas juos buvo iŠ kitų mies-

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

$10.

Geresnės pasekmės būna, 
kada vietiniai žmonės eina, 
vietiniais geriau pasitiki ir 
gausiau aukoja. Kur vietinių 
negalima gauti, kad darbuotų
si, tai į tas kolonijas reikia ir 
iš kitur nuvažiavus pasidar
buoti.

Taigi, Cantono lietuviai gra
žiai prisidėjo prie karo laimė
jimo pastangų. Cantono lietu
vių vardai bus įtraukta į to 
garbingo darbo rekordus, šir
dingai ačiū visiems aukavu
siems. Pinigai perduoti Mass. 
Lietuvių Komiteto iždininkui 
Jonui Grybui ir nuo Grybo ga
vom oficialius paliudymus. 

Aukų Rinkėjai: 
A. S. Sebeika, 
F. Kvedaras.

San Francisco, Calif

Helen E. Sebeika, Jose- 
E. Sebeika ir Feliksas

Serga drg. J. Baker, serga 
džiova. Nuo gegužės 1 d. ran
dasi California Sanatorium, 
Belmont, California.

Draugas Baker yra LLD 
153 kuopos narys, ir sveikas 
būdamas nuolatos paremdavo 
darbininkų reikalus su stam
besnėmis aukomis.

Prašyčiau draugų, kam ap
linkybės leidžia, kad parašy
tų kelias eilutes ir suramintų 
sergantį draugą, kad greičiau 
nugalėjęs ligą sugrįžtų vėl sy
kiu darbuotis su sveikaisiais.

Washington. — Jei mai- 
nierių streikas tęsis, tai po 
kelių . dienų suparalyžuos 
plieno pramonę.

Waterbury, Conn.
Užkviečiame

LDS 49 kuopa rengia svar
bų pikniką birželio 20, Lietu
vių Darže, arti Lakewood, su 
tikslu tinkamai paminėti bir
želio 22 dieną, nacių užpuoli
mo ant Lietuvos. Bus orkestrą, 
užkandžių ir gėrimų. Taipgi 
įvyks labai svarbus programas 
su dainomis ir prakalbomis. 
Kalbėtojais bus miesfo majo
ras, John S. Monagan, Povilas 
Rotomskis, lietuvių atstovas 
Sovietų konsulate, valstijos di
rektorius rusų šakos Interna
tional Workers Order ir iš 
Raudonojo Kryžiaus atstovė.

Komisija išrinkta mitinge, 
birželio 2, susideda iš šių as
menų : K. Danisevičia, S. Mei- 
son, Ant. Lenartavičia, M. Stri- 
žauskienė ir Petronėlė Stani
kas. Iš rusų IWO pagelbės lie
tuviams, Mrs. Mary Koleshko, 
John Chocholka, Julia Kuche- 
rava ir John Ochremchuk.

Pelnas šito parengimo bus 
skiriamas lietuviams raudon
armiečiams. Nėra geresnio 
tikslo parengimui su vardu 
‘‘Tribute to Russia.” Prašome 
visus remti šį pikniką, pade
dant jį išgarsinti ir tikietus 
praplatinti. Užsirašykite šią 
dieną ant kalendoriaus ir ne
užmirškite pribūti.

Komisija.

Apie vidurį gegužės mėne
sio svečiavausi Clevelande su 
tikslu ■ "aplankyti savo sūnų, 
marčią, anūką ir brolį. Tuo 
patim laiku atsiėjo aplankyti 
savo gimines ir artimus drau
gus. Ten nuvykus tuoj sužino
jau, kad sunkiai serga mano 
pusbrolis Jonas Karmuza, 
1289 East 133 St. Pas juos nu
vykus sužinojau, kad turėjo 
dvi operacijas ant vidurių ir 
dar esti sveikata pavojuje. 
Dabar randasi savo namuose. 
Jo žmona Ona Karmuzienė la
bai susirūpinusi vyro likimu.

Antrą vietą teko aplankyti, 
tai mano gerą draugę Adelę 
Šilinienę, 9402 Bessemer 
Ave. Ji buvo sunkiai susirgus 
per kiek laiko, bet sakė, kad 
jau sveikata eina geryn. Man 
dar prisimena tie laikai, kada 
draugų šilinių dukrelė Ruth 
Šiliniutė daug dalyvavo mūsų 
parengimuose,
kius puikiai šoko, nes yra pro
fesionalė šokikė. Todėl, cleve- 
landiečiai turėtų ją ir jos tė
vus draugiškai paguosti laike 
ligos.

Taipgi turėjau progą aplan
kyti laidotuvių direktoriaus 
Nikodemo A. Wilkelio naują 
įstaigą, 6202 Superior Ave. 
Jie naują vietą dar neseniai 
pirko ir labai patogi dėl lai
dotuvių reikalų. Įtaisytos dvi 
koplyčios ir kiti visi patogu
mai. Taipgi Aldona Vilkelienė 
man aprodė visus kitus stubos 
patogumus. Kadangi draugė 
Vilkelienė yra gera pijanistė, 
tai ji savo dukreles jau gerai 
išmokinus pijaną skambinti. 
Galima tikėtis, kad ateityje 
clevelandiečiai susilauks gerų 
muzikos veikėjų.

Tuo laiku clevelandiečiai 
rengė koncertą — LDS 138 
kp. ir LLD 57 kp. tai ir tą 
progą išnaudojau. Lankiausi 
koncerte ir teko pasimatyti su 
daugeliu savo bendradarbių, 
su kuriais sykiu veikėme tuo 
laiku, kada aš ten gyvenau ir 
labai man buvo linksma, kad 
draugai ir draugės mane ne
pamiršta. Visi maloniai sveiki
no ir teikė gerus linkėjimus.

Smagu matyti draugus ir 
drauges, kad veikia ir energin
gai darbuojasi dėl organizaci
jų naudos ir dailės srityje. 
Man buvo labai įdomu matyti, 
kad atgaivintas Lyros Choras. 
Nors tuo laiku dainavo tik 
vien jaunos moterys ir mergi
nos, bet ’ vėliau, manau, vėl 
susidarys maišytas choras. At
gaivinime Lyros Choro pasi
darbavo Ella Stripeikienė, K. 
Romandienė, ir Ella Rose 
(Jungiutė). Dabartiniu laiku 
Lyros Chorą mokina d. Aldo
na Vilkelienė.’ Ji yra sugabi 
choro mokytoja ir labai pui
kiai choras išlavintas. Laike 
koncerto man buvo nuostabu, 
kad taip trumpu laiku, o galė
jo padaryti tiek pažangos jau
nas choras. Tai bravo, drau
gės, už jūsų, pastangas! Aš gė
rėjausi, jus sveikinu su nuo
širdumu ir linkiu pasekmingos 
ateities.

