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sveikinimų rinki- 
keletas asmenų, 
jau surinko virš

Metinis Vilnies b-vės šėri- 
ninkų suvažiavimas įvyks š. 
m. gegužės 7 dieną, Chicagoje.

Įvairių miestų lietuviai siun
čia vidurvakarinių valstijų 
liaudies dienraščiui sveikini
mus, o prie sveikinimų — do
vanėlių.

Brooklyne 
m u rūpinasi 
Pr. Buknys
$100 aukų Vilniai pasveikin
ti. Jurgis Kuraitis taipgi turi 
apie $15.

Jersey City, girdėjau, tam 
reikalui dirba Ant. Matulis.

Suvažiavimas visai arti. Ku
rie \ brooklyniečiai norėtumėt 
pasveikinti dienraštį Vilnį ir 
jos bendrovės šėrininkų suva
žiavimą, galite priduoti sveiki
nimus Laisvėje, o iš čia jie bus 
pridėti prie bendrosios sumos 
ir pasiųsti. Arba galite pasiųs
ti tiesiai Vilniai, 3116 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

Nors iki šiol Vengrija buvo 
fašistinė, tačiau “masinio” 
knygų deginimo ten nebuvo. 
Tik po to, kai Hitleris pilnai 
pasiėmė Vengriją “globoti,” 
pradėta knygos pleškinti.

Įsakyta sudeginti 33-jų ven
grų ir 18-kos užsienio rašytojų 
raštai. Be to, griežtai uždraus
ta įsileisti Vengrijon visos ei
lės užsieninių rašytojų kūri
niai.

žodžiu, Vengrija nacinama 
greitais tempais.

dabar yra kaip tas sužeistas 
žvėris, kuris priverstas šliauž
ti atgal į savo lindynę ir lai
žyti savo žaizdas. Bet sužeis
tas žvėris, pasitraukęs į savo 
lindynę, dar nenustoja buvęs1 
pavojingu. ”vojingu. . . niprini

Šitaip pasakė Tarybų Sąjufi- ! ’
gos premjeras, maršalas Stali
nas savo pareiškime, kurį jis 
išleido Gegužės Pirmąją.

Sužeistąjį žvėrį, pasislėpusį 
lindynėje ir ten laižantįjį savo 
žaizdas, gali dabaigti mušti tik 
visos trys didžiulės valstybės 
“sutartinais mūsų kariuome
nes smūgiais iš rytų su mūsų 
talkininkų smūgiais iš vaka
rų,” nurodė Stalinas.

—Kada prasidės invazija? 
Kada bus atidarytas antrasis 
frontas Vakarų Europoje? — 
vis tai klausimai, kuriuos iš
girsti beveik iš kiekvieno žmo
gaus, su kuriuo tik susitinki.

Kiekvienas turi savo pažiū
rą link busimųjų didžiulių 
veiksmų, kiekvienas ką nors, 
kur nors yra girdėjęs, na, ir 
nuo savęs pridėjęs žodį-kitą 
sudaro savotišką istorijukę..

Deja, nei vienas mes neži
nome, kada tie didieji veiks
mai prasidės. Aš, pav., buvau 
manęs, kad jie prasidės praei
tą savaitę, bet neprasidėjo, ir 
ką tu žmogus padarysi!

Anglijos darbiečių vadas 
Bevin pasakė, kad jis žinąs 
antrojo fronto pradžios dieną. 
Galimas daiktas.

Šiandien vienas dalykas jau 
yra aiškus: antrasis frontas 
bus pradėtas neužilgo.

Skaitytojo dėmesis kreipia
mas į šios dienos editorialą: 
“Kun. Orlemanskis ir lietuviai 
kunigai.”

New Yorko dienraščiuose 
šiuo metu daug rašoma apie 
komunistus, — ypačiai Euro
pos kraštų komunistus. Kiek
vienas rašytojas, rašydamas 
palankiai ar priešingai, pri
verstas pripažinti, jog komu
nistinis judėjimas Europos 
kraštuose didelis ir jis vis’au
ga, jo įtaka žmonėse didėja.

Mums tai nėra, žinoma, iš 
piršto išlaužtos žinios. Mes vi
suomet teigėme, jog komunis
tiniam judėjimui bus lemta su
vaidinti istorinė rolė fašizmo 
sunaikinime.

TALKININKU ORO BOMBOS ARDE 17 VOKIEČIŲ CENTRŲ 
________________ ___ _ _________________________________________________________________________ra x

Naciai Skleidžia Tifo
Ligos Epidemiją Tarp

Sovietų Piliečių

Maskva.— Vokiečiai sten
giasi apkrėsti perais pavo
jingosios tifo ligos ne tik 
raudonarmiečius, bet ir ci
vilius Sovietų piliečius. Vie
noje koncentracijos stovyk
loje apsirgdintus šia bjau
ria kimbamąja liga naciai 
siunčia į kitas stovyklas, 
kad ten paskleistų tifą.

Koncentracijos stovykloj 
Polesijos srityj, Baltarusi
joj, buvo 7 asmenys apsirg- 
dinti tifu. Po kiek laiko 
nuo jų apsikrėtė apie 4,000, 
tame skaičiuje 2,370 vaikų 
žemiau 13 metų amžiaus. 
Tatai atrado Raudonoji Ar
mija, atvadavus tą vietą.

NUSKENDO BEVEIK 
500 AMERIKOS KA

RIŲ SU LAIVU
Washington. — Neseniai 

vokiečiai Viduržemio Jūro
je torpedavo ir nuskandino 
laivą, su kuriuom žuvo 489 
Amerikos kareiviai ir ofi- 

\ kaip kad pranešė 
laivyno departmentas.

Viso dabartiniame kare 
nuskandinta 19 laivų, gabe
nusių Amerikos karius. Su 
14 tų laivų tik mažai ame
rikiečių težuvo, o su pen
kiais — daugiau.

JAPONAI STUMIA CHINUS 
ATGAL

Japonai Chinijoj veržiasi 
pirmyn Honan ir Anhwei 
provincijose. Tarp kitko, jie 
užėmė karinę Hulao tarp- 
kalnę, briaudamiesi linkui 
Loyango. Japonai iš trijų 
šonų gręsia chinam Mikšie
ne. O į pietus jie užėmė 
Yingshangą.

Amerikos lakūnai bom
bardavo japonų kariuome
nės sutelkimus Hupeh pro
vincijoj, Chinijoj.

Amerika Sovietų Biznyj 
Pralenkia Anglus

London.— Jungtinių Val
stijų kompanijos pasirašė 
pustrečio biliono dolerių su
tartis pristatyt Sovietų Są
jungai mašinų, įrankių ir 
kitų reikmenų atstatyt su
ardytiems per karą fabri
kams.

“Kodėl Anglija pasiliko 
užnugarėje?” statė klausi
mą anglų seimo atstovas, 
darbietis Ellis Smith.

Jisai sakė, jog Amerikos 
mašinerija tuoj po karo tu
rės gana darbo, gamindama 
Sovietam fabrikų įrengi
mus. Ellis Smith reikalavo 
Churchillo valdžios paaiš
kint, kodėl ji apsileido biz
nio ryšiuose su Sovietų Są
junga.

Jugoslavų partizanų 
stovai vyksta Anglijon,

at-
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Raudonieji Lakūnai Kirto 
Naciam Brest Litovske ir 
Plačioj Priešų Užnugarej

London. — Sovietų bom
banešiai ardė ir degino vo
kiečių naudojamą geležinke
lių ir vieškelių mazgą Brest 
Litovske, Baltarusijoj, 115 
mylių į rytus nuo Varšu
vos; užkūrė 17 didelių gais
rų, padegdami nacių trau
kinius su jų amunicija ir 
kareiviais ir susprogdinda
mi įvairius priešų įrengi
mus

Tai jau 10 naktų paeiliui 
sovietiniai lakūnai naikino

Kunigai be Jokių Kliūčių Atlikinėja Savo 
Apeigas Sovietų Sąjungoje

Maskva. — Jau 10 metų 
amerikietis katalikų kuni
gas Leopold Braun iš Mas
sachusetts klebonauja fran- 
cūzų šv. Liudviko bažny
čioj Maskvoj. Jis sakė New 
York Times korespondentui 
R. Parkeriui, jog Maskvos 
vyriausybė mandagiausiu 
būdu leidžia jam lankytis 
ligoninėse ir dalinti sakra
mentus sužeistiem bei ser
gantiem katalikam.

Anot Kun. Brauno, į pa
maldas jo bažnyčion ateina 
ir raudonarmiečių. Ją lanko 
ne tik francūzai, bet ir bal
tarusiai, lenkai ir amerikie
čiai katalikai. Keli buvusie-

Prieš-Rooseveltinis 
Senatorius Laimi Ma

ryland© Nominacijas
Baltimore. — Demokratų 

nominacijose Marylando 
valstijoje į Jungtinių Vals
tijų senatą, M. E. Tydings, 
dabartinis senatorius, Rbo- 
sevelto politikos priešinin
kas, gavo 41,795 balsus, o 
rooseveltinis kandidatas *W. 
R. Jones 12,814 balsų iš 

! daugiau kaip pusės balsa
vimų vietų.

Hitlerio ir Talkininkų 
Nuostoliai Ore

Neapolis.—Balandžio mė
nesį Italijos srityje anglai- 
amerikiečiai sunaikino 667 
vokiečių lėktuvus, o savo 
nustojo 292 lėktuvų.

LIETUVA ATVADAVIMO IŠVAKARĖSE, SAKO PALECKIS
Justas 
Lietu-

Maskva. — Rašo 
Paleckis, Tarybinės 
vos Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininkas:

Lietuvių tauta šiemet 
trečiu kartu pasitiko Pir
mąją Gegužės su pilnu pa
sitikėjimu, kad jau einame 
į Lietuvos išlaisvinimo iš
vakares. Greit užtekės jai 
“Saulė iš rytų”.

Artinasi lemiamosios ko
vos valandai ir visi tikri

hitlerininkų geležinkelių 
centrus ir kūrinius fabrikus 
670 mylių ilgio užfrontėje, 
nuo Estijos ir Latvijos iki 
Lvovo, Vakarinėje Ukrai
noje. Tik vienas Sovietų 
lėktuvas nesugrįžo iš Brest 
Litovsko.

Pro Brest Litovską, 50,- 
000 gyventojų miestą, eina 
penki sVarbūs geležinkeliai 
ir didis plentas nuo Mas
kvos iki Varšavos.

ji patarnautojai kun. Brau
nui prie mišių dabar yra 
Raudonosios Armijos ofi- 
cieriai.

N. Y. Times koresponden
tas pažymi, jog kiekviena 
lenkų armijos divizija So
vietuose turi savo kunigus 
kapelionus. Jugoslavų karių 
junginys taipgi turi kata
likų kunigą kapelioną, kaip 
ir pravoslavišką ir maho- 
metonišką kapelionus. Be 
to, kai Sovietai atvadavo 
Odessą nuo Vokiečių ir ru
munų, tame mieste veikia 
katalikų kunigai, atlikinė
dami religines apeigas ru
munam katalikam gyvento
jam.

Valstijos Negali Tak- 
suot Federalę Ame

rikos Nuosavybę
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias Teis
mas 7 balsais prieš 2 nus
prendė, kad paskira valsti
ja neturi konstitucinės tei
sės imti taksus už toje val
stijoje esamą federalę šalies 
mašineriją, jos karo fabrikų 
įrengimus ar kitokią pirktą 
bei samdytą jos nuosavybę.

Vokietija Prakišo Karą, 
Sako Nacių-Generolas

Anglija. — Belaisvis na
cių generolas Ritter von 
Thoma atvirai
Vokietija jau pralaimėjo 
karą. Thoma savo laiku bu
vo vokiečių komandierius 
Afrikoje. Anglai suėmė jį 
1942 m. lapkrityje.

sako, jog

Lietuvos patrijotai turi su
jungti savo jėgas vienam 
tikslui — greit ir visiškai 
išvyt amžinąjį lietuvių tau
tos priešą, vokiečius plėši
kus, iš Lietuvos žemės.

Raudonosios Armijos Die
noje vienas daugelio sveiki
nimų iš Jungtinių Valstijų 
sakė: “Drąsi jūsų kova ap
saugojo žmoniją nuo di
džiausios nelaimės.”

Lietuviai turi kilnią ir

Įsiveržimas Svarbiau
sias Reikalas, Sako 
Darbo Federacija

Philadelphia, Pa. — Atei
nąs talkininkų įsiveržimas į 
Vakarų Europą yra svar
biausias dabar reikalas dar
bininkam, kaip ir visiem 
amerikiečiam, pareiškė A- 
merikos Darbo Federacijos 
Vykdomoji Taryba savo po
sėdyje. “Mes ypač pabrėžia
me, jog dabar ne laikas 
streikuoti,” sako taryba.

Federacijos pirmininkas 
William Green priduria, 
kad Vykdomoji Taryba 
“pirmučiausioj vietoj svar
sto būdus, kuriais organi
zuoti darbininkai galėtų 
kuo pilniausiai paremt nau
jąjį Jungtinių Tautų 
šyvą.”

ofen-

NAUJAS GRAIKŲ JŪ
REIVIŲ SUKILIMAS 

PRIEŠ VALDŽIA
Kairo. — United Press 

praneša, kad didžiausiame 
graikų šarvuotlaivyje suki
lo jūreiviai prieš dabartinę 
emigracinę Graikijos val
džią.

Pirmiau graikų kariuo
menės divizija Viduriniuose 
Rytuose ir trijų karinių lai
vų jūreiviai per tris savai
tes laikėsi sukilime prieš 
emigracinės valdžios oficie- 
rius. Jie reikalavo naujos, 
demokratinės valdžios.

Savotiškas Berlyno Kompli
mentas Japonijai .

uo
Jau žinoma, kad japonų 

laivynas išsisukinėja 
atvirų mūšių su Amerikos 
laivynu. Japonai supranta, 
kad jie liktų supliekti jūro
je. Bet Berlyrfb radijas už 
tai duoda japonam šitokį 
komplimentą:
' “Jau labai aiškiai įrody
ta, kad Japonijos laivynas 
nesiduoda išprovokuoti.”

Rojui Mizarai 
dienraščio Laisvės re
daktoriui, reiškiame gi
lią užuojautą dėl mir
ties jo brolio Antano, 
išsiskyrusio iš gyvųjų 
gegužės 1-mą, 1944 m.

Laisvės Redakcijos, 
Administracijos ir 

Spaustuvės 
Darbininkai.

garbingą vietą toje kovoje. 
Padėka ir pagarba, reiškia
ma Sovietų Sąjungai, taipgi 
tenka tarybinei lietuvių 
tautai, veikliai dalyvaujan
čiai Sovietų Sąjungos kovo
je ir pergalėse.

