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Orlemanskį.
“Cute” Maskvos Berniukas.
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Pas Graikus.
Keičiasi Laikai. . .

Rašo R. MIZARA

Lietuviškųjų kryžiokų spau
da kunigą Stanislovą Orle
manskį užpuolė ir išniekino.

Už ką?
Už tai, kad kun. Orlemans- 

kis (aišku, tai retas katalikų 
kunigas) viešai pasisakė, kad :

Ukrainos žemė—priklausytų 
Ukrainai.

Baltarusijos žemė—Baltaru
sijai.

Lietuvos žemė, su sostine 
Vilniumi—Lietuvai.

Lenkų žemė—Lenkijai.
Būsi tu kunigas ar pasauliš- 

kis, jei tu išdrįsi šiandien tie
są pasakyti, tave lietuviški 
kryžiokai smala apspjaudys!

Bet toji pati spauda nieko 
nesako prieš kun. Coughliną 
—taipgi katalikų kunigą,—ku
ris per metų eilę atvirai agen- 
tauja Hitleriui!

Coughlįnas—jiems beveik
šventas žmogus.

Gegužės Pirmąją būrys 
amerikiečių pasileido žygiuoti 
per Raudonąją Aikštę—Mask
voje. Būryj buvo kariškių, bu
vo ir civilių.

Vienas drąsus Maskvos ber
niukas, kokių ten netrūksta, 
akylai stebėjęs amerikiečius, 
prisiartino prie vieno jų ir už
klausė :

—Ar čia antrasis fron
tas? . . .

Po to, kai OPA panaikino 
mėsai punktus, nuėmė porcijo- 
navimą, tūli politikieriai jau 
atidarė savo gerkles:

—OPA panaikino mėsos ra- 
cionavimą tam, kad preziden
tas Rooseveltas gautų daugiau 
balsų busimuosiuose rinkimuo
se,—skelbia jie.

Girdi, prieš rinkimų dieną 
viskam bus panaikintas raci- 
jonavimas, bet po rinkimų— 
demokratai kad suvaržys, tai 
suvaržys!. . .

Nesąmone!
Beje, prfeš virš metus lai

ko Keleivio redaktorius verkš
leno, būk Amerikos žmonės tu
rėsią valgyti gyvulių pašarą, 
nes Rooseveltas maistą atiduo
dąs “ruskiams.”

Nesirealizuoja “špygos ka
valieriaus” pranašavimai. Nei 
“ruskiams” tenka maitintis gy
vulių pašaru, nei amerikie
čiams. Visi gerai pavalgę, nors 
kai kurių vartojamųjų produk
tų gavimas yra suvaržytas.

Aną dieną kalbėjausi su vie
no graikų laikraščio (New 
Yorke) redaktorium. Jis man 
sakė:

—Jei britų cenzūra praleis
tų žinias apie tai, kas dabar 
darosi graikų kariuomenėje ir 
laivyno pajėgose Egypte, 
Amerikos visuomenė susipurty- 
tų stebėdamosi.

Graikų ginkluotose pajėgo
se vyksta rimtas bruzdėjimas, 
— bruzdėjimas, atkreiptas 
prieš karalių Jurgį ir jo val
džią, kuri kalba Graikijos 
žmonių vardu, jų neatstovau
dama. Graikijos liaudis, Grai-
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Sovietai Plačiai Įsiveržė 
Rumunijon; Nuskandino dar 
23,000 Tony Priešy Laivy
London. — Maskvos ra

dijas pareiškė, jog '“Sovie
tų kariuomenė daugelyje 
vietų perėjo per valstybės 
rubežių (iš sovietinės Mol
davijos) į Rumunijos že
mę.” Sako, kad rengiamasi 
lemiamiems mūšiams. Šis 
pareiškimas, taikomas Rau
donojo Laivyno jūreiviams, 
ragina juos galutinai pasi
ruošti žygiams.

(Berlyno radijas jau ke
lias dienas skelbė, jog So
vietai atakuoja vokiečius ir

rumunus šiame fronte.) 
Nuskandinta Virš 100 Na

cių Laivų
Sovietai pranešė, kad jų 

bombanešiai ir laivynas 
Juodojoj Jūroj nuskandino 
dar devynis hitlerininkų 
transporto laivus 23,000 to
nų, ir 8-nis karinius lai- 
vukus. Taigi nuo balandžio 

i 18 d. nugramzdinta jau virš 
! 100 priešų laivų toje jūroje. 
Naciai stengėsi išplaukt 

'jais iš Sevastopolio, pieti
niame Kryme, į Rumuniją.

Jungtines Valstijos ir Anglija 
Stipriau Reikalauja “Bepusiškų 

Kraštų’9 Nętarnaut Hitleriui
London.— Jungtinių Val

stijų ir Anglijos atstovai 
pradėjo daryti Šveicarijai 
spaudimo, kad nustotų siun- 
tus savo dirbinius ir me
džiagas Vokietijai.

Amerikos ir Anglijos vy
riausybė reikalauja, . kad 
Portugalija daugiau nesių
stų naciams savo cinos, 
svarbaus karinio metalo. .

Anglija ir Amerika taip
gi ryžtai ragina Švediją su
stabdyt pardavinėjimą vo
kiečiams vadinamų “šratų” 
(ball bearings), kurie būti
nai reikalingi sklandžiam 
veikimui orlaivių, tankų ir 
kitokios karo mašinerijos.

Naciam pataikaująs šve

Daugiau Išbadėjusių 
Japonų Pasiduoda

Naujoji. Guineja. — Išba
dėję ir nusiminę japonai 
pradeda skaitlingiau pasi
duot amerikiečiams Hollan- 
dia ir Aitape srityse, šiau
riniame Naujosios Guinejoš 
ruože. Jie visomis pusėmis 
apsupti ir nesitiki gaut 
reikmenų ar pastiprinimų.

Atėjo ir nelaisvėn pasi
davė dar 35 išbadėję japo
nai.

Hollandia miestelio apy
linkėje iki šiol buvo užmuš
ta 697 japonai ir suimta 
150.

Talkininkai atmušė nacių 
ataką ties Anzio.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Brooklyne $7.00
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KUN. ORLEMANSKĮ SAKO, 
JOG STALINAS DRAUGIŠ

KAS KATALIKAM

dų laikraštis Aftonbladet 
sekamai dėl to atsiliepia:

“Mums atrodo, kad talki
ninkai negalėtų mus apgin
ti, jeigu mes sulaužytume 
sutartį su Vokietija; todėl 
mes manome, kad talkinin
kai neturėtų statyti mums 
reikalavimų toje keblioje 
padėtyje, kurioje mes esa
me.”

Anglų valdžia reikalauja, 
kad Ispanijos diktatorius 
Franko išvytų fašistinių 
kraštų atstovus bei diplo
matus iš Tanžyro, Ispanijos 
kontroliuojamo šiauriniai- 
vakarinio Afrikos kampo. 
Franko buvo pasižadėjęs 
juos iš ten pašalinti, bet vis 
dar nieko nedaro.

Daugeliui Nereikėsią 
Pildyt Taksų Blankų
Washington. — Tvirtina

ma, jog kongresas išleis to
kį taksų įstatymą, jog 30 
milionų žmonių, gaunančių 
ne daugiau kaip iki $5,000 
įplaukų per metus, neturės 
pildyti taksų blankų. -Tak
sai būsią atskaitomi iš jų 
pajamų kas savaitę bei kas 
mėnesį.

Japonai dasigrūmė iki 9 
mylių nuo svarbaus Chini- 
jos miesto Loyango.

Nacių maršalas Rommel 
sakė, kad talkininkai “visai 
trumpu laiku” darysią įsi
veržimą į Vakarų Europą.

Maskva. — Lenkų ameri
kiečių katalikų kunigas 
Stanislovas Orlemanskis 
antru kartu atsilankė pas 
premjerą Staliną ketvirta
dienį ir dvi valandas kalbė
josi su Stalinu ir užsienių 
reikalų komisaru Molotovu. 
Jis pareiškė, jog maršalas 
Stalinas “labai draugiškai 
nusiteikęs linkui katalikų 
bažnyčios.” Kun. Orlemans
kis vadino Stalina ir Molo- c*

tovą didvyriais, o rusus pui
kiais žmonėmis.

Lenkiškai kalbėdamas per 
Maskvos radiją į Lenkijos 
žmones, jis pabrėžė, jog 
Stalinas “tikrai nori stip
rios, nepriklausomos, demo
kratinės Lenkijos.”

Kun. Orlemanskis, be kit-

Anglija Išlaisvino 
Indijos Tautininkų 
Vadą M. K. Gandhį

London. Anglijos vy-. 
riausybė paliuosavo sergan
tį taūtinį Indijos vadą Mo- 
handą K. Gandhį, 75 metų 
amžiaus. Jis buvo suimtas 
1942 m. rugpjūtyje todėl, 
kad Gandhi skelbė, jog In
dijos žmonės neturį prie
šintis gręsiantiems įsiverž
ti japonams. Jeigu Anglija 
pripažintų Indijai tautinę 
laisvę, sakė Gandhi, tik tuo
met indėnai turėtų kovoti 
prieš japonus. Kartu su 
Gahdhi anglai tada įkalino 
53 kitus tautinio Indijos 
Kongreso vadus.

Gandhi iki šiol buvo lai
komas Aga Chano palociu- 
je, kaip kalėjime. Anglija 
būtų jį pirmiau išlaisvinus, 
jeigu jis būtų pasižadėjęs 
bendradarbiaut su anglais 
prieš japonus, bet jis laikėsi 
savo nusistatymo.

Airijos Bizniai Juo
dajame Sąraše

Washington. — Amerika 
įtraukė į juodėj į sąrašą 38 
Airijos kompanijas, kurios 
savo dirbiniais bei medžia
gomis tarnavo hitlerinin
kam.

| ko, aplankė lenkų kovūnų 
divizijas sovietiniame fron
te.

Išbuvęs 12 dienų Sovie
tuose, jis jau grįžta Ameri
kon.

Hull Atsako Kritikam 
Dėl Kun. Orlemanskio 
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Cor
dell Hull pareiškė, kad kun. 
Orlemanskis tiktai kaipo 
privatus pilietis išvyko į So
vietų Sąjungą ir kelionę lė
ktuvu jam parūpino Sovie
tų vyriausybė. Taip Hull 
atsakė toms nepažangių 
lenkų grupėms, kurios kri
tikuoja valdžią už daviną 
Orlemanskiui praleidimo į 
Sovietų Sąjungą.

Izviestija Atranda, 
Kad Amerikiečiai

Remia Rooseveltą
Maskva. — Sovietų vy

riausybės laikraštis Izvies
ti ja rašo, kad dar pagerėjo 
Roosevelto proga kaipo' 
kandidato į prezidentus ke- 
tvirtajama terminui. Izvies- 
tija nurodo Roosevelto rė
mėjų laimėjimus Pennsyl- 
vanijos ir Massachusetts 
nominacijose ir primena, 
kad jau pasisakė už Roose
veltą dauguma demokratų 
delegatų į nacionalį jų par
tijos suvažiavimą kandida
tui į prezidentus nominuo
ti.

Gen. MacArthuro atsisa
kymas kandidatuoti, Will- 
kie’o pasitraukimas ir re- 
publikonų Thomo Dewey 
prakišimas minimose vals
tijose didina galimybę 
Roosveltui, sako Izviesti j a.

Thomas Dewey neseniai 
kalbėjo jau už pokarinį ben
dradarbiavimą tarp Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų Są
jungos; o taip jis kalbėjo 
todėl, kad republikonų kan
didatai “bijo išstoti prieš 
plačiąją Amerikos žmonių 
dauguomenę, kuri remia da
bartinę Roosevelto užsieni
nę politiką” ir Amerikos 
sandarbininkavimą su ki
tais didžiaisiais talkininkais 
po karo, kaip teigia Izvies- 
tija.

Talkininkai dar 3 Kartus 
Smoge Rumunijos Geležin
keliam ir Žibalo Įmonėm

London, geg. 7. — Koks 
tūkstantis Amerikos bom- 
banešių ir lėktuvų kovotojų 
vėl triuškino įvairius pasta
tus ir įrengimus Berlyne.
Vakar 750 Amerikos bom- 

banešių ir lengvųjų lėktuvų 
atakavo geležinkelių cent
rus, fabrikus ir žibalo san
dėlius penkiuose Rumunijos 
miestuose — Brasove, Pi- 
testi, Kraiovoj, Turnu-Seve
rine ir Kampinoj.

Pirm to vėl talkininkai iš 
oro sprogdino ir degino 
Ploesti žibalo versmes ir fa
brikus, Rumunijoj. Per 24

Japonų Laivyno Komandie- 
rius Pats Nusižudęs Del

Smūgių iš Amerikos Puses
Chungking. — Chinai ka

ro stebėtojai netiki, Kad
Japonijos admirolas Minei- 
chi Koga būtų nukautas 
per mūšį tarp japonų ir a- 
merikiečių.

Japonija per radiją pa
skelbė, kad jų admirolas 
Mineichi Koga, vyriausias 
japonų laivyno komandie- 
rius, girdi, “mirė beeidamas 
savo pareigas kovo mėnesį 
šiemet: tuo laiku jis iš lėk
tuvo davinėjo įsakymus 
fronto veiksmams.”

Amerikos radijai ir dau
gelis laikraščių įžiūri, jog 
Koga pats nusižudė todėl, 
kad Jungtinių Valstijų lai
vynas atvejų atvejais su
mušė japonų laivyną. Esą, 
galimas daiktas, kad Koga 
dėl to buvo pašalintas iš 
komandos ir tuomet pasida
rė sau galą.

Vienuolika mėnesių pir
miau Japonija paskelbė, 
kad žuvo tuometinis japo
nų laivyno komanduoto j as, 
admirolas . I. Yamamoto, 
taip pat, girdi, beidamas 
savo pareigas fronte. Anas 
pranešimas visai panašiai 
skambėjo, kaip ir dabarti
nis Kogos mirties skelbi
mas. Nužiūrima, kad ir 
adm. Yamamoto nusižudė 
dėlei nepasisekimų kovoj su 
Amerika.