Girdėjau, kad ateinančiam 
rudeniui Lyros Choras turi pa
sirinkęs gTažią operetę per
statyti scenoj. Linkėtina, kad 
gerai viskas pavyktų.

Man atrodo, kad lyriečiai 
gali pasidžiaugti, kad chore 
dalyvauja tokios puikios dai
nininkės, kaip 
fanko, Anna 
Stripeikiutė ir 
turi stebėtinai
ir gali profesijonališkai dai
nuoti, todėl aš esu tikras, kad 
Lyros Choras gyvuos gerai.

Apart paminėtų vietų, man 
teko lankyti ir matytis su d. 
Mare Brazaitiene, ant W. 95 
St, Ji puikiai gyvena sykiu su 
savo motina ir kitais šeimynos 
nariais. Girdėjau, į kad jos 
dukrelė Alice Bražiutė rengia
si apsivesti.

Taipgi kalbėjausi su mano 
gerais draugais Šklėriais, sa
kė, kad pardavė savo buveinę, 
kur pirmiau gyveno ir pirko 
kitą stubą dviejų šeimynų.

Šklėriai yra nuoširdūs žmonės 
ir neilstanti veikėjai.

Kalbėjausi su draugais Bau
bais (farmeriais) nors jie gy
vena ant ūkės, bet niekados 
neapleidžia clevel.andiečių pa
rengimų. Jie skundėsi, kad 
šiemet ūkės gyvenimo pasek
mės prastos ir tas rodo pras
tų ateitį su ūkės produktais, 
bus daug trūkumų dėl per
daug lietaus.

. Apie draugus Romandus bū
tų daug ką pasakyti, nes tie 
draugai turi nuolatinį darbą 
savo sankrovoje, dirba ilgas 
valandas ir jau ne jauni ’žmo
nės, bet energijoj jie yra dar 
labai jauni: atlikę nuo savo 
kasdieninio darbo, ypač drau
gė Romandienė, labai daug 
dirba organizacijose ir dėl So
vietų karo pagalbos.

Ant pabaigos dar sykį noriu 
prisiminti aplankytus ligonius 
ir linkėti jiems gerai susveikti 
ir gyventi. Taipgi turiu pasa
kyti, kad man pas clevelan- 
diečius patiko viskas gerai. Sū
nus ir marti priėmė maloniai, 
brolis ir visi draugai ii: drau
gės suteikė daug draugišku
mo. Už viską tariu širdingai 
ačiū.

M. Alvinienč.

Scranton, Pa
LLD 39 kp. laikytame susi

rinkime, 9 d. gegužės, apart 
kitų reikalų, apkalbėjo ir Lais
vės teismo klausimą.

Kadangi nekurie draugai 
mano, kad Laisvė pateko teis
man tik už nepasižiūrėjimą, 
todėl ir kilo diskusijos.

Laisvę kaltino drg. F. M. 
Indriulis, o gynė I. Klevinskas 
ir P. Šlekaitis, kurie nurodė, 
kad už ukrainiečio Grigorije- 
vo pečių stovi ir lietuviškų fa
šistų bučkių blokas, kurie dir
ba tą juodą darbą, trokšdami 
sunaikint pažangiąją lietuvių 
darbininkų spaudą arba pada
ryti jai finansinių nuostolių.

Gabaus susitarta ir paskir
ta iš kuopos iždo Laisvės gy
nimui $2. Apart to, aukavo po 
$2: J. Grineveckas ir A. Pe
truškevičius. Po $1: P. Šlekai
tis, D. šlekaitienė, Ch. Yenu- 
šaitis ir J. Levanavičius. Viso 
sykiu $10. 
Šlekaitis.

Sekantis 
sirinkimas 
Proleikus,
vai. po piet.

Sekr. P. Šlekaitis.

sišaukti į visas draugijas, biz
nierius ir taip pavienius pilie
čius prašant aukų.

Reikėtų surengti ir dideli 
f erai, jiems būtų, tinkamiausia 
vieta, tai LAP Kliubo svetai
nė. Gražiame ore biznis gali
ma daryti lauko pusėj, vietos 
prie namo tam yra užtektinai. 
Aš tikiu, kad kliubas tokiam 
prakilniam darbui vietą su
teiktų veltui, nes jis tokius 
prakilnius darbus remia.

Mano nuomone, kad mūsų 
miesto lietuvių vardas pasiliks 
geras istorijoj, kad mes nuo
širdžiai padedame karo išlai- 
mėjimui ir barbariško hitleriz- 
mo sumušimui. J. A. P.

Berlin, Conn.
Naujame Name Parė

Draugai Ona ir Vincas Vi- 
sockiai pasistatė greta savo 
dirbtuvės gražų naują gyven- 
namį. Visockiai yra ilgai gy
venę Hartforde ir labai daug 
dirbę kultūros ir meno srityje, 
tai jie turiJ r daug gerų, drau
gų. Todėl gegužės 23 dieną 
nemažas būrys gerų jų drau
gų hartfordiečių prisipirkę 
tinkamų dovanų, kaipo nauja
kuriams ir pasigaminę užkan
džių traukiniu nuvažiavo vie
šėti pas Visockius.

žinoma, tokis užklupimas 
padarė šeimininkams didelį 
“surprisą.” Jie storojasi, kaip 
čia priimti svečius ir viešnias, 
o atvykusiei perdavė jiems do
vanas. Po to užkąsta, pasi
smaginta ir labai maloniai pa
sikalbėta. Tema buvo, kaip 
sėkmingiau mes galime padėti 
prezidentui Rooseveltui ir jo 
vadovaujamai vyriausybei iš
laimėt! karą. Linkėtina drau
gams Visockiams laimingai 
gyventi naujame name.

Reporteris.

WILKES-BARRE, PA.
Rezoliucija

ALDLD 12 apskričio laiky
to j konferencijoj, 23 d. gegu
žės, 325 E. Market St., Wilkes 
Barre, Pa., apkalbant mūsų 
spaudos klausimą, delegatai 
sutiko su Laisvės dabartine 
pozicija, o pasmerkė Grigori- 
jevą už traukimą Laisvės teis
man. Aišku, kad už Grigorije- 
vo pečių stovi ir lietuviški fa
šistai, mes jų tą bjaurų žygį 
smerkiame.