Lietuviškieji Raudonosios 
Armijos junginiai petys pe
tin narsiai kovėsi išvien su 
rusais, ukrainais, gruzinais 
ir kitomis sovietinėmis tau
tomis Oriolo mūšiuose 1943

few,

Dar 3,000 Tony Bombų
Numesta j Nacių Punktus

Francijoj ir Belgijoj *
London, geg. 2. — Jung

tinių Valstijų ir Anglijos 
lakūnai Pirmojoj Gegužės 
paleido 3,000 tonų bombų į 
septyniolika geležinkelių 
centrų Franci jo j ir Belgi
joj. Bent 3,500 talkininkų 
lėktuvų tą dieną dalyvavo 
atakose prieš nacių naudo
jamus geležinkelius tuose 
kraštuose ir prieš vokiečių 
apsitvirtinimus šiauriniame 
Franci jos pajūryje. Tik ma
žai Hitlerio lėktuvų tepaki

Anglai ir Amerika 
Susitarė su Franko
Washington. — Po kelių 

savaičių derybų, Amerikos 
ir Anglijos atstovai susita
rė su Ispanijos Franko val
džia. Franko sutiko trimis 
ketvirtadaliais numušt kie
kį siunčiamo Vokietijai 
wolframo metalo, kuris var
tojamas plienui kietinti. 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija už tai vėl pardavinės 
Ispanijai žibalą ir gazoliną.

Be to, Franko pasižadėjo 
pavaryt “tam tikrus fašistų 
Ašies agentus” iš Ispanijos, 
Ispaniško Šiaurinės Afrikos 
ruožo ir Tanžyro.

PATARIA ROOSEVELTUI 
GERIAU PASILSĖTI

Washington. — Prezid. 
Roosevelto gydytojai pata
ria jam ilgiau pabūti pieti
nėse valstijose ir pilnai pa
silsėti, kaip pranešė jo žmo
na.

Anglai Nuskandino 22 
Fašistu Laivus

London. — Anglijos sub- 
marinai paskutiniu laiku 
nuskandino Viduržemio ir 
Aegejaus Jūrose du viduti
nius hitlerininkų prekinius 
laivus ir 20 mažų laivų.

ŠIMTAI ANGLIJOS LĖK
TUVŲ NAKTĮ BOMBAR

DAVO VOKIEČIUS
London, geg. 2. — Praei

tą naktį keli šimtai anglų 
lėktuvų puolė nacių centrus 
Franci joj, Belgijoj ir Vo
kietijoj. Negrįžo 10 anglų 
lėktuvų.

m. < Lietuviai dalyvavo per
galinguose mūšiuose Balta
rusijos žemėje, netoli savo 
gimtosios Lietuvos.

Lietuvos partizanai gar
bingai ir atkakliai kovoja 
už lietuvių tautos gyveni
mą, garbę ir laisvę. Jie ko
voja po Tarybų vėliava, ku
ri užtikrins lietuvių tautai 
laisvę, nepriklausomybę, 
tautinę kultūrą ir medžia
ginę gerovę.

■, 1
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Amerikos submarinai nu
skandino dar vieną japonų 
šarvuotlaivį ir du naikintu
vus.

lo pasipriešint talkininkam.
Apie 1,000 Amerikos bom- 

banešių ir šimtai lengvųjų 
lėktuvų puolė tuos karinius 
taikinius. Amerikiečiai su
naikino 5 vokiečių lėktuvus, 
o savo neteko 3 bombane- 
šių ir 3 lengvųjų lėktuvų.

Panašus skaičius ir Ang
lijos lėktuvų veikė prieš na
cius.

Berlyno radijas sakė, jog 
Amerikos bombanešiai ata
kavo ir pietinę Vokietiją.

Daugiausiai buvo bom
barduojama geležinkelių 
stotys ir traukinių kiemai 
Paryžiaus srityje ir 40 iki 
180 mylių nuo Paryžiaus.

Antradienį vėl būriai tal
kininku lėktuvu skrido ata- 
kuot nacių centrus.

SUMANYMAS {TYRINĖT 
MONTGOMERY WARD 

KOMPANIJOS UŽĖMIMĄ

Washington.— Kongresui 
įnešta sumanymas ištirt, ar 
valdžia turėjo teisę užimt 
Montgomery Ward preky
bos kompanijos įstaigą Chi- 
cagoj dėl to, kad kompani-z 
ja atsisakė panaujint uniji
nę sutartį su CIO.

■t

Didvyriška Saržento Mirtis

Maskva. — Viename Sta- 
nislavovo fronto sektoriuje 
vokiečių kulkosvaidis pylė 
ugnį iš savo fortuko į rau
donarmiečių pozicijas. Sar- 
žentas Jastrebcovas pri
šliaužė arti nacių kulkosvai
džio skylės ir metė j on ran
kinę granatą. Bet vokiečių 
kulkosvaidis vis šaudė. Tuo
met Jastrebcovas pribėgo ir 
savo kūnu užtvėrė kulko
svaidžio skylę.

Kiti raudonarmiečiai, 
matydami didvyrišką savo 
draugo mirtį, puolė nacius 
ir tuoj užėmė jų fortuką.

J

Atmušė Nacius Jassy ir 
Stanislavov Srityse

London. — Vokiečių tan
kai ir pėstininkai vėl ataka
vo sovietines linijas į pietų 
rytus nuo Stanislavovo, Va
karinėje Ukrainoje. Po iš
tisos dienos mūšių priešai 
tapo atmesti atgal į pir
miau buvusias savo linijas. 
Sunaikinta apie 1,000 hitle
rininkų.

f šiaurius nuo Jassy, ge
ležinkelių centro Rumuni
joj, vokiečiai du sykiu mė
gino užimti vieną parankią 
poziciją. Sovietų kariuome
nė nukovė apie 600 hitleri
ninkų ir atlaikė savo pozi
ciją.
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Kunigas Orlemanskis ir Lietuviai 
Kunigai.

Drąsus kun. Stanislovo Orlemanskio 
žygis, — jo vizitas Tarybų Sąjungon, jo 
atviras pasisakymas už demokratinę 
Lenkiją, jo rėmimas demokratiniai pa- 
trijotinio lenkų judėjimo, jo išstojimas 
prieš Mikolaičiko valdžią — jau sukėlė 
iš reakcinių katalikų vadų išstojimų ir 
kunigui pasmerkimų. Reikia manyti, 
kad tokių pasmerkimų kun. Orleman
skio adresu bus pasiųsta ir daugiau.

Bet tai nieko. Prasidės platesnės dis
kusijos pačiuose katalikuose; prasidės 
didesnis bruzdėjimas ir tame bruzdėji
me prasidės atsiskirti “grūdai nuo pe
lų.” Kun. Orlemanskis, be abejo, žino, 
kad šimtai tūkstančių lenkų katalikų 
stovi ir stovės su juo, kai jis išdėstys sa
vo žygio smulkmenas.

Ryšium su kun. Orlemanskio vizitu 
Tarybų Sąjungon, norisi paliesti “lietu
viškąjį gyvenimą.” Ar tarp lietuviškų, 
katalikų kunigų gi nėra žmonių, kūne 
pradėtų laužyti anti-sovietinį ledą?

Mes nesame tie žmonės, kurie sako, 
būk kiekvienas kunigas tokis jau stor
žievis, su kuriuo nieko naudingo negali
ma padaryti. Mes manome, kad Ameri
kos lietuvių katalikų dvasiškijoje yra 
reakcininkų, bet yra ir pažangesnių 
žmonių, besiaiškinančiųjų dalykus skir- 
tingiau, realiau.

Mes esame giliąi įsitikinę, kad yra lie- 
kunigų, kurie žino,' jog šmeižtais, 

nešvariais puolimais Tarybų Sąjungos 
nesunaikinsi. Tas buvo bandyta padary
tį, tiesa; tūli žmonės tam paaukojo daug 
energijos ir laiko, — virš 25-rius metus,
— tačiau Tarybų Sąjunga gyvuoja; ji 
šiandien yra stipresnė, negu kada nors 
buvo!

Mes< taipgi esame įsitikinę, kad nema
žas skaičius lietuvių katalikų dvasiškių 
supranta, jog lietuvių tautos tartas žo
dis 1940 metais — žodis, kad Lietuva 
gyventų naujuoju, tarybiniu gyvenimu,
— “stojosi kūnu” ir pasiliks kūnu. Jie 
puikiai supranta, jog po karo Lietuva 
bus tarybinė respublika.

O jeigu taip, tai Amerikos lietuviams 
su ja teks palaikyti .glaudžius ryšius.

Lietuvos gyventojai daugumoje yra 
katalikų tikybos. Be abejo, dauguma jų 
gyvens ir mirs praktikuojančiais katali
kais. Lietuvoje veiks katalikų (kaip ir 
kitų tikybų) bažnyčia, kuri turės “susi
taikyti” su tarybine Lietuvos respubli
kos santvarka, su josios vyriausybe. 
Amerikos lietuvių katalikų dvasiški j a, 
kaip prieš karą, taip ir po karo, norės 
palaikyti artimus ryšius su Lietuvos ka
talikų dvasiškija. Bet tie ryšiai nebus 
galimi palaikyti, jei Amerikos katalikų 
dvasiškija laikysis savo “senos politi
kos,” kuri reiškėsi šlykščiame melų 
skleidime prieš tarybinę santvarką. Pa
galiau, pats įžūlūs melų ir šmeižtų 
skleidimas nustos savo vertės, su juo ka
talikų masės apsipras ir iš jo tik juok
sis. (Kas šiandien , pa v., nesijuokia iš 
tos Hitlerio agentų pramanytos ir čia 
kunigų skleidžiamos pasakos, būk tary
binėje Lietuvos respublikoje vienas ka
talikų kunigas buvo pririštas prie rogių 
ir tęsiamas per miestelį, kuomet ant jo 
nugaros buvo susodinti trys žydai ir du 
rusai pasivažinėti?!)

Taigi ai- nevertėtų jau šiandien Ame
rikos lietuvių katalikų dvasiški jai dėl to 
visko pagalvoti?

Ar nevertėtų jau dabar jai pradėti 
-rūpintis teikimu lietuvių tautai pagal
bos, tuojau kai tik ji bus išlaisvinta iš 
nacių okupacijos?

Ar nebūtų praktiška ir naudinga, jei 
jau šiandien lietuvių katalikių dvasiškija 
siektųsi sumegzti, sakysime, ryšius su 
tarybine Lietuvos vyriausybe ir aptarti 

- visokias galimybes, kuriomis ji galėtų 
prisidėti prie savo tautiečiams pagalbos

teikimo Tarybų Sąjungoje ir okupuoto
je Lietuvoje?

Keldami šiuos klausimus, mes puikiai 
suprantame, jog visa, kaipo tokia, lietu
vių katalikų dvasiškija to padaryti ne
galės, — perdaug josios eilėse yra stor
žievių. Bet tą žygį galėtų pradėti vienas- 
kitas drąsesnis pažangus kunigas ar pa- 
sauliškis, veikiąs katalikų eilėse.

Netenka sakyti, kad tokis vieno ar 
kito lietuvių katalikų kunigo arba pa- 
sauliškio pradėtas darbas susilauktų 
gražaus atbalsio katalikų visuomenėje, 
— palankaus, užgiriančio atbalsio.

Vilnies Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimas

Chicagos dienraštis Vilnis (bal. 28 d.) 
rašo:

“Sekmadienį, gegužės 7, įvyks mūsų 
Bendrovės suvažiavimas, Lietuvių Audi
torijoj, Chicago j.

“Tai bus vienas pačių svarbiausių šios 
Bendrovės suvažiavimų.

“Karas turės baigtis šiemet. Po( karui 
daug kas naujo bus. Po karui mes turė
sime glaudesnį kontaktą su Lietuvos 
žmonėmis. Mes gausime geros talkos iš 
Lietuvos rašytojų, veikėjų. Mes galėsi
me “Vilnį” padaryti ir didžiausiu ir ge
riausiu lietuvių dienraščiu.

“Vilnies” rolė laike karo labai svarbi, 
nes kiti lietuvių laikraščiai, ypač Chica- 
goj, tik žodžiu remia karo pastangas, o 
pačiu svarbiausiu reikalu sau laiko at
skyrimą Lietuvos nuo SSSR. Ir po prie
danga kovos už “Lietuvos nepriklauso
mybę” jie skleidžia nacių propagandą 
atakuodami. Sovietų Sąjungą, kuri yra 
Amerikos sąjungininkė.

“Dienraščio ‘Vilnies’ rolė dėlto yra 
nepaprastai svarbi. Mes daugiausia pri
sidėjome ir prisidėsime mobilizavimui 
Amerikos lietuvių karo pastangoms, pa
laikymui prezidento Roosevelto ir vįsais 
galimais būdais prisidėjome prie vykdy
mo jo karo programo.

“Po karo mūsų dienraščio rolė bus 
taip jau svarbi. ’

“Apie šiuos reikalus daugiau pakalbė
sime Bendrovės suvažiavime.

“Paprastai suvažiavimai laikomi kaip 
ir rutyna. Sykį į metus reikia suvažiuo
ti, tai tūli dalininkai be didelių pastangų 
dalyvauja. Kiti gi namie pasilieka, nors 
nėra svarbios tam priežasties.

“Į šį suvažiavimą raginame visus da
lininkus, bent iš Chicagos ir apylinkės 
dalyvauti. Jis turi būti didelis, skaitlin
gas, nes juo didesnis jis bus, tuo geres
nis/’

Gen. Mac Arthur as Nekandidatuos
Generolo Douglas MacArthur’o pa

reiškimas, kad jis nekandidatuos šiemet 
į šalies prezidentus, truputėlį nublaivė 
politinę padangę — nublaivė ją tuomi, 
kad, kiek tai liečia asmenis, republiko- 
nai tesispiecia aplink mažesnį skaičių 
aspirantų į kandidatus.

Aplink gen. MacArthurą buvo pradė
jęs spiestis visoki izoliacininkai, aršiausi 
prezidento Roosevelto priešai. Jie manė 
generolo populiarumu galėsią įnešti po- 
litinėn arenon daugiau maišaties, o tas 
eitų naudon kaip tik izoliacininkams. 
Jiems buvo pavykę įtraukti generolą 
MacArthurą į savotišką “avantiūrą,”— 
gauti jo laiškus ir juos paskelbti spaudo
je. Tie generolo laiškai ir jų viešas pasi
rodymas spaudoje, be abejo, jam pačiam 
daugiausiai pakenkė.

Taigi dabąr iš republikonų aspirantų 
į prezidentus pasitraukė jau du stam
būs asmenys: Willkie ir MacArthur. Pa
silieka gubernatoriai: Dewey, Bricker ir 
Warren. Pirmasis turi daugiausiai šan
sų būti nominuotas (taip bent dabar at
rodo). Jeigu republikonų kandidatu 
bus Dewey, o demokratų — prezidentas 
Rooseveltas, tai nelieka jokio abejojimo, 
kad prezidentas Rooseveltas bus išrink
tas dar vienam prezidentystės terminui.