Dabar Japonijos koman
da pranešė, kad mirę ir du 
jos generolai majorai Ku-

valandas buvo padalyta 
trys didelės anglų-amerikie
čių lėktuvų atakos prieš 
Rumuniją.

SUARDĖ TVENKINĮ
Anglų bombanešiai - smi- 

gikai visai supleškino didį 
Pescaros upės tvenkinį Tor
re, rytiniame Italijos šone, 
arti Adriatiko Jūros.

Vanduo iš tvenkino už
plūdo artimąsias vokiečių 
pozicijas ir nunešė kai ku
riuos jų įrengimus. Ištuštė
jus tvenkiniui, nustojo vei
kus stambi vanden-elektros 
dirbykla.

mao Cohashi ir Y. Shimo- 
kawa balandžio mėnesi šie
met, esą, nuo ligos, kurią 
gavę, “veikliai eidami savo 
pareigas.”

SEVASTOPOLIS. KAIP ' 
LIEPSNŲ VULKANAS

London. — Sovietinės jė
gos “degina priešus laukan 
beveik iš nepasiekiamų ak
meninių lizdų Sevastopoly
je,” kaip sako to fronto ko
respondentas:

“Kai tik vokiečiai užėmė 
Sevastopolį, /jie tuojau pra
dėjo gręžti gilias skyles jo 
kalnuose (uolose). Įsivaiz
duokite urvus uolose, spjau- , 
danČius ugnim iš kiekvieno 
plyšio. Prie to pridėkite po
žeminių kambarių ir tunelių 
sudėtingą sistemą, kur gali 
laikytis ištisos karių divizi
jos; tai ir bus jums paveik
slas Sevastopolio kaipo ko
vos lauko. Kas naktį jis vir
pa ir liepsnomis spjaudo, 
kaip tuzinas išsiveržusių 
ugniakalnių.”

Sovietiniai lakūnai, Rau
donasis Laivynas ir sausu
mos artilerija be paliovos 
sprogdina akmeninius prie
šų urvus ir lindynes aplink 
Sevastopolį.

Sekmadienį iš ryto radi- » 
jas pranešė, jog talkininkų 
lakūnai vėl bombardavo 
Bucharestą, Rumunijos sos
tinę.

kijos kovotojai nori liaudies 
vyriausybės, kurioje būtų at
stovaujamos liaudies partijos, 
kuria Graikijos visuomenė ga
lėtų pasitikėti.

Neseniai buvau sutikęs vie
ną lietuvišką pustautininkį ir 
su juo kalbėjausi apie dabar
tines Lietuvos problemas. Jis 
man sakė:

—Velniai žino, kas su mū
sų frentais atsitiko: Dar taip 
neseniai jie rėkė: “Mes be Vil
niaus .nenurimsim,” o dabar, 
jei kas pasako, kad Vilnius 
bus Lietuvos sostinė, tai jie 
pradeda iš kailio nertis, ap

Graikų Kariai Viduriniuose Rytuose Bruzda, Reikalauja Demokratines Valdžios
Kairo. — Nors sukilusie

ji trijų Graikijos karinių 
laivų jūreiviai ir graikų ka
riuomenės divizija pasidavė 
esamajai vyriausybei,' ta- 
čiaus nesiliauja bruzdėji
mas ginkluotose graikų jė- 
gose prieš dabartinę Grai- 
šaukdami tokį žmogų bolševi
ku!. . . /T^n

—Taip, keičiasi laikai, kei
čiasi žmonės,——atsakiau jam. 
—Bet su viskuo turime apsi
prasti.

kijos valdžią.
(Žinias apie tą graikų ka

rių bruzdėjimą slepia ang
liškoji cenzūra. Viduriniuo
se Rytuose, kaip nurodė žy
mus amerikiečių radijo ko
mentatorius ir karinis ko
respondentas Leland Stowe, 
tenai buvęs ir gerai pažįs
tąs graikus. Jisai tvirtina, 
kad graikai priešingi buvu
siojo savo karaliaus Jurgio 
sugrąžinimui po karo. Jie 
nori demokratinės respubli

kos. O Anglija teberemia 
Graikijos Jurgio emigraci
nę valdžią.)

Graikų Atsišaukimas į Roo
seveltą, Staliną ir

Churchillą
New York. — Amerikos 

Graikų Darbiečių Komite
tas pasiuntė atsišaukimą 
prez. Rooseveltui, premje
rui Stalinui ir Anglijos mi- 
nisteriui pirmininkui Chur- 
chillui prieš emigracinę. ka- 

raliąus Jurgio valdžią, o už 
tautinę demokratinę vyriau
sybę.

Amerikos Graikų Komi
tetas teigia, kad graikų pa
dėtis Viduriniuose Rytuo
se^ karaliaus Jurgio emi
gracinės valdžios buveinė
je yra net blogesnė, negu 
buvo andai, beviešpataujant 
diktatoriui Metaksui Grai
kijoje.

Karaliaus Jurgio paskir
tas premjeru 1936 m. gen.

Metaksas nuslopino visas 
graikų politines partijas ii 
tūkstančius demokratinių 
graikų įkalino bei nužudė.

Minimas graikų komite
tas savo telegramose Roo
seveltui, Churchillui ir Sta
linui dabar sako:

“Karalius Jurgis turėtų 
sudaryt tikrąją tautinės 
vienybės valdžią, kurioj da
lyvautų visos priešfašisti- 
nės graikų jėgos ir emigra
cinės valdžios atstovai Kai- 

ie (Egipte), kaip kad siū
lo Tautinis Graikų Laisvi
nimo Frontas (EAM).

“Mes atsišaukiame į jus, 
kad išspręstumėte graikų 
klausimą pagal Atlanto 
Čarterio ir Teherano kon
ferencijos tapimus.

“Kaipo pirmasis žingsnis 
vieny bėn, tuoj aus turėtų 
būt išlaisvinti graikų ofi- 
cieriai ir kareiviai, kurie į- 
kalinti Viduriniuose ■Rytuo- 
se.



Naminis Frontas

O.W.I.tarnybon.

Šypsenos

.kuris buvo 
duotas mario

p. Siegel’io. 
jis mane pa-

užima vie-
kuris da-
Sąjungi-

vyrams

Sena Pasaka
Moteris: “Štai mano nau

joji dresė, mielasis. Aš ją 
gavau už-dainą” (labai pi-

gražus daly-
Tai

Antras Puslapis Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily
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Sprogimui įvykus 
pavirto į laužo

agentūros, 7 nugriebi- 
punktai.
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.» under the 

Act of March 3, 1879.

Kada tas mažas laik
raščių pardavinėtojas kur 
nors ant Pacifikc salos iš
girdo, kad jp kostųmeris 
yra buvęs filmų žvaigždė 
aktorius Cesar Romero, 
berniukas užsimiršo savo 
biznį, o prisispyrę prašyti 
aktoriaus autografo. Ak
torius pąklausė, pasirašę 
ant vaiko kepurės. (U. S. 
Coast Gųąr<į photo per Fe
derated ?ię turės)
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SLA Konversijos Planas Po 
To, Kai Komisija Jį Su- 

konkretizavo.
Po ilgo, kaip anglai sako, ‘ ‘beating 

around the bush”, “SLA speciali komi
sijai^ siūlo nariams konkrečias priemo- 
riešfeusivienijimui išgelbėti. Tos priemo
nės, švelniai tarus, yra gan šiurkščios.

Štai “specialės komisijos” siūlymai:
“1. Pakelti N. F. C. apdraudos sky

riaus nariams duokles apie 30 nuošimčių, 
kaip kad yra rekomenduota SLA aktua- 
ro specialiam raporte New Yorko Ap
draudos departmentui.

“2. Palikti N. F. C. apdraudos sky
riaus nariams teisę mokėti ir toliau dar 
jų mokamas duokles už sumažintą ap- 
draudą iki tokios sumos, kokią gali nu
pirkti jų mokamos duoklės.

“3. Priimti praeitame seime neužgirtą 
N. F. C. apdraudos skyriaus narių per
rašymui į naujuosius apdraudos skyrius 
planą, kuris vadinamas konversija. Šia
me plane yra trys skirtingi nariams pa
sirinkimai, tai iš viso susidaro penki 
skirtingi pasirinkimai.”

Kaip matome “specialė komisija” pa
tiekia neva tris SLA nariams pasirinki
mus, bet iš tikrųjų juose yra du pasirin
kimai : Arba SLA seni nariai turės mokėt 
30 nuoš. daugiau mokesčių, negu mokėjo 
iki šiol, arba jiems bus sumažintos su
mos jų pomirtinių!

Kaip pati “speciali komisija” kadaise 
skelbė, šiuo metu N. F. C. apdraudos 
skyriui priklauso virš vienuolika tūks
tančių narių. Vadinasi, visiems tiems 
vienuolikai tūkstančių narių yra patie
kiamas šis “planas,” jiems siekiamas! 
pakelti duokles net 30 nuošimčių! Sa
kysime, narys kuris dabar moka 70 cen
tų per mėnesį į apdraudos skyrių, turės * 
mokėti (jei šis konversijos planas bus 
priimtas) $1.00 per mėnesį. O kuris mo
ka po $1.00, turės mokėti po $1.30!

O jeigu jis nenorės arba negalės tiek 
daug mokėti, tai turės susimažinti pasi
rinktąją pomirtinės pinigų sumą: pav., 
narys, apsidraudęs ant $1,000, iš tikrųjų, 
bus apsidraudęs ant $800, arba tam pa- 

’ pąšiai!
Mes nemanome, kad SLA seimas ga

lės tokį šiurkštų, tokį sunkų “konversi
jos planą” priimti. Su tokiu planu SLA 
gali išvaikyti daug narių. Mes manome, 
delegatai turės į tai visvien atsižiūrėti 
ir jie, galimas daiktas, patys, be specia
lės komisijos, suras tinkamesnius būdus, . 
patenkinti valstijų apdraudų departmen- 
tų reikalavimus.

Šiuos žodžius rašant, mums kyla klau
simas: Kas galėjo tikėtis, kad šitaip 
t>us? Ar seni SLA nariai, sakysime prieš 
Jęelętą metų, galėjo pagalvoti, kad jiems 
teks susidurti su tokiu “planu”?!

Kaip čia seniai tūli vadovai isteriškai 
džiaugėsi, skaldydami SLA Chicagos sei
me?! Šokinėjo jie ant steičiaus, ran
komis plojo, kuomet jų pašaukti mušei
kos daužė delegatams galvas ir skaldė 
SLA. ‘ .........

Tuojau po seimo tie patys vadovai is
teriškai džiūgavo, skelbdami, būk dabar 
SLA prasidedą geriausi laikai, nes iš
mestųjų laukan SLA narių duoklės pa
silieka jiems, pasilieka ižde.

Mes linkime busimajam SLA seimui 
tuos sunkiuosius klausimus pasekmingai 
fšspręsti.

[ “Paverkniais”.
Skaitytojas, be abejo, bus matęs šeš

tadienio Laisvėje “Literatūra ir Menas” 
skyriuje ordinuotojo lietuvių tautos po
eto, Liūdo Giros, naują kūripį: “Paverk- 
niais.” Tai lyrinė poema, sukurta pra
eitais metais rudenį, gal kur nors netoli 
Vitebsko karo fronte. Nes ^iūdas Gira, 
}caip žinia, nešioja raudonarmiečio uni- 
fqrmą ir yra užsitarnavęs Raudonosios 
Armijos kapitono laipsnį.

Pirmadienis, Gegužes 8, 1944

Liudas Gira yra dzūkas, o dzūkai, ap
skritai, jausmingi žmonės.

Bet ši Liūdo Giros poema, kuri byloja 
apie nedidelę Verknės upę Stakliškių 
apylinkėje, nėra tik jausmingumo, poe
tiško sentimento išdavas. Tai yra talen
tingo, didžiai išsilavinusio, aukštai pa
kilusio seno lietuvių tautos poeto-kovo- 
tojo išreiškimas poezijos formoje mei
lės savo kraštui, savo tautai, nūnai vai
tojančiai vokiškųjų žvėrių okupacijoje ir 
nekantriai laukiančiai Raudonosios Ar
mijos atėjimo ją išvaduoti, — laukian
čiai lietuviškų pulkų Raudonojoj Armi
joj, kurioje susibūrė patys drąsiausieji 
ir geriausieji lietuvių tautos sūnūs (ir 
dukterys) ir kovoja dėl savo tėvynės iš
laisvinimo !

Besisielodamas apverktina savo tau
tos padėtimi, aprašęs josios sūnų ir duk
terų pastangas išsilaisvinti, poetas 
mato Lietuvai laimingą ateitį po to, 
priešas bus sumuštas. Jo žodžiais:

Tokis gaivus bus oras, 
Tokia šviesi saulutė! 
Ir toks širdy kils noras 
Visur pirmiesiem būti!
Ir tokios naktys žvainos, 
Ir žvaigždės tokios ryškios! 
Ir taip skambės mūs dainos, 
Svečiuose ir namiškiuos!
Taip ant širdies bus gera, 
Kad jungo siaubas dingo, 
Kad nebėra jau karo, 
Kad taip aplink džiaugsminga!
Ir tau džiugu, mieloji, 
Bus tų dainų klausytis, 
Matyt, kaip pėdas kloja 
Bernai, džiaugsmu nušvitę. K 
O kiek erdvės bus dainai, 
O kiek brandos bus javui, 
Kai traktoriai, kombainai, 
Burzgėt krantuos’ ims tavo!

Būtinai perskaitykit šį gražųjį Liūdo 
Giros kūrinį!

Duokit paskaityti ir tiems, kurie Lai
svės neprenumeruoja.

ADF Lyderių Žygis Smerktinas.
Amerikos Darbo Federacijos prez. p. 

Green andai indorsavo (užgyrė) tokius 
apyserius, kaip sen. Nye ir kongresma- 
nas Dies. Indorsavo — reiškia, ragino tų 
distriktų piliečius, kur tiedu asmenys 
kandidatuoja, balsuoti už juos. Ir tai bu
vo padaryta tokiu tonu, būk visa Ame
rikos Darbo Federacija juodu užgiriai

Dėl to kilo skandalas. Griežtai ir atvi
rai prieš p. Greeno politiką išstojo • vie
nas ADF vadų, Daniel Tobin, trukmanų 
unijos lyderis.