Laisvės gynimui delegatai 
paaukavo: J. Visockis $1. Po 
50c aukojo: O. Radzevičienė, 
A. Radišauskienė, F. M. In
driulis ir P. Šlekaitis. J. Jesu- 
laitis 35c. Po 25c: A. Bertu- 
lienė, P. Juozokas, O. Krutu- 
lienė, M. Bagužinskas, R. Jer
vis, ir M. Kalauckas. Smulkių 
15c. Viso $5.

Rezoliucijų Komisija:
M. Kalauckas,

J. T. Visockis,

O. Radzevičiene.

War Needs Money—YOURS!

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

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

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

delay — every 
Buy United 
Bonds and

hour
Statai

Stamps
U

Dienraščio Laisves Naudai

PIKNIKAI

Aukų rinkėjas P,

LLD 39 kuopds su- 
atsibus pas drg. 
13 d. birželio, 2

Hartford, Conn

Eleanora Ste- 
Marsh, Anna 
T. Kiela, Jos 
puikius, balsus

Anglų radijas teigė, kad 
naciai išgabeno į Vokietijų 
buvusį Franci jos ministerį 
pirmininkų ®d. Herriotų.

Iš Mūsų Veikimo
Mūsų miesto lietuviai dau

giausia veikia, kad pagreiti
nus karo laimėjimą. Dirba 
bendrai, pasidalinę į grupes ir 
pavieniai. Įvairiems siuviniams 
centras yra pas Giedraičius, 
435 Park St. Giedraitienė nuo
širdžiai darbuojasi būdama už 
vadovę visų siuvimo darbų. 
Kurios negali ateiti į centrą 
siūti, tai joms siuviniai prista
tomi į namus. Darbas eina sėk
mingai.

Laisvės Choro svetainėje 
yra centras, kurie pasišventu
siai dirba pagalbai didvyriš
kų raudonarmiečių siuntime 
pundelių. Lietuvių parapijos 
kambariuose susirenka drau
gysčių komitetai, kurie dar
buojasi Raudonojo Kryžiaus 
pagalbai, kurie išdirba veiki
mui planus. Kiti žmonės taip 
jau prisideda prie to prakil
naus darbo, kaip gali.

Man teko girdėti atstovo ra
portą Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo mėnesiniame susi
rinkime, kad virš minėtas sky
rius pradėjo darbą nupirki
mui Raudonajam Kryžiui am- 
bulanso nuo lietuvių. Tai labai 
gražus ir pagirtinas pasimoji- 
mas. Dabar tik reikia, kad vi
si Hartfordo lietuviai energin
gai imtųsi to darbo pravedi- 
mui. Mano supratimu, tas ko
mitetas turėtų tuo reikalu at-

Didieji Lietuvių Piknikai Šiemet Bus

Liepos 4 July
Klaščiaus Clinton Park

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

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Bostono Apylinkes Atydai

Liepos 18 July
KEISTUČIO PARK

EAST DEDHAM, MASS. 
t

Rengia Bostono Apylinkės Lietuvių Pažangiųjų
Organizacijų Apskričiai

CHARLES J. ROMAN"
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 

(ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

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

baig-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui

Malonios darbo sąlygos. Amžius nuo 
ALGA $20.80 I SAVAITĘ PRADŽIAI

DAUG DARBO
214 William Street (U-tos lubos), N. Y. C.

KEPĖJOS 
ANKSTYVIOM VALANDOM

VIRĖJOS
REIKALINGOS MOTERYS, ĮDOMAUJAN
ČIOS! VIRIMU. PATYRUSIOS NAMIE AR 

RESTAURACIJOSE
GREITAS PAKILIMAS.

PUIKIAI IŠLAVINAME GERAM AMATUI.

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVĖS DARBININKAI 
PILNAM LAIKUI AR LAIKE PIETŲ

SCHRAFFT’S

PATARNAUTOJOS
800 kambarių East Side viešbutyje. $18 į 

savaitę. Atostogos apmokamos. Patogios dar
bo sąlygos. Pašalpa ligoje. Kreipkitės j 
Housekeeper.

310 East 44th Street

REIKIA MERGINŲ
Pilnam ir daliai laiko; patyrimas nereika

lingas ; gera alga; puikios darbo sąlygos.

CENTRAL COAT, APRON.
514 West 49th St., N. Y. C.

(134)

LIETUVIŲ DAINA IR MUZI 
KA SOVIETUOSE

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
kas pagamino braižinius 
tautiniams lietuvių drabu- 
žiams-kostiumams, kuriuos 
dėvės choro šokikai ir šo
kikės.

Neseniai tapo suorgani
zuotas skudučių orkestras, 
vadovaujamas Pečiūros. — 
Skudučiai yra tautinis lie
tuvių liaudies muzikos in
strumentas.

Garsioji dainininkė Alek
sandra Staškevičiūte, Ta
rybų Lietuvos garbės artis
tė; dainininkai Aleksandra
vičius ir smuikininkai Ha- 
jošas ir Serbentą, ansam
blio solistai, dalyvaus jo 
vaidinimuose Maskvoje.

Ansamblis mokosi ir nau
jų veikalų.

Kompozitorius Banaitis 
parašė muziką Liudo Giros 
eilėraščiui “Vėjai Pučia nuo 
Uralu.” Kompozitorius Kle- 
nickas parašė tiem patiem 
žodžiam simfonijos muziką

choro orkestrui. Jis taip 
pat pagamino muziką Ven- 
gloits’o poemai “Laiškas 
Motinai” ir Korsako eilė
raščiui “Partizanų Daina” 
šiam chorui.

Ansamblio artistų direk
toriai laikė susirinkimą, 
dalyvaujant Tarybų Lietu
vos vyriausybės nariams, 
kad aptart ateinančius savo 
vaidinimus Maskvoj. Nu
tarta, šalia koncertinių da
lykų, suvaidint ir trumpą 
dramą, paremtą dainomis 
ir šokiais ir vaizduojančią 
lietuvių tautos kovą prieš 
vokiečius įsiveržėlius praei
tyje ir dabar.

Kalbėdamas ansambliui, 
Justas Paleckis įvertino an
samblio pasiekimus; sakė, 
jog pasirodymas su lietuvių 
menu Maskvoje tai rimtas 
dalykas. Ansamblio gi dar
bą Paleckis vadino kibirkš- 
čia, kuri iš naujo įžiebs tik
rąjį liaudies meną išlaisvin
toje Tarybinėje Lietuvoje.