Pastaroji gub. Dewey kalba, sakyta 
praeitą savaitę laikraštininkų suvažiavi
me New Yorke, nepadarė plačioje visuo
menėje teigiamo įspūdžio, nors jo šali
ninkai bandė tą kalbą labai populiari- 
zuoti. Gubernatorius Dewey bandė įkor- 
porUoti į savo kalbą kai kuriuos prezi
dento Roosevelto užsieninės politikos dė
snius, bet, pagalvojęs, kiekvienas pilietis 
supras, jog kitų mėgdžiotojai šiais kri- 
zio laikais žmonėms naudos nepadarys. 
Atžagariai, jie gali smarkiai pakenkti 
ne tik pokarinės taikos įvykdymui, bet 
ir pačiam karo laimėjimui, priešo sumu
šimui.

Amerikos žmonės trokšta matyti pre
zidentą Rooseveltą kandidatuojantį dar 
vienaų tarnybai į šalies prezidentus.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

In-
bu-

“PM”

KAIP KOVOJA IR GYVE
NA JUGOSLAVIJOS 

PARTIZANAI?
Vienas amerikietis, iš 

dianapolio, kaip karys,
vo patekęs Jugoslavijon pas 
partizanus. Jis ten išbuvo 
16 dienų ir paskui sugrįžo 
į Afriką. Jis, matyt, parsi
vežė gražių įspūdžių apie 
Jugoslavijos kovūnus. Apie 
juos jis rašo sekamai New 
Yorko dienrašty j
(bal. 25 d.):

“Matote, jie partizanų ar
mijose turi vyrų ir moterų, 
kurie visi valgo, miega ir 
kovoja išvien — pas juos 
absoliutiška lygybė.

“Tiktai pabaigoje ketvir
tosios dienos su jais aš tą 
pastebėjau. Partizanai atve
dė mane ir mano draugus 
iš kalnų į daržinę kaimo ga
le. Ten mes radome ant 
grindų greta miegant ketu- 
rius vaikinus ir tris mergi
nas.

“Niekas į tai nekreipė dė
mesio. Visi jie skaitomi ka
riais ir visi paeina po to
mis pačiomis griežtomis tai
syklėmis. Kol tu esi jų ar
mijoj ir kovoji, kas liečia 
lytį, absoliutiškai turi pa
miršti. Jeigu vaikinas su
laužo tą taisyklę ir padaro 
merginą nėščia, jie paima jį 
ir sušaudo.

“Viena iš gražiausių par
tizanių merginų, kokias tik 
aš sutikau, buvo karė, kuri 
atėjo į vieną iš tų ‘parių’, 
kurias jugoslovai buvo su
ruošę dėl mūsų. Kai mes 
pasiekėme saugią vietą, tos 
pares įvykdavo kas vaka
ras. Nežinau, kiek vokiečių 
ta mergina yra užmušus, 
bet ją padarė leitenante. Ji 
yra vos tik 16 metų am
žiaus.

“Partizanai taip susior
ganizavę, kad jeigu tu esi 
karys, tai tavo tėra vienas 
darbas, būtent, kovot ir 
daugiau nieko. Niekas ne
turi daug pinigų. Niekas 
daug nepaiso apie pinigus. 
Jie turi apsimainymo siste
mą. Pavyzdžiui, jeigu barz- 
daskutis nukirpo tau plau
kus, tai jeigu turi kiauši
nių, jam užmoki kiauši
niais. Jų eilėse yra ir tur
tingų žmonių, bet jie dali
nasi su kitais taip pat.

“Partizanų teritorijoj vi
si pavalgo gerai. Kiek mai
sto yra, visi dalinasi.”

Amerikietis sako, kad ju
goslavai labai draugiški ir 
meilūs žmonės. Amerikie
čius jie vaišino, kiek pajėg
dami. Ne tik rengė jiems 
pares, bet ir politinius mi
tingus laikė. Jis pasakoja:

“Tie mitingai buvo laiko
mi partizanų buveinėse. 
Kiekvienoje buveinėje buvo 
du dideli paveikslai — vie
nas Stalino, kitas Tito, abu
du vienodo dydžio. Po jais 
du mažesni — vienas Roo- 
sevelto, kitas Churchillio. 
Jie mano, kad apart Tito, 
didžiausias žmogus pasau
lyje yra Stalinas. Bet jie 
taipgi myli Rooseveltą ir 
Churchillį.

“Per pirmą naktį atsidū
rus už pavojingos teritori
jos ribų, atrodė, kad visas 
kaimas suėjo į mano miega
mąjį kambarį. Aš laukiau, 
kada jie išeis, bet jie nėjo 
laukan ir tiek.

“Pagaliau aš nusiaviau 
čeverykus. Vienas vaikutįs 
pagrobė juos, išsinešė, nu
valė ir sugrąžino.

“Tuomet aš nusiėmiau 
kojines ir marškinius, jie 
išsinešė ir tuos. Bet žmo
nės vis tiek neina iš kamba
rio. Tada aš įlipau į lovą ir 
palindau po užklode.

“Tų namų> motina pasi

lenkė ant manęs, pabučiavo 
mane į abu veidu ir apkai
šė užklode. Tai ot ko jie 
laukė! Nusišypsojo visi, pa- 
sikloniojo ir išėjo.

“Puikūs jie žmonės. Aš 
buvau benorįs prisidėti prie 
jų, bet atsiminiau, kad jei
gu aš įstosiu į jų armiją, 
tai aš būsiu paskaitytas de
zertyru. Bet nėra tokio 
daikto, ko aš nesutikčiau 
daryti dėl tų kovotojų...”
AR GALIMA, KAD JIS 

TAM TIKĖTŲ?
Daug, be galo daug žmo

nių pakeitė savo mintis apie 
Sovietų Sąjungą ir jos san
tvarką. Jie pamatė, to kra
što stiprybę ir jos žmonių 
pasiryžimą neatiduoti savo 
laisvių mirtinajam priešui 
-fašizmui. Jie pamatė, kad 
jie buvo suklaidinti ir ap
gauti Amerikos priešų pro
pagandos apie tą didžiąją 
šalį.

Bet tos pačios senos ir 
visai nudėvėtos giesmės te
besilaiko Naujienų redakto
rius. Tiesa ir jam akis ba
do, bet jis jos nepaiso ir 
gieda savo. Savo laikrašty
je bal. 22 d. jis vėl ir dar 
sykį atkalba tą pačią mal
delę. Kalba jis:

“Karui Rusija rengėsi per 
25 metus. Jo vadinamas ‘ko
munizmas’ tikrumoje buvo 
niekas kita, kaip krašto mili
tarizavimas. Armiją sovietų 
valdžia išaugino milžinišką 
ir ginklų jai parūpino bega
les. Bet taikaus gyvenimo 
problemos paliko neišspręs
tos. Bolševikai atėmė žmo
nėms laisvę ir nesugebėjo pa
rūpinti jiems duonos.”
Kuomi ši Grigaičio pro

paganda skiriasi nuo Goeb
belso propagandos? Ogi nė 
per nago juodymą nesiski
ria. Ji visai neteisinga, per
dėm melaginga.

Netiesa, kad Sovietų val
džia atėmė žmonėms laisvę. 
Ta valdžia yra jų valdžia ir 
prie jos jie naudojasi viso
mis laisvėmis. Tiktai tikros 
laisvės paragavę ir tegali 
kovoti žmonės taip, kaip 
kovoja Sovietų Sąjungos 
žmonės. Tokio solidarumo 
jokio kito krašto žmonės 
dar nėra parodę. Tiesa, 
Naujienos pranašavo žmo
nių sukilimą prieš Sovietų 
vyriausybę, jeigu kiltų ka
ras. Jos laukė ir troško to 
sukilimo. Betgi sukilimo ne
buvo.

Netiesa, kad tiktai Sovie
tų armija gerai kariauja ir 
laimi. Jokia armija negalės 
taip kariauti, jeigu jinai ne
turės už savo nugaros viso 
krašto paramos ir solidaru
mo. Reikia žmonių armijos 
maitinimui ir aprūpinimui 
vis naujais ginklais. Alkani, 
išvargę, nepasitenkinę žmo
nės to nepadarys. Tos tie
sos gali nesuprasti tiktai 
paskutinis ignorantas.

Taigi, Naujienų gebelsi- 
nio redaktoriaus sapalioji
mas, kad Sovietų valdžia 
neaprūpinus savo žmonių 
duona, tai yra, išlaikius 
juos alkanais ir išvargin
tais, yra grynų gryniausias 
melas.

Pasistatęs sau tą visai ne
teisingą 
Grigaitis 
Sovietus:

“Tam
driskusiam ir skurde pasken
dusiam milžiniškam kraš
tui. . . reikės noroms-neno- 
roms, ieškoti pagalbos turtin
gose vakarų šalyse, visų pir
ma, žinoma, Amerikoje. To
dėl yra labai kenksminga 
dabartinė Stalino užsienio 
politika. Užuot galvojęs apie 
Rusijos ūkio atgaivinimą, ji
sai siekia pagrobti daugiau

teritorijų. Užuot stengęsis 
glaudžiai kooperuot su Jung
tinėmis Valstijomis ir Brita
nija, jisai su jomis dažnai 
visai nesiskaito ir veda šavo 
atskirą liniją, kuri priešta
rauja demokratijų princi
pams.”
Aišku, kad šis žmogus ne

tiki savo paties sapalioji
mams. Jeigu tikėtų, tai bū
tų apgailėtina auka savo 
paties melų.

Niekur nei Stalinas, nei 
Sovietų vyriausybė nesikė
sino ir nesikėsina ant sveti
mų teritorijų. Teritorijų 
tam kraštui užtenka.

O, žinoma, kryžiokai sa
ko, kad Sovietai prievarta 
prijungė prie Sovietų Są
jungos Pabalčio kraštus. 
Tačiau tai yra paprasta 
goebbelsinė p r o paganda. 
Kas nori žinoti tiesą, tas 
žino, kad tų kraštų žmonės 
1940 metais laisvu, demok
ratiniu balsavimu nusitarė 
įstoti į Sovietų Sąjungą ir 
pakeisti savo vidujinę san
tvarką.

Antra, kaip Maskvos, 
taip Teherano konferencija 
visiems įrodė, kad Ameri
kos, Britanijos ir Sovietų 
Sąjungos vyriausybės gra
žiai susitaria visais pagrin
diniais karo vedimo ir tai
kos palaikymo klausimais. 
Grigaitis tiktai pemėgdžio- 
ja Hitlerį, kuomet jis sako, 
kad Stalinas nesiskaito su 
Amerika ir Anglija. Nese
niai Hitleris visą prakalbą 
pašventė tai temai. Jis sa
kė, kad laimi tik Sovietų 
Sąjunga, kad Stalinas už 
nosies vedžioja Rooseveltą 
ir Churchillį. Pastaraisiais 
laikais Goebbelso biuras 
Vėl užsuko savo propagan
dos^ mašiną atitraukimui 
Amerikos ir Anglijos nuo 
Sovietų Sąjungos. Viešai 
ir atvirai jis ragina ir pra
šo Ameriką ir Angliją mes
ti šalin savo didžiąją talki
ninkę ir dėtis su Vokietija 
į karą prieš bolševizmą.

Tiktai kitais žodžiais ir 
skirtinga meliodija, bet tą 
pačią provokacinę Goebbel
so biuro propagandą. Nau
jienų redaktorius dabar ve
da tarpe lietuvių.

Administracijos Pranešimai
Šis laikotarpis laikraš

čiam yra sunkiausias. Žie
miniai parengimai sustoja, 
o vasariniai dar nepraside
da. Sunkiau susieina žmo
nės, mažiau pasikalba vi
suomeniniais reikalais, tai 
ir įplaukos sumažėja. Gi da
bar, karui tęsiantis, vasari
niai parengimai labai ap
sunkinti.

Tos sunkios padėties per
gyvenimui reikia j ieškoti 
naujų būdų — reikia la
biau, negu bent kada, dar
buotis gavimui naujų skai
tytojų ir prisieina stambes- 
nėm sumom paaukoti spau
dos reikalui. Šiuom kartu 
į tuos du dalyku gražus bū
relis žmonių sąžiningai pa
žvelgė. Naujų skaitytojų 
gavimu pasirūpino sekanti 
draugai:

Stanislovas Puidokas, iš 
Mexico, Me., prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas —vie
ną metinę ir vieną pusme
tinę. A. J. Navickas, iš Ha
verhill, Mass., vieną naują 
prenumeratą; Mary Wilson, 

viena
A. To- 
Conn., 
Ignas 

Mass.,

kojo šie asmenys:
Po $3.50: A. Pagiegala, 

Johnson City, N. Y., A. Lu
koševičius, Nanty-Glo, Pa.

Z. Stasiulis, Elizabeth, N. 
J., $3. (Bazarui).

Po $2: M. Risevičienė, 
Brooklyn, N. Y., Vincas 
Karlonas, Maspeth, N. Y., 
Stasys Danelius, Easton, 
Pa.

J. Uzubal, Chicago, Ill. 
$1.50. F. M. Balsys, New 
London, Conn. $1.

Po 50c: J. Putrius, W. 
Lynn, Mass., Peter Wal
kins, Coal Center, Pa., Jur
gis Shukis, Philadelphia, 
Pa.

Puikus skaičius naujų 
skaitytojų ir' graži suma 
finansinės paramos dienra
ščiui. Linkime, kad kiti 
dienraščio skaitytojai pa
sektų tuos, kurių ’ vardai 
aukščiau atspausdinti.

Laisves Administracija.

Šypsenos

ir klaidingą tezę, 
“tėviškai” mokina

išbadėjusiam, nu-

iš Brooklyn, N. Y., 
naują prenumeratą; 
torėlis, iš Hartford, 
vieną prenumerątą; 
Markūnas, Hudson,
irgi vieną. Per gerus Lais
vės patriotus šiuom kartu 
gavome 6 naujus skaityto
jus. Per ofisą patys užsi
sakė 7 asmenys. Viso 13 
naujų skaitytojų bėgiu vie
nos savaitės. Daugiau kaipo 
po du į kiekvieną dirbamą 
dieną. Tai gražu! Gavimu 
Laisvei naujų skaitytojų yį 
ra labai svarbus dalykas.} 
Nes Laisvę skaitantieji 
žmonės gauna teisingas ži
nias iš karo lauko, o ypatin
gai apie Lietuvą.

Piniginės paramos savo 
dienraščiui suteikė šie prie- 
teliai: V. Stankevičius, iš 
Baltimore, Md. $15. Jis yra 
ne tik geras rėmėjas savo 
dienraščio, bet ir uolus ben
dradarbis.

Helen Škėma, iš Hoosick 
Falls, N. Y. paaukojo $10. 
Šią dovaną suteikė prisi
mindama savo mylimo vyro 
Vinco Škėmos mirties meti
nę sukaktį.