Su Danielium Tobin’u, be abejo, sutiks 
ir milijonai Amerikos Darbo Federacijos 
narių. Su juo sutiks milijonai CIO narių 
ir į unijas neorganizuotų amerikiečių 
darbo žmonių.
• Karo metu užgirti tokius, .kaip sen. 
Nye, bei kongresmanas Dies, tai reiškia 
kenkti karinėms pastangoms.

S:-:-:-:--:'

Gegužes mėn. 5 dienos 
Laisvės laidoje mes pada
vėme ilgoką straipsnį iš 
šiomis dienomis gauto “Lie
tuvos Partizanas” laikraš
tuko (išėjusio 1943 m. rug
sėjo mėn.), kurį leidžia Žal
girio Partizanų Junginio 
štabas. Tame, straipsny j bu
vo išdėstyta Lietuvos parti
zanų tikslai ir kovos prieš 
okupantus priemonės, že
miau skaitytojas ras pluoš
tą “Lietuvos Partizano” 
bendradarbių balsų, kurie, 
taipgi, yra Lietuvos parti
zanų balsai — partizanų 
didvyriškai kovojančių už 
Lietuvos išlaisvinimą iš na
cių okupacijos.

—Laisves Red.

rio. partizanų grupė gavo 
uždavinį — suspgrodinti vo
kiečių karinį ešaloną. Šį sy
kį mums gerai pasisekė: 
nuleidome nuo pylimo dide
lį karinį ešaloną su vokie
čių kareiviais ir grūdais. 
Esam pasiryžę ir toliau 
sprogdinti okupantus vokie
čius, važiuojančius Lietuvos

. Neatsiliekame ir Mes.
“Kosto Kalinausko” būrio 

partizanai paskutiniu laiku 
susprogdino vokiečių karinį 
ešaloną. 
ešalonas 
krūvą.

Kovoti, Bet Nevergauti 
Vokiečiui!

Vokiškieji okupantai vi
somis priemonėmis stengia
si pavergti Lietuvos jauni
mą. Jau ne vieną kartą jie 
skelbė Lietuvos jaunimo 
mobilizaciją į Reicho darbo 
tarnybą ir j vokiečių ka
riuomenę. H i t leriniams 
banditams, net lietuvių tau
tos išdavikams padedant, 
nepasisekė totalinės mobili
zacijos pravedimas Lietuvo
je. Tada jie griebiasi kraš- 
tutiniausių. priemonių, ap
supdami miestelius ir kai
mus, suima visus jaunuo
lius ir išveža katorginiams 
darbams į Vokietiją.

Jaunuoliai, ką gi mes tu
rime daryti? Ar galime ir 
toliau tylėti ir laukti? Ne! 
Mes turime stoti kovon 
prieš amžinus mūsų tautos 
priešus — vokiškus oku
pantus. Juk jaunimas turi 
stovėti pirmose kovotojų ei
lėse už Lietuvos išlaisvini
mą iš po vokiškų okupantų 
jungo. Be pažiūrų skirtumo 
ir religinių įsitikinimų, bur- 
kimės į vieną antifašistinio 
jaunimo kovos lagerį! Sto
kime į partizanų būrius, 
muškime okupantus! Viso^r 
mis priemonėmis kenkime 
jų valdžiai Lietuvoje, kad 
tuo prisidėtume prie grei
tesnio hitleriškų banditų 
gaujų sutriuškinimo!

Jaunuolis.

Traukiniai Lekia Nuo 
Pylimų

Niekšai vokiečiai vis la
biau junta Lietuvos liaudies 
keršytojų, jiems suduoda
mus smūgius. “Žalgirio” 
partizanų būrys, veikiantis 
viename rajone, liepos m. 
susprogdino karinį, vokięčių 
ešaloną su gyvąja jėga ir 
technika. Sudaužyta 8 va
gonai ir garvežys. Daugelis 
maksų ir fricų, važiavusių 
traukiny, jau nebesvajoja 
pasaulį užkariauti — gavo 
dviejų metrų duobę.

Nepadėjo nė Kulkosvaidžiai
Veikiančio vienoje aps- 

krityj “Vilniaus” būrio 
partizanai, nuleidę visą eilę 
vokiškų traukinių, šį sykį 
gelžkelį rado stipriau ap
saugotą: vaikščiojo sustip
rintos sargybos. Bet tai ne- 
sukliudė padėti užtaisą. Be 
to ant ateinančio traukinio 
garvežio buvo išstatyti kul
kosvaidžiai, kurie nesigailė
dami šovinių visą laiką šau
dė į visas puses. Bet kada 
užėjo ant padėto užtaiso, 
vietoj šūvių pasigirdo pra
gariškas trenksmas. Garve
žys ir keliatas vagonų iški
lo į prą, o kiti nugarmėjo 
nuo pylimo.

Sekančią naktį mūsų bū
rys nuleido nuo pylimo dar 
vieną karinį ešaloną.

Palyyis.
--------- -- ?

Uždavinys Ą|Įjktas.
Margirio Yąydo b^-

Dega žemė Po Okupantų 
Kojom

Pagarsėjęs partizanų bū
rys “Vilnius”, vadovauja
mas drg. G. rugpjūčio mėn. 
sunaikino 17 vokiečių ir jų 
bernų, daugiau kaip tiek 
sužeista. Be to sudeginta 4 
mediniai tiltai, susprogdin
tas gelžkelio tiltas, sunai
kinta 2 kilometrai telefono 
ryšio: viela ir stulpai su
naikinti. Sudaužyta dvi pa
što 
mo

pardavinėjo po 5 markes, o 
vaikus po 3 markes. Sene
liai su ašaromis akyse pra
šėsi žmonių, kad juos išpirk
tų iš vokiškų vergvaldžių. 
Žmonės, kad išgelbėjus ve
žamuosius į katorgą, pirko 
senelius ir vaikus.

Daugelį vežamų senelių ir 
vaikų ištiko baisus likimas. 
Vokiečiai, nuvežę juos į pa- 
nerius, sušaudė. Daugelio 
vaikų iščiulptą kraują ati
davė sužeistiems vokie
čiams gydyti, o vaikų lavo
nus suvertė į duobę.

Tokio pat likimo neišven
gė ir rytinės Lietuvos gy
ventojai. Rugpjūčio mėn. 
sugaudytus ir vežamus ryti
nės Lietuvos gyventojus, 
pakeliui vokiečių kareiviai 
irgi pardavinėjo.

Lietuviai! Vokiečiai pla
ningai žudo ir naikina mū
sų tautą. Nėra tokio nusi
kaltimo, prieš kurį vokie
čiai sustotų. Tik aktinga ir 
vieninga mūsų kova su vo
kiškais niekšais išgelbės 
mus nuo pražūties.

Pelnyta Bausmė.
Liepos mėn. lietuviai po

licininkai, parsidavę dūšia 
ir kūnu vokiečiams, ėjo vie- 
nan miškan gaudyti besi
slapstančių nuo mobilizaci
jos ir vokiečių persekioji
mų, lietuvių. Tačiau vokie
čiams parsidavę policinin
kai buvo nubausti. Besislap
stantieji ir persekiojami lie
tuviai nušovė du iš Dusetų, 
vieną iš Daugailių, vieną iš 
Zarasų ir vieną iš Dūkšto, I 
o keturis policininkus sun
kiai sužeidė. Visų vokie
čiams parsidavusių polici
ninkų, persekiojančių mūsų 
tautiečius, laukia šuns liki
mas.

Vokiškų Barbarų Darbai
Vokiški plėšikai atima iš 

Lietuvos valstiečių visus 
grūdus ir matydami, kad 
Raudonoji Armija išvys 
juos neužilgo ir iš Lietuvos, 
nepalieka sėklų žiemken
čiams ir neleidžia jų sėti. 
Valstiečiai, neklausykite vo
kiečių — jie tuos Lietuvos 
piliečius, kuriuos nespės iš
vežti vbkiškon vergi j on, no
ri badu išmarinti, todėl ir 
neleidžia žiemkenčių sėti. 
Neduokite vokiečiams der
liaus, slėpkite jį, jeigu die
nomis negalite — sėkite 
naktimis. Kito derliaus jau 
nepasieks vokiško plėšiko 
ranka!

Prakeikti Niekšai
Pasaulis dar nežino tokių 

baisybių, kurias atnešė oku
puotoms tautoms žvėrys vo
kiečiai : masiniai žmonių 
Šaudymai, korimai, gyvų de
ginimai, marinimas badu, 
žvėriški kankinimai, mažų 
vaikų nuodijimas. Vokiečių 
papildomų n u s i kaitimų 
skaičius kasdien didėja. 
Raudonosios Armijos veja
mi, šie dvikojai žvėrys va
rosi su savimi į vokišką ka
torgą Bielorusijos gyvento
jus, vyrus, moteris ir vai
kus. Važiuojant žmonių 
prikrautiems traukiniams 
rugpjūčio mėn. per rytinę 
Lietuvą, galima buvo stebė
ti dar vieną fašistų barba
riškumo perlą. Sustojus 
traukiniui stoty prasidėda
vo žmonių pardavinėjimas. 
Vo.kięcią ^ąręiYUi senęlius

Žūt ar būt — pasiry
žęs būtinai užmušti HR 7 
bilių, kongresan įteiktą 
per Vito Marcantonio, rei
kalaujantį panaikinti bal
suotojų pagalvės mokestis 
(poll tax), čia matomasis 
reakcininkas sena torius 
James C. Eastland (Miss, 
demokratas), yra paruo
šęs 1,000 pataisų prie to 
biliaus. Jeigu tuščiakal- 
biavimais senate negalės 
tam biliui pastoti kelio, 
tai bandys jį užmušti pa
taisomis (amendmentais). 
(Federated Pictures).

(tiria Raudonojo Kryžiaus 
Kraujo Perliejimo 

Tarnybą.
Laivyno kapelionas Frederick 

P. Gehring “kažkur iš Guinea” 
atsiuntė laišką, kuris yra ne
tiktai puikus aprašymas Ame
rikos ginkluotų vyrų drąsos, 
bet ir atžymėjimas tos svarbios 
rolės,, kurią atlieka Raudonojo 
Kryžiaus kraujo plazma šiame 
kare.

Tą Geh ringo laišką paskelbė 
N. Y. Raudonojo Kryžiaus sky
rius.

Šių metų pradžioje jis gavo 
atvirutę iš Raud. Kryž. New 
Yorko skyriaus Kraujo Davėjų 
Tarnybos, pranešant jam, kad 
Irving Siegel paaukojęs jo gar
bei paintę kraujo. Irving Sie
gel dirba kapeliono giminėms 
ir girdėjo apie jo darbus Pie
tų Pacifike.

Gehring’as savo laiške iš va
sario 14 d., 1944, rašo:

“Nepaprastai
kas įvyko man šiandien.
atėjo į mane formoje atviru
tės, kurioj sakoma, kad Jungti
nių Valstijų kariuomenei buvo 
paaukota kraujo, 
Irving’o Siegel’io 
garbei.

“Aš nepažįstu 
Nemanau, kad ir
žįsta. Aš netgi nemanau, kad 
jis mano tikėjimo... ir vis 
dėlto, neabejotinai puikus pa- 
trijotiškas žydų džentelmenas 
davė paintę savo .kraujo katali
kų kunigo garbei.

“Norėčiau, kad jūs praneštu
mėte p. Siegel’iui, .kaip esu jam 
dėkingas. Norėčiau, kad jūs 
pasakytumėt jam, ir tūkstan
čiams kitų Amerikos piliečių, 
kurie davė savo kraują taip 
duosniai, ką toji auka mūsų 
vaikinams reiškia; kad aukoda
mi savo kraujo paintę, jie įga
lina mūsų jaunuolius gyventi 
ir kovoti dar vieną dieną il
giau ir tęsti šin kovą iki per-[ 
galės.

“Aš turėjau privilegiją būti 
su mūsų herojiškais marinais 
ankstyvomis dienomis, kada 
Guadalcanal’as gręsė tapti an
truoju Bataan’u. Mačiau daug 
mirštančių vyrų. Drąsūs, kil
nūs vaikinai, kurie atidavė sa
vo gyvybes, kad jūs ir,aš galė
tume gyventi. Laikiau rankose 
sužalotus jaunų marinų kūnus 
ir kai girdėjau jų maldas — 
katalikiškas, protestantiškas, 
žydiškas ir visų kitų tikėjimų 
— aš abejodavau, ar jie bega
lės išgyventi. Tačiau, po to, 
kai mūsų Medicinos Korpuso 
vyrai nugabendavo juos į mū
sų Jauko ligonines, jie kažkaip 
išgyvendavo dėka stebuklingos 
kraujo plazmos transfuzijos.

“Tūkstančiai mūsų vyrų 
miršta kovos laukuose visame, 
pasaulyje. Tačiau šįmtai toks-

tančių nemirs, ir daugelis jų 
bus už savo gyvybes skolingi 
žmonėms, kaip Irving Siegel, 
kurie nesigailėdami duoda ne
tiktai dolerius, bet ir kraują.1’ 
79 Metų Jūreivis Tęsia Savo

Tarnybą: Reikia Daugiau

Virš septyniasdešimts metų 
Amerikos riiarinai 
tas prekybos laivyne, 
bar gabena išteklius 
ninku kovojantiems 
aplink visą pasaulį.

Tarp jų yra Andrew Wil
son, gyvenąs Victoria Hotel, 
Chicago Heights, Ill., 79 metų 
amžiaus, užsiregistravęs Karo 
Plukdymo Administracijoje 
New Yorko uoste, kaipo vyr. 
inžinierius Prekybos Laivynui.

A. Wilson pradėjo dirbti ant 
laivų prieš 64 metus ir buvo 
jau ant pensijos, kuomet J. 
Valstijoms pritrūko jūreivių 
prekybos laivynui. Jis nuspren
dė grįžti į jūrą ir savo pirma
me bandyme, praėjusių metų 
spalių mėn., jis gavo smūgį. Jį 
lėktuvu nugabeno n^mo, kur jo 
žmona Jennie jį slaugė ir svei
kata jam grįžo. Po to jis vėl, 
pilnas energijos, išvyko dirbti 
laivynui.