MERGINŲ-MOTERŲ
Amžiaus nuo 18 iki 45 metų 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
ATEITIS TAIKOS LAIKU 

UŽDIRBATE 
BESIMOKYDAMOS
$20 ALGOS PRADŽIAI 

Pakeliama po 3-jų savaičių 
Nuolatinis darbas. Geros darbo sąlygos 

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

West Side

Merginos Virš 18 Metų 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Svarbioj pramonėj. 
GERA ALGA

Algos pakilimas laike mokinimo 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 

Tuojaus duodama užsiėmimas visokiose 
vielų pramonėse.

Kreipkitės nuo 8 vai. ryto iki 5 v. v. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

Atsineškite gimimo metrikus dėl įrodymo, 
jog esate pilietes.

WILBUR B. DRIVER Cp.
150 Riverside Ave., Newark, N. J.

(139)

Penktai Pnilapb

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS 
Nuo 18—35 metų 

Lengvas fabriko darbas 
GERA ALGA. TIK PILIETES 

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

(138)

VYRAI NAMŲ RUOŠAI
800 kambarių East Side viešbutyj. $24.42 j sa
vaitę. Atostogos su alga. Puikiom darbo sąly- 
gos. Pašalpa ligoj. Kreipkitės į Housekee]>er.

310 East 44th Street, N. Y. C.

PAPRASTI DARBININKAI
MŪRININKAI 

PAGELBININKAI
Rome, N. Y., $1 j vai., virš 40Dirbti

vai., viršlaikiai. Kreipkitės: BBB Construc
tion Co., 21-75 36th St., Astoria, L. I.

(134)

I
g 
y

MASS. LIETUVIŲ KOMITETO 
FINANSINIS PRANEŠIMAS

Dėl Trijų Ambulansų Nupirki
mo Jau Pasiekėm $6,424.39

komitetas pradė- 
pirkimo tų vertin
tai’- pasirodė, kad 
turėti $7,200.00, 
Sąjungai ir lietu-

Bet kaip 
jo eiti prie 
gų dovanų, 
reikalinga 
nes Sovietų
vių raudonarmiečiams Sovietų 
Sąjungoje Mobile X-Ray 
Equipment kainuoja po $2,- 
000, tai už 2 turime pamokėti 
$4,000, o dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus militarinis 
ambulansas kainuoja $3,200. 
Todėl mums dar trūksta apie 
$800. Nors aukos plaukia gau
singai, bet, kad^greičtaif'Tiks- 
lą pasiekti, tai dar reikia ge
rokai pasidarbuoti. Ambulan
sas jau užsakytas ir tik lau
kiam nuo Amerikos Raudono
jo Kryžiaus pranešimo, kada 
bus gatavas. Kaip pranešimą 
gausim, tai tuojaus rengsim 
didelį parengimą tiesioginiam 
dovanų įteikimui.

Nuo balandžio (April) 
d. iki gegužės 27 d., 1943, 
laikiau aukų sekančiai:

Nuo Malden, Mass., lietuvių 
pasidarbavę dvi lietuvės — 
$120.

Nuo Gardner ' lietuvių per 
Mary Slekienę $16.34.

Nuo Lawrence lietuvių gau
ta $157.52.

Nuo So. Boston, per H. Tah- 
mas $19.

Per B. F. Kubilių auka $1.
Nuo Nashua, N, H. lietu

vių $45.
Nuo Mr. ir Mrs. Niaurai, iŠ 

Dedham, Mass. $30.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 1 apskričio, per Če
snulevičių $20.

Nuo Lietuvių Piliečių Kliu
bo, iš Lynn, Mass. $25.

Nuo Lowell lietuvių, per J. 
M.' Karsoną ir G. Daugirdą 
$59.50.

Nuo Worcester lietuvių 
$370.76. Viso aplaikiau — 
$867.12. .

Išmokėjau per tą laikotarpį 
$10. Nuo seniau ižde buvo — 
$5,567.27.

Dabar ižde yra $6,424.39.
Meldžiam kolonijų darbuo- 

tojus-jas paskubėti, aukas 4nt 
blankų surinkę tuojau grąžin
kit komitetui, čekius ar mo
ney orderius išpirkit ant John 
Grybas vardo, Norwood, o pa
siuskit sekretoriui, Dr. J. F. 
Borisas, 399a West Broadway, 
So. Boston, Mass.

Mass. Lietuvių
Komiteto Iždininkas,
John Grybas,
1190 * Washington St., 
Norwood, Mass.

MERGINOS
Labelių uždėjimui, pripildymui ir pakavi

mui. šeštadieniais nedirbama. 40 vai. savaitė. 
Alga, bonai, laikas ir pusė už viršlaikius.

Pastovus darbas. Kreipkitės pirmadienį.
MANAGER, 109 WALWORTH ST., 

BROOKLYN

MERGINŲ - MOTERŲ 
SCHRAFFT’S

25 
ap-

LLD 22 kp. parengimas at
sibuvo gegužės 22 d., ’43, Mi- 
kolajunienės svetainėje. Tas 
parengimas buvo dėl pundelių 
ir kuopos reikalų.

Komisija dėkoja už aukavi- 
mą valgių:

S. Seimonienei, O. Gendrė- 
nienei, Z. Stripeikienei, Olgai, 
F. Baužai ir Raulynaitienei už 
gėrimą.

Taipgi ačiuoja Mikolajunie- 
nei už gerą patarnavimą. Ačiū 
ir publikai už atsilankymą ir 
parėmimą.

Kuopos Narys.

Perkūnas Trankys Priešus

Geg. 27 d. Lietuvių Repu- 
blikonų pašalpinio kliubo pa
talpoj, įvyko Phila. Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus ir Karo 
Pergalės Komiteto konferenci
ja. Delegatų nuo visų sriovių 
organizacijų dalyvavo arti 60. 
Komiteto pirmininkas prane
šė, kad nuo gegužės 16-tos iki 
šiai konferencijai bonų par
duota sumoje $51,900.00.

Kadangi dar turime pustre
čio mėnesio laiko sukėlimui 
pinigų pirkimui bombanešio, 
kuriam vardas bus duotas 
“Perkūnas,” tai konferencijos 
dalyviai nusitarė sukelti bo- 
nais $400,000.00. Už tokią 
sumą bus galima nupirkti di
delį bomberį, kuris trankys 
priešus begailestingai ir pa
greitins sunaikinti sužvėrėju
sius nacius ir samurajus, ku
rie upeliais lieja visų demo
kratiją mylinčių žmonių krau
ją. Bomberis ‘'Perkūnas” pa
greitins ir mūsų senosios tė
vynės Lietuvos išsilaisvinimą 
iš žiaurūnų hitlerininkų rep
lių. i
Prie Gerų Norų Viskas Galima

Kadangi bendrai veikdami 
turėjome geras pasėkas Rau
donojo Kryžiaus kampanijoj, 
nėra abejonės, kad ir bombe- 
rio pirkimo kampanijoj pa
sieksime tikslą.