Kazimieras Lakickas, pla
čiai žinomas brooklynietis, 
įvertindamas dienraštį Lai
svę, apdovanojo su $10.

Vienas geras laisvietis 
New Jersey valstijos pri
siuntė $10 dar kaipo auką 
Laisvės bazarui.

Srtiulkesnėm sumom au

Logiškai Susikalbėjo.
Studentas: — Jei deka

nas neatšauks savo žodžių, 
kuriuos pasakė man iš ryto, 
spjausiu ir eisiu lauk iš u- 
niversiteto!

Studentė: — O ką jis tau 
pasakė ?

Studentas: — Jis pasakė 
“Eik lauk iš universiteto!”

Dalyba
Mokytojas: — Turi 10 

bulvių, — kaip reikia pada
lyti lygiomis tarp trijų as
menų.

Mokinys: — Reikia 
virti bulves ir sutrinti 
šę...

iš- 
ko-

Nedidelis skirtumas.
— Kodėl tu nutraukei sa

vo sužieduotuves su Juozu?
— Jis suvedžiojo mane. 

Jis sakėsi esąs plaučių ir 
inkstų specialistas, o aš pa
tyriu, kad jis dirba tik mė
sinėje.

Negudrus Biznierius
Jonas: — Mūsų kunigas 

tai tikrai gana prastas biz
nierius.

Petras: — O kaipgi tu tą 
surandi ?

Jonas: — Nagi, kad ir 
pereitą nedėldienį, jis kal
bėjo iš sakyklos pagal tek
stą: “Kvailys su savo pini
gais tuojaus atsiskiria,” ir 
užbaigęs kalbą tuoj pradėjo 
rinkti pinigus.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?
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Tre&as Puslapis
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__________________
Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 

jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Vaikų Sveikatos Diena ir 
Mūsų Pareigos Vaikams

Prezidentas Rooseveltas 
išleido proklamaciją, kuria 
pakartota atsišaukimas į 
visuomenę Gegužės Pirmą 
susirūpinti vaikų sveikatos 
reikalais.

Diena buvo originaliai 
tam paskirta J. V. Kongre
so 1928 m. gegužės 18 dieną 
ir prezidentas įgaliotas jos 
paskelbimą kas 
kartoti.

Paskelbdamas
Gegužinę Vaikų
Diena, prezidentas pareiš-

metai pa-

šių metų 
Sveikatos

“...Pripažindamas svarbą 
kiekvienam kūdikiui ir jau
nam asmeniui turėti sveiką 
kūną ir stiprią dvasią, šiuo- 
mi paskiriu Gegužes Pirmą 
Vaikų Sveikatos Diena.

“Ir kviečiu mūs berniu
kus ir mergaites pavartoti 
šią progą susirinkimui su 
tėvais, mokytojais, ir su ki
tais piliečiais, arba vieniem, 
mokyklose, bažnyčiose, su- 
siedijos centruose ir ap- 
svarsyti, kaip mes galime 
padaryti mūsų namų ir su- 
siedijos gyvenimą priside
dančiu pilna miera budavo- 
jimui buinios sveikatos ir 
kilnios dvasios mūsų ber
niukuose ir mergaitėse.”
Darbas Dar Tik Prasideda
Pirmosios Gegužės atsi

šaukimas mums tik prime
na* svarbią pareigą, kurią 
mes turėtume rūpintis per 
visus metus — rūpintis or
ganizuotai, ypatingai da
bar, karo metu su perspek- 
tvva dar didesniems dar
bams artimiausiu pokariniu 
laikotarpiu.

Mūsų vaikai ir mergai
tės, vadovaujami suauges- 
nio jaunimo ir padedami va
dovaujančių piliečių, sutiko 
prezidento Roosevelto iš
šaukimą veiklon su džiaug
smu. Jie planuoja daug mi
tingų, kuriuos jie turi labai 
daug ko pasisakyti. Mes 
privalome visame jiems pa
dėti, jų darbus paremti.

Jaunimas kelia daug 
klausimų, tarpe kurių, 
svarbiausių palaikymui ge
ros sveikatos ir pakilios 
dvasios, yra šie:

Geras maistas ir butai.
Priežiūros dirbančių mo

tinų vaikams.
Steigimas visuomeniškų 

sveikatos, mankštos ir pa
silinksminimo centrų vai
kams ir jaunimui susiedijo- 
se.

Daugiau progų jaunimui 
dalyvauti karo rėmimo pa
reigose.

Tai tik keli iš svarbiau
sių klausimų, kuriuos jau
nimas kelia. Patartina or
ganizacijoms nusiųsti savo 
atstovus į visus tais klausi
mais vykstančius susiedijų 
mitingus ir išgirsti, ką turi 
pasakyti apie savo reikalus 
patsai jaunimas.
Dvipusis Darbas ir Parama

Daugelio, kurie ilgesnį 
laiką neturėję santykių su 
jaunimo judėjimu, laukia 
nuostabos. Šių dienų jauni
mas, karo laiko jaunimas, 
klausia savęs ir susiedijos 
ne vien tik to, kaip gauti 
jaunimui daugiau pasilink
sminimo, mankštos ir švie
timosi centrų, bet taip pat 
ir to, kuomi jaunimas galė
tų padėti prižiūrėti susiedi-

jos švarą, padėti dirban
tiems tėvams, visuomenės į- 
staigoms, padėti karą lai
mėti.

žodžiu, mūs jaunimas įie
ško ne vien žaismių ir iš
taigų, bet balansuoto, svei
ko ir visuomenei naudingo 
gyvenimo, kuris galėtų ap
imti visą jaunimą ir jo jau
ną energiją jau dabar, auk
lėjantis į vyrus ir moteris, 
panaudoti pagerinimui pa
ties jaunimo ir paramai vi
sos susiedijos, viso krašto. 
Siekiama suderinti švieti
mosi, mankštos, pasilinks
minimų ir darbo programą 
taip, kad vieni neturėtų bū
ti visiškai paskendę darbe, 
atitrūkę nuo žaismių, pasi
linksminimo, kurie jauni- 

jmui yra ko ne tiek pat rei
kalingi, kaip oras ir mais- 

■ tas, o kiti pervargę nuo per
dėtų žaismių ir nenaudingo, 
besaikio linksmavimų jieš- 
kojimo, kuris veda prie pa
laidumo. N. M.

Ir Maisto Gaminimas
■ft- į,

-
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Patraukli mergiotė Elaine Carter pridėjo savo petį 
arba tikriau tariant, paskolino Stasiui B. Opelia, Na
tional Maritime Unijos, CIO, nariui, kad jis galėtų pa
sirašyti atvirutę pasižadėjimo remti prezidentą Roo- 
seveltą ketvirtam terminui.

Naująją Brošiūrą Išleidžiant

Jersey City kariškam 
quartermaster centrui pra
nešta, jog armijos duonke
piams pradėjus kepti duo
ną Anzio fronte, Italijoj, 
duona vis neiškepdavo, 
kaip reikiant: tai apdegus, 
tai nedakepus, tai sukri tus, 
ar kokia kita bėda.

Pradėjus tyrinėti, pasi
rodė, kad sprogimų ir kitų 
karinių veiksnių įtaka iš 
karto labiau paveikė į dar
bininkų akuratnumą ir 
punktuališkumą nustatyme 
darbo įrankių. Bet kada jie 
apsiprato, tose pačiose są
lygose jie pradėjo išmokti 
įrankius nustatyti taip re- 
guliariškai, tarsi būtų savo 
ramiam mieste, tad dabar 
kasdien iškepami po 14,- 
000 bakanų duonos išeiną 
viens į vieną, geriausia.

Lietuvių Literatūros 
j Draugijos Centro Moterų 
Komiteto išleistoji nauja 
brošiūra Moteris ir Karas,

Pergales Darželis
po namus, negu kad galima 
tikėtis vasaros karščiais iš
siskirsčius žmonėms po pa
jūrius ir laukus praleisti

parašyta Ksaveros Karosie- atostogas ar dalį liuoslai-
nės (Baltrūnytės), turi kio po darbo.
taip vertingų moterims ir

i vyrams žinių apie moteris ra
Taukuose Virti Pyragaičiai I karo ir artėjančio pokari-j draugijų ir LLD kuopų se-

(Doughnuts) | nio laikotarpio sąlygose,: kretorius sumobilizuot kuo
Dabar, kada riebalams ne

reikia punktų, gal tūloms 
šeimininkėms bus pravartu 
pakartoti šį dėl taupymo 
punktų buvusį primirštą 
skanėsį, kuris retkartinei 
permainai priduoda įvairu
mo savoje šeimynoje ir į- 
vertinama padarius baliui 
ar ankstybam piknikui, ku
rios nors iš jūsų mylimiau
sių organizacijų.

Keturiem tuzinam' mažų 
pyragaičių (ar riestainių) 

imkite:
3 puodukus persijotų mil-

ŠEIMININKĖMS Prašome gavusius brošiū- 
mūsų moterų kliubų,

pusę puoduko džiovintų 
Brewers mielių (yeast),

pusę puoduko soy miltų,
6 šaukštukus “baking 

powder”,
žiupsneli druskos, 
žiupsneli “nutmeg”,
1 puoduką ‘ cukraus,
2 gerai suplaktus kiauši

nius,
2 šaukštus ištarpyto svie

sto ar kitų riebalų, *
pusę šaukštuko “lemon 

extract”,
Vieną ir didoką ketvirta

dalį puodukų pieno.
Persi jot miltus kartu su 

mielių milteliais, atmieruo-' 
ti, dadėti kepamą pudrą, 
druską, “nutmeg” ir dar 
persijoti 3 kartus. Sumai
šyti kartu išplaktus kiauši
nius su cukrum, pridėti rie
balus, tada pakaitomis dėti 
po biskį sumaišytų su prie
skoniais miltų ir pilti pieno, 
po kožno pridėjimo tešlą iš
plakant iki švelnumo. Įpilti 
“lemon extract”. Pasidėjus 
ant miltais pabarstytos len
tos lengvai iškočioti iki 
trečdalio colio storumo, su
pjaustyti į pageidaujamų 
formų šmotukus su pamil- 
tuotu pjaustytuvu. Virt 
taukuose 385 laipsnių 
F karštyje 
žiai rusvi, 
vartaliojant. I š d ė ti 
sugeriamos ar šiaip švarios 
popieros, kad nutrauktų 
taukus. Kas mėgsta, galima 
apibarstyti cukrum.

iki bus gra- 
tankiai ap- 

ant

j nio 
apie moterų problemų atsi-! didžiausią talką ir prie pir- 
liepimą į visų Amerikos! mos progos brošiūrą išpla- 
gyventojų sąlygas, jog no- tinti, o baigus darbą pra
risi brošiūrą kuo greičiau- nešti, kaip sekėsi 
šia įteikti į skaitytojų ran- i kur 
kas.

Li te ra tū r os D r augi j os
Moterų Komiteto pageida
vimas buvo, kad kur mote
rų kliūbai bei draugijos 
yra veiklios ir norėtų pasi
imti ant savęs garbingą ir 
naudingą brošiūros išplati
nimo visą darbą toje kolo
nijoje, ten brošiūros nesių
sti LLD kuopoms, kadangi 
tos kuopos ir be to tankiai 
pasidarbuoja platinime 
LLD Centro ir mūsų dien
raščių išleistos literatūros.

Vienok, kur nėra veiklių 
moterų kliubų, ten mes 
prašome LLD kuopų veikė
jus, moteris ir vyrus, pasi
darbuoti įteikimui tos bro
šiūros žmonėms į rankas ir 
įteikimui taip greit, kaip 
galima, kadangi:

Anksčiau perskaityta, 
daugiau jt padės mūšy per
galei ant fašizmo karo ir 
namų frontuose.

Brošiūra jau atspausdin
ta Vilnies spaustuvėj, 3116 
So. Halsted St., Chicago, 
Ill. Pirmą, namie susiūtą 
kopiją, jau ir mes, brookly- 
niečiai, matėme pereitą sa
vaitę. Brošiūrą mums at- 
skubino oro paštu draugė 
vilnietė Julija Skeberdytė. 
Tikimasi, kad šią savaitę 
bus susiuvimo darbai už
baigti ir brošiūra išsiunti
nėta visiems, kurie iš ank
sto užsisakėte. Ir išsiunti
nėta visiems tiems, kurie, 
mes tikimės, sutiksite pa
gal geriausią išgalę pasi
darbuoti jos platinime, 
nors iš anksto ir nebuvote 
sĮtėję užsisakyti.

Siunčiame, kaip minėta, 
ir neatsiuntusiems iš anks
to užsakymų dėlto, kad:

Svarbu su brošiūra pa
siekti skaitytojus greičiau
siu galimu laiku;

Sėkmingiau, su mažiau 
darbo, brošiūra platinsis 
skaitlinguose nariais ank
stybo pavasario susirinki
muose ir pramogose^ taipgi

taipgi, 
pritrūko, užsisakyti 

daugiau.
Brošiūra yra 32 puslapių. 

Parsiduoda po 10c.
S. Sasna, 

LLD Moterų Komiteto sek.
Oras, šviesa ir šiluma ga

dina visokių riebalų skonį. 
Tai dėlto geriausia riebalus 
laikyti aklinai uždarytus 
mažuose indeliuose, tam
soj, šaltai. Sviestas visuo
met geriau laikysis, jei už
pilsi vandeniu, kada nevar-
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Forma No. 9077, gražiai 
pritaikoma smulkios, kaip kad 
ir stambesnės figūros mergi- 
nų-moterų suknelėms, gauna
ma nuo 12 iki 20 ir nuo 30 
iki 48 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 16 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

AGURKAI BAČKOSE
Čia kalbama ne apie rau

gintus agurkus, bet apie 
auginamus. Mažų daržų 
savininkai praktikuoja au
ginimą agurkų atliekamoje 
bačkoje. Pripilama geros 
žemės, sėklos pasodinama 
viršuje. Kadangi stiebeliai 
toli keliauja, tai jie dalį sa
vo kelionės atlieka aplink 
bačką iki pasiekia žemę, 
mažai vietos bereikia ant 
žemės.

Tdčiau agurkai auginti 
bačkose ar ne bačkose nėra 
lengva, jie reikia tankiai 
apipurkšti apsaugai nuo 
gyvių. Jeigu gyviai bujos, 
agurkų nebus.

SVOGŪNAI
Bene< plačiausia visų var

tojama daržovė gaminimui 
maisto ir lengviausia išlai
koma per žiemą (be kena- 
vimo) yra svogūnas 
(onion).

Svogūnai lengviau au
ginti iš daigų, kadangi pa
tys svogūnai dabar labai 
brangūs ir sunku gauti.