“Aš nesu per senas dirbti,” 
jis sako. “Aš nusprendžiau, 
kad galėsiu paliuosuoti jaunes
nį vyrą, kuris tiks į kovos lau
ką geriau, nei aš.”

WSA apskaičiuoja, kad kiek
vieną mėnesį reikalinga dau
giau kaip 1800 ankstyvesnių 
jūreivių. Karininkai, inžinie
riai, ir pajėgūs jūreiviai, ku
rie anksčiau turėjo pažymėji
mus, yra raginami pasiųsti 
“collect” telegramą Merchant 
Marine, Washington, D. C., pa
duodant savo vardus, adresus, 
laipsnius ir nuo kada galėtų 
stoti

Panašu į Teisybę
Pirmasis stogius: “Kai 

tu buvai Amerikoje, be a- 
bejo, dirbai ant gana aukš
tų stogų?”

Antrasis stogius: “Ir dar 
kaip! Kartą dengėme tokį 
dangoraižį, kuris buvo tiek 
aukštas, kad gavome pri
gulti, kol rpėnuo pro šalį jo 
praėjo.”

Vyras:. “Gerai, atsiųsk 
pas manę kolektorių su są
skaita ir aš jam padainuo
siu
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ARKLIŲ SVEIKATNAMIAI 

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
NAUJASIS “VIDUTINIS” 

AMERIKOS LĖKTUVLAIVIS
Korespondentas M. Bu- 

gan aplankė arklių sveikat- 
namį Sovietuose netoli 
fronto ir štai kaip aprašo tą 
keturkojų kario draugų gy
dymo įstaigą:

— Arklių sveikatnamis 
stovi ant kalvos retame mi
ške. Tai savotiškas mieste
lis iš dailių baltų triobėsių.

Aš tėmijau arklydes, kur 
laikoma trejetas tuzinų gy
domųjų arklių. Pirmajam 

skyriuj buvo suvargę, su
džiūvę arkliai su atsikišu
siais šonkauliais.

“Tai mūšų belaisviai,” pa
aiškino mano palydovas, 
gyvulių gydytojas N. Ta- 
velskis: “Mes suėmėm juos 
kartu su vokiečiais karei
viais, ir sunku būtų pasa
kyt, katrie mizerniau atro
do, ar šie arkliai ar tie vo
kiečiai.” * 1 <

Kitame artimame skyriu
je aš mačiau stiprius, gerai 
prižiūrimus arklius su žvil
gančiais kūnais. “O pirm 
mėnesio jie taip blogai at-

Kitos Širdies Įdėji
mas Gyvūnams

Galima išimt varlės širdį, 
įdėt jai kitos varlės širdį, ir 
su svetima širdžia varlė gy
vens tam tikrą laiką. Šį fak
tą įrodė Gorkio Medikalio 
Instituto profesorius N. P. 
Sinicinas, Maskvoj.

Iš pradžios prof. Sinici
nas įdėjo antrą širdį, įjung
damas ją į varlės kraujo 
aplinktaką ir taipgi palik
damas senąją širdį; ir var
lės su dviem širdim gyveno 
30 dienų, o kai kurios il
giau.

Kituose bandymuose jis 
išėmė varlių širdis ir įdėjo 
joms po vieną kitų varlių 
širdį. Naujosios širdys ge
rai kraują pumpavo, ir 
varlės su svetimomis širdi
mis normaliai gyveno virš 
100 dienų. Pataitės ir pati
nukai po operacijos atliko 
veisimosi veiksmus pavasa
rį lygiai, kaip ir varlės su 
savomis širdimis.

Paskui prof. Sinicinas į- 
dėjo kai kurioms varlėms 
svetimas širdis per gerklę; 
ir šios varlės su naujomis 
širdimis gyveno po 130 die
nų.

Sinicinas toliau mėgins 
pakeist ir aukščiau išsivys
čiusių gyvių širdis. N. M.

MALKOS TROKAMS PAVA
DUOJA GAZOLINĄ

North Carolinos valstijos 
miškų vyriausybė teiravosi 
kaip tuos miškus naudin
giau pavartot ūkio kėlimui 
Švedijos miškų specialistas 
Egon Glasinger patarė pri
dėt prie traktorių, trokų ir 
kitų auto, mašinų prietai
sus, kurie degindami mal
kas, gamina dujas, o tos 
dujos varo mašinų moto
rus. Švedijos farmeriai nau
doja daugelį tokių prietai
sų.

Vidutiniam farmos tro- 
kui bei traktoriui reikia 
apie 1,200 galionų gazolino 
per metus. Kūrendamas to- 

rodė, kaip ir anie”, pastebė
jo arklių gydytojas.

Paskui d r. Tavelskis pa
sakė, kokiais būdais čia tai
soma arklių sveikata; tada 
aš supratau, kaip tokie nu
sigyvenę kuinai yra paver
čiami į smarkius žirgus.

Naujas keturkojis ligonis 
yra įvedamas į tam tikrą 
kambarį ir dezinfektuoja- 
mas, reiškia, chemikalais 
apvalomas nuo įvairaus 
brudo bei liginių bakteri
jų ir nuprausiamas švirkš
čiamojo vandens srovėmis 
(shower baths). Paskui gy
vulių daktaras ištiria ark
lio nesveikatą ir išrašo re
ceptą, kaip jis turi būti mai
tinamas. Pagal reikalą, ark
liui būna skiriama maiš
tingesnis, lengviau suvirški
namas pašaras, šviežios 
daržovės ir net mėsos sriu
bos skysčiai, kad jis grei
čiau sustiprėtų.

Yra keli specialiai sky
riai: viename bendrai kru
tinama gyvulio sveikata ir 
tam tikrais vaistais jis gy
domas; kitas skyrius gelbė
ja arklius sergančius apkre
čiamomis ligomis; trečias 
daro operacijas sužeistiems 
kariniams arkliams ir ati
tinkamai juos gydo.

Įžengę j operacijų kam
barį, mes suėjome raitinin
kų pulkininką: jis atvyko 
pasiteiraut apie savo žirgo 
sveikatą. Mes atradom chi
rurgą Nagornį, ką tik pa
dariusį operaciją patruku
siam pulkininko arkliui, pa
guldytam ant ilgo stalo. 0- 
peracija pavyko, sakė gy- 
dvtojas. Arklys pirm opera
cijos buvo apmigdytas tam 
tikrais stipriais vaistais.

Ūmai arklys atvėrė akis 
ir švelniai sužvengė; gal jis 
džiaugėsi, pamatęs savo šei
mininką...

Tame pat skyriuje aš ma
čiau gražų juodbėrį, kurio 
pilvas apraišiotas. Mat, die
na pirmiau trys sprogimo 
skeveldros buvo iš jo išim
tos. Greta šio gražuolio 
stovėjo, arba, tikriau pasa
kius, buvo pakabintas dide
lis, drūtas arklys, o viena 
jo koja aptverta cementu. 
Jis sveiko po sužeidimo kul
ka. Vienam artilerijos ark
liui buvo įleista kraujo iš 
jaunos kumelės, čia netoli 
jo stovinčios.

Mes matėme arklių, gydo
mų nuo plaučių uždegimo 
ir skilvio ligų. Turintieji 
vidurių skausmus arkliai y- 
ra šeriami suminkštintomis 
avižomis, sutrints 
žiais ir sėmenimis.

Daugelis jų yra šildomi 
guminėmis žarnomis, apvy
niotomis apie juos, varant 
nitą vandenį per jas.

Plaučių uždegimu sergan
tieji arkliai apdangstyti 
kailiais ir apraišioti banda
žais su garstyčių “mostim.”

Toks geras gydymas ir 
priežiūra duoda puikių vai
dų. Iš 1,766 arklių, kurie 
buvo pristatyti į šį sveikat- 
namį per 6 mėnesius, tiktai 
'.2 tenugaišo.

mie-

kią mašiną malkomis vie
toj gazolino, farmeris gali 
sutaupyt $200 per 12 mėne
sių, sako E. Glasinger.

$ ? š »

Raudonieji laisvintojai jmaršuoja Odesson prie griausmingo sveikinimo susirin
kusių minių civilinių gatvėse susitikti pareinančius savuosius. Šis Juodųjų Jūrų por- 
tas išbuvo nacių rankose du metus su virš. (Federated Pictures radiophoto).

POVANDENINIAI “ŽIRGAI” SU PRIRI
ŠAMAISIAIS SPROGIMAIS

Taip jis ir

Amerikietis d a k t a r as 
Bushnell prieš 165 metus 
pirmutinis išrado savotišką 
“subftiariną”. Tai buvo di
delis!! panašus į milžinišką 
ropęA kubilas, vadinamas 
Čereppku.

Čerepokas neturėjo jo
kių mašinų jam varyti po 
vandeniu. Dr. Bushnell į- 
taisė du didžiulius šriubus, 
kuriuos pats rankomis su
ko. Vienas šriubas Čerepo- 
ko šone būva sukamas, kad 
tas “submarinas” plauktų, 
kur reikia, o kitas šriubas 
viršuje tarnavo nusileist 
vandenin, arba greičiau iš
kilt, sukant šį šriubą vienon 
ar antron pusėn, pagal rei
kalą.

Tada Amerika vedė karą 
dėlei nepriklausomybės nuo 
Anglijos. Saržentas Lee no
rėjo Čerepoku slaptai pri
plaukti prie anglų laivyno, 
stovėjusio ties New Yorku, 
ir susprogdint bent vieną 
jų karo laivą.
priplaukė. Jis taikėsi iš- 
gręžt didelę skylę medinia
me laivo šone; ton skylėn 
pritvirtinti knatą, įvestą į 
parako bačkutę, kaipo bom
bą; padegt knatą . ir nu
plauki savo Čerepoke tolyn 
pirma, negu sprogs bomba.

Bet saržentas Lee peril
gai negalėjo surast tinka
mos vietos pririšt savo 
bombai prie laivo. Jam kliu
dė ir smarkiai pakilusios 
jūros bangos. Be to, Čere
poke pritrūko tyro oro; jis 
neturėjo jokių priemonių o- 
rui apvalyti bei panaujinti. 
Pagaliaus, anglų laivyno 
sargyba pastebėjo jį. Tad 
saržentas Lee išmetė- van
denin bombą, manydamas, 
kad be jos galės greičiau 
šalin nuplaukti. Bomba 
sprogo tuo laiku, kaip buvo 
nustatyta, bet nepadarė 
niekam žalos. Kitaip būtų 
išėję, jeigu jis būtų paspė- 
jęs ją prie laivo pritvirtin
ti.
ANGLŲ POVANDENI

NIAI “ŽIRGAI”
Turint mintyj dabarti

nius submarinus su ištobu
linta mašinerija, anas pir
mutinis submarinas atrodo 
gramėzdas. Bet saržento 
Lee planas — pririšti spro- 
ginį prie priešo laivo —ne- 
nuseno ir per 165 metus 
nuo to laiko.

Taip antai, 1942 metais .T11 .1 . . . vo lotograiuojami ir sKai-
du Anglijos jūreiviai apsi- Į tytojų akių judėjimai. N.

žergę mažiukę po vandeniu 
panirusią mašiną, varomą 
elektros, patys apsivilkę na
rūnų drabužiais, užsimovę 
kepures, aklinai uždaran
čias veidą, tik su stiklais; 
kvėpuodami tiktai oksyge- 
nu - deguonim ir pasinerda
mi, “prijojo tuom povande
niniu “žirgu” prie vieno 
Italijos fašistų laivo Paler
mo uoste, Sicilijoj; pririšo 
bombą prie laivo, padegė 
jos knatą ir ‘nujojo” šalin 
pirma, negu laivas tapo su
sprogdintas. ' ■

Taip padarė ir du’ kiti 
anglų jūreiviai, “atjodami 
povandeniniu žirgu” į tą 
uostą ir pririšdami sprogi- 
nį prie kito italų laivo. To
kiu būdu keturi anglai ir 
susprogdino Italijos šar
vuotlaivį Ulpio Traiano ir 
transporto laivą Viminale, 
nors patys paskui liko prie
šu suimti.

Uostas buvo aptvertas 
povandeniniais t i n k 1 a is 
prieš talkininkų submari
nus ir naciai bei italų faši
stai būtų pastebėję kad ir 
mažiukę anglų ar ameri
kiečių valtį, mėginančią vir
šum praplaukt uostau. Bet 
anglų jūrininkai, “jodami 
povandenin. arkliais”,, ap-

Spaudos Atmaina ir 
Skaitymo Greitis
Vienas biznio laikraštis 

susiaurino savo skiltis ir 
įvedė aiškesnes-raides. Ta
da New York o Universite
te buvo padaryta tyrimai, 
kaip tie spaudos pakeitimai 
atsiliepia skaitymo greičiui 
ir turinio supratimui.

Prpf. Stella S. Center ty
rė 16 suaugusių asmenų, 
duodant skaityt jiem senuo
ju ir naujuoju būdu spaus
dintą laikraštį. Buvo pada
ryta daug bandymų ir at
rasta, jog žmonės 16 pro
centų greičiau skaito laik
raštį siauresnėmis skiltimis 
ir aiškesnėmis raidėmis. 
Senosios spaudos jie viduti
niai perskaitė po 290 žo
džių per minutę, o naujosios 
po 338 žodžius.

Jie šiek tįek geriau su
prato ir turinį naujuoju 
budu spausdinto laikraščio.

Darant tuos tyrimus, bu
vo fotografuojami ir skai- 

čiuopė spragas plieniniuose 
uosto tinkluose ir prišliaužė 
iki priešų laivų. O anglų 
sproginiai buvo uždėti ant 
priekinių jų “žirgų” galų.

KITI SUBMARINŲ PIR- 
MATAKAI

Už kokių 75 metų po a- 
merikinio Čerepoko išradi
mo, vokietys Wilhelm Bau
er pastatė Prūsų armijai 
submariną, kuriame tilpo 
trys vyrai. Bet pirmajame 
bandyme nuskendo tas sub
marinas.