ALCA Kliubo delegatas žė- 
kas pranešė, kad jų kliubas 
entuziastiškai dirba, užtikrino, 
pasėkas turės geras. Taip pat 
ir kiti delegatai pasižadėjo 
dirbti su pilna energija, kad 
bomberio pirkimo vajų 
tume sėkmingai.

Komiteto raštinė bus 
Juozo Kavaliausko 
1601 S. 2nd St.

S. V. Ramutis.

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama linksmų, patikimų, 

inteligentiškų jaunų merginų stoti į 
mūsų štabą. Darbo sąlygos pas mus 
yra tokios, kad daugiau kaip tūkstan
tis mūsų darbininkių yra su mumis 
virš 15 metų. Žingeidūs darbai su už

tikrinta ateičia

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškės, kurion 

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 įstojate į mūsų 

štabą, jūsų progos pakilimui yra 
skaitlingos.

VALANDOS: 11 RYTO IKI 8 V. VAKARO 

AR NUO 3 V. POPIET IKI VIDURNAKČIO

PARDAVĖJOS-MERGINOS

56 WEST 23rd STREET
Tarpe 5 ir 6 Avenues

NEW YORK CITY
(137)

Merginos 16-50 Moterys 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA PRADŽIAI 

Puikiausios progos pakilimui
NEW YORK LINEN 

SUPPLY & LAUNDRY 
352 East 62nd, (1st Ave.) 

(134)

pirm, 
name,

Kongreso atstovų rūmas 
šį bilių priėmė tik už vienos 
valandos pirma, negu John 
L. Lewis atšaukė mainierių 
streikų.

STALŲ PATARNAUTOJŲ—JAUNŲ
Su mažu patyrimu. Taipgi jaunos mote

riškės kaipo mokinės. Pilna alga besimoki
nant. Duodame uniformas ir valgį. Aukštos 
klasės restaurante. Sekmadieniais nedirbama.

TOSCA RESTAURANT
118 Fulton St., N. Y. City.

(133)

MAUDYNIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 
ir

VALYMUI MOTERYS
Geros darbo sąlygos

Kreipkitės į Mr. Martin
ALGONQUIN HOTEL

59 West 44th St., N. Y. C.
(133)

VIRĖJOS
Gera alga ir geros darbo sąlygos. Kreip

kitės į Chef’s ofisą. Įėjimas iš Vanderbilt 
Ave.

HOTEL ROOSEVELT
44th St., & Vanderbilt Ave., N.Y.C.

(133)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

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

•

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

vyrAi namų RUOŠAI 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
ELEVEITERIAM MERGINOS 
Dienom ir naktim. Nuolatinis darbas; 

gera alga.

Kreipkitės HOUSEKEEPER 
55 West 58th St.

. (135)

SKALBYKLAI DARBININKŲ
PROSŲ OPERUOTOJŲ

Darbas nuo kavalkų. 5 dienų savaitė. 
Savaitinė alga. Pageidaujama vyrų ar 

moterų. Kreipkitės:

NEW YORK HOSPITAL
530 East 70th St., New York City

(135)

INDŲ MAZGOTOJAI 
nuo 5:30 iki 9:30 

SIDABRŲ VALYTOJAS 
Nuo 11:30 ryto iki 9:30 vak.

HOTEL SURREY
20 East 76th St., N. Y. C.

VYRAI
Generaliniam fabriko darbui; svarbioje 

pramonėje. Alga, bonai, 40 vai. savaitė, lai
kas ir pusė už viršlaikius. Kreipkitės pirma
dienį.

MANAGER, 109 WALWORTH ST.
BROOKLYN

Viešbučiui Darbininkai
BAGAŽŲ NEŠIOTOJAI 

VALYTOJAI 
MALIORIAI

GERA ALGA; specialiai paakstinimai.
Kreipkitės j Timekeei>er, HOTEL BARBIZON 

110 East 63rd St., N. Y.
(134)

VYRAI - MOTERYS
VIEŠBUČIUI DARBININKAI

Vasaros resortiniamo viešbutyje. Pocono 
Mountains. Vyrai ar moterys. Galima dirbti 
virtuvėje, valgomajame kambaryje ir prie 
kambarių valymo. Dėl daugiau informacijų ir 
kiek algos reikalausite parašykite laiške.

LUTHERLAND HOTELS
POCONO PINES, PA.

(135)

VYRIAI IR MOTERYS
Virš 18 m. amžiaus, dešriukių pakavimui ir 
darymui; patyrimas nereikalingas. Kreipkitės

ARMOUR & CO.
147-07 94th Ave., Jamaica, N. Y.

(135)

SKALBYKLAI DARBININKŲ
PROSŲ OPERUOTOJŲ

Darbas nuo kavalkų. 5 dienų savaitė. 
Savaitinė alga. Vyrai ar moterys. Kreipkitės

NW YORK HOSPITAL
530 East 70th St., N. Y. C.

(135)

KEPĖJAS 
patyrusio tortų-cake kepėjo. 

$37 į savaitę. 
NUOLATINIS DARBAS

TOFFENETTI RESTAURANT
43rd St., ir Broadway, New York 

(135)

VYRAI (18-50 metų) VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas darbas $23.19, 
Sunkesnis darbas $26.09 

pradžiai, viršlaikis.
NEW YORK LINEN 

SUPPLY & LAUNDRY
852 East 62nd Street, (1st Ave.)

(134)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 .

Reikia

ŠĖPŲ DAILIDĖS IR 
MALIAVOTOJAI

Patyrę prie namų rakandų 
Taipgi reikalingi berniukai lengvam 

ko darbui. Patyrimas nereikalingas.
BRESCIA FURNITURE CO.
9506 Ditmas Ave., Brooklyn

Corner East 95th St., Dickens

fabri-

2-2500
(138)

ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

Vyrai, nelavinti darbininkai nuo 
18—60 m. amžiaus, reikalingi dirbti 

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFFICE

AIR CRUISERS, Inc.
330 Highland Ave., Clifton, N. J.