Svogūnams reikia gerai 
išdirbtos ir derlios, minkš
tos žemės. Patariama įmai- 
šyt pusę kibiro (pail) lime 
į kožną šimto pėdų ežią ir 
dadėti po svarą vadinamų 
5-10-5 (Victory Garden) 
trąšų per 20 pėdų ežią (ly
sę). Ežias daryti po 12 co
lių vieną nuo kitos, sodi
nant daigus atstume ketu
rių colių viens nuo kito, že
mėmis tik uždengiant šak
nį.
LEEKS VASARĄ PAVA-

• DUOJA SVOGŪNUS
Daugelis žmonių virale 

mėgsta leeks skonį geriau 
už svogūnų, kaipo švelnes
nį.

Leeks rasodą reikia sėti 
jau dabar, saulėtoj vietoj, 
kur žemė derli ir giliai iš
dirbta. Persodinti daigams 
esant 6 iki 8 colių aukščio, 
į eiles atstumo 18 colių vie
na nuo kitos ir paliekant 
po 6 colius tarp daigų. Šak
nis giliai apkasant žemė
mis, kad uždengtų ir dalį 
stiebelio. Augant, ežios tu
ri būti vis aukščiau sukasa
mos, kad stiebeliai nenuvir- 
stų į šonus ir šaknys turė
tų pakankamai maisto. 
Leeks mėgsta gerai palieja- 
mi. Pilnai suauga per apie 
15 savaičių,

2
3

5 TAUPYK riebalų padugnius likusius lėkštėse. Sutirp- 
dyk juos su riebalų atkarpomis nuo mėsos.

LAIKYK blekinę (bet kokią blokinę) nuošaliai ant 
pečiaus taip, kad ji būtų lengvai pasiekiama. Kada 
blekinė bus pilna, nunešk ją pas mėsininką ir gauk 
2 raudonuosius punktus uždyką ir dar po 4c už kiek
vieną svarą. Pradėk šiandien!

NUGRAIBYK mėsos šutinius, sriubas ir padažus, ka
da juos gamini. Paskui atšaldyk juos ir nugriebk rie
balus.

TAUPYK vandeni, kuriame verdi dešrukes, dešras ir 
kumpį. Atvėdink ir nugriebk riebalus.

IŠGRAMDYK indus pirm plaunant juos. Nežiūrint, 
koks pajuodęs riebalas būtų, jis vis tiek naudingas.

1 TAUPYK visus gabalėlius riebalų nupjaustomų puo 
* mėsos. Kartą per savaitę sutirpink juos.

Kaip gauti dveja tiek 
daugiau Raudonu Punktų!

IŠKIRPK SJ sąrašą dabar. Pa
sikabink jj virtuvėje ir taupyk 
visus čia nurodomus, galimus 
riebalus. Tada\galėsi antra tiek 
daugiau riebalų ^priduoti—-o sau 
gauti dovanai dvęja tiek dau
giau raudonųjų punktų! Pa
naudoti riebalai būtinai reika
lingi karo lauko vaistams, amu
nicijai ir kitiems labai svar
biems tikslams. Patarnauk sau 
- ir padėk mūsų kovūnams už
jūryje taip pat!

Užgirta OPA, WFA ir WPB. Apmokėta Pramonės.

Vaikų ir Jaunimo Švietimas 
Sovietuose Karo Metu

įjiK

N. G
■

Sovietų Sąjungoj pirm 
karo verstinas vaikų moki
nimas buvo 7 metai, prade
dant su aštuntais metais 
amžiaus. Tuo laikotarpiu 
vaikai būdavo mokinami ne 
tik abelnųjų pamatinių 
mokslo dėsnių, bet ir spe
cifiškiausių amatų, profe
sijų, literatūros ir meno 
srityse.

Paskiausiais prieškari
niais laikais bandyta įvesti 
ir kai kur jau buvo įvesta 
verstinas mokinimas per 10 
metų. Karas privertė susi
laikyti nuo to įvykdymo, 
nes reikėjo kiekvieno vyro, 
moters ir jaunuolio pajėgos 
laimėjimui karo. Tad ir 
vaikų mokinimas yra nu
kreiptas suteikimui pama
tinės apšvietos ir paruoši
mui karo pastangoms ir ša
lies atsistatymo darbams.

Šiandien užkarinėse zo
nose Sovietų vaikai, greta 
pamatitiio lavinimo, lanko 
specialius žemdirbystės ir 
augmenų tobulinimui kur
sus, kad galėtų pagelbėti 
ūkininkams darbymetėmis 
ir apdirbti savo darželius. 
Taipgi yra šapos, kur vy
resni vaikai taiso rakandus 
ir mašinerijas, daro žaislus 
ir net pagamina paprastų 
mašinų karinėms jėgoms.

Taip pat vaikai pasiruo
šia teikimui pirmosios pa
galbos, o vyresnieji moki
nasi militariškų sportų ir 
muštro. Daugelis pašvenčia 
dalį savo laiko priežiūrai 
karo našlaičių, lankymui 
ligoninėse esančių raudon
armiečių, gaminimui reik
menų karinėms jėgoms.

Mokyklos būna atdaros 
visą dieną ir daugelyje sek
cijų išduoda per dieną tris 
valgius. O šventadieniais 
mokyklos naudojamos pasi
linksminimo centrais, ku
riuose mokytoj aL liuosno-

riai pagelbsti pravesti pro
gramas. Atkariautose teri
torijose mokyklos atsteigia- 
mos taip greit, kaip greit 
mokytojas surankioja kelis 
vaikus ir randa kambarį.

Stalingrade vaikai nie
kad „ nepertraukė mokslo, 
mokinosi išsikastose duo
bėse, rašė ant bile kokios 
popieros sklypelių ar ant 
stalo viršaus anglimi ar 
kreida, ko turėjo. Nuvijus 
tolyn priešus, patys vaikai 
padeda atsteigti mokyklas 
ir gauna daug pagalbos iš 
užfrontės mokyklų. Vy
riausybė mokinius valgydi
na. Atidaryta namai naš
laičiams ir sanatorijos pa
silsiu! nukentėjusiems nuo 
teroro nacių okupacijos 
metu.

Panašia linkme eina ir 
lavinimas aukštesnį mokslą 
einančio jaunimo.

Moterims ypatingai' bus 
įdomu tas, kad vedybos ne
priverčia jaunimo pamesti 
mokslą. Bendrabučiuose ve- 
dusiems studentams duo
dama atitinkami kamba
riai, kūdikiams įsteigiami 
lopšeliai.

Ištekėjusios moterys stu
dentės atleidžiamos gimdy
mo laikotarpiui ir vėliau 
suteikiamos pakankamai 
laiko pabaigti dėl gimdymo 
pertrauktą mokslą. Net ka
ro laiku Sovietų Sąjungoj 
motinystė nepastoja mote
riai kelio į mokslą ir pasi
rinktą gyvenimo sritį.

Sovietų Sąjunga davė 
savo vaikams ir jaunimui 
viską tą, ką aukščiausio 
laipsnio demokratija gali 
duoti savo piliečiams. Ne
stebėtina, tad, kad Sovietų 
Sąjungos jaunimas kariau
ja už savo kraštą taip, kaip 
dar jokio krašto jaunimas 
nebuvo kariavęs. M-tė.
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Rochester, N. Y
Klaidos Pataisymas.

Trumpas laikas atgal per
D. P. Kliubo .korespondentą 

buvo į Laisvę parašyta, kad
kliubo maršalkų išrinkta Pe- 
leksas Manelis, bet turėjo būt 
parašyta Antanas Valečka.

Kliubo Koresp.

Ketvirtas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily'

PHILADELPHIA, PA

wmmmkmm

Trečiadienis, Gegužes 3, 1941

AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44 N. OSTROVSKIS —56—

NEBŪKITE NERVUOTI

(Tąsa)
— Žinoma, kaip ir visuomet, prasidėjo 

peštynės dėl portfelių. Kunigaikštis Sa- 
pieha pasakojo, jog pretendentai ko ne- 
sukūlė vieni kitiems fizionomijų, — tai 
vis nacionaldemokratai, liaudininkai ir 
kiti. Tada Pilsudskis pasišaukė antros 
legionininkų brigados kapitoną Moračev- 
skį, seną pepesininką ir pilsudskininką, 
ir tarė: “Aš jus skiriu ministeriu pirmi
ninku. Eik į vietą!” Moračevskis atidavė 
garbę. “Galite eiti!” Ministeris pirminin
kas pasisuko ant užkulnių ir išėjo... Bū
kite tikri, kad tas pats Moračevskis, į 
kurį kai kurie iš tų ponų žiūri, kaip į 
saviškį, neišdrįs nė cypterėti, jei Pilsud
skis jam nelieps!...

Edvardas užgesino papirosą.
— O kokie jo planai? Kaip jis žiūri į 

mūsų veikimą? •
Potockis atsistojo prieš Edvardą.
— Dėl šito jūs galite būti ramūs, gra

fe. Sako, — ir tai, žinoma, faktas! — 
‘ kad Pilsudskis, priimdamas “valstybės 
viršininko” titulą, pasakė: “To titulo aš 
tol neperleisiu, kol lenkų kardas nubrėš 
Lenkijos sienas nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrų!” Ir tai jis padarys, jeigu mes pa
jėgsime susidoroti su sukilusia liaudimi! 
— Potockis sustojo prie lango ir susi
raukęs ilgai žiūrėjo į nakties juodumą.

— O kas, argi mūsų padėtis jau tokia 
bloga? — su neslepiama baime paklausė 
Kazimieras Mogelnickis ir/ėmė drebėti 
dusulio priepuolyje. *

Potockis laukė, kol jis nustos kosėjęs. 
Tačiau priepuolis augo. Senis susigriebė 
už gerklės. Edvardas, niaurus sėdėjęs 
kėdeje, neramiai atsigręžė į jį.

Su šaltu pasidygėjimu Potockis ste
bėjo besipurtantį senį. Pagaliau Mogel
nickis nustojo šniokštęs.

— Jū klausiate, grafe, kokia mūsų pa
dėtis, — susijaudinęs pradėjo Potockis, 
o jo akyse sužibėjo įniršimas. — Manau, 
kad patys jaučiate, kaip po mūsų kojo
mis dreba žemė. Tai — žemės drebėji
mas, ponai! Baisiausia, tur būt, todėl, 
jog tai ne tiktai pas mus. Jeigu pirma 
galima buvo kur nors išsigelbėti, tai da
bar tatai beveik neįmanoma. Ir mums 
telieka viena — numalšinti įsiutusią 
bandą! — Potockis staiga žengė prie 
stalo. — Varšuvoje yra tokių ponų, kurie 
jau susikrovė lagaminus ir užsisakė bi
lietus... — jis piktai nusijuokė. — Tiktai 
nežinia, kur jie rengiasi bėgti? Jūsų 
nuotaikos man nežinomos, tačiau mes, 
Potockiai, o su mumis Sanguškos, Radvi
los, Zamoiskiai, Tiškevičiai, Branickiai,— 
visi Lenkijos turtingieji ir įžymieji, ku
rių dvarai yra čia, Ukrainoje, — mes ne
padėsime ginklo, kol išnaikinsime visus,

kurie savo mužikišką ranką ištiesė į mū
sų gerą! Taip, mes nukirsime tą ranką 
kartu su galva!

Edvardas šnairomis dėbtelėjo į Potoc- 
kį. ■ ’

“Taip, jis turi 
cukraus fabriku, 
šimtinių žemės, 
turtas, — šitaš, 
aš dėl kažkokių nelaimingų penkių mili
jonų čia rizikuoju galva, tai jam ir pats 
dievas liepė” — pagalvojo jis.

— He... hmm... taip! Gerai pasakyta. 
Kaip tik ranką su galva, cho-cho-cho! 
Tačiau reikia, jog Varšuvoje neleistų 
prie valdžios tų grybštukų socialistų. 
Žinote, kai aš sužinojau, kad Ignatijų 
Dašinskį Pilsudskis paskyrė ministeriu, 
tai man visą dieną vidurius 
lė, — kaip paprastai, 
perdaug garsiai 
kevičius. — Na, 
jį padarė ministeriu, tai jau gero nebus! 
Toji bestija ir savo Liubline pakankamai 
pridergė... He... hmm... taip! Astuonių- 
valandų dar-bo diena! Kaip jums tai pa
tinka? Aš su dvylika valandų bankro- 
tuoju! O jie...

Valdingu mostu Potockis sustabdė jį.
— Matau, kad ponas viską suprastina. 

Dašinskis, tas baidąs lenkų socialistų 
partijos vadas, savaip labai naudingas 
žmogus. Tame beprotiškame sūkuryje, 
užplūdusiame Įlenki ją, tiktai tokie žmo
nės, kaip jis, tegali mus išgelbėti. Jeigu 
Ignatijus Dašinskis būtų iš tiesų pavo
jingas žmogus, tai, užtikrinu jus, Pil
sudskis nebūtų paskyręs ministeriu, — 
jau pradėdamas pykti pasakė jis.

— He... hmm.... taip! Bet!....
Potockis neleido Barankevičiui pasisa

kyti.
— Ponas labai panašus į telegrafo 

stulpą. Prašau atleisti, aš jūsų nenorėjau 
įžeisti. Tvirti įsitikinimai naudingas da
lykas, tačiau ne tokiose ribose, — pasi- 
tyčiojamai nusijuokė Potockis. — Tarp 
kitko, ponas gali nusiraminti: spalio aš
tuonioliktą Dašinskis pasitraukė.

— Kodėl? — susidomėjo tėvas Jero
nimas.

— Matyti, jam dabar nenaudinga bū
ti ministeriu. Suprantate, šiaip ar taip, 
jis “liaudies atstovas”, o pepeesai neno
romis turi vaidinti opoziciją. Ne visiems, 
pavyzdžiui, patinka mūsų teisingas sie
kimas tuoj pradėti karą su ukrainais, 
gudais ir lietuviais. Matote, tamsuoliai 
nebenori daugiau kariauti. Tačiau ne 
vieni tamsuoliai! Net vienas kitas iš 
buržuazijos ir dvarininkų, kurių dvarai 
kol kas visiškai nepavojingoje vietoje, 
mūsų planus vadina perdaug rizikingais.

(Bus daugiau)

S- Jt-X

ko netekti! Dešimtys 
šimtai tūkstančių de- 
pusmilijardžio vertės 
žinoma, kovos! Jeigu

gė-
šiurkščiai ir 

prašneko Baran- 
galvoju, jeigu

Organizaciniais Reikalais
Šiuo laiku Philadelphijoje ir 

jos apylinkėje susikuopė įvai
rių organizacinių darbų, iš ku
rių visų, turbūt, svarbiausias 
darbas, dirbti ir plėsti, tai pa
gelbėti visiems širdingiems lie
tuviams Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetui rinkti rūbus ir 
viską, nes apie tai nuolatos 
spaudoje nurodoma, ką auko
ti ir kur pristatyti. Mūsų dar
bininkiškos organizacijos daug 
daugiau galėtų pagelbėti, jei 
jos organizuotai, planingai 
dirbtų. Patys didžiausi pašel- 
piniai kliubai įsitraukę į šį dar
bą. Daug rūbų lietuviai auko
ja: vieni pristato, kiti prašo 
atsiųsti mašinas paimti daik- 
tus.