Paskui jis pagal užsaky
mą pastatė 1855 metais Ru
sijos laivynui submariną 
vardu Diable Marin. Šis 
submarinas buvo taip į- 
rengtas, kad jo jūreiviai, 
naudodami gumines piršti
nes su ilgomis rankovėmis, 
galėtų pririšt sproginį prie 
priešo laivo. Diable Marin 
padarė 156 povandeninius 
bandymus Kronštadto van
denyse, arti dabartinio Le
ningrado. Šis submarinas 
būtų tikęs karo veiksmams, 
bet kartą jis prisvilo prie 
seklumos ir suiro.

Amerikos Pilietiniame 
Kare buvo naudojama po
vandeniniai laivukai su ko
kių 20 pėdų ilgio kartim, 
prie kurios galo buvo pri
rišta sproginys. Manyta, 
jog tai bus gana toli, kad 
sunaikint priešo laivą, ne
kenkiant pačiam užpuolan
čiam laivukui. Keli laivai 
buvo šitaip nuskandinti, bet 
žuvo ir dauguma tokių lai- 
vukų su savo jūreiviais.

Amerikoje pirmą tikrą 
submariną, panašų į šian
dienį, pasistatė konfedera
tai, pietinių Amerikos val
stijų kariautojai prieš šiau
riečius, prezidento Lincol- 
no vadovaujamus federalius 
kovūnus. Bet ir šis, vadina
mas Hunley, submarinas tu
rėjo ilgą kartį priekiniame 
gale, prie kurios buvo spro
ginys pririšamas. Taip jis 
sunaikino federalį laivą 
Housatonicą, bet kartu ir 
pats žuvo.

Dabartiniame kare vokie
čiai taipgi mėgino išrasti 
priemonę, kuria naciai ga
lėtų slaptai priplaukt prie 
talkininkų laivo, pririšt 
prie jo sproginį, padegt 
knatą ir pasišalint. Bet vo
kiečiams tatai nepavyko. 
Kol kas tik anglų “povan
deniniams žirgams” pasise
kė panašūs žygiai.' N. M.

Užbaigtas statyti praeitą 
savaitę buvo vandenin nu
leistas Brooklyne naujas 
vidutinis Amerikos lėktuv
laivis vardu Bon Homme 
Richard, 27,100 tonų. Jis 
yra 850 pėdų ilgio ir neš 80 
karinių lėktuvų, plaukda
mas greičiau kaip 30 mylių 
per valandą.

Šio lėktuvlaivio pastaty
mas ir įrengimas lėšuos 60 
milionų dolerių. Jis pasta
tytas per 15 mėnesių, tai'8 
mėnesiais greičiau, negu 
tam darbui iš anksto buvo 
skirta.

Reikalingas šiam laivui 
dalis dirbo 310 fabrikų dvi
dešimt keturiose valstijose. 
O medžiagos jam buvo nau
dojamos beveik iš visų 48 
valstijų. Į jo pastatymą į- 
dėta tiek darbo laiko, kaip 
kad tūkstančiui žmonių dir
bant po 2,700 valandų iš vi
so.

To laivo vardas Bon 
Homme Richard yra fran- 
cūziškas vertimas Poor Ri-

Kai kuriose Švedijos ka
syklose yra įvesta ultra-vio- 
letinės (saulinės) lempos, o 
kitose ne. Kur naudojama 
tos lempos, tai 100 mainie- 
rių tiek mažiau teserga slo
gomis, jog per metus su
taupoma 134 darbo dienos.

Tūluose kariniuose Ang
lijos fabrikuose įrengta va
dinamos ultra - violetinių 
spindulių lempų “maudyk
los.” Ir šiuose fabrikuose 
per metus dėl slogų tesu- 
gaištama tiktai 66 darbo 
dienos nuo kiekvieno šimto 
darbininkų. O kur nevarto
jama saulinių lempų, tai to
kiuose pat fabrikuose dėl 
slogų per metus sugaištama 
po 106 darbo dienas nuo 
kiekvieno šimto darbinin
ku.

GALIMA BOSIĄ SUŽINOTI, 
KAS YRA KITO GALVOJE

radijo ins-
didintuvais

išmieruot,
pereina net

Kada žmogus mąsto, per 
jo smagenis eina tam tik
ros elektrinės srovelės, va
dinamos smagenų bango
mis. Kada jis į kokį daiktą 
žiūri, tai elektra srovena 
toje smagenų dalyje, nuo 
kurios priklauso regėjimas.

Jautriausiais 
trumentais - 
dabar galima 
kiek elektros 
per mažytį paskirą smage
nų nervelį.

Dr. Edgąr D. Adrian, 
garsus anglų fiziologas, 
tvirtina, jog naudojant nau- 
jovinius elektro - radijo in
strumentus jau dabar gali
ma patirti, kokie vaizdai 
susidaro žmogaus smageny- 
se, kada jis žiūri į vieną ar 
kitą daiktą.

Minimas anglų mokslinin
kas, Trinity Kolegijos pro
fesorius, tvirtina, jog atei
tyj galima bus tokiais bū
dais sužinoti, ką žmogus iš 
tikrųjų mąsto, ir ar jis pa
sako tai, ką turi galvoje 
ne.

ar

chard (Ričardėlio) metraš
čio, kurį senais laikais leido • 
Benjaminas Franklinas, vie
nas iš Amerikos revoliuci
nio karo vadų dėlei šio kra
što nepriklausomybės nuo 
Anglijos. Kiek pirmiau 
Brooklyne buvo pastatytas 
lėktuvlaivis Bennington, to
kios pat rūšies kaip Bon 
Homme Richard.

KARINĖS GARBĖS ŽENKLAI 
IR VARGAS

Paleistiem del sužeidimų 
bei nesveikatos kariams nė
ra šiame krašte kitokio ap
rūpinimo, apart pradinių 
damokėjimų. Kai kurie jų 
todėl pardavinėja ir savo 
medalius, gautus už pasižy
mėjimą karo frontuoseĄ

Net tokį garbės ženklą, 
kaip Purple Heart, galima 
esą pirkt už $3.50. Apie tai 
rašė spaudoj kareivis Wil
liam Zack iš Highwoodo, 
Ill. * Q-

Pigi Nauja Gyduolė 
Vietoj Penicillino

-t

Anglijoj išrastas naujas 
vaistas vivicillinas gerai gy
do tokias ligas, kaip kraujo 
užnuodijimas, nesulaikomas 
jo bėgimas (hemofilia), gal
vos kiaurymių įdegimas, 
žaizdų apsikrėtimas tūlais 
pavojingais ligų perais, di
deli apdegimai bei nupliki- 
nimai.

Vivicillinas yra panašios 
rūšies gyduolė, kaip paskil- 
bęs penicillinas. Bet vivici
llinas palyginti pigiai paga
minamas ir daug greičiau, 
negu penicillinas. Todėl li
goninės ir gydytojai gale- - 
šią gana daug vivicillino 
gauti civiliams ligoniams. 
O penicillinas Anglijoj, kaip 
ir Amerikoj, yra skiriamas 
tiktai kariams, su labai re
tomis išimtimis. ■ ■ ■»

Vivicillino atradėjai, ang
lu mokslininkai H. E. E- 
noch ir W. K. Wallersteiner 
netvirtina, kad šis vaistas 
būtų “gyduolė nuo visų Ii- 
gų” .
labai naudingas 
prieš minimas 
pradžioj ligas.

Penicillino dar nepadir
bama tiek, kad jo užtektų 
žaizdoms visų amerikiečių 
ir anglų, kurie nukentės, 
bedarant įsiveržimą į Va 
karų Europą. Taigi vivicil
linas tarnaus ir tūkstan
čiams sužeistų kariškių.

N. M. '

Bet jis jau pasirodė 
įrankis 

šio rašinio

RACIONAVIMO RITULIUKAI 
VISAIP PANAUDOTI

Raudonieji ir mėlynieji 
ritinėliai yra valdžios išlei
sti kaipo grąža (čenčius) iš 
racionavimo štampų, bet 
tūkstančiai žmonių juos pa
naudojo vietoj pinigų.

Daugiau kaip 12,000 tų 
ritinėlių buvo įmesta į po
žeminių geležinkelių ir gat- 
vekarių dėžutes vietoj de
šimtukų. Gana dažnai ra
cionavimo ritinėliai įleidžia
mi į cigaretų ir saldainių 
mašinas. Tarp kolektuoja- 
mų bažnyčiose pinigų 
pasitaiko tų ritinėlių

• B
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(Tąsa)

Potockis atsistojo.
— Ar mes dar rytoj prieš išvažiuo

jant pasimatysime? — paklausė Edvar
das.

— Greičiausia, ne. Mes švintant išjo
jame. Prašau jus palaikyti su manim 
tamprų ryšį.

— Pasižadu. Bukite atsargus kelyje!

Liudvika su ilgesiu klausėsi, kaip mu
šė laikrodis.

— Jėzus Marija! Kokia baisi naktis, 
— sušnibždėjo ji.

Miegas bėgo nuo jos. Visas tas .naktis 
Edvardas miegojo savo kabinete. Dabar 
ten sugulė Potockio karininkai. Edvar
das tikriausiai ateis čia. Ji nenorėjo šio 
susitikimo. Apie ka jie dabar gali kalbė
ti? Ir, štai, dabar jis ateis kaip vyras. 
Tatai sukels naują susidūrimą... Išgir
dusi atidaromų durų bilsterėjimą, ji su
sisupo antklode. Edvardas turėjo savą 
miegamojo raktą.

Anksčiau tie susitikimai buvo pagei
daujami. O dabar priminė tai, kad iš 
tikrųjų ji to žmogaus vergė. Tiktai šil
kais apsirengusi vergė, galinti tarnams 
įsakinėti, vadintis titulu, įsivaizduoti, 
tarsi ji maža karalienė, ir visa tai turi 
jam priklausyti...

Kaip tatai anksčiau buvo malonu ir 
kaip sunku dabar! .. .

Į miegamąjį įėjo Edvardas.
— Aš liksiu čia, — pasakė jis, įsiti

kinęs, kad ji nemiega.
Liudvika tylėjo. Jis rengėsi. Iš to, ko

kiu griežtumu juosėsi diržą, ji pajuto— 
pyksta.

Jis priėjo prie lovos ir, nuklodamas 
antklodę, susivaldydamas tarė:

— Šiandien aš noriu būti su tavimi...
Liudvika mėgino užtraukti antklodę 

ant nuogo peties, tačiau jo ranka antklo
dę nusviedė žemėn.

— Kas čia yra, Eddi? Aš nenoriu, kad 
tu čia pasiliktum !... — sušuko įsižeidu
si Liudvika.

— Bet aš noriu!.. .
Jis atsisėdo ant lovos ir padėjo jai ant 

krūtinės ranką.
— Išeik, Eddi! Aš negaliu į tave žiū

rėti! ... Išeik! — gynėsi ji.
— Klausyk, Liudvika, visa tai man 

jau įgriso. Argi tu manai, jog ateityje 
aš gulėsiu sofoje, laukdamas, kada tu 
savo pyktį pakeisi j malonę? Tos rung
tynės ne pagal mano skonį... Geriau su
sitaikykime! — Jis pasilenkė prie jos. 
Ji stūmė jį.

■— Palik mane!...
Tačiau jos pusnuogio kūno artumas 

jau apsvaigino jį. Jis lengvai atitraukė 
jos rankas ir jėga nugalėjo ją... Atsu
kęs jai nugarą, jis iš karto užmigo.

Ji verkė pažeminta. Skaudžiausia bu
vo tai, kad ji jautėsi silpnavalė, į jo 
šiurkštų smurtą tegalinti atsakyti aša
romis.

Edvardas jai buvo šlykštus. Ir, įžei
dęs moters išdidumą, jis dar gali miego
ti ! Ir jo nė kiek nejaudina, kad jo įsaky
mu šiąnakt sušaudys žmones. Pasibjau
rėdama ji pasislinko prie lovos krašto ir 
atsargiai, bijodama, kad jis nepabustų, 
atsikėlė ir išėjo į savo kambarį. Ir ten, 
susitraukusi sofos kampe, ilgai ir tyliai 
verkė.

Ką tik grįžęs iš sargybos, Adomas gė
rė arbatą. Žmona ir Helė jau miegojo. 
Sparnas vėl buvo pilnas svetimųjų—čia 
miegojo dvidešimt trys vyrai iš Potockio 
apsaugos.

Jis niauriai kramtė duonos griežinį ir 
negyvomis akimis žiūrėjo prieš save.

Kažkas pabeldė į langą. Adomas neno
romis atsistojo ir nuėjo durų atidaryti.

Ant slenksčio stovėjo Pranciška. Ji ką 
tik sugrįžo iš miesto.

Jis tylėdamas įleido ją į kambarį, už
darė duris ir kurčiai paklausė:

— Na, kaip?
Staigiu judesiu Pranciška nusisiautė 

nuo pečių šlapią skarą,
— Nieko ! — atsakė ji silpnu balsu.— 

Jo nemačiau—neleido ....
Nunėręs galvą, Adomas stovėjo prieš 

ją, sugniaužęs rankoje nebaigtą valgyti 
duonos kąsnį.

— Čia buvo tavęs atėję...
— Ko? — su neapykanta paklausė 

Pranciška.
Adomas pajudino žandus ir, nukrei

pęs akis į šalį, atsakė:
— Tėvas šaukė Potockiui patalo klo

ti...
Pranciška giliai atsiduso, tarsi jai bū

tų sunku alsuoti.
— Patalo kloti? — Jai užgniaužė kva

pą. Paniekinamai pasižiūrėjo į Adomą. 
— Ir ką tu sakei?

— Kad ateisi sugrįžusi.
Didelės pilkos Pranciškos akys paža

liavo. Kažkas laukinis, nesuvaldomas su
liepsnojo jose.

— Visi jūs šunspusės! — iš neapy
kantos šnibždėjo ji. — Ir tu, ir tavo tė
vas ... prakeiktas, senas šuo!...

Adomas atšoko nuo jos.
— Kodėl tu Helės nenusiuntei...
— Ji nemokės... — pakrikęs murmė

jo jis.
— Mokės! Tas kuilys Vladislovas jau 

išmokė ... Jūs mus visas čia pardavėte... 
Tavo laimė, kad Barboros veidas nepa
vyko, atvirkščiai, ir su ja visi gulėtų, 
kas tik norėtų ...