Dirbantieji karinius darbus nesikreipkite.
(138)

AUTO VIRŠŲ
ir

FENDER DIRBĖJAI
Patyrę metalistai, ekspertai ant fen
derių darbo; nuolatinis darbas Brook- 
lyno vadovaujančiam Oldsmobile vers

lininkui ; aukšta alga.

J. I. S. MOTORS
1864 Coney Island Ave., Brooklyn 

(Tarpe Ave. O ir P)
MATYKITE MR. GOLDBERG

(133)

VYRAI
SCHRAFFT’S

PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA
Duodama Valgis ir Uniformos

GERA ALGA 
LĖKŠČIŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI

DIENĄ AR NAKTĮ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
New York City.

DARBININKŲ
REIKALINGA 

CARRIZZO, INC. 
600 DEGRAW STREET 

BROOKLYN

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

(137)

(134)

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

Knygelis Autoriai

Adv. CHAS. P. HAL

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
- -7-- KAINA 35c.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y,
m£S

SMILTIES PŪTĖJAI
(SANDBLASTERS)

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI 
Turi būti piliečiai

Karo darbininkai nesikreipkite
LACQUER FINISHING, INC.

Delawanna, N. J.
(133)

44th

VIRĖJAI
Gera alga ir geros darbo sąlygos. 

Kreipkitės į Chef’s ofisą.
Įėjimas iš Vanderbilt Ave.
HOTEL ROOSEVELT

St., & Vanderbilt Ave., N.Y.C.
(133)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

VYRAI KAMBARIŲ VALYMUI 
VACUUM VYRAI 

KARIDORIŲ VALYTOJAI 
Geros darbo sąlygos 

Kreipkitės j Mr. Martin 
ALGONQUIN HOTEL

59 West 44th St., N. Y. C.
(133)

PAGELBININKAI
Patyrimas nereikalingas
Gera alga. Viršlaikiai 

Turi būti piliečiai
Karo darbininkai nesikreipkite

LACQUER FINISHING, INC. ‘ 
Delawanna, N. J.

(133)

VYRAI, patyrimas nereikalingas. Chemijos 
fabrike. Svarbi pramonė. 60c j valandą. As
menys, dabar dirbanti 
ar užsiėmę su kitais 
bais nesikreipkite.

110 Imlay St.,
N. Y. Dock Co. Building No. 9, Brooklyn.

(133)

karinėse pramonf.se 
svarbiais kariniais dar- 
FEEDWATERS, INC. 
kampas Commerce.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 9 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai 
būtinai dalyvaukite, šis susirinki
mas bus svarbus, daug dalykų ap
tarti. — V. K. Sheralis, Sekr.

(133-134)
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F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Ten!. Virginia 7-4499

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

<• 1 į 11711

liili h

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome 61 speciali pasiūlymą savo 

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

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
už $7 50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
894-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

2.

3.

4.

6.

8.

pramonf.se


Laisvės Mitingas, 
tikslu paremti ma-

REIKALAVIMAI
Reikalingas prižiūrėtojas (Jani

tor) Apartment namui. Gaus 3 
kambarius ir algą. Kreipkitės: D. 
Zamore, 1281 Eastern P’kway, 

(133-135)
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Pirmadienis, Birželio 7, 1948

NewWko^i^^Zimos
Pieno Išvežiotojai 
Priėmė Tarybos 

Reikalavimą
Karinė Darbo Taryba perei

tą penktadienį įsakė pieno iš- 
vežiotojams išvežioti pieno 
dvigubą kiekį viena diena, 
praleidžiant be išvežiojimo an
trą dieną, kad taupyti gazoli
ną ir šynas. Tačiau tuo pat 
kartu įsakė ir bosams nieko 
neatleisti iš darbo.

Bosai buvo labai apsidžiau- 
patvarkymu išvežioti pie- 
kas antra diena. Išvežant 
dvigubą kiekį, jų įplaukos 
pieną nesumažėja, išlaidos

gę 
ną 
PO 
už
ant gazolinos ir trokų sumažė
ja, pusę darbininkų manė ga
lėsią atleisti iš darbo be nie
kur nieko, ant likusių užkrau
ti dvigubą naštą be tolygaus 
atlyginimo, o sau pasilikti di
delę krūvą ekstra pelno. Prieš 
tai išvežiotojai buvo pasiprie
šinę sulaikymu darbo.

Gavus Karinės Darbo Tary
bos patvarkymą, Išvaž 
Unijos vice-prezidentas 
chael J. Cashal pareiškė

“Mes tuojau imsime išvežio
ti pieną.”

Sverdamas padėtį, majoras 
LaGuardia pareiškė, jog jis 
tarybos patvarkymą supranta 
sekamai:

Vaizdas iš varsotos filmos “My Friend Flicka” 
su Preston Foster ir Rita Johnson, rodomos Roxy ‘ 
Teatre, 7th Avė. ir 50th St., New Yorke. Greta fil
mos yra scenos aktai.

“1. Išvežiojimas bus atlieka
mas pagal vyriausybės pa
tvarkymą.

“2. Darbininkai turi klausy
ti; nesulėtinti darbo, neatsisa
kyti vežti, nemesti darbo.

“Ir aš taipgi suprantu, kad 
reiškia lygiai tą patį, kas pa
sakyta — niekas neturi būti 
atleistu iš darbo, ir viskas pa
silieka kaip pirmiau buvus kas 
liečia samdinius.”

Tarp Karinės Darbo Tary
bos, darbininkų unijos ir šath- 
dytojų turės būti išdirbti pla
nai, kaip jie tą praves gyve
nime.

New Yorko CIO Prašė 
Mainierius Grįžti 

Prie Darbo
Didžiojo New Yorko Indus

trinių Unijų Taryba savo su
sirinkime birželio 3-čios vaka
rą atsišaukė į mainierius pa
klausyti prezidento Roosevel- 
to reikalavimo ir grįžti dar
ban, laikytis “su kitais Ameri
kos produkcijos kariais išpil
dymui darbininkų pareigų ka
rui.”

Savo atsišaukime New Yor
ko CIO užtarė mainierius, bet 
smerkė Lewis’a ir mainų savi
ninkus, kad “jie eina prieš ša
lies žmonių reikalus, tuo pa
timi ir prieš pačių mainierių 
reikalus.” Prašė mainierius 
rišti nesusipratimus per Ka
rinę Darbo Tarybą.