Daug žmonių kalba, kad 
dar Lietuva yra po Hitleriu ir 
nesiskubina su pagelba. Atsi
minkite, kad tūkstančiai lie
tuvių pabėgo į Sovietų Sąjun
gą, kurie atsišaukia šios pa
gelbos. Jie ten turi įsteigę ko
mitetus ir rūpinasi šiais rei
kalais. Kur tik likosi išlaisvin
ti iš po nacių vergijos žmonės, 
ten juos atrado apiplėštus, iš
badėjusius ir tokiems Sovietai 
suteikia > pašalpą, teikiamą per 
Russian War Relief iš Ameri
kos. Russian War Relief susi
organizavo seniai ir šis komi
tetas už milijonus dolerių nu
pirko reikalingiausių daiktų ir 
pasiuntė, ir siunčia, ir siųs.

Kaip tik pastebėsime, kad 
jau Pabaltijo kraštai laisvina
mi ir bus išlaisvinti, tada šis 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetas, su kooperacija Lietu
vių Komitetų Sovietų Sąjungo
je, greit pasiųs Lietuvos žmo
nėms pagelba ir juos šelps iki 
mes pagelbėsime; o mes ne
pertrauksime šio svarbaus dar
bo. Tai štai kaip yra svarbu 
Amerikos lietuviams įsitraukti 
į šį svarbų darbą ir pagelbėti 
savo seserims, broliams, vaiku
čiams ir seneliams. Lietuviai 
tankiai pamato padarytus j Vi
džius apie karo vaizdus, žmo-

nių skerdimą, korimą, verks
mus, vaitojimus ir, turbūt, nė
ra nei vieno tokio kietaširdžio, 
kuriam ašaros nenuriedėtų. 
Visi atsiminkime, kad ten dar 
baisiau buvo, yra ir bus iki 
fašizmo barbarizmas bus nu
šluotas nuo žemės paviršiaus. 
LPT Komitetas pasiuntė lie
tuviams apie tūkstantį laiškų, 
kurie nurodo, kas reikia 
ti.

Neklausykit lietuviškų 
tonininkų — kryžiuočių, 
su lietuviškų valandų 
klaidina lietuvius

dary-

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO A I D I S O L tabletu- 

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės .ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Bridgeport, Conn.
Balandžio 23 d. staigiai mi

rė Petronėlė Gražulienė. Ji mi
rė lietuvių šv. Jurgio bažny
čioj, laike pamaldų. Petronėlė 
jau buvo gana seno amžiaus 
sulaukus. Jos vyras, Gražulis, 
apie metai laiko atgal mirė. 
Reiškia, mūsų lietuvių kiekis 
laipsniškai mažėja, taip yra su 
senesniais, o jaunesni, tai di
deliame skaičiuje yra Dėdės 
Šamo tarnyboje, ko vai. už savo 
laisvę.
, Bet likę nepasiduodame 

snauduliui, nors karo sąlygo
se ir sunkiau veikti, bet vis 
darome šį tą visuomenės nau
dai. Gegužės 6 dieną yra ruo
šiamas labai įdomus perstaty
mas, 3-jų veiksmų drama, 
“Dėdės Silvestro Kieme.” Tai 
labai įspūdingas perstatymas, 
vaizduojąs Lietuvą nacių oku
pacijoje ir jos žmonių kovą 
už laisvę. Matysite, kaip senas 
lietuves priešas — vokietis ten 

įsteigė ant moderniško pamato bičių elgiasi su mūsų broliais, sesu- 
gk| Huntington, L. L, N y Manoj j motinomis ir tėvais!

So. Boston, Mass
______

ALDLD 2 Kp. Parėmė 
Du Laikraščiu.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

MEDUS

t

Co.

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

specijalizacija yra, kad išvystyti di
delį bičių ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių bitelės su
renka skanų ir sveiką medų.
AŠ 'žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, % galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.

Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food 

45-42 41st Str.,

Balandžio 27 d. Literatūros 
Draugijos 2 kuopa susirinkime 
iš savo nedidelio iždo paaukojo 
po $5 Kanados laikraščiui 
“Liaudies Balsui” ir Chicagos 
dienraš. “Vilniai,” proga jos 
metinio dalininkų suvažiavimo, 
būsiančio gegužes 7 d.

Taipgi nariai pasiėmė porą 
blankų, kad parinkti aukų į 
Apšvietos Fondą?

Fin. sekr. raportavo, kad dar 
esą 14 narių neužsimokėjusių 
duokles už šiuos metus iš 91 
kuopos nario. Dabar narių pa- 
sibręžimas yra prirašyti jauni
mą į kuopa, nes labai geras an
gliškas knygas duoda Centras 
angliškai skaitantiems na
riams. D. J.

Veikalą perstatys aktoriai 
turį daug patyrimo, iš New 
Haveno.. šie draugai ir drau
gės jau daug kartų yra mums 
pasitarnavę. Pasitikime, kad 
visi pasistengsite pamatyti. 
Vaidinimas atsibus Lietuvių 
Jaunų Vyrų Svetainėje, 407 
Lafayette St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Ruošia Lietuvių Darb. 
Susivienijimo 74 kuopa. Po 
perstatymo bus šokiai. Visus 
kviečiame, ĮRengejai.

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

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
Jrikoniškais. Rei
kalui esant ir 
■padidinu tokio 
/ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

—■' 'v

sme- 
kurie 
radio 

ir kursto
prieš šį 'mūsii teisingą ir visų 
veltui pasiaukojimą dirbti dar
bą. Mūsų centrai apsikrovę 
darbu, visi dirba veltui. Kolo
nijose organizacijos, pavieniai, 
dirba veltui. Lietuviški “po
nai” smeton-naciai Virba už 
pinigus ir jie nesigėdina pasa
kyti išlaidas per savo spaudą: 
įėjo tiek, pusė surinktų pini
gų išleista “ponų” važinėji
mui. Išlaisvintos Lietuvos žmo
nės pasakys mums laiškais 
apie šių Lietuvos išgamų žalin
gą darbą. Mes nepaisykime jų, 
bet dirbkime pašalpos intensy
vi d arba, v *•

Svarbus Susirinkimas
Ateinantį sekmadienį, 7 d. 

gegužės, 6 vai. po pietų, įvyks 
platus mūsų organizacijų ir 
Veik. Komiteto susirinkimas, 
Liaudies Name. Į šį susirinki
mą bandykime visi LLD, LDS, 
Moterų Kliubas ir Laisvės 
skaitytojai atsilankyti ir turė
ti svarbias diskusijas vietinio 
veikimo reikalais. Pastaruoju 
laiku mes turėjome sėkmingų 
parengimų. Dabar Lietuvos 
šelpimo reikalai stovi prieš 
mus visus.

Serga Marijona Globienė
LDS 5 kp. narė ir, rodos, 

Moterų Kliubo narė, smarkiai 
susirgo ir turės eiti į ligoninę 
ant operacijos.

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti < 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c./ 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsiKuž^aky- 
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

<♦>

<♦>
<♦>

< >

Rep.F. W. SKALIUS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams:)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

<
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

<♦>

<♦>

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<b
426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.

\

Blokas nuo Ilewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661t GREEN STAR BAR & GRILL t
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Purė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698

*
2 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

1'1

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
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Trečiadienis, Gegužes 3, 1944 Penktas Puslapis

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA KARINIU DARBININKŲ
VYRAI IR MOTERYS

PILNAM IR DALIAI LAIKO
\ Lydytojų

Mechanikų
Metalo Darbininkų 

Pagelbininkų
Paprastų Darbininkų, tt.

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės j Dirbtuvės Ofisą

L. O. KOVEN & BRO., INC.
First St. ir Paterson Plankroad, 

HOBOKEN, N. J.' (Iii

Amerikos Kariai Laimi 
Naujojoj Guinejoj

Nauj. Guineja, geg. 2. — 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė pastūmė japonus dar 
tolyn atgal į šiaurius nuo 
Sentani ežero, šiauriniame 
Naujosios Guinejos ruože.

Per aštuonias dienas nuo 
savo įsiveržimo į tą ruožtą 
amerikiečiai suskaitė 677 
nukautų japonų lavonus.

Meksikos Darbininkų Gegu
žinė Demonstracija

Mexico City.— Pirmosios 
Gegužės demonstracijoj čia 
dalyvavo apie 250,000 darbi
ninkų. Maršuodami pro pre
zidento palocių, jie protes
tavo prieš maisto brangi
ninkus ir reikalavo, kad 
prezidentas juos suvaldytų.

Dies “Tirs” Hillmaną
Washington. — Kongr. 

Dies neva tyrinėjimų komi
tetas pareikalavo, kad at
vyktų į to komiteto kvoti
mus Sidney Hillmanas, pir
mininkas CIO Politinio 
Veikimo Komiteto ir Amal- 
gameitų Siuvėjų Unijos.

Taipgi reikalaujama, kad 
Hillmanas pristatytų šio po
litinio komiteto finansinius 
ir kitus rekordus, Mat, jis 
remia prez. Roosevelto po
litiką, o Dies su savo komi
tetu ne kartą pasirodė na
cių glostyto jais.

Mississippi upes ištvini- 
mas užliejo šimtus tūkstan
čių akrų laukų Illinojuj ir 
kitose vidurvakarinėse vals
tijose.

Anglų komandos per stai
gų užpuolimą Kretos saloj 
suėmė nacių generolą Krei
pė.

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. nepaprastas susirin

kimas įvyksta geg. 4 d., 7:30 v. v. 
Visų kuopos narių pareiga dalyvaūt 
šiame susirinkime, nes bus balsavi
mai LDS Centro Valdybos. Drau
gai, žinokite, kai organizacijos ge
rovė priklauso nuo tinkamų išsink- 
tų urėdų. Taipgi turime ir kitų 
svarbių reikalų šiame susirinkime. 
— D. G. J. pirm. (104-105)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 4. 

d. geg., 8 v. v. Buzelio salėje, At
lantic ir Crescent. Visi nariai daly
vaukite, nes bus Centro Valdybos 
balsavimai. (104-105)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
geg. Liet, salėje, 315 Clinton St., 
7:30 v. v. Susirinkimas bus svar
bus, tad visos būtiną! turime daly
vauti. — M. K. (104-105)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIO DARBININKAI
VYRAI IR MOTERYS — NĖRA 

AMŽIAUS APRIBAVIMO.
GERA ALGA. VISIEMS DEPART-
MENTAMS, PASTOVŪS DARBAI.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

NEREIKIA MOKĖTI AGENTŪRAI.
KNOTT HOTELS

NEMOKAMAI DARBO PARCI’INIMAS 
ATDARA 8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

234 7th Avė., tarpe 23rd & 24th Sts.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.

OPERATORIAI IR DARBININKAI 
BENDRAM DARBUI 
PRIE UNIFORMŲ 

VYRAI IR MOTERYS
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 

BEN GREENHOlĄZ
176 KNICKERBOCKER AVEi; BROOKLYN.

(110)

MOTERYS, MERGINOS, VETERANAI 
PILNAM AR DALIAI LAIKO, LENGVAM 

DARBUI. LINKSMOS APLINKYBĖS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

BOX 436, EQUITY, 113 W. 42ND ST.
(106)

Sprogdino Keturis Naciu 
Uostus Italijoje

Neapolis. — Šimtai Ang
lijos bombanešių degino ir 
sprogdino vokiečių naudo
jamus Italijos uostus Trie
ste, Spezia, Genoa ir Livor
no, šiaurinėj Italijoj.

Amerikos bombanešiai a- 
takavo geležinkelių kiemus 
Milane ir Castel Maggiore, 
orlaivių fabrikus Varese ir 
Milane ir fašistų lėktuvų 
stovyklą Reggio Emilia.

Newark, N. J.
Viešas Užkvietimas 

Sietyniečiams
Savo mylimą chorą kviečia

me ant savo vestuvių ir jų ce
remonijų draugiškai dalyvauti, 
kurios įvyks gegužės (May) 7 
dieną, Lietuvių salėje, 180 
New York Ave., Newark, N. J. 
Vestuvinės iškilmės bus 3 va
landą dieną, South Orange 
Ave. ir Norwood St. Iš anksto 
atsiprašom, jei nesuspėjom už
kviesti savo drauges, draugus 
asmeniškai, tai tuomet nuošir
džiai kviečiame viešai visus 
choristus prisidėti prie mūsų 
iškilmių, kurios, aišku, įvyksta 
veik tik kartą mūsų gyveni
me ir todėl trokštame tokioje 
iškilmėje su savo mylimais 
gražiai, draugiškai ir smagiai 
laiką praleisti.

Su linksmu pasimatymu ge
gužės 7 d. Lauksime.

Lillian Janušioniutė, 
John Rosentas,

80 Brookdale Ave., 
x Newark, N. J.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 — Fifth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
137—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

•Oją esuoofi ąnų; uaAt3 Aqa.tou st
RL 6302 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI - MOTERYS
BUŠŲ OPERATORIAI

PILNAM-DALIAI LAIKO
Mokama Laike Mokinimosi

DIENĄ AR NAKTĮ 
Viršlaikiai Po 48 Valandų

MATYKITE MR. BOEWIG
■—4 Ml HM M MM M MM M

TAIPGI
MECHANIKAI 
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS DARBININKAI

( Pagelbiniai) 
SANDĖLIO RAŠTININKAI

PILNAM-DALIAI LAIKO
Dieną ar Naktį 

Gera Alga 
5^2 Dienų Savaite 

Daug Progų Viršlaikiam
BŪTINA PRAMONĖ

KREIPKITĖS MR. WEVERI3AUER

BEE LINE INC.
Nassau St., 

Rockville Centre, L. I.
Reikalingas Atliekamumo 

Pareiškimas.
(106)

LEDO TRAUKĖJAI 
IR

DĖJIKAI į DĖŽES
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ
DIETZ ICE CO.,

FRESH POND ROAD & MYRTLE AVE.,

RIDGEWOOD, L. I.
(104)

NAKTINIS APVALYTOJAS
Puikiausias štabas atsidaro 

naktimis, aptvarkymo darbas.
5 DIENOS

40 VALANDŲ SAVAITĖ
DARBAS PRASIDEDA 6 P.M.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TII STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
DIENINIAI SANDĖLIUI VYRAI

Puikiausias štabas atsidaro 
vyrams prie krovinių

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TII STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
•(108)

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS 

Nuolatinis Darbas
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST. 
PHILADELPHIA, PA.

(104)

AUTO TROKŲ 
MECHANIKAI
SU ĮRANKIAIS

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA. 