—Ką tu kalbi?
(Bus daugiau)

GARDNER, MASS.
Gardnerio Moterys Darbuojasi 

Del Lietuvos Žmonių
Reikia pasakyti, kad Gard

nerio lietuviai, ypatingai drau
gės moterys puikiai atjaučia 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto pastangas suteikti pa
ramos Lietuvos žmonėms. Jie 
karštai remia tas pastangas. 
Labai gražiai darbuojasi Gard
nerio Lietuviu Moterų Kliubo 
Karo Reikalais Komitetas. Jos 
jau surinko ir pasiuntė 324 
kavalkus drapanų.

Drapanas aukojo šie drau
gai bei draugės:

Jokūbas Vėjelis, Jonas Ja- 
kubėnas, Agota Kukenienė, 
Julia Rainienė, Benne Vaitie- 
kienė, Alice Strausienė, .Bro
nislava Bernadyšienė, Ona 
Balsevičienė, Marė Brazaus
kienė, Marė šlekienė, Ona 
Šleivienė, Banė Netzelienė, 
Elzbieta Zabelienė, ir draugė 
S. Bruzgulienė.

Gardnerio Lietuvių Moterų 
Kliubo Karo Reikalų Komite
to narės: A. Strausienė, M. 
šlekienė, Benne Vaitiekienė, 
Kastancija Aukštikalnienė.

Antrašas:
Lithuanian Women’s Club,
255 Main St., 
Gardner, Mass.

Scranton, Pa.
> » V J" __________ ' *

Klaidos Pataisymas
Balandžio 26 dienos Laisvė

je įsiskverbus klaida. Tarpe ki
tų pavardžių buvo paminėta 
“M. Tvaikienė,” o turėjo būti 
M. Troikie.ne. Atsiprašau ir 
klaidą atitaisau.

D. Praleika.

Matyt, Labai Myli
Kareivis: “Kuris šių ma

no paveikslų jums geriau
siai patinka?”

Mergina: “Šis, kur jūs 
gaso apsaugai maską užsi
dėjęs.”

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

Iš senų padarau 
naujus pavąiks- 
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 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

CLEVELAND, OHIO NEBŪKITE NERVUOTI

Waterbury, Conn.
įspūdžiai iš New Haveno
Laisvėje pamačiau apgarsi

nimą, kad balandžio 30 die
ną New Havene bus suloštas 
veikalas-drama “Dėdės Silves
tro Kieme,” iš dabartinių lai
kų Lietuvoje po vokiečių oku
pacija. Tą dieną atidėjau vi
sus kitus reikalus į šalį ir susi
tarėme su’ žmona, kad būtinai 
turime nuvykti į New Have- 
ną. Važiavome busu ir New 
Haveną pasiekėme pusė po 
dviejų, žmonių dar mažai ra
dome salėje. Bet paskui susi
rinko pilna svetainė.

Veikalas labai gražus ir 
prasmingas. Lošėjai buvo gerai 
išsimokinę savo roles ir tikrai 
atvaizdino Lietuvos dabartinę 
padėtį, kaip Lietuvos žmonės 
kenčia priespaudą ir vokiečių 
apiplėšimą. Kenčia jie taipgi 
ir nuo lietuvių parsidavėlių vo
kiečiams. Girdint jų kalbas ir 
vargus perstatant scenoje, net 
graudu pasidaro. Tik dar bė
da yra su mūsų publika, kad

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Atlikimui lengvo pakavimo maisto fabrike.
GEBA ALGA. VIRŠLAIKIAI

Kreipkitės 9—5 Kasdien. 8—2 Šeštadieniais.
BLOCK & GUGGENIIEIMER

Review Ave. (tąrp Borden & Green point 
Avenues) L. I. City.

Qu. ęns I.R.T. iki Hunters Point Stoties, nuo
čia /allttoklte Calvary Cemetery Autobusu iki

Review Ave.
(1W)

ji, kaip Bronius Vargšas saky
davo, nemoka įvertinti dra
mos. Drama yra drama, o ne 
komedija, kurioje juokai kre
čiami. Kodėl mes nuėję į ame
rikoniškus perstatymus visai 
kitaip užsilaikome? Kodėl ne
galime mūsų perstatymuose 
taip pat užsilaikyti?

Kaip jau sakiau, veikalas 
geras, įspūdingas ir aktoriai 
savo roles atliko labai gerai. 
Negerai tik tas, kad veikalas 
per trumpas. Rodos, lauki, kas 
bus daugiau, o čia jau ir pa
baiga.

Po lošimo viena dainininkė 
(kurios pavardės nenugirdau) 
sudainavo kelias daineles, o 
paskui porą dainelių sudaina
vo J. Latvis lietuviškai ir vie
ną angliškai. Jis turi ger^ ba
ritono balsą. Linkiu jam dau
giau praktikuotis ir lavintis. 
Jis gali būti tikras mūsų 
žvaigždė ant estrados.

Paskui trumpai kalbėjo J. 
Aleksa apie reikalą šelpimo 
Lietuvos liaudies. Jis nurodė, 
koks yra greitas ir svarbus 
reikalas visiems įsijungti į tą 
darbą — rinkti drapanas ir pi
nigus dėl sušelpimo savo bro
lių.

Po parengimo, grįždami na
mo, dar sustojome pas Rud- 
minus, gražiai pasikalbėjome 
apie šių dienų bėgančius rei
kalus. Sugrįžome namo jau 1 
vai. nakčia.

S. Meison.

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant moderniško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. L, N. Y. Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti di
delį bičių ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių biteles 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, Vz galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co.

45-42 — 41st Str., 
Long Island City, N. Y.

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Lengvam padavimui maisto fabrike.
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. PAKILIMAI. 

NUOLATINIS DARBAS.
Kreipkitės 8-5 kasdien; 8-2 Še&tadieniais.

BLOCH & GVGGENHEIMER
Review Ave. (tarpe Bordęn ir Greenpoint 
Avės.) L. I. Cif.y. 'Queens I.R.T. iki Hunters 
Pqint ptoties 5 8th Avė. iki Van Ąlst St. 
Stoties; nuo čl«t važiuokite Calvary Cemetery 

autobusu iki Review Avė.
* , ’ ' (110)

Nepamirškite!
Jhu buvo keletą kartų rašy

ta apie koncertą, kuris įvyks 
Motinų Dieną, 14 d. gegužės, 
Slovenian II o m e, 15810 
Holmes Ave. Amerikos Lietu
vių Moterų Kliubas ir Lyros 
Choras bendrai rengia šį di
delį, šaunų koncertą, kuriame 
dalyvaus mūsų visi gerai žL 
nomi ir mylimi dainininkai. 
Bus solistų, kvartetas, duetų ir 
abu chorai.

M. Mačionienė, Amerikos 
Lietuvių Moterų Choro moky
toja, ir Aldona Wilkelis, Ly
ros Choro mokytoja, yra ga
bios, energingos chorų vedė
jos ir jos deda visas pastangas, 
kad chorai gražiai sudainuotų.

Todėl Clevelando ir apylin
kės lietuviai, nepamirškite 
ateiti pasiklausyti dainų ir kar
tu pagerbti motinas. Užtikri- 
nam , kad atsilankę ant šio 
koncerto, nesigailėsite, nes bus 
tikrai puikus parengimas.

Perkant iš anksto įžangos 
bilietus, gausite už 55 centus, 
o prie durų bus 65 centai.

Po koncerto bus šokiai prie 
geros orkcstros.

E. V. R.

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 2Qc.
Perkantiems abu kartu $1.85.

£L 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.

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 jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

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

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

O O O OO O O <» O O »

LIETUVIŠKAS I

TRAKTYRIUS 
į (VALGYKLA IR ALINĖ) j 
I Didelis pasirinkimas visokių $ 
i Vynų ir Degtines i
I Kawlicn Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
. Savininkas '

į 411 Grand St. Brooklyn j
/ - 

»y<w»ow»(i — n — (1 ■■

F. W. SHALINS Į
I (Shalinskas) jį

FUNERAL HOME
j 84-02 Jamaica Avenue I
* Opposite Forest Parkway ?

WOODHAVEN, N. Y. Į

| Suteikiam garbingas laidotuves ?

$150
? Koplyčias suteikiam nemoka- ? 
| mai visose dalyse miesto. J

i Tel. Virginia 7-4499
■— n ■— ū ■■■0 MII tXMHXBGOWHMBX) —> ||į

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.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio 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 7-1661

NED ALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

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 2-8842

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
i! 459 GRAND ST.
A. (Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio 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
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Pirmadienis, Gegužes 8, 1944

Anglai Planuoja Bend 
rus Žygius su Jugosla

vų Partizanais
Anglijon at-Loncjon

skrido Jugoslavijos partiza
nų karininkai - pasiuntiniai. 
Drauge su jais atlėkė ang
lų generolas Fitzroy Mac- 
Lean, kuris nuo praeito ru
dens buvo Jugoslavijoj, kai
po susisiekimų 
viršininkas tarp 
ir anglų.

Suprantama, 
karininkai ir partizanų pa
siuntiniai Londone planuoja 
pasmarkintus bendrus žy
gius prieš hitlerininkus.

Tačiau tebėra keistų da
lykų santykiuose tarp Ang
lijos ir partizanų. Anglų vy
riausybė šiuo tarpu teremia 
tiktai partizanų kovą ir ne
duoda jokios paspirties gen. 
Michailovičiui, ex-karaliaus 
Petro karo ministeriui, pa
dedančiam Hitleriui prieš 
partizanus. Iš antros pusės, 
Anglija vis dar pripažįsta 
Petro ir jo premjero Puričo 
valdžia.

palaikymo 
partizanų

kad anglų

Talkininką Lakūnai Užmušę 
Tūkstančius Šiaur. Italijoj
Šiaurinės Italijos fašis

tų spauda sako, kad balan
džio mėnesį anglų-amerikie
čių lakūnai, bombarduoda
mi ta Italijos dalį, girdi, už
mušę 2,100 asmenų ir su- 
žeidę 15,500.

Siūlo Pripažint Italiją 
Lygiateisiu Talkininku

Washington. — Darbietis 
kongresmanas Vito Mar- 
cantonio įnešė Jungtinių 
Valstijų kongresui sumany
mą, kad ši šalis pripažintų 
Italiją lygiu su kitais Ame
rikos talkininku.

PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR

VISŲ KOLONIJŲ ATYDAI.
Šiuoml pranešame, kad PRANE

ŠIMAI Iš KITUR bus garsinami du 
sykius vieton tris sykius, kaip kad 
pirmiau. Priežastis — stoka vietos 
laikraštyje. Todėl prašome organi
zacijų valdybos narių tai jsitėmyti. 
— Laisvės Administracija. (107-110)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. moterų susirinki

mas įvyks geg. 8 d., 7:30 v. v. Liet. 
Salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų. — A. W. (107-108)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 9 d., Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 7:30 v. v. Tvariai prašo
mi dalyvauti šiame susirinkime, nes 
turime svarbių reikalų. Taipgi ga
vome balsavimo blankas iš Centro, 
rinksime Centro valdybą. Kurie ne- 
pasimokėjote duoklių, ateikite ir 
užsimokėkite. — P. Baranauskienė, 
sekr. (107-108)

ĮĮįusve-^Įiberly, Lithuanian Daily

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

I

* Penktai PuaUpIa

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA KARINIU DARBININKU
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 į Dirbtuves Ofisą

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

HOBOKEN, N. J
(117)

Mirtiniausias Karo Sū 
kurys Jau Arti, Sako 

Churchillas
London. — Anglų minis- 

teris pirmininkas Churchil
las, besikalbėdamąs su Ka
nados, Australijos ir kitų 
Anglijos dominijų premje
rais, užreiškė, kad jau visai 
arti “patys mirtingiausi 
tautų mūšiai.” Churchillas 
sakė: “Mes dabar nebijome 
sumušimo, bet mes dedame 
didžiausių pastangų, kad 
greitai karą laimėtume.”

Jis ragino visas Anglų 
Imperijos dalis kuo sąly- 
džiavisiai išvien veikti ne 
tik karo laimėjimui drauge 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ir Sovietų Sąjunga, bet ir 
pokarinių klausimų spren
dimui.

Moterys - vyrai 
jaunuoliai

Pilnam Laikui ar Daliai Laiko 
Patyrimas Nereikalingas 

Vakacijos su Algom 
PASTOVUS DARBAS

PO KARO
Geros Algos

KREIPKITĖS

Home Town 
Laundries, Inc.
Front ir Water Sts., 

Teaneck, N. J.
_____________________________ (112)

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
Gesu ir Elektra suvirinimui.

Plakščių Metalo Darbas.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

AERO MUFFLERS CORP., 
ROCKLEIGH, N. J. CLOSTER 1660

 (112)

OPERATORIAI IR DARBININKAI 
BENDRAM DARBUI 

PRIE UNIFORMŲ 
VYRAI IR MOTERYS

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 
BEN GREENHOLTZ

476 KNICKERBOCKER AVE., BROOKLYN.
(HO)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor DIENINIAI SANDELIUI VYRAI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1753 Fulton St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS LEVINE & SAMUEL LEVINE 
d-b-a Fulreid Bar & Grill

1753 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1394 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 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
COURT-ATLĄNTIC BAR & GRILL, INC. 

137 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1341 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1518 Avenue M, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

IRA II. MEYER
1518 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 94 has been issudd to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 117 Columbia Heights, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

THE NORWEGIAN CLUB, INC. 
117 Columbia Heights, Brooklyn, N. Y.

s
Iron dėl nusilpusio kūno, 250

EKSTRA! Vitaminai dėl 
nusilpusio kūno, visiems, 
seniems ir sveikiems.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE
EKSTRA! 
suvargusio 
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 Rhcumatizmo, 
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

tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.
4. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie 

pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra 
$1.65,

5. C. P.
gazų; 250 tabs. $1.50.

6. V. H. “
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 nįekur high potency vitamin E.
BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00. ,
BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

dvi bonkos už $3.00.
L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia

slogas pagauna 
gerai; 150 tab.

vidurius, darosi

7.
F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.

Puikiausias štabas atsidaro 
vyrams prie krovinių

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TII STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(111)

DIENĄ IR NAKT|
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER,
N. Y. C. (X)

EKSPERTĄ! PAKUOTOJAI
Į Pundus Rišti Audimus 
NUOLATINIS DARBAS.