Didysis Negry Laisvės 
Mitingas Įvyks 7-tą
Negrų 

šaukiamas 
šių negrų troškimą turėti ly
gias teises ir progas dalyvavi
mui karui remti pastangose, 
Įvyks jau šio pirmadienio va
karą, birželio 7-tą,
Madison Square Garden 
je, 50th St. ir 8th Ave., 
Yorke. Turės įspūdingą

. gramą. Visais atžvilgiais
bus paremti vakaras. Kai ku
rios unijos dalyvaus organi
zuotai.

Laiškai iš Kariuomenes
kad pas ma- 
šiandien su
kai tarnauju 

Ir man

Brangi Laisve:
Duodu žinoti, 

ne viskas gerai 
ėjo 10 savaičių,
Dėdei Šamui—USA. 
atrodo, kad tik 10 dienų, vie
toj 10 savaičių, todėl, kad lai
kas greit prabėga, kadangi 
Dėdė Samas mane gerai aprū
pina.

Praslinkus penkioms savai
tėms, 5 savaitės atgal pradė
jau lankyti mokyklą dieno
mis. Apie 100 gabesnių karei
viu iš mūs būrio esame išrink
ti dėlei atsargesnių ir svar
besnių vietų užėmimo (special 
training).

Mokintis labai gerai sekasi. 
Kiekvienas iš mūs stengiamės 
išmokti kuo daugiausia ir pra
lenkt kitą. Kiekvienas stengia
mės atlikti savo pareigas ge
riausia ir tinkamiausia. Mes 
čion nejaučiame jokio nuobo
dumo ar nesmagumo, kadangi 
turime geras privilegijas, pa
silinksminimo vietas liuoslai- 
kiui po atlikimo pareigų.

Mes, kareiviai, įtempiame 
savo energiją ir gabumus du- 
beltavai dėl sunaikinimo fa
šizmo ir aš esu tikras, kad už 
metų kitų bus galutinai sunai
kinti Jungtinių Valstijų prie-

šai. Amerika laimėjo karą— 
praeitąjį, laimės ir dabar.

Mano brangi Ilelenukė, 
žmona, norėjo mane aplanky
ti su draugais. Bet per savo 
pastabą sulaikiau ir sutaupiau 
laiką ir pinigus. Taigi, vietoje 
manęs aplankymo, patariau 
tuos pinigus pdaukoti Raudo
najam Kryžiui, nes visur ir vi
suomet visus gelbsti reikalui 
esant, 
šalies 
buotis 
na j am

pirkti
laimėjimo karo, nes mes 
mylim laisvę ir demokra-

Kiekvienas geras šios 
patrijotas privalo dar- 
kiek tik galint Raudo- 

Kryžiui. Ir nepamirš- 
bonus ir štampaskite 

dėl 
visi 
tiją.

Siunčiu geriausius linkėji
mus draugams ir draugėms 
dienraščio Laisvės skaityto
jams ir rėmėjams. Aš esu vi
sų išsiilgęs. Tikiuosi dalyvau
ti dienraščio Laisvės piknike, 
liepos 4-tą šiemet, taip, kaip 
ir kiekvienais metais.

Mane draugai ir draugės 
tankiai 
tad

draugai 
aplanko su laiškais, 

esu labai dėkingas.
Pvt. Isidore Chalkis, 
STO. APO. 78th D 
Camp Butner, 
North Carolina.

6-2-43

Susivedė
birželio 
Yankus 
Stultz.

Pereitą šeštadienį, 
5-tą, susivedė Paulina 
su kariu PFC. Bruno

Paulina Yankus brooklynie- 
čiams yra žinoma, kaipo gera 
virėja, nes tūlas laikas atgal 
dirbo toj srityj Lorimer res
tauracijoj, kuomet Antanas 
ir M. Barzdai ta restaurantą 
laikė.

PFC. Bruno Stultz buvo 
parvykęs kelioms dienoms iš 
karinės tarnybos atostogoms iš 
Fredericksburg, Va. ir ta pro
ga pasinaudodamas apsivedė. 
Palydovais buvo Mr. ir Mrs. 
V. Prankaičiai, 391 So. 
St., Brooklyn, N. Y.

Gaila, kad jaunavedžių 
daus menuo bus trumpas,
Bruno tuoj turi vykti atgal ka
rinėn tarnybon, rodos, šį ket
virtadienį.

Linkime jaunavedžiams kuo 
laimingiausio vedybinio gyve
nimo.

5th

Angliškas Dienraštis 
Pradės Savo Vajų

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker pradės 
savo finansų kampaniją su 
masine konferencija Webster 
Hall, New Yorke, birželio 10- 
tą.

Konferencijoj, kaip skelbia 
Daily Worker, tikimasi daly
vausiant daugelio AFL ir CIO 
unijų, taipgi kitų organizacijų 
atstovus.

me- ;
nes ] •.
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Argi Negalima Duoti 
Mūsų Vaikams Kiek 

Daugiau Atydos
Didelis skaičius New Yorko 

žaismaviečių šiemet turės bū
ti uždarytos arba dalį laiko 
uždarytos tik dėlto, kad Mies
to Tarybos didžiuma pasimojo 
nukapoti 25 nuošimčius nuo 
paskyrų tam tikslui.

O tai reikš, kad darbinin
kės motinos, o taip pat ir tu
rinčios namie daug pareigų 
priežiūroj didelės šeimynos ar 
šiaip kokias nepaprastas sąly
gas turės rūpintis apie vaikus, 
kuriems teks bėgioti po šut- 
rias ir purvinas miesto ghtves.

Mieste šiemet bus, daugiau 
vaikų, kadangi prie apribotos 
transportacijos sunkiau bus iš
važiuoti atostogų į užmiesčius 
net ir tiems, kurie turi'tam iš
tekliaus.

Tiktai 200 žaismaviečių bus 
atdaromis liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais po kelias valandas 
per dieną mieste, kuris turi 
milioną vaikučių. O ekspertų 
yra aprokuota, kad lėšuoja tik 
po $1.75 per vaiką užlaikymui 
žaismaviečių per tuos du mė
nesius atdaromis visą dieną.

Vienok Miesto Budž.eto Ta
ryba užsispyrė atimti iš vai
kučių progą žaisti saugiose, 
prižiūrimose žaismavietėse. Ji 
nukapojo daugiau pusės rei
kiamos sumos. Tam skyriui 
buvo reikalaujama paskyrų 
$375,000, o toji taryba nukir
to iki $175,000. Ir Miesto Ta
rybos didžiuma nubalsavo to
kį nukapojimą leisti.