REIKIA PALIUOSAVIMO.
AUTOCAR, 

930 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

EV. 7-8200.
____  (104)

FABRIKO DARBININKAI
IŠDIRBĖJAI LAIVŲ PRAMONĖJE. PATY
RIMAS NEREIKALINGAS. 58 VALANDŲ 
SAVAITĖ. VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VA

LANDŲ. WILSON-IMPERIAL CO., 
115 CHESTNUT ST., NEWARK.

 (104)

REIKIA MOTERŲ 
NAMŲ UŽLAIKYMUI

DALIAI AR PILNAM LAIKUI
GERA ALGA.

UNIFORMOS NEMOKAMAI 
DARBAS KAFETERIJOJE 

PRIE

U. S. NAVAL BASE 
Gale East 33rd Street 

BAYONNE, N. J.
SKAMBINKITE MR. BECKER 

BAyonnc 3-0025

CANTEEN FOOD SERVICE
ATSINEŠKITE SU SAVIM ŠĮ SKELBIMĄ, 

TAIPGI ATSINEŠKITE .PILIETINIŲ 
POPIERŲ CERTIFIKATĄ.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALYTOJAI 
SANDELYJ VYRAI 

BERNIUKAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ

John Wanamaker 
9th ST. IR BROADWAY 

Kreipkitės j Personnel Offisą. 12-tos 1. 
Iš būtinų darbų reikia turėt USES 

I’aliuosavimą. (108)

REIKALINGI VYRAI
Visokiem darbam pieninėje dirbtu

vėje. Patyrimas pageidaujama, 
bet nėra reikalingas.

DAIRYMEN’S LEAGUE
19th St. ir Avenue B, Manhattan. 

GRamercy 5-5008.
(108)

BERNIUKAI
Kirpimų Departments 

Pokarinė Ateitis.
JOSEPH LOVE, INC. 

1333 BROADWAY 
(9-tos lubos)
' (106)

PALIŠIUOTOJAI IR PAGELBININKAI. GE
RA ALGA. AJAX INSTRUMENT GO., 

18 RICHARDSON ST., BROOKLYN.
(106)

PAPRASTI DARBININKAI
SI Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GEO. C. LAMBROS
64 FULTON ST., N. Y.

(106)

STALIORIAI
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

STANLEY DISPLAYS. INC., 
442 W. 42ND ST.

(106)

VYRAS VIDAUS RUOŠAI 
829.00, VIRŠLAIKIAI. 

APMOKAMOS VAKACIJOS. 
Kreipkitės j Timekeeper

PRINCE GEORGE HOTEL, 15 E. 27'L'II ST.
(106)

PIPE FITTER PAGELBININKAI 
& PAPRASTI DARBININKAI

Kreipkitės j Timekeeper
PRINCE GEORGE HOTEL, 15 E. 27TH ST.

(106)

VYRAI
Drnfto paliuosuoti; jauni; viduramžiai, san
dėlio darbas, didelėj daugineninėj Knygų 
Kompanijoj Chicagojc; nuolatinis darbas; 
proga pakilimams. Suteikiami transportaciją.

M U. 6-5692.

VYRAI
IŠSIUNTIMŲ RŪME IR 

SANDĖLIO DARBAS
Pastovus darbas galintiems ir norintiems 
dirbti. 5 Dienų Sayaitė. Laikas ir pusė už 

viršlaikius. Pokarine ateitis.

WINTHROP PRODUCTS, Ine.
350 Hudson St., N. Y. C.

(106)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

>
Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp.

Broadway & Fairview 
Camden, N. J.

. (114)

VYRAI AR BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI
Gera Alga. Su Viršlaikiais, 

jeigu pageidaujama.
Kreipkitės

F. A. RINGLER CO.
40 PARK PL., N. Y. C.
  i (105)

REIKIA 
PIRMOS KLASES LATHE DARBININKŲ. 

GERA ALGA
CANAL 6-0359.

(104)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. “ (X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės i

FLINTKOTE CO.,
PATERSON AVE., PRIE OAK ST., 

EAST RUTHERFORD, N. J.
Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 

P. S. Bus No. 16.
Kurie dirbate būtinus darbus 

nesikreipkite. no8)

MAŠINŲ MOLDERIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai.

Iš Būtinų Darbų įteikia Paliuosavimo.
COLUMBIA MACHINE WORKS 

255 CHESTNUT ST., BROOKLYN.
B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St. 

 (105)

KALVĖ
RANKINIAI KALVIAI 
MAŠINOM KALVIAI 

KALVIŲ PAGELBININKAI 
100% KARINIS DARBAS 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 
COLUMBIA MACHINE WORKS 

255 CHESTNUT ST., BROOKLYN.
B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.

(105)

BERNIUKAI—VYRAI
Mes turime vietos 2 išsiuntimų 

raštininkam.
17-45 Mėty Pageidaujama

$25 Į SAVAITĘ 
Viršlaikiai Viršaus 40 Valandų

HOOD RUBBER CO.,
120 FRANKLIN ST., 2-ios lubos, N.V.C. 

________________________________________ (104)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

__________________________ (107)

PAPRASTI DARBININKAI
Turi būt stiprūs; nuolatinis darbas; 

daug viršlaikių; gera alga.
Kreipkitės:

BREWSTER IDEAL CHOCOLATE CO., 
GO NASSAU ST., NEWARK.

(104)

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI 

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė. 

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
73c Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL PL., BRONX
.__________________________________ (108)

Berniukai - Vyrai
DALIAI LAIKO 

RYTAIS JEI GALIMA 
RAŠTININKAI IR VYNIOTOJAI 

IŠSIUNTINĖJIMŲ 
DEPARTMENTE

Didelė Apdraudos Kompanija 
DOWNTOWN NEW YORKE 

Kreipdamiesi nurodykite savo amžių 
ir kiek pageidaujate algos.

BOX NO. 302
20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY

(105)

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS. 
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
Pilnai patyrę prie

LATHES
MILLING MAŠINŲ 

ABLIUOTOJAS 
PRIE STALO DARBAS
$1.16 Į VALANDĄ

40 VALĄNDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.

HAISS MFG. CO.
141ST ST. & CANAL PL., BRONX

(108)

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti.
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga.

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakaeijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L” Busais B. ir J. 
ir K; gatvekariais linijos 3,5 ir 59; gatv^- 
karis 75 ir Bus "P” sustoja prieš pat fabri

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M. 
PRADEDANT PIRMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAUL, INC.
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

(117)

IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO 
DARBININKAI

Piliečiai ar nepiliečiai. Su ar be patyrimo, 
prie iš po vandens kasimo dumblo. Nuola
tinis darbas, unijinės algos. Reikia turėti 
atliekamumo paliudijimą, jei jūs dirbate bū
tinoj pramonėj, jei dar nėra praėję 60 dienų.

Kreipkitės j ofisą
HENRY DU BOIS’ SONS CO.

17 STATE; ST., N. Y. CITY
(UI)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MECHANIKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
$1.02 Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

1Ą1ST ST. & CANAL PL., BRONX
(108)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS MOTERYS
DALIAI LAIKO

Pilnam laikui
ATDAROS VIETOS 

RYTINIŲ-POPIETINIŲ 
ŠIFTŲ.

DARBAS ŠVARIAME SANITA
RIŠKAME ICE CREAM FABRIKE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

LIBERALIŠKA ALGA
GOOD HUMOR CORP.

4681 Metropolitan Ave. 
BOHACK TERMINAL, MASPETH 

(104)

REIKIA MERGINŲ 

Lengvam darbui prie stalų 
GERA ALGA 
KREIPKITĖS

DURA ELECTRIC LAMP CO., 
62-64 East Bigelow St., 

Newark, N. J.
Užpakalyj Sears, Roebuck Depart

ment Krautuvės.
________________________________________(104)

RAŠTININKES 
PILNAM LAIKUI 

DALIAI LAIKO 
Didelei Apdraudos Kompanijai 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Kreipdamosios nurodykite savo am

žių ir patyrimą, jei turite kokį. 

' BOX NO. 302, 
20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY 

(105)

MERGINOS 
, PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$23.75 už 45 valandų savaitę 
PRISIDEDA BONAI

Lengvas fabriko darbas. DIENOM.

Skambinkite, STillwell 4-4900
(104)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTReS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M. 
5 P.M. IKI 9 P.M.

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
& 56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

ELEVEITERIŲ OPERATORĖS 
East Side Viešbutyje. 

Gera Alga.
Linksmos darbo sąlygos. 

KREIPKITĖS I MR. MARTIN 

THE BEVERLY HOTEL 
125 East 50th St.

(105)

MERGINOS
FABRIKO DARBAS
Kosmetikų Fabrikas

Patyrimas nereikalingas
GERA ALGA

54 EAST 9TH ST.
(6-tos Lubos)

(104)

MERGINOS
Vynibjimui ir pakavimui choco

late saldainių kavalkų; nuolatinis 
darbas apskritų motų; gera alga. 
Kreipkitės:

BREWSTER IDEAL CHOCOLATE CO., 
60 NASSAU ST., NEWARK.

(106)

PARDAVIMAM ŽMONIŲ
REIKIA

Patyrusių prie Pagelbėjimų

Kreipkitės

LANE BRYANT
15 HANOVER PL.,

BROOKLYN.
(106)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.PHILADELPHIA, PA.

• (104)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS,

JOHN WANAMAKER 
9th ST. IR BROADWAY 

REIKALAUJA 
VALYMUI MOTERŲ

5 Dienų, 40 Valandų Savaite 
5:30 A.M.—1:30 P.M. 

Kreipkitės j Personnel Offisą. 12-tos 1. 
Iš būtinų darbų reikia turėt USES 

Paliuosavimų.
____ _________________ (108)

MERGINOS 
OFISO DARBUI

Gera alga laike mokinimosi. 
Garantuosime darbą po karo.
COOK COFFEE CO. 

141 FRELINGHUYSEN AVE., 
NEWARK, N. J.

__________________________(HO)

MERGINOS (3) .
LENGVAS PAKAVIMO DARBAS 

5 DIENŲ SAVAITE
$21.88

Reikalingas atliekamumo paliudijimas
MANIFOLD SUPPLIES CO.

188 — 3RD AVENUE 
Brooklyn.

(108)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

BERTH. LEVI & CO., INC.,
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

(107

MERGINOS
BŪTINAM 

KARINIAM DARBUI
KREIPKITĖS

WILLIAM W. FITZHUGH, 
49TH ST.. & 2ND AVE., 

BROOKLYN.
(107)

Dino OPERATORĖS
Patyrusios

VAKARINIS DARBAS
3 VAKARAI Į SAVAITĘ

6 IKI 9
Didelė Apdraudos Kompanija 

New York City. •
Kreipdamosios nurodykite savo 

amžių, patyrimą ir kiek 
pageidaujate algos.
BOX NO. 302,

20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY
(105)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuoearimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

AR KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti ,38th St.), N. Y.
(X)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(107)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(XI

CHAUFFEUR (šiauferkos)
Dirbti po pietais. 8 valandos j dieną. 

Turi būti gerai patyrusios.
Klauskite Miss Wasilewska. Daniele Florist,

427 5th Ave., Brooklyn.
(108)

STENOGRAPHERS
ir

TYPISTS
Pilnam ir Daliai Laiko

Didelei Apdraudos Kompanijai
5 DIENŲ SAVAITE

Kreipdamosios nurodykite savo am- « 
žiu ir patyrimą, jei turite koki. I

BOX NO. 302
20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY

NAKTINĖS OFISO VALYTOJOS 
KREIPKITĖS ROOM 428

393—yh AVĖ. (KAMPAS 82nd ST.) N.Y.C.
(1081

Ž.te'j



Šeštas Puslapis

Apie Kazį Mockų

Vincent Škėma

—Tai prastai, — tariau p.

būti visko”?

Brooklyn 6.

su 
būrelis 

Vainikų

seniems ir sveikiems.

ALDLD 185 kuopos 
netekome savo mylimo 
Kazio.

V. Paukštys.

4.

5.

8.

Ekstra

N

Gegužės 3-čią sueina metai, 
kai mirtis atskyrė nuo mūsų 
draugą Vincą Škėmą.

pasakė, “kur 
tai jis, pasiė- 
kuopų, kurios

išsiuntinėjo

6.
7.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVĖ
EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 
suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems, 
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

1. Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.

2. KAL-DAK nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, 'Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.

3. Balanced Brand Vita - O - Iron 
tabletėlės, Kartu vitaminai ir

Laisvė—-^Liberty, Lithuanian Daily

NowYorko^ėž^2inio^
Balandžio 27 d. krcmatori- 

joj tapo sudegintas Kazys 
Mockus. Nepaisant, kad velio
nis Kazys buvo labai uolus dar
bininkiško judėjimo rėmėjas, 
jo laidotuvės palydovais buvo 
labai mizernos. Mat, jis čia gi
minių neturėjo. Duktė tarpe 
lietuvių nedalyvauja ir tėvui 
numirus neturėjo progos jo 
draugams pranešti. Laisvei bu
vo pranešta irgi vėlokai — ži
nia tilpo tą pačią dieną, kuo
met buvo laidojamas. Todėl į 
krematoriją palydėjo duktė 
savo vyru ir mažas 
draugių bei draugų,
buvo nemažai, tarp kurių ma
tėsi gražūs vainikai nuo duk
ters su žentu, nuo ALDLD 185 
kuopos, nuo V. ir O. Baltru
šaičių ir kitų.

Kazys sulaukė 68 metų am
žiaus. Tai jau ne jaunutis. Bet 
išrodė labai gerai ir niekas ne
sitikėjo, kad taip greitai išsi
skirs iš mūsų tarpo. Pastarai
siais keliais mėnesiais pradėjo 
jaustis prastokai, bet dirbo vi
są laiką kepykloje. Pagalinus, 
buvo padaryta ant vidurių pu
sėtinai sunki operacija. Reikė
jo duoti šešis sykius kraujo. 
Bet po operacijos greitai pa
sveiko. Vienok neilgam. Staiga 
gavo plaučių uždegimą ir nu
mirė.

Kada L. Ereminas Brookly- 
ne suorganizavo pirmą lietuvių 
chorą, pavadintą Mildos Cho
ras, Kazys jau jame dainavo. 
Nors jis aktyviai niekur nepa
sirodė, bet visą laiką laikėsi su 
progresyviais lietuviais. Pasta
raisiais keliais metais jis gau
siai rėmė aukomis visas darbi
ninkiškas įstaigas, vedančias 
kovą prieš fašizmą; ypatingai 
gausiai rėmė tąs įstaigas, ku
rios remia bei teikia pagalbą 
Raudonajai Armijai.

Mes, 
nariai, 
draugo

Kuris Išrinktas: 
Bagočius ar Laukaitis?
Aną dieną susitikau pilietį 

X, kuris turi nusimanymo apie 
tik ką pasibaigusius SLA pild. 
tarybos rinkimus. Klausiu jo:

—Ką gi manai apie rinki
mų pasekmes?

—Negaliu pasakyti visko — 
centro (supraskit: SLA cen
tro) žmonės atidžiausiai se
ka lenktynes tarp Bagočiaus ir 
Laukaičio, — jie sekė balsavi
mus, taigi jie daug žino.

—Ka žino?
—žino, kad Laukaitis gavo 

daugiau balsų?...
—Šitaip ?
—Jes, šitaip. Laukaitis gavo 

keliais šimtais balsų daugiau, 
kaip Bagočius.

Prisiminus Nuo Mūsą Atskirtą 
Draugą Vincą Škėmą

Vincas buvo gimęs 1885 me
tų vasario 25 d., žydaviškio 
kaime, Skriaudženių par., Vil
kaviškio apskrityje, iš kur at
vyko į Brook lyną prieš 1-mą 
pasaulinį karą ir čionai išgy
veno iki mirties. Dirbo rūbsiu- 
vių industrijoj. Buvo nariu 
Amalgameitų Unijos Lietuvių 
54-to Skyriaus ir visuomet rė
mė pažangiuosius unijos veiks
mus.

Kaipo mylėtojas apšvietos, 
Vincas priklausė Lietuvių Lite
ratūros Draugijoj ir buvo ilga
metis skaitytojas ir rėmėjas 
dienraščio Laisvės. Dienraščio 
ateitimi jis rūpinosi net būda
mas mirties patale ir per savo 
žmoną Helen gausiai apdova-

nojo iš savo palikimo, kad 
dienraštis galėtų ir po jo gy
vuoti ir padėti darbo žmonėms 
kovoti už šviesesnę ateitį. Pri
klausė didžiojoj Brooklyno lie
tuvių pašalpinėj šv. Jurgio 
Draugystėj, taipgi ir darbo 
žmonių partijoj.

Rudenį 1942 metų, Vincą 
stipriai suspaudė širdies ne
sveikata. Jieškodamas sveika
tai geresnių sąlygų, jis su žmo
na buvo išvykęs gyventi į 
Hoosick Falls, N. Y. Bet svei
kata negrįžo ir 1943 metų ge
gužės ,3-čią jo gyvybė užgęso.

Pildydama jo pageidavimą, 
jo žmona atvežė jį palaidoti 
Alyvų kalnelio kapinėse, greta 
daugelio pažangiųjų jo drau
gų. Palydėtas didžio būrio idė
jos draugų taipgi sandarbinin- 
kų iš Mičiulio šapos, kur pas
kiausia dirbo, ir kitų unijistų 
ir pažįstamų. Išleidžiant iš 
Bieliausko šermeninės, atsisvei
kinimo kalbą pasakė Laisvės 
redaktorius R. Mizara, o prie 
kapo — A. Bimba. Palaidotas 
gegužės 6-tą.

Metai greit apsisuko ir daug 
kas pasikeitė, bet likusiai liū
desyje jo žmonai Helen (Ra
dzevičiūtei), su kuria išgyve
no 25 metus, toji diena tebe
neša skaudų prisiminimą, kurį 
jinai savo draugo nemylėtam 
dienraštyje atžymi sekamomis 
eilutėmis:

IN MEMORIAM
In lovinę; memory of Vincent Škėma, who passed away 

on May 3rd, 1943.
It is not the tears at the time that are shed, 
That tell of the heart that is torn;
But the lonely tears of the after years 
And rememberances silently borne, 
Never shall his memory fade.
Lovinę; thoughts shall ever wonder 
To the spot where he is laid.

HELEN SKEMA.

— Imkit, kaip norit. . . Ba- 
gočius labai susirūpinęs.

—Ar jau ir jis tą žino?
—Vinikas ir Vitaitis, kurie- 

du eina išvien su Bagočium, 
ramino jį, sakydami, jog dar 
gali būti visko. . . v

—Ka reiškia
—SLA centre inšiūrino žmo

nės dabar daro reviziją. Buvo 
sušaukti Bagočius ir Gugis. 
Kada Bagočiui 
šuva pakastas,” 
męs numerius tų 
dar nebalsavo,
joms telegramas, kad balsuo
tų. Taigi rinkimų pasekmės 
dar gali pasikeisti.

—Kas skaitys balsus?
—Tikrai dar nežinau, 

ponas A, gal panelė B ir 
ponas nei šėtonas, — C.

gal 
nei

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.
Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 
pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.
Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.

9. BLAND tai vienas iŠ geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.

10. BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

465 Lorimer St.\ netoli Grand St

Tarp Lietuviu
Per daug metų brooklynie- 

čių pramogose matydavom 
newjersiecius Adelę ir Jeroni
mą Bakunus iš Cliffside. At
važiuodavo jie į dienraščio 
Laisvės, į kriaučių, Jurginės ir 
kitas svarbias pramogas ar 
mitingus. Ir tankiausia atva
žiuodavo ne vieni. Su jais kar
tu būdavo jaunutė, gražuolė 
jų dukrelė Alice, tankiai ir sū
nus arba kaimynai, draugai. 
Niekad jie nevažiuos per tune
lį su pustušte mašina, visuomet 
pripildydavo.

Pastaraisiais laikais praėjo 
eilė svarbių veiksnių pas mus, 
bet Bakunų nesimatė. — Kas 
pasidarė, nejaugi iš karto sens
telėjo? O gal kuo prasikalto- 
me? — pradėjome klausinėti 
vidus kito.

Pasiteiravę susžinojome, jog 
nei viena, nei kita priežastis. 
Mūsų gerus draugus ištiko 
skaudi z nelaimė. Maloni jų 
dukrelė Alice, savo pasiseki
mais moksle ir visur tėvams tik 
džiaugsmą teikus, pastaraisiais 
laikais pradėjo nesijausti ge
rai, daktarai suradę galvoje 
pradėjus augti “tumorį.” Rei
kėjo pasiduoti labai švelnutei, 
pavojingai operacijai ir ilgam, 
nemaloniam gydymui degini
mu, tad jau kelintas mėnuo 
kenčia Alice, kenčia ir tėvai 
kartu su ja ir deda visas pa
stangas ją išgelbėti.

Linkime Aiisei greit pa
sveikti ir tėvams ištvermės il
goje, sunkioje kovoje už duk
ters sveikatą.

Prieš tūlą laiką buvo parvy- 
kę svečiuosna Julijos ir Leo
poldo Nekvedavičių du ^ūnūs

Mirė Antanas Mizara, 
Rojaus Brolis

Gegužės 1 d. R. ir E. Miza- 
rai gavo iš Lakeland, Floridos, 
trumpą telegramą: “Antanas 
mirė. Laidojimo diena dar ne
nustatyta — praneškite, ar ga
lėsite būti laidotuvėse.”

Taigi, po ilgokos sunkios šir
dies ligos master saržentas 
Antanas Mizara mirė. Jis sirgo 
beveik metus laiko. Pastaruo
ju laiku sunkiai sirgo, — jo 
gyvybę palaikė tik morfinas, 
lengvinęs ligoniui skausmus.

Prieš porą mėnesių R. ir E. 
Mizarai buvo nuvykęs ligonį 
aplankyti ir iš Floridos sugrį
žę sakė: tik stebuklas jį tega
li išgelbėti. Bet stebūklų šiais 
laikais nėra.

Antanas Mizara gimė prieš 
63 metus nedideliame Savilio- 
nių kaimelyje, Merkinės vals
čiaus, tuomet Trakų apskri
ties. Į Jungtines Valstijas at
vyko bene 1899 metais. At
vyko į Nashua, N. II. Paskui 
persikėlė gyventi South Bosto- 
nan. • •

Pasunkėjus laikams, kuomet 
darbo gauti buvo sunku, Anta
nas įstojo į Jungtinių Valstijų 
kariuomenę, kurioje ištarnavo 
28 metus. Bet kadangi jis du 
metus tarnavo Filipinų salose, 
užsienyje, tai laikas pasidubel- 
tavojo, taip, kad po 28 tarny
bos metų jam skaitėsi 30 me
tų ir jis buvo paleistas atsar- 
gon ir gavo pensiją — apie 
150 dol. per mėnesį. Kariuo
menėje turėjo master saržen-

to laipsnį, kuris ne karo metu 
nėra lengva užsitarnauti.

Išėjęs iš kariuomenės, tūlą 
laiką gyveno Texas valstijoj, 
bet vėliau persikėlė Floridon, 
kur jam klimatas labai patiko. 
Pagaliau jis vedė ir įsikūrė 
gražiame Lakelando miestelyj.

Velionis paliko liūdėsyj 
žmoną, Faithy (amerikietė), 
tris brolius Amerikoje, ir tris 
Lietuvoje, taipgi daug gimi
nių ir draugų, daugiausiai gy
venančių New Hampshire ir 
Massachusetts valstijose.

Sąlygos taip susidėjo, kad 
nei Rojus, nei Eva M i žarai ne
galėjo išvykti Į Antano laido
tuves. D. M. Šolomskui išvykus 
į Kanadą su prakalbomis, Ro
jaus darbas neleidžia išvykti iš 
redakcijos; gi Eva Mizarienė 
už pusantros savaitės savo pro
fesijos reikalais turi išvykti 
mėnesiui net į Kaliforniją. Be 
to visko, važiuotės priemonės 
labai sunkios.

Tebūva mirusiajam Antanui 
lengva saulėtosios Floridos že
mė !

MIRĖ
Trečiadienis, Gegužės 3, 3944

Simas Baltauskas, 66 m. 
amž., 382 So. 3rd St., Brook- 
lyne, mirė 28 d. balandžio. 
Kūnas buvo pašarvotas Aro- 
miskio koplyčioje, 423 Metro
politan Avė. Palaidotas gegu
žės 2 d., 10 vai. ryto, šv. Jo
no kapinėse.v

lako žmona Ona,
Petras, Juozas, Stasys, 
Petronė, Lietuvoj.

broliai, 
sesuo

Ronald Kabosis, 2 
amž., mirė 30 d. bal.,

metų 
Kew 

Gardens ligoninėj. Kūnas bu
vo pašarvotas namuose, 57-30 
69th Place, Maspeth. Palaido
tas 2 d. gegužės, 1 vai., šv. 
Jono kapinėse. Liko motina 
Julia ir tėvas Juozas.

Abiejas šias laidotuves pri- 
laidotuvių direktorius 
Aromiskis.

žiūrėjo
Stephen

Cuches, 64 m. am-

kariškiai, Jonas ir Aleksan
dras. Abu tarnauja mūs or
iai vyno jėgose. Jonas, tarnau
jąs jau apie 3 metai, dar vis 
yra AAF kadetu, šiuo tarpu 
mokinasi So. Dakotoj, o Alek
sandras, lėktuvų geras mecha
nikas, po aspilankymo pas tė
vus išvyko kur nors užjūrin.

D. M. Šolomskas Kanadoje i 
-------- j 

Domininkas šolomskas, Lie
tuvių Literatūros Centro se
kretorius ir Laisvės redakcijos 
narys, gale pereitos savaitės 
išvyko į Kanadą pasakyti kele
tą prakalbų didesnėse lietuvių 
kolonijose — Montreale ir To
ronto su apylinkėmis, taipgi 
pasitarti su kanadiečiais lietu
viais demokratinio judėjimo 
reikalais.

Grįždamas, gegužės 7-tą, 
šolomskas aplankys ir Roches
ter, N. Y., pasakyti prakalbą 
ir pasitarti su draugais.

M ary
žiaus, 554 Leonard St., Brook- 

j lyne, mirė Greenpoint ligoni- 
! nėję, gegužės 2 d. Laidotuvės 
I įvyks penktadienį, geg. 5-tą, 2 
| vai. dieną, Mt. Olivet kapinė
se. Kūnas pašarvotas grabo- 

iriaus J. Garšvos koplyčioje, 
I 231 Bedford Ave., kurio įstai- 
! ga ir rūpinasi šių laidotuvių 
j pareigomis.

Velionė paliko nuliūdime vy
rą Kazimierą, tris sūnus — Jo
ną, Juozą ir Adomą.

PIRKITE KARO BONUS

ERROL FLYNN * PAUL LUKAS 
naujam, labai įdomiam judyj, pra
sikaltimas, nebuvęs prasikaltimu

“Uncertain Glory”
IR DAR ASMENIŠKAI, TET) LEWIS, 

Jo Orkestras ir Dailus žvaigždinis 
Vaidinimas

STRAND Broadway & 47th

—Aal... Vadinasi, du ba- 
gočiniai ir vienas •laukaitinis.

—Taip man atrodo.
—Aa!. . . Na, sakykit man, 

ponas, kodėl gi Vitaitis taip 
sukaitęs dirba už Bagočių ? 
Juk jis yra Smetonos kavalie
rius, o Bagočius ne?. . .

—Keistas klausimas: Vitai
tis dirba “ant loskavos duo
nos.” Neskaitei Jurgelionio 
rašto ?

—Kur gi ne. Jurgelionis, be
rods, nori padėti “ant loskavos 
duonos” ir Gugį ir Viniką.

—Taigi!. . . Bet reikia dau
giau žinoti: Manoma, Pr. Ba
jorą pasiųsti... na, nesakysiu 
kur, o Vitaitį padaryti Tėvy
nės Redaktorium. . . Ar pats 
nedirbtum, jei tau kas redak- 
torystę pažadėtų ?

—Nežinau, — atsakiau. — 
Na, tegu juos devyni!... Pa
sakyk man, ponas, kada pild. 
tarybos rinkimų balsai bus 
skaitomi ?

—Greit, ponas. Gegužės 
pradžioje.

—Ar manai, ponas, daug 
netikusių balsų bus atmesta?

— Priklausys nuo to, kaip 
jie balsavo, ponas: jei balsavo, 
kaip turi balsuoti, — nebus at
mesti. O jei ne ? !. . .

—O kaip jie turėjo balsuo
ti?

—Nesakysiu, aš jokiom par
tijom nepriklausau.

—Nei bučkio kavalierių 
partijai?

—A, perdaug, ponas, nori 
žinoti!. . . Gud bai L

Taip ir .nutrūko mūsų pa
sikalbėjimas, nes ponas X’ne
siskubino savais Heliais, o aš 
—savaisiais. Kinka.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir ALDLD 138 kp. 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
geg. 4 d. Rusų Salėje, 56-58 61st 
St., 8 v. v. Prašome skaitlingai 
sirinkti, turime svarbių dalykų 
tarimui.—V. Kartonas, org.

(104-105)
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Q LIETUVIŠKAS
9—12 ryteVALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 4-6864

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro

282 Union Ave.$3750
BROOKLYN

taipgi
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$20-00
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PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BEtOOKLYNE

RETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorių^ 
Išbalsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKAL1S IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th Si., N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

DOlVf 
MADISON
21
$4950

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgią

TeL EVergreea 4-M1S