VIRŠLAIKIAI
DAVID BICKERTON

48 LISPENARD ST.,
N. Y. C. (m)

KALVE
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)

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 

Paliuosavimą. (108)

DIDESNĖ PRODUKCIJA JOHN WANAMAKER

dar-

DŽIANITORIAI 
PASIUNTINIAI
QUEENS BANKUI

GERA ALGA 
Patyrimas Nereikalingas 

JAMAICA 6-3200, EXT. 55

VYRAI!
VYRAI! 
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI 

Kreipkitės į

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. (i08)

H. A. WILSON CO. turi proble
mą PRODUKCIJOJE specialių me
džiagų ARMIJAI, LAIVYNUI ir 
ORO PAJĖGOMS, kuri gali būt iš
rišta vien tik su daugiau ŽMONIŲ 
PAJĖGOS.

Darbas nėra keblus, jūs būsite 
mokinami ir apmokami laike moki- 
nimosi. Pilnas išaiškinimas suteikia
mas Hplikantui laike pasitarimų.

Turi būt piliečiai, kad leidus dirb
ti ant šių operacijų ir galinti su
teikti atliekamumo paliudijimą.
PO KARO DARBAS UŽTIKRINTAS

Matykite mane Pirmadienį ar 
Antradienį, 60 PARK PLACE, ■ 
NEWARK, N. J. Room 406A.

GEORGE B. CREESY
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

9th ST. IR BROADWAY
REIKALAUJA

VALYMUI MOTERŲ
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė

5:30 A.M.—1:30 P.M.
Kreipkitės i Personnel Offisą. 12-tos 1. 

1S būtinų darbų reikia turėt USES
Paliuoaavimą.

nu)

REIKALINGI VYRAI
Visokiem darbam pieninoje dirbtu

vėje. Patyrimas pageidaujama, 
bet nėra reikalingas.

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

GRaniercy 5-5008.

VYRAI IR BERNIUKAI
DIRBTI PRIE 

PLASTIKO MOLDERIŲ • 
ABELNAI OPERUOTOJAI VAN

DENINIŲ MAŠINŲ PRESŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE

įteikia 
mentas 
$150 į

SUPERINTENDENT
poros. Linksmas 4 kambarių apart- 
ir elektra nemokamai. Pradžiai alga 

menes;. Rašykite F. DeNunzio, 9 E.
46th St., N. Y. City.

(110)

(108)

NAKTINIS APVALYTOJAS
Puikiausias štabas atsidaro 

naktimis, aptvarkymo darbas.

5 DIENOS

DIENINIS IR NAKTINIS 
DARBAS;

PILNAM AR DALIAI LAIKO.
KREIPKITES AR 

TĘLEFONUOKITE
THE EMELOID CO., INC 

287 LAUREL AVE., 
ARLINGTON, N. J.

REIKIA VYRŲ 
dirbti ant kapinių.

Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 
WOODLAWN CEMETERY OFFICE, 
233rd St., & Webster Ave., Bronx.

(114)

____________________________________ (Į08)

KARIELIŲ VARSTYTOJOS 
IR MAZGYTOJOS

Patyrusios.
GERA ALGA.

Linksmos aplinkybės.
ROYAL BEAD

86 WEST 82ND ST.
____________________________________ (109)

KORSETŲ TAISYMUI 
DARBININKĖS

Patyrusios Prie Gerų Drabužių

JAY TrtORPE
25 W. 56th Street

Kreipkitės j Personnel Ofisą,
4-tos lubos, nuo 10 iki 1 vai. dieną.

________________ (109)

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
DARBAS PRASIDEDA 6 P.M.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TII STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(111)

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 

I* būtinų darbų reikia paliuosavimo 
\ pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITES 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

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

(114)

Nuolatinis Darbas
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA

(m) -------------------------------------j--------------------------  
IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO 

DARBININKAI
Piliečiai ar nepiliečiai. Su ar bo 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 į ofisą
HENRY DU BOIS’ SONS CO.

17 STATE ST., N. Y. CITY
< (no

PAPRASTI DARBININKAI ir APTAISYMAM VYRAI
NUOLATINIS DARBAS 

Karinis Darbas 
Reikalingas Atliekamumo Pareiškimas 

RALPH B. CARTER CO. 
192 Atlantic St., Hackensack, N. J. (108)

KEARNY 2-1414.
(110)

REIKIA BERNIUKŲ 
SPAUSTUVEI. GERA ALGA. NUOLATINIS.

GERA POKARINĖ ATEITIS. 
SKAMBINKITE MA. 2-0630.

(HO)

REIKIA VYRŲ. Būtina pramonė; švarus 
darbas, gera alga; viršlaikiai.

.JEWEL SHEEN WATERPROOFING CORP., 
35-43 37th St., L. I. City.

Telefonas RAVENSWOOD 8-0770.
(108)

BERNIUKAI, lengvas sandėlio darbas. Pri- 
segioti tikietukus. Išdalyti darbų. Gera proga.

Pakilimai. Robin Redbreast Co.
19 W. 34th St.

(108)

JAUNI VYRAI—BERNIUKAI. PAGELBI
NINKAI, . medžio darbas. $22—40 valandų 

pradžiai. Viršlaikiai. 
HEIFETZ, 11 W. 25th St.

(109)

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
73c Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITE
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

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

MECHANIKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
$1.02 į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

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

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS. 
Būtina Pramonė. 

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
Pilnai patyrę prie

LATHES
MILLING MAŠINŲ 

ABLIUOTOJAS 
PRIE STALO DARBAS
$1.16 J VALANDĄ

40 VALANDŲ 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 
jsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytlnėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford "L” Dusais B. ir J. 
ir K; gatvekariais linijos 3,5 ir 59; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

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

PENKTADIENI-
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(117)

REIKIA VYRŲ
Būtinas darbas plastikų aptraukime fabrike. 
Gera alga. Nuolatinis darbas. Patyrims ne

reikalingas. Puikios pokarinės progos.
PLASTICOTE COMPANY

8 MORRIS ST. (kamp. GRAND ST.) 
PATERSON, N. J.

Bus. No. 52
P.O. BOX 1721—ARMORY 4-6937

Darbininkai, dabar esantieji būtinuose veiks- 
'muosc, negali būti priimami be atliekamumo 

pareiškimo.
(110)

VYRAI
KAIPO VAGONŲ KROVIKAI

40 Valandų Savaitė
75c Į VALANDĄ

VIRŠLAIKIAI UŽ LAIKĄ IR PUSĘ
D. A. COLLINS MFG. CO.

BUSH TERMINAL 148 39’J'II ST.
BROOKLYN.

(110)

LAVINTI IR NELAVINTI 
DARBININKAI REIKALINGI 

TROKŲ DRAIVERIAI, 
APVALYTOJAI 

TAIRŲ KIETINIMO 
TAIPGI VYRŲ MOKYTIS 

TAIRŲ KIETINIMO. 
GERA ALGA. BONAI.

VYRAI IKI 50 METŲ GALI 
BŪTI TINKAMI 

6 DIENŲ SAVAITĖ.

R. & S. AUTO STORES
524 BROAD STREET, 

NEWARK, N. J.
Iš būtinų darbų reikia atliekamumo 

paliudijimo.

MAŠINŲ MOLDERIAI
PAPRASTI DARBININKAI

Dieniniai ir Naktiniai Šiltai.
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

COLUMBIA MACHINE WORKS
255 Chestnut St., Brooklyn. 

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St. 
________________________ (105)

Džianitorius, Aptarnautojai 
Medžiagų Kraustytojai 

100% Karinis Darbas—Geros 
Darbo Sąlygos.

Jūs galite reikalauti vieno iš tų 
darbų.

Ir jei jūs reikalausite—
Jūs turėsite pokarinę ateitį 
su
THE WATSON FLAGG 

MACHINE CO.
“Kur Jūs Susirasite Draugus” 

Kreipkitės kasdien ar Antradienių vaka
rais 6 iki 8, 845 E. 25th St., Paterson. 

Iš karinių darbų nesikreipkite.

VYRAI
Ledų Dirbtuvei Darbininkai

Būtina Pramonė
♦ PREMIUM ICE MFG.

NEW HYDE PARK, L. I.

(112)

(109)

VYRAI IR BERNIUKAI
Viršaus 18

Lengvas fabriko darbas. 60c j valandą.
Nuolatinis darbas. Laikas ir pusė už 

viršlaikius.
CONSOLIDATED MOUNTING & 

FINISHING CO.
516 WEST 34'TII ST., N.Y.C.

(109)

VYRAI
Dirbti Pieno Fabriko 

GERA ALGA
Kreipkitės tarpe 9 A.M. iki 12 Pietų.

ELMHURST CREAM CO. 
154-21 SOUTH ROAD, 

JAMAICA, L. I.
(108)

5

MERGINOS
Mokytis dailaus Jewelry amato.

Nepaprasta Proga.
55c J valandą pradžiai. 

DIENŲ SAVAITE. PAKILIMAI.
CHRISTEL JEWELERS

7 West 45th Street.
(108)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE

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

(118)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
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 paliuosaTiMO 
pareiškimo.

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

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

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

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.
KREIPKITES VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

<2

I

________________________________ (X).

.VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(Hl)

STENO—TYPIST
Nuolatinis darbas, 5% dienų savaitė. Links
mas darbas ir aplinkybės. Priimamos ir vik
rios mokinės. Puikiausia proga sąžiningonjs 

merginoms žengti pirmyn. Algos reikalas 
atviras.

METROPOLITAN REFINING CO. 
LONG ISLAND CITY.

Phone IRONSIDES 6-7200. 
KLAUSKITE MR. WILLET

(109)

MOTERYS. Ofisų valymui, naktinis darbas. 
Viduramžės ar senyvos.

BRADLEY CLEANING CONTRACTORS
23 WEST 31ST ST.

MERGINOS, lengvas sandėlio darbas. Prise
gto t i tikietukus. Išdalyt darbų. Gera proga.

Pakilimai. Robin Redbreast Co.
19 W. 34th St.APVALYTOJAI

Pagelbėjimui išsiuntimų rūme
$27.50 I SAVAITĘ

5 DIENŲ SAVAITĖ
Laikas ir pusė už viršlaikius

MADDOCK & MILLER
129 — 5TH AVE., N. Y. C.

(ui)

(108)

NAKTINES OFISO VALYTOJOS 
KREIPKITES ROOM 428 

393—7th AVE. (KAMPAS 32nd ST.) N.Y.C.

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKES 
VIRTUVĖS DARBININKES

NUO 11 A.M. IKI 8 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M.

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

IX)

8.

9.
$55

10.

BUY WAR BONDS
Brooklyn 6, N- Ynetoli Grand St465 Lorimer St (HO)

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Patyrusios ant Singer siuvamos mašinos. 

Gera alga. Nuolatinis darbas.
SLOAN, 390 BEDFORD PARK BLVD.

(200th Stotis).

RESTAURANTŲ
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55.

MAISTO PATIKRINTOJAS IR
1 KASIERIUS $40. ‘

ENDURO RESTAURANT
FLATBUSH, PRIE DeKALB AVE., 

BROOKLYN.
(Hl)

GOEBĘELSO PASAKA 
VOKIEČIAMS NUBOVYT

Nacių propagandos mini- 
steris Goebbels vėl gyrėsi, 
kad vokiečiai turį kokių tai 
slaptų ginklų atremti ang
lų - ąmęrikiečįų įsiveržimų 
į Vakarų Euro.pą

10% SAVED 
NOW OR 10Q% 
taken bythe 

. AXIS LATER I



Susituokė Rekordinė Šiluma

4 '.;4. 4- » •• i ■' < ■ •> >>

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

NewYorko^/a^ZiiiitH Piliečių Kliubas Atmete 
Jų Konferenciją

Edward Ankudavich, sūnus 
eastnewyorkieciu Ankudavi- 
čių, 1111 Blake Avė., balan
džio 29-tą susituokė su Mary 
Ann Haas. Santuoka įvyko 
Šy. Gabrieliaus bažnyčioj, o 
šeimyniško pobūdžio pokylis, 
dalyvaujant abiejų šeimų ar- 
timiausiems giminėms ir drau
gams, turėta Weismantels 
Show Boat, 812-20 Jamaica 
Ave.

Jaunavedžiai išvažiavo sa
vaitei medaus mėnesio į Conn., 
o iš ten sugrįžus, gegužės 8-tą, 
jaunasis išvyksta atgal į San 
Francisco karišką tarnybą J. 
V. laivyne, kur jis tarnauja 
jau tūlas laikas ir yra petty 
oficieriumi.

Linkime Edwardui sėkmin
gai tarnauti ir karą laimėjus 
sveikam sugrįžti pas savo mie
lą šeimyną.

Plėšikai Iškėlė Mieste 
Tikrą Karą

Trys ginkluoti plėšikai, ap
siginklavę karišku šautuvu ir 
dviem 32 kalibro pištalietais 
bėgiu kelių minutų apiplėšė 
dvi užeigas — McGregor’s, 
66 Gansevoort St., ir Swan, 
172 11th Ave., New Yorke.

Beveik momentaliai po pir
mo apiplėšimo policijai radio 
mašinose buvo paduotas signa
las ir plėšikus pastebėjo ant 
llth Avė., prie 27th St. Po
licija pradėjo juos vytis ir šau
dyti, o tie vingiuoti po gatves 
ir atsišaudyti.

Kada juos suėmė už 15 mi
nutų po pirmojo apiplėšimo, 
jų visa amunicija buvo iššau
dyta, o iš policijos pusės pa
leista 18 šūvių. Du plėšikai su
žeisti.

Suimtieji sakėsi esą: James 
C. Van De Wyde, 24 m., 190 
6th Ave., New York; James 
P. Cullen, 28 m., 26-19 Jack- 
son Ave., Long Island City; 
Eugene F. O’Brien, 610 E. 
136th St., Bronx. Visi esą lai- 
vakroviais.