Majoras LaGuardia teisėtai 
atsisakė tokį 
bet stambiųjų 
judomo turto 
tojai Miesto
na iš naujo pervaryti nukapo
tą budžetą prieš majoro norą. 
Gyventojai privalo tiem 
nam pasakyti savo mintį.

bų d žetą priimti, 
finansinių ir ne- 
ihteresų saugo- 

Taryboje grąsi-

Nemažai žymių asmenų ir 
ne iš darbininkų eilių yra už- 
gyrę laikraštį ir šį jo vajų, ka
dangi, sako jie, laikraštis savo 
šaukimu į vieningumą, dar
bais už pergalę ir begailestin- 
gu numaskavimu visų kenkėjų 
karui laimėti užsipelno visų 
paramos. O darbininkai, ku
rie nori gauti tikras savo kla
sės žinias, laiko -dienraštį Dai
ly Worker nepavaduojamu va
du ir švietėju.

fe

Apie Mūsų Karius
Vytautas Sungaila, Laisvės 

skaitytojų Eleonoros ir Kazio 
Sungailų sūnus, 1501 Ocean 
Parkway, išeina kariuomenėn 
birželio 7-tą. Taipgi nuo gegu
žės 6-tos jau tarnauja jų žen
tas, dukters Anės vyras. Jisai 
randasi Mississippi valstijoj.

Abi moterys, beje, Sungailie- 
nė ir duktė Anė yra senos ka
ro pastangų rėmėjos, davusios 
gražios talkos mūsų mezgėjoms 
dar pereitais metais, kada jų 
pačių šeimos didieji žingsniai 
dar tebeatrodė tolimais.

* * *
Antanas Gražis, Joseph i nos 

ir Prano Gražių sūnus, pasirin
ko tarnauti mūsų kraštui mari
nuose.

* * *
Arthuras Petriką birž. 7 išvyk

sta atgal tarnybon 
se po apsilankymo 
nom pas tėvus, Dr. 
trikus.

jūrininkuo- 
keliom die- 
ir Mrs. Pe-

Iš Kliubo Susirinkimo

dirba karinė-

tarimų buvo, 
pusės valdy

Lankėsi 
pas tėvus 
ozonparkiečių 
sūnus.

* * *
trumpai atostogai

Albertas Petrauskas,
A. Petrauskų

*

* * *
Rušinskas, 

Kastancijos ir Jono 
sūnus, pasiųstas į

žinomųJonas 
veikėjų 
Rušinskų
Oregon State College metams
specialės lavybos. Taipgi jau 
mėnuo, kai tarnauja ir jų žen
tas, dukters Bronės vyras Ju
liau LaRosa, jis išėjo tarnybon 
gegužės 5-tą.

Albertas Gražulis, maspe- 
thietis, jau pakeltas į kapito
no laipsnį.

John Trepanaitis, tūlą lai
ką dirbęs Domikaičio restau- 
rane, veiklus unijistas, jau tū-

Penktadienį įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo 
priešmetinis susirinkimas, sa
vuose kambariuose, 280 Union 
Avė. Oras pasitaikė karštas, 
tat nepaisant, kad susirinki
mas buvo šauktas atvirutėmis, 
narių neperdaugiausiai atsilan
kė. žinoma, prie to prisideda 
ir ilgos darbo valandos, nes 
daug kliubiečių 
se įmonėse.

Iš svarbesnių 
tai perrinkimas
bos. Kliubas praktikuoja taip: 
pusę valdybos renka priešme- 
tiniame ir kitą priešpusmeti- 
niame susirinkime.

Šiuo kartu buvo perrinkimas 
vice-pirmininko, protokolų se
kretoriaus, knygų prižiūrėtojo, 
maršalkos, biznio sekretoriaus 
ir dviejų direktorių. Vienbal
siai palikti visi tie patys, ku
rie pirmiau ėjo tas pareigas, 
būtent: vice-pirmininku A.

Linkus (tėvas), protokolų se
kretorium J. Nalivaika, kuris 
jau ilgas laikas gražiai kliu- 
bui tarnauja, knygų prižiūrė- 
tojum Zubavičius, kuris ilgas 
laikas labai nuoširdžiai dirba 
toj ,vietoj, maršalka Pauliuko- 
nis, biznio sekretorium grabo- 
rius LeVanda (Levandauskas) 
ir direktoriais A. Linkus (sū
nus) ir Stanaitis.

Nutarta, kad kliubas masi
niai dalyvaus švento Jurgio 
Draugystės 50-ties metų su
kaktuvių piknike, į kurį bus 
kliubo nariai įleista be tikietų, 
tik parodžius narystės knygu
tę. Nutarta dalyvauti ACW 
lietuvių 54-to lokalo piknįke 
ir nupirkta 100 tikietų. Pada
ryta dar keli kiti nutarimai? 
liečianti organizaciją.

Narių nuotaika gera, jaučia
mas pasiryžimas dirbti karo 
laimėjimui.

Narys.

las laikas baigė pamatinį ap
mokymą ir tikisi neužilgo jį 
panaudoti aktyvėj praktikoj.

Edwardas Pranckevičius bu
vo sužeistas šiaurinės Afrikos 
mūšiuose, kaip pranešta na
miškiams iš Karo Departmen- 
to. ž. R.

Miesto Tarybos nariai Pe
ter V. Cacchione, komunistas, 
ir Stanley M. Isaacs, pasmer
kė kapojimą paskyrų miešto 
žaismavietėms.

Birželio 4-tą New Yorke 
buvo 92 laipsniai karščio pa
gal oficialius rekordus virš 
Whitehall Bildingo ir keliais 
laipsniais daugiau visur kitur.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

r

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškąis. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi , atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES

St., Brooklyn

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- T

USEFUL... PRACTICAL

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

$30.00

te

iŠ

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 ■ ‘

po-

Diskusijų-Savišvietos 
Vakaras Pirmadienį
Birželio 7-tos vakarą, Lais

vės salėj, įvyks savišvietos va
karas, kurio dalyviai galės 
padiskusuoti svarbius bėga
mus klausimus. Visi kviečiami 
dalyvauti. Įžanga nemokama.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

m
'WATCHIA

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

J

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

ELIZABETH . 17 |»wels . $247$

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Vynų ir Degtinių

■įy

459 GRAND ST.

Ateikite pasimatyti su Givlais 

Geriausias Alus Brooklyne

AIR WARDEN
15 jewel* 

$29^

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

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 GerųTRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

ffiįpSįįį

MMJTAtYMHG 
$15.00

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

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

Štai
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