Trijų Kūdikių Motinai 
Netenka Miego

Mrs. Muriel Bachant, jauna 
trejukių mergaičių motina, nu
siskundė, kad ji nežinanti, 
kaip jinai išsivers, jeigu grei
tu laiku negaus auklės. Ji sa
ko, kad turint tris kūdikius 
kas keturios valandos maitin
ti ir sudaryti jų maistui skir
tingas formulas, jai beveik vi
sai netenka miego.

Savo ištekliais, kaipo kor- 
poralo žmona, jinai nei neiš
galėtų auklės pasisamdyti. Bet 
Raudonasis Kryžius pažadėjęs 
jai finansiškai pagelbėti, jei
gu ji auklę gautų. Tačiau au
klės, kai tik sužinančios, kad 
turės prižiūrėti tris kūdikius, 
vietoj vieno, tuojau atsisakan
čios. .

MATYK begaliniai įdomią istoriją, kaip 
Hitlerin ir jo "Gang” užėmė valdžią ir 
■ubudavojo Nacių mažiną užkariavimams 

ir naikinimui!

“THE HITLER GANG”
DABAR RODOMA

GLOBE THEATRE
BROADWAY IR ifiTH ST.

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui 

VALGYKITE MEDŲ 
Medaus galite gauti Laisvės 

įstaigoje
Už Kvortą $1.00

Pusė Galiono $2.00

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

Daugiau Aukų Surinkta 
Vilnies Suvažiavimui

Sekančios aukos surinkta 
Vilnies suvažiavimui per Geo. 
Kuraitį, laike LDS 1 kuopos 
susirinkimo, įvykusio geg. 4 d.

LDS 1 kuopa $5.00
ALDLD 1 kuopa $5.00
George Wareson $1.00
M. Kraujalis $2.00
J. E. Gužas $2.00
K. Balčiūnas $1.00
A. Garys $1.00

Žodis Ne Vietoj Gali 
Paskandinti Laivą

Amerikiečiai pasitiki žmo
nėmis, yra atviri. Jie pasikal
bės su kiekvienu, kuris jiems 
atrodys geru žmogumi. Savo 
atvirume jie pamiršta, kad ir 
aplink mus yra tokių žmonių, 
kai šnipai.

Aplink mus, kaip parodo su
rinkti faktai, yra daug tokių 
žmonių, kurių vieninteliu tiks
lu yra klausytis ir klausinėti 
ir viską nugirstą raportuoti 
Vokietijai. Aišku, niekas ne
žino, kad jie yra šnipai, nes 
turėdami tikslą prilįsti prie 
žmonių, iš jų šį tą išgauti, jie 
gali persistatyti ir persistato 
prielankiais ir net nuolankiais.

Mūsų krašto Civilinių Apsi
gynimas dabar pradėjo plačią 
kampaniją tikslu supažindinti 
visuomenę su pavojumi išsikal
bėjimo. Kampaniją pradėjo

Tolima Viešnia
Šią savaitę lankėsi New 

Yorke Frances Birston iš De
troito. Pabaigė mokyklą ir at
važiavo į New Yorką pabūt 
per Savaitę atostogų.

Frances yra narė LDS jau
nimo kuopos ir narė Aido Cho
ro, Detroite. Walter.

Šolomskui Kanadoje 
Gerai Sekasi

Išvykęs desėtkui dienų pra
kalbų ir organizacinių mitin
gų maršruto Kanadoje ir pa
kelyje esančiose kolonijose, 
D. M. šolomskds, Lietuvių Li
teratūros Draugijos Centro se
kretorius ir Laisvės redakcijos 
narys, rašo:

“Viskas gerai. Montreale 
prakalbos pavyko.”

Reikia tikėtis, kad ir kitur 
bus taip pat pavykę, kadan
gi kanadiečiai sumaniai ir rū
pestingai rengia savo mitingus 
ir pramogas.

Mrs. Anna Otto, 74 m., ras
ta pasikorus, savo namų mau
dynėje, 435 E. 17th St., New 
Yorke. Vyras aiškino, kad ji 
liūdėjus dėl kito asmens mir
ties.

Scena iš filmos “One Inch from Victory,” didelėje 
dalyj sudarytos iš pačių vokiečių gamintų filmų tais lai
kais, kada jie tikėjosi užkariaut Sov. Sąjungą per 6 sa
vaites, taipgi dar tuomet, kuomet jau žinojo esą pa
sivėlavę nuo savo plano, tačiau vis rokavo esą tik už 
colio nuo užėmimo Leningrado, Maskvos, Stalingrado, 
kurių jie niekad neužėmė ir neužims.

J. Marcinkienė $1.00
V. šibeika $1.00
J. Balažentis $1.00
A. Deikus $1.00
J. Barkus $1.00
A. Briedis 50c
E. Gogienė 50c
A. Kasmočienė 25c
K. Vilkas 10c

Viso $23.35

armijai, laivynui ir federaliam 
tyrinėjimų biurui to pageidau
jant. Iš visų gyventojų armi
ja prašo prisilaikyti sekamo:

1. Niekam neduoti jokių in
formacijų sąryšyje su karu. 
Neišleisti mažiausio fakto ar 
girdo. To prisilaikyti ne tik 
tarp svetimų, bet taip pat ir 
šeimynoje, tarp draugų ir pa
žįstamų. Kartą pasakei faktą, 
nežinai, kam jie apie tai išsi
tars.

2. Nesiklausyti duodančio 
jums tokias informacijas, vie
ton klausymosi, sudrausti nuo 
pasakojimo.

3. Pastebėjus kokią aplinky
bę, ar asmenį įtartinu norėji
me perdaug žinoti, prašo pra
nešti federaliam tyrinėjimų 
biurui (FBI).

Mirtis Alinėje
Frank Beggs, 46 m., 78 S. 

3rd St., mirtinai pašovęs Mi
chael Lubrano, alinėj, 615 Lo
rimer St., sulaikytas be kauci
jos pereitą ketvirtadienį. Jie
du abu buvo alinėj, ten atėjęs 
policistas Walter Kingsley, 
abiejų pažįstamas. Beggs pa
ėmęs apžiūrėti policisto revol
verį, 'tas iššovęs ir šūvis patai
kęs Lubrano.

Jauny Merginy-Motery 
Atydąi I

LDS Brooklyn Sorority mė
nesinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gegužės (May) 10 d., 
7:30 vai. vakare, M. Sinkevi
čiūtės namuose, 408 S. 2nd 
Street, Brooklyn, N. Y., Apt. 
24. Prašom visas nares daly
vauti. Taipgi kviečiame ir tas 
merginas ir jaunas moteris, 
kurios dar nėra narėmis, kad 
atsilankytų į mūsų susirinki
mus ir susipažintų su mūsų na
rėmis ir veikimu.

Sorority Sekr.

New Yorke mirė Mrs. Al
fred Smith, žmona buvusio gu
bernatoriaus, sulaukus 68 m.

Gegužės 4-tą New Yorke 
buvo 83.3 laipsniai šilumos, 
šilčiausia 4-ta. Iki šiol tai die
nai rekordas buvo 80.2, 1928 
metais, šalčiausia 4-ta yra bu
vus 38 laipsniai, 1875 m.

Du Šimtai Naujy Piliečiy
Federalis teisėjas John C. 

Knox pereitą ketvirtadienį 
prisiekdino 200 naujų piliečių 
Immigration ir Naturalization 
Divizijos iškeltose ceremonijo
se 70 Columbus Ave., New 
Yorke.

Tarpe naujųjų piliečių bu
vo Mr. ir Mrs. Henry Gehrig, 
tėvai buvusio žymaus sporti
ninko Lou Gehrig, 77 ir 62 
metų amžiaus, jisai gimęs Vo
kietijoj, o jinai — Danijoj.

Kita paskilbusi pora buvo 
Mr. ir Mrs. Efrem Kurtz, žy
mus orkestrų vadas, dabar va
dovaująs Kansas City philhar- 
moniškai orkestrai. Jisai gi
męs Rusijoje, o jinai — Vo
kietijoje.

Užmigus Traukinyje
Pirmą karštoką pavasario 

dieną bile kam užeina snau
dulys. Taip ir viena Bronx© 
gyventoja, pereitą ketvirtadie
nį, tarėsi tik biskelį prisimer
kus važiuojant subway, tačiau 
gerai apsidairius pamatė, kad 
iš tikro pamiegota. Aplink ją 
per ištisus blokus matėsi tik 
vagonai — tušti vagonai ir 
daugybė bėgių. Bijodama eiti 
nežinomais bėgiais, ji pradėjo 
šauktis pagalbos ir pribuvus 
policija ją išvedė.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6804

lairui ruiikUb lAblKHNKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai A Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★'Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
11 |Qį STANLEY MISIŪNAS

I '' SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

[T GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

S—r——................................ .......

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

Telephone STagg 2-2173 ATDABA VAKARAIS.

Praeitą penktadienį Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubas 
Brook lyne turėjo savo susirin
kimą. Be kitko, Kliubui buvo 
prisiųstas lietuviškų kryžiokų 
laiškas, kviečiantis prisiųsti 
delegatus į konferenciją neva 
Lietuvos steigiamojo seimo su
kakčiai paminėti, bet iš tikrų
jų — dar sykį Tarybų Sąjun
gai pašmeižti (panašiai, kaip 
tie patys elementai padarė 
praeitais metais Pittsburgh© 
konferencijoje).

Piliečių kliubas atmetė tąjį 
kvietimą, nes nariai gerai ži
no tų ponų tikslus. Užuot pa
dėti Raudonajai Armijai, mu
šančiai lietuvių tautos priešus, 
vokiškuosius nacius, tai šitie 
ponai šmeižia ją, bjaurindami

Mokyklos Turi Išauklėti 
Naują Žmogų

Taip pareiškė dr. Elias Lie
berman, New Yorko miesto 
mokyklų viršininko padėjėjas, 
kalbėdamas trim tūkstančiam 
studentų City College įčarte- 
riavimo 97 metų sukakties iš
kilmėse kolegijos auditorijoj, 
pereitą ketvirtadienį.

Dr. Lieberman sako, jog 
mūsų krašte yra daug nesusi
pratimų, netolerancijos ir ne
apykantos tarp žmonių tik dėl 
to, kad mokyklos lig šiol nesi
ėmė atsakomybės išauklėti 
žmones liberališkai, plačiai ga
linčiais mąstyti. O tas turi bū
ti atlikta dabar, kitaip, sakė 
jis, mes negalėsime įvykdyti 
savo pokarinių planų. Nemo
kėjimas pasauline plotme su
siprasti, susikalbėti, protauti, 
sakė jis, gali pasaulį privesti 
prie pražūtingesnės katastro
fos už šiandieninę.

visą Tarybų Sąjungą.
Galimas daiktas, kad tie pa

tys lietuviškieji kr^i^kai (pa^ 
našiai), kaip kadaise tautinin
kai, skelbs, būk jie atstovauja 
visus Brook lyno lietuvius, bet 
tai bus jų eilinis melas: di
džiausias Brooklyn© lietuvių 
kliubas ir kitos didžiosios 
draugijos bei organizacijos ten 
savo atstovų neturės.

Kliube socijal-trockistai bu
vo suruošę kačių koncertą: 
triukšmą, bet tuomi jie save 
pasistatė darnesniais negu iki 
šiol apie juos kas manė.

Beje, susirinkime nutarta 
paaukoti $25.00 Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Narys.

Advokatai Ves Popieros 
Vajų Savo Raštinėse

Visame mieste vedant po
pieros vajų, 20,000. miesto ad
vokatų irgi gal pradėsią abla- 
vą savo raštinėse, jieškant ga
limų išmesti senų dokumentų 
ir laiškų. Vienas iš jų pada
ręs tokį išbandymą ir per sa
vaitę savo raštinėje išrankio
jęs 1,000 svarų popieros ir dar 
turįs| pakankamai darbo kitai 
tokiai savaitei.

Paul Keim ir Lucille Fla
herty, 25 ir 23 m., nevedus 
pora, kartu nusinuodiję savo 
kambaryje, 74 W. 69th St., 
New Yorke.

Keturi pardavinėję svogū
nus virš lubinėmis kainomis 
nuteisti po dieną kalėti ir pa- 
simokėti nuo $100 iki $350 
pabaudos.

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-spindullų, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas -— 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2. 
t

DR. ZINS ■ - ->
110 East IGtli St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M»- 2 P. M.

Pirmadienis, Gegužės 8, 1944

Mažytė Mergina Padėjo 
Sugauti Plėšiką

Trini Sarmiento, American 
Airlines sekretorė, grįždama 
iš darbo po pusiaunakčio pa
jutus, kad kas nors ją seka, 
bet pagalvojus ir nusprendus, 
kad nesą priežasties ją sekti.

Jai prieinant 1st Avė. ir 
50th St., New Yorke, tas ne
pažįstamas visai prisiartinęs, 
stvėręs viena ranka jai už kak
lo, o kita už piniginės. Trini, 
kuri sveria tik 90 svarų, užsi
spyrė piniginės neatiduoti. Pa
galiau, jis piniginę vistiek iš
veržęs ir leidęsis bėgti, o ji 
spiegdama vytis. Ją išgirdo 
policija ir pamatė vyriškį įbė
gant į bildingą, 385 E. 51st 
St., ir nusiviję ant stogo pa
gavo su visa pinigine.

Pagautasis, James Lewis, 5 
pėdų 8 colių aukščio ir 140 
svarų svorio vyrukas, teisme 
liūdnai pripažino, kad grobs
tymas piniginių iš moterų jam 
pasirodęs ne taip lengvas bū
das pasipinigauti, kaip tūli 
jam pasakodavę. Jis sakėsi, 
kad šis buvęs jo pirmas ban
dymas pasipinigauti ir kad jis 
esąs tik 15 metų amžiaus. Jei
gu tyrinėjant bus atrasta jis 
iš tikro esant 15 metų, jį per
duos vaikų teismui.

PIRKITE KARO BONUS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
•teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: ! ^te 
į 1—8 vakar

Penktadieniais uždaryta

T

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker




