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Kai buvo pranešta, kad pre
zidentas Rooseveltas vyksta 
atostogų, tūli mandragalviai 
skelbė, būk jis ne poilsiui iš 
Washingtono išvažiuoja, bet
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važiuojąs “su kuo nors susi
tikti, konferuoti.“

Dabar jau visiems žinoma, 
kad prezidentas išvyko pasil
sėti ir sveikatą sustiprinti. Jis 
sugrįžo kur kas sveikesnis, 
tvirtesnis, gajesnis. Amerikos 
ir pasaulio žmonės tuo džiau
giasi.

Prieš prezidentą Rooseveltą 
šiandien stovi herkuliški dar
bai. Jis turi rūpintis tiek na
miniais reikalais, tiek karo 
vedimu, karo, kuris šiemet pa
sieks aukščiausio čiukuro.

Be to visko, šiemet prezi
dentinių rinkimų metai. Vis 
daugiau ir daugiau žmonių 
reikalauja, kad prezidentas 
Rooseveltas kandidatuotų dar 
ketveriems metams. Neužilgo 
jis turės ir tą klausimą galu
tinai išspręsti: kandidatuos jis 
ar ne?

Chicagos kunigų Draugas 
išvadina Laisvę “šlamštu.“

Kodėl?
Todėl, kad Laisvė “pasi

genda Orlemanskių lietuvių 
kunigų tarpe.“

Koliotis kunigų Draugas, ži
noma, moka. Mes galėtume at
sakyti tuo patim, būtent, kad 
kunigų Draugas šlamštas. Bet 
ar tuo klausimas bus išrištas? 
Ne!

Užuot “šlamštuotis,“ kunigų 
laikraštis, mūsų nuomone, tu
rėtų žmoniškai ir kultūriškai 
Laisvės iškeltąjį klausimą gvil
denti. Kolionėmis juk niekas 
niekur naudingo nepadarė ir 
nepadarys.

Mūsų editoriale buvo kelia
mi šie klausimai: Ar ne lai
kas lietuviams kunigams ir 
pasauliškiams jau dabar rim
tai susidėmėti ryšių užmezgi
mu su tarybine Lietuva, su jo
sios vyriausybe?

Ar ne laikas mesti šalin tą 
nerimtą boikotą, kurį lietuvių 
katalikų vadai paskelbė Lietu
vos žmonėms po to, kai jie 
pradėjo gyventi naujuoju, ta
rybiniu gyvenimu?

Kodėl tūli lietuviai katalikų 
kunigai bei pasauliškiai nega
lėtų pasekti lenkų kun. Stanis
lovo Orlemajiskio žygio pavyz
džiu?

Anksčiau ar vėliau tas rei
kės padaryti. Kodėl ne tuo
jau?

Kiekvienas padorus katali
kas, perskaitęs mūsų editoria- 
lą, be abejo, sutiks su mumis.

Nelaimė su dauguma lietu
vių katalikų vadų yra ta, kad 
jie pernelyg aklai seka Grigai
čio vadovybę — Grigaičio, ku
ris Tarybų Sąjungos atžvilgiu 
yra politiniai nusišpicavęs la
biau, negu bet kokis kitas po
litikierius.

Bet Grigaitis gali nusišpi- 
cuoti, — neišmintinga, neap
dairi politinė jo elgsena jam 
nieko nekaštuos. Plikis pešty
nių nesibijo.

Kitaip su katalikų vadais. 
Pas juos yra žmonių ir tie 
žmonės vistik protauja, mąs
to. Ilgainiui jie pradės veikti 
“per vadų galvas.“ Katalikų 
masėms bus svarbu palaikyti 
glaudžius santykius su tarybi-
nėję Lietuvos respublikoje gy
venančiais jų broliais ir sesu
tėmis. .

Galimas daiktas, kad kata
likų vadams Amerikoje nepa
tinka tarybinė santvarka Lie
tuvoje. Bet Lietuvos žmonės, 
matyt, mano kitaip. Su jais tu
rime skaitytis.

L. Pruseika Vilnyj rašo:
“Neteko pastebėti, kad nors 

vienas lietuvis kunigas būtų 
pasmerkęs Charlį Coughliną,

4,500 AMERIKOS LĖKTUVŲ PER DIENA PUOLĖ NACIUS
---------------------------------------- H------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Amerikiečiai per 24 Valand. 
Nušovė 119 Nacių Lėktuvų, 

O Savo Nustojo 54-rių
London, geg. |9. — Antra

dienio rytą vėl 2,000 ameri
kinių lėktuvų bombardavo 
ir apšaudė įvairius karinius 
vokiečių taikinius šiaurinė
je Franci jo j e, Belgijoje, Ho- 
landijoje ir Luxembourge. 
Negrįžo 10 Amerikos lėktu
vų.

Pirmadienį p u s penkto 
tūkstančio Amerikos bom- 
banešių ir lėktuvų kovotojų 
puolė Berlyną, Braunšvei- 
gą, orlaivių pramonės mies
tą į vakarus nuo Berlyno, 
vokiečių tvirtovių ruožą 
šiaurinėje Francijoj ir įvai
rius karinius pastatus Bel
gijoje ir Holandijoje. Vien 
atakoje prieš Berlyną daly
vavo 1,000 bombanešių ir 
1.000 lengvųjų lėktuvų. Šiuo

Lewis Plūsta D. Federaciją už 
Nepriėmimą Mainierių Unijos 

vadai.
Be to, Lewis yra atviras 

priešas karinių prez. Roo- 
sevelto pastangų ir Ameri
kos bendradarbiavimo su 
Jungtinėmis Tautomis prieš 
fašistų Ašį. Darbo Federa
cijos vadovybės dauguma 
taip pat negalėjo sutikti su 
tokia Lewiso politiką.

Sunaikinta Jau 115 Hit
lerininkų Laivų Ties

Sevastopoliu
Washington. — Maskvos 

radijas pranešė apie seka
mus naujus nuostolius pa
darytus hitlerininkams Juo
dojoje Jūroje ir į vakarus 
nuo Sevastopolio:

Sovietų lakūnai geg. 6 
dienos laiku bombomis nu
skandino 4 priešų transpor
to laivus, viso apie 10,000 
tonų įtalpos, vieną karinės 
sargybos laivuką ir 7 dide
les motorines valtis. (Tokia 
•valčia gali plaukt 200 iki 
300 kareivių.)

Taigi nuo balandžio 12 i- 
ki gegužės 6 d. sovietinės 
jėgos nuskandino Juodojoj 
Jūroj 115 fašistų laivų, tarp 
kurių buvo 43 transporto 
laivai, turėjusieji 105,000 
tonų įtalpos. Be to, buvo 
sužalota 17 hitlerininkų 
transporto laivų. Su nu
skandintais laivais žuvo 
daug vokiečių ir rumunų, 
bėgusių iš Sevastopolio.

Washington.— Jungtinės 
Mainierių Unijos bosas-pir- 
mininkas John L. Lewis pa
rašė piktą laišką Williamui 
Greenui, Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkui, 
plūsdamas Federacijos va
dus, kad jie nepriima Mai
nierių Unijos atgal į Dar
bo Federaciją.

Lewis pernai gegužės mė
nesį įteikė Federacijai apli
kaciją dėlei Mainierių Uni
jos priėmimo į ją. Bet Fe
deracijos Vykdomoji Tary
ba ir paskutiniame savo 
posėdyje, praeitą savaitę, 
nedavė Lewisui atsakymo, 
ar priims jo organizaciją ar 
ųe. .

Įširdęs dėl to, Lewis, da
bar savo laiške apšaukė Fe
deracijos vadovybę “Roose- 
velto valdžios vergais ir pa
stumdėliais, veidmainiais, 
doriniais supuvėliais, intri
gantais, politikieriais ir 
darbininkų vienybės prie
šais.” Atsiimdamas aplika
ciją, Lewis pareikalavo, kad 
Federacija tuojau sugrą
žintų jam $60,000 čekį, kurį 
jis buvo davęs Federacijai 
kaipo unijines mainierių 
duokles metams.

Lewis reikalavo sau pla
čios savivaldybės (sauva- 
’ios) Mainierių Unijoj po 
to, kai ji būtų priimta į 
Darbo Federaciją. Savo 
kontrolėje jis norėjo palai
kyti ir chemikalų darbinin
kų unijinę organizaciją. Su 
tuom nesutiko Federacijos

HITLERININKAI IŠŽUDĖ VIRŠ 2,000,000 CIVILIŲ SOVIETINIŲ PILIEČIŲ 
0

Maskva. — Sovietų darbo 
unijų laikraštis Karas ir 
Darbininkų Klasė kritikuo-

nei jo artimiausią sėbrą kun. 
Curran (Brooklyne). Su Cur- 
ran’u lietuviai klerikalai prie 
vieno bliūdo.

“Lietuviai kunigai dedasi su 
ultra reakcininkais.

• “Ką jie sėja, tą ir pjaus.“ , 

žygiu buvo numesta Berly
nan kokie 2,000 tonu bom- 
bu.

Naciai ore įtūžusiai prie
šinosi ir dažnai savižudiš
kai, tiesiog savo lėktuvais 
stengėsi sudaužyt ameriki
nius lėktuvus, nors toks žy
gis reiškė žuvimą ir pačiam 
vokiečių lėktuvui su visais 
jo lakūnais.

Visuose oro mūšiuose a- 
merikiečiai sunaikino 119 
nacių lėktuvų, o savo nete
ko 41 bombanešio ir 13 len
gvųjų lėktuvų.

Belgijoj ir Francijoj A- 
merikos lakūnai ypač bom
bardavo geležinkelius, lėk
tuvų aikštes ir tiesioginiai- 
karinius įrengimus.

ja Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus Komiteto atsišau
kimą, kuris sako, jog karo 
belaisviai neturėtų būti tei
siami.

Tas laikraštis nurodo, jog 
vokiečiai išžudė daugiau 
kaip 2,000,000 civilių sovie
tinių piliečių, ir pareiškia: 
“Dvikojis gyvulys, kuris 
mėto kūdikius į ugnį, nėra

Lietuvos Partizanai 
Gauna Amerikiečių
Siųstas Dovanas

Vakarykščiame Laisves 
numeryje per klaidą buvo 
praleista iš prezid. Justo 
Paleckio telegramos žodis 
“partizanams”, kurie Lietu
voje taip pat gauna Ameri
kos lietuvių siunčiamų do
vanų.

Telegrama sako:
“Second shipment distri

buted among Lithuanian 
children, soldiers, partisans 
and evacuees,” tai yra — 
Antrasis dovanų siuntinys 
jau paskirstytas lietuvių 
vaikams, kareiviams, (Lie
tuvos), partizanams ir eva
kuotiems (iš Lietuvos) žmo
nėms.”

Demokratų Vadas Pa
smerkia Dewey, Kaipo 

Sovietų Priešą
New York. — Demokra

tų partijos nacionalis pir
mininkas Robertas E. Han- 
negan smerkė prieš-sovieti- 
nes kalbas republįkoųo N. 
Y. valstijos gubernatoriaus 
Thomo Dewey. — O Dewey 
dabar laikomas žymiausiu 
republįkonų kandidatu į 
prezidentus.

Kalbėdamas Jeffersono 
dienos pokily j e Commodore 
viešbutyje, demokratų pir
mininkas Hannegan aštriai 
pašiepė Dewey, kad šis pa
starojoj savo kalboj jau ne
va stojo už pokarinį ben
dradarbiavimą ne tik su 
Anglija, bet ir su Sov. Są
junga. Bet Dewey dabar taip 
kalbėjo tik todėl, kad rinki
mai artinasi (o Amerikos 
piliečiai pritaria bendradar
biavimui su Sovietais), kaip 
pastebėjo Hannegan.

Jis priminė, jog Dewey 
1940 m. viešai smerkė Roo
se velto valdžią už tai, kad ji 
pripažino Sovietus; Dewey 
tada sakė: “Žymusis ir ne
laimingiausias jos iškrypi
mas tai tas, kad Naujoji 
Dalyba pripažino Sovietų 
Rusiją.”

Demokratų vadas Hanne
gan privedė ir kitas iš
traukas iš Dewey kalbos, 
kur jis atakavo Roosevelto 
vyriausybę už “partnerys
tę” su Sovietų Sąjunga.

Negana to. Dewey andai 
už^ipuldinėjo Rooseveltą, 
kad Rooseveltas reikalavo 
pastatyt 50,000 karinių lėk
tuvų ir lavint vyrus veikti 
jais.

karo belaisvis, bet bandi
tas.” '

VIEN ROVNO SRITYJE 
NACIAI NUGALABINO 

102,000
London. — Nepaprasta 

Sovietų komisija tyrinėt vo
kiečių žiaurumams paskelbė 
dokumentalį raportų, kuris 
parodo, jog vien tik Royno

Sovietai Sudaužė Svarbiausią Tvirtovišką 
Vokiečių Liniją Aplink Sevastopolį;
Šturmuoja Priešus Priemiesčiuose

London, geg. 9. — Sovie
tų kovūnai sutriuškino 
svarbiausią tvirtovišką na
cių apsigynimo liniją aplink 
didį Sevastopolio uostą, pie
tiniai - vakariniame Krymo 
pussalio kampe, ir dabar a- 
takuoja priešus prie pat Se
vastopolio miesto.

Pradedant nuo sekmadie
nio ryto, šimtai Sovietų ka- 
nuolių ir lėktuvų pleškino 
geležiniai - cementinius vo
kiečių fortus ir drūčiausias 
jų kalnų pozicijas visoje 20 
mylių linijoje apie tą mies
tą; paskui pėstininkai štur
mavo hitlerininkus. Taip 
Raudonosios Armijos kariai 
sulaužė nacių pasipriešini
mus ir nubloškė juos iki ke
turių mylių atgal šiaurinia-

Sovietai Užtikrina Pilną Laisvę 
Atvaduotom Cechų Žemėm

London. — Čechoslovaki- 
jos valdžia Londone per sa
vo užsienių reikalų minis
terį dr. Hubertą • Ripką pa
sirašė sutartį su Sovietų 
Sąjunga per Sovietų amba
sadorių tai valdžiai, Vikto- 
ra L. Lebedievą.

Sutartis pripažįsta Sovie
tų (talkininkų) komandai 
vyriausią galią tuose ruo
žuose, kur vedama karas 
prieš vokiečius, bet atva
duotose nuo priešų vietose 
perveda visą valdžią Če- 
choslovakijos vyriausybei.

Atvaduoti plotai valdysis 
tik pagal čechoslovakų įsta
tymus, atsteigs ginkluotas 
savo jėgas ir bendradar
biaus su vyriausiu Sovietų 
(talkininkų) komandierium 
kovoj prieš vokiečius.

Visi nariai Sovietų (talki
ninkų) jėgų Čechoslovakijoj 
teisiniai priklausys nuo vy
riausiojo komandieriaus, o 
visi čechoslovakų ginkluotų 
jėgų nariai teisiniai priklau
sys nuo čechoslovakų vy
riausybės. Jeigu kils kokie 
abejojimai, tai jie bus iš
spręsti per abipusišką susi
tarimą tarp Sovietų (talki

ojeigų politika tų, kurie 
išstoja prieš Rooseveltą bū
tų gyvenime pravesta, tai 
įstatytų šį mūsų kraštą į 
pavojų ne tiktai kare, bet 
ir taikos metu,” užreiškė 
demokratų partijos visaša- 
liškas pirmininkas Hanne
gan.

srityje, Vakarų Ukrainoje, 
naciai išžudė 102,000 civilių 
gyventojų.

Vienas iš liudijusių komi
sijai sakė:

“Aš dažnai mačiau, kaip 
buvo žudomi Ukrainai, ru
sai, lenkai ir žydai Sovietų 
piliečiai. Vokiečiai juos pa
prastai atgabendavo į mir
ties vietų, priversdavo išsi- 

me, rytiniame ir pietiniame 
Sevastopolio šonuose.

Užimdami Inkerman mie
stelį, raudonarmiečiai pa
siekė rytinį galą Sevastopo
lio Įlankos ir atkirto vokie
čius ir rumunus tame kam
pe nuo suėjimo su dauguma 
hitlerininkų pačiame Sevas
topolyje ir apylinkėje į pie
tų vakarus. Ta įlanka yra 
jūros ruožas keturių mylių 
ilgio ir 930 jardų iki trijų 
ketvirtadalių mylios pločio.

Sovietai atėmė iš priešų 
bent tuziną strateginių 
punktų, tame skaičiuje ir 
geležinkelio stotį Menkenzi- 
jev, už ketverto mylių į 
šiaurius nuo Sevastopolio.

ninku) vyriausio komandie
riaus ir Čechoslovakijos val
džios delegato.

Kita, specialė sutartis bus 
padaryta finansiniais reika
lais, surištais su Sovietų 
(talkininkų) kariuomenės į- 
žengimu į Čechoslovakijos 
žemę.
PAVYZDINĖ SUTARTIS
Kariniai - politine sutar

tis buvo suplanuota pačios 
čechoslovakų valdžios. So
vietų vyriausybe priėmė be 
jokių pakeitimų čechoslova
kų tekstą šiai sutarčiai. Ją 
užgyre ir Anglija ir Jungti
nes Valstijos, kaip sake 
Čechoslovakijos užsieninis 
ministeris Ripka per Angli
jos radiją.

Jis kartu pareiškė:
“Ši sutartis tai dar pir

mas tos rūšies tarptautinis 
dokumentas, kurį pasirašė 
priešų užimta valstybe su 
didžiu talkininku. Tai su
tartis, kuri gerbia nepanai
kinamąsias respublikos tei
ses ir užtikrina aukščiausią 
galią čechoslovakijos įsta
tymams atvaduotuose plo
tuose.”

Geg. 9 d. Amerikos lakū
nai vėl bombardavo Vokie
tiją ir jos užimtus kraštus 
Vakarų Europoj.

---------------- sios jų pozicijos ir 27 for-
Talkininkų lėktuvai jau tai. Tapo suimta daug hit- 

25 dienas paeiliui daugme- lerininkų ir pagrobta dide- 
niškai atakavo hitlerinių- Ii kiekiai karinių jų reik- 
kus. į menų.”

kast sau duobes, nusirengt 
ir kniupščiais sugult į duo
bes. Tada vokiečiai iš auto
matinių šautuvų šaudydavo 
jiem į galvas. Paskui vokie
čiai ant anų lavonų sugul
dydavo kitų žmonių sluoks
nį ir nužudydavo. Kitus jie 
nuodydavo trekuose.”

Tyrinėjimo komisija tik
tai dviejose vietose atkasė

Oficialis Sovietų prane
šimas sako:

“Mūsų kariuomenė, su pa
rama sukauptų smūgių iš 
oro ir galingos kanuolių 
ugnies, gegužės 7 d. pradė
jo šturmuot stipriai aptvir- 
tintas pozicijas vokiečių fa
šistų, ginančių Sevastopolį.

“Per dvi dienas įtūžusių 
mūšių sovietinė kariuomenė 
sulaužė hitlerininkų pasi
priešinimus visoje svar
biausioje jų apsigynimo li
nijoje, turinčioje sudėtingą 
sistemą aptvirtinimų, pa
statytų iš geležies ir ce
mento.

“Mūsų kariuomenė pra
siveržė iki šešįų kilometrų 
pirmyn ir užėmė sekamus 
galingus vokiečių apsigyni
mo punktus: Liubimovką, 
geležinkelio stotį Mekenzi- 
jevy G orgy, du Inkermano 
švyturių pastatus, Gaitani, 
Inkermaną, Sapun kalną, 
Karany ir Kajabaš kalną ir 
kt. Dabar sovietinė kariuo
menė puola priešus arti
miausiose paties Sevastopo
lio miesto apylinkėse.

“Per žiaurias kautynes 
mūsų kariuomenė pralaužė 
visą svarbiausią priešų ap- 
sitvirtinimų ruožą aplink 
Sevastopolį.

Galingi Apsitvirtinimai
“Toje priešų linijoje buvo 

labai daug plieninių ir ce
mentinių šaudymo pozicijų 
ir fortų kalnuose ir kalvo
se. Visi tie geriausi apsigy
nimo pastatai buvo apsau
goti plačiai išvystyta siste
ma apkasų su spygliuotų 
vielų užtvarais ir pakastų 
minų laukais.

“Vokiečiai metė į kontr
atakas savo pėstininkus, 
tankus ir motorines kanuo- 
les. Prieš žygiuojančią pir
myn sovietinę kariuomenę 
jie veikė visais ugnies pa
būklais, kokius tik turėjo.

“Sovietų kovūnai, tačiau 
sudavė tokį svaiginantį 
smūgį priešams, kad hitle
rininkai, kentėdami didžius 
nuostolius, apleido poziciją 

’po pozicijos.
“Vien tik Sapun kalno 

sklype buvo užmušta dau
giau kaip 4,000 priešų ir 
susprogdinta 36 šaudomo-

81,500 nužudytų žmonių la
vonų. Ženklai rodo, jog dau
gelis jų buvo žiauriai kan
kinami pirm nužudymo.

Ta komisija įvardijo , se
kamus kaltininkus: hitleri
nę Vokietiją; jos ministerį 
Rosenbergą, nacių komisa
rą Kochą, generalį jų komi
sarą Schene ir jo padėjėją 
Schweigeri.
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Naciai Belaisviai Jungtinėse 
V aisti jose

Šiuo tarpu Jungtinėse Valstijose, kaip 
skelbia karo departmentas, yra iš viso 
183,618 karo belaisvių. Jie paskaidyti po 
Jungtines Valstijas ir, žinoma, laikomi 
belaisvių stovyklose. Tautybėmis šitie 
karo belaisviai dalinasi šitaip:

133,135 vokiečių.
50,136 italų.
347 japonų.
Taigi nemažas belaisvių skaičius. Žy

mėtina tas, kad vokiečių net 133,135! 
Tai vis belaisviai, suimti Afrikoje ir Ita
lijoje.

Iki šiol mūsų karo departmentas link 
karo belaisvių laikėsi, sakytume, keisto 
nusistatymo. Jiems buvo leidžiama sto
vyklose palaikyti savotišką režimą, skai
tyti pro-naciškus laikraščius, varyti pro- 
nacišką propagandą. Kodėl? Todėl, gir
di, kad Hitleris nepradėtų kišti nacių 
propagandos mūsų kariams, patekusiems 
vokiečių nelaisvėn.

Vadinasi, mes nebandėme šviesti, de- 
mbkratinti vokiečių belaisvių, bijodami, 
kad Hitleris nebandytų tamsinti, nacinti 
riiusų karių, esančių vokiečių nelaisvėj. 
Bet mes pamirštame tą faktą, kad Hitle
ris jei ir labai norėtų, negalėtų mūsų ka- 
rfif “sunacinti.” Kas gi, būdamas sveiko 
šėnsb, išsiauklėjęs demokratinėje visuo
menėje, šiandien galėtų pasiduoti nacių 
propagandai, jų “apšvietai”? Tik jau ne 
mūsų vyrai.

Tuo pačiu sykiu, jes mes prade tumėm 
rimtai šviesti vokiečius belaisvius, tai 
daug jiems pasitarnautume: busimoj de
mokratinėje Vokietijoje' jie galėtų būti 
naudingi piliečiai.

Pastaruoju laiku, beje, girdėjome, kad 
mūsų karo departmentas, kurio žinioje 
karo belaisviai laikomi, jau imasi prie
monių karo belaisviams šviesti.

Puiku!

“Baltic Review” Nd. 2-ras

Reakcinė Lenkų V didžia Londone 
Organiztioja Lenktis Prieš

Rooseveltą!
Dienraštis PM, išeidiHėjąs New Y’orko 

ihieste, praeitą sekmadienį išspaūsdinp 
ilgoką straipsnį (autorius Victor H. 
Bernstein), kuriame parodoma, kaip len
kai reakcininkai bahdo, kaip anglai ba
ko, ‘blackmailinti” prezidentą Roosevel
tą. Straipsnis įdomus ir jis parodo reak
cininkų siekimus.

Jų, reakcininkų, tikslas, grąsinti pre
zidentui Rooseveltui, kad, jei jis patai
kausiąs Tarybų Sąjungai, jei jis nieko 
nesakysiąs prieš grąžinimą Vakarų Uk
rainos — Ukrainai, Vakarų Baltarusijos 
— Baltarusijai, Vilnijos — Lietuvai, tai, 
girdi, šeši milijonai lenkų lapkričio mė
nesį nebalsuosią už jį!

Lenkų dienraštis, išeidinėjąs Detroite, 
“Dziennik Polski” yra pasisakęs, būk 
10,000,000 balsų, kuriuos sudarą lenkai, 
lietuviai, estai, latviai ir suomiai, būsią 
“nukreipti prieš administraciją, kuri par
davė Europos tautas Sovietų Rusijai”!

Kas tą lenkų reakcinį laikraštį įgalio
jo kalbėti kitų tautinių grupių (pav. lie
tuvių) vardu, mes nežinome. Mums at
rodo, kad tas laikraštis rašo išgalvotus 
dalykus, nieko bendro su tikrove netu
rinčius.

Atvirai galime tiems ponams pasakyti: 
joki reakcininkų plepalai lietuvių (b tas 
pats ir su kitomis tautinėmis grupėmis) 
balsų nuo prezidento Roosevelto neati
trauks. Praeitų metų gruodžio men. New 
Yorke įvykusis Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas, kuriame buvo atstovauta 
arti 100,000 organizuotų lietuvių, vien
balsiai pasisakė už prezidentą Roosevėl- 
tą. Šiandien, galime drąsiai sakyti, mil
žiniška amerikiečių lietuvių dauguma 
stovi su Rooseveltu!

Bet tik tuo lenkai ponai nesitenkina.
Jie leidžia literatūrą, brošiūras, kurio

se šlykščiai puolamd Tarybų Sąjunga.
Anti-sovietinės literatūros leidimą, 

kaip ir visokių anti-rooseveltinių provo
kacijų leidimą finansuoja lenkų valdžia 
Londone!

PM pastebi, kad mūsų krašto teisin- 
„ gurno departmentas jau pradėjo tą žalin

gą lenkų reakcininkų veiklą tyrinėti ir 
jau surado siūlo galą, vedantį tiesiai į 
lenkų valdžią Londone.

Mūsų nuomone, teisingumo depart
mentas turėtų juo greičiau imti už apy
kaklės tuos ponus, kurie kiša savo na
gus ten, kur nereikia. Lenkai reakcinin
kai atstovauja lenkų - amerikieęių vi
suomenę tiek, kiek lenkų valdžia Londo
ne atstovauja Lenkijos liaudį. Lenkai- 
amerikiečiai puikiai supranta prezidento 
Roosevelto nuopelnus, atliktus Amerikos 
Žmonėms, ir jie už Rboseveltą balsuos, 
jei tik jis sutiks kandidatuoti.

Naminis Frontas CLEVELAND!) ŽINIOS

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos bend
ro Baltic American Informacijos Komi
teto biuletino No. 2-ras, “Baltic Re
view”. Kaip pirmajame, taip ir antra
jame biuletino numeryj telpa apščiai me
džiagos apie tai, kas darosi keturiose Pa- 
balčio kraštų tautinėse grupėse Ameri
koje.

“Baltic Review” kelia aikštėn prona- 
ciŠką gaivalų darbūs, taipgi parodo, ką 
veikia demokratinės grupės, kovojan

čios su pro-naciais.
“Maltic Review”, aiškti. taikomas ang- 

liskajai visuomenei, spaudai, radijo ko- 
ihėntatoriams, žinių analizuotojams ir 
šiaip visokiems žyniesriiems asmenims.

Norį “Baltic Review” gauti, tesikrei- 
pįą į leidėjus, rašydami: “P. O. Box 47, 
Sta. C, New York City, N, Y.
kjBiuletiną redaguoja Ina Wood.

Žodžiai ir Darbai
Liaudies Balsas (geg. 5 d.) rašo:
“Kanados lietuvių smetonininkų sąsiu

vinio teigimas, kad niekas neremia Lie
tuvos ir jos žmonių, išskyrus juos, yra 
biauri politinė žulikystė. Toks savinima- 
sis kitų darbo yra galinias tik tokiems, 
kurie neteko visokio padorumo.

“Ką gi smėtonininkai ūtlikd dėl Lietu
vos? Ką jie atliko dėl jos žmonių? 
Apart seilejimosi prieš Lietuvos valdžią, 
kurią patys žmonės išsirinko, apart 
drabstymo purvb ant tų, kurie guldo sa
vo galvas kovodami už Lietuvos atvada
vimą, ir apart kurstymo žmonių prieš 
Sovietų Sąjungą, kūrios jėgos yra Lietu
vos išlaisvinimo pamatas, sihetbnininkai 
neturi nieko. Iškaulyti iš žmonių centai 
nuėjo į Berlyną, lietuviškieriis Hitlerio 
bernams, arba sihetoniriinkams Londone 
ir kitur. .

“Taip vadinami komiinistai ir neparti
niai, kurie sudaro 95 nuošimčius visŪs 
Kanados lietuvių, pasiuntė lietuviams 
kovotojams ąmbulansą už $4?000. Be to, 
bhvo suaukota ir pasiųsta Sovietų Sąjdri- 
goj esantiems lietuviams kariams ir jų 
vaikučiams paramos už kelis tūkstančiūs 
dolerių. O kiek drabužių surinkta ir pa
siųsta į Sovietų Sąjungą, kur lygiai šel
piami ir lietuviai?

“Taip meluoti, savintis kitų darbus; 
gali tiktai fašistai,;pas kuriuos hebeha 
jdkib paddrūmo. Bet tokia žulikystė ple
ko nepadės. Lietuvos žjnonėš siižihbs, kas 
jud| rėmė ir reriiia ir kds kenkė ( jiems ir 
kenkia dabar. Su nielh toli nėhuVažiiib- 
ti.” . ■ ' - .

Šeimininkės Turi Laukti Tikro 
Popierinių Maišelių Trukumo

Karo Pro’dūkcijos įstaiga 
praneša, kad popiermalkių da
lis, skiriama popierinių maiše
lių gaminimui, rodo, kad deta- 
liniam ir urminiam vartojimui 
antrajam metų bertainiui mai
šelių išteklius buš mažesnis 
negu trečdalis prieškarinių iš
teklių.

Howard Coonley, WPB Kon
servavimo skyriaus direkto
rius, pareiškė, kad: “Papras
tai sakant, esamieji paskirsty
mai reiškia, kad vienas naujas 
maišelis ar vyniojimo popiera 
turi atstoti tris ar keturis var
totus prieš tai, kada šis kraš
tas įstojo į karą.”
McNutt Numato Platesnį Inva

lidų Veteranų Naudojimą 
Paul V. McNutt, WM'C pir

mininkas, pareiškė, kad šio 
karo metu, atrodo, karo gamy
bos fabrikuose bus galima pa
naudoti daug didesnį procen
tą suinvalidintų šio karo, vete
ranų, negu praėjusio karo me
tu, kadangi karo gamybos fa
brikai vis daugiau ir daugiau 
samdo asmenis, turinčius fizi
nius trūkumus.

Paskutiniai tyrimai apie tu
rinčių fizinius trūkumus darbi
ninkų panaudojimą rodo, kad 
jų 1943 metais buvo pasamdy
ta maždaug septynis kartus 
daugiau, negu 1940 metais.

Mr. McNutt toliau tęsė, kad 
“Mes negalime ignoruoti to 
fakto, kad tūkstančiai iš fron
to sugrįžtančių vyrų bus pri- 
skaitomi prie turinčių fizinius 
trūkumus. Samdomųjų statisti
ka duoda mums vilčių, kad 
pramonės ir gamybos dabarti
nis nusistatymas link turinčių
jų fizinius trūkumus pasiliks 
toks pats ir pokariniam lai
kui.”
Naujieji Batų Kuponai Galios

Nuo Gegužės 1 Dienos
Orlaivių ženkleliai Nr. 2, 

Karo Racioiiavimo Trečiojoje 
Knygelėje, galės būti vartoja
mi pirkimui vienos poros batų 
pradedant nuo gegužės 1, 
1944, pareiškė Kainų Adminis
tracijos Įstaiga. Šitas ženkle
lis galios neribotai, lygiai, kaip 
ir orlaivių ženklelis Nr. 1, ku
ris dar tebegalioja.

Kaip anksčiau pranešta, 
ženklelis Nr. 18 iš Karo Racio- 
navimo Pirmos Knygelės, ku
ris galiojo vienos poros batų 
pirkimui nuo birželio 16, 1943, 
nustojo galiojęs balandžio 30 
dieną.

O1PA išleido smulkų praneši
mą apie batų mėnesinę gamy
bą ir vartojimą, iš kurio ma
toma, kad 1943 metais racio- 
nuotiį batų išdalinimas viršijo 
jų gamybą 53,000,000 poro
mis. Šis didžiulis eikvojimas 
inventorių atsargi! aiškiai ro
do, kodėl Buvo reikalinga su
mažinti batų racionavimą ci
viliams.
Reikia Daugiau Victory Daržų 

Ir Naminio Keriavinrio
Karo Informacijos įstaiga, 

pasiremdama Karo Maisto Ad
ministracijos ir Kainų Admi
nistracijos suteiktomis statis
tikomis, pateikė kelias priėžas- 
tiš, kodėl šiais metais bus rei
kalinga daugiau Victory daržų 
bei naminio konservavimo.

Pirmiausia, esant tiek daug 
vyrų užjūrių tarnybose, iš es
mės reikia daugiau konservuo
to maisto. Atsižvelgiant į tai, 
iš konservavimo fabrikų reika
laujama nuo 1944 metų gami- 
liių atidėti 56 procentus limos 
pupelių, 40 procentų kukurū
zų, 41 procentą pupelių. 56 
procentus tomatų ir 64 procen
tus toAiatų sunkos.

Pagal dabartinius apskai
čiavimus, tai reiškia, kad ci
viliai turi laukti gauti apie 20 
procentų mažiau vaisių ir 15 
procentų mažiau daržovių, ne
gu jie gavo iš 1943 metų iš
teklių.

Antra—su daugiau vyrų ir 
moterų kdro' pajėgose,' liko 
mažiau žnionių kdmercitiihfri 
daržovių ir vaišių konšervavį-

Kadangi vyriausybė sumaži
no taškų vertę kai kuriems 
konservuotiems vaisiams bei 
daržovėms, nereikia manyti, 
kad jų yra pakankamai ir dėl 
to nėra reikalo juos namuose 
konservuoti. Sumažinimas taš
kų vertės šaldytiems vaisiams 
bei daržovėms buvo reikalin
gas, kad padėti paliuosuoti 
sandėlius nuo laikino patalpų 
trūkumo. Papildoma sandėlių 
erdvė buvo reikalinga, kad 
patalpinus greičiau gendan
čius produktus.

OW1 kreipė visų dėmesį į 
prezidento balandžio 1 dienos 
kreipimąsi, raginant kiekvieną 
amerikietį, kuris tik gali, so
dinti Victory daržą. Kad pa
laikyti šeimos sveikatą gera
me stovyje, raginama sodinti 
daugiau žalių lapų daržovių, 
geltonųjų daržovių ir tomatų. 
1944 metų tikslas yra 22,000,- 
000 Victory daržų—2,000,000 
daugiau nei praėjusiais me
tais. Praėjusių metų 20,000,- 
000 victory daržų pagamino 
42 procentus visų Jungtinių 
Valstijų šviežių daržovių iš
teklių.

O.W.I.

IŠ OHIO KOMUNISTU SUVAŽIAVIMO
Ohio distrikto Komunistų 

Partijos suvažiavimas įvy
ko balandžio 30 d. Clevelan- 
do , m i es t o Auditorijos 
South B. Salėj. Delegatų 
dalyvavo suvirs 100. Broliš
kų delegatų buvo nuo unijų 
ir fraternalių organizacijų.

Arnold Johnson, sekreto
rius Ohio distrikto, išdavė 
gerą ‘ir turtingą raportą. 
Johnsono raporte atspindė
jo labai pasekminga pereitų 
metų darbuotė ir planai at
einančių metų darbuotei. 
Veiklumas žymiai pakilęs 
tarp visų narių ir grupių 
visuose miestuose. Kaip 
Clevelande, taip ir kituose 
didesniuose industriniuose 
miestuose, negrai ėmė pir
menybę naujų narių gavi
mo vajuje. Tautinėse gru
pėse kroatų, žydų, lenkų ir 
kitų, veikimas žymiai page
rėjęs. Moterų vis daugiau 
spiečiasi į demokratinį vei
kimą.

Naujų narių gavimo va
jaus metu, nuo gruodžio 
1943 iki kovo 1944, naujų 
narių gauta į Komunistų 
Partija, Ohio valstijoj, 1,- 
254. Pačiame Clevelande 
gauta 670 naujų narių. Ne
didelis miestas Toledo p’er- 
viršino savo kvotą su di
džiausiu nuošimčiu, gauda
mas 144 naujus narius ir už 
tai laimėjo Ohio vėliavą. 
Akrbnas, kitas mažas mies
tas, gavo 103 naujus narius. 
‘Daily Workerio” prenume
ratų gavimo vajui kyotos 
visoms grupėms buvę pa
skirtos gana aukštos, bet 
nariai ėmėsi to darbo taip 
nuoširdžiai, kad gavo 320 
prenumeratų daugiau, ne
gu buvo iš anksto numaty
ta. “Sunday Workerib” va
jus’ eina panašiu tempu.

Johnsonas savo kalboje 
pabrėžė, kad pakeitimas 
Komuhistų Partijos vardo 
ir veikimo taktikos, ką į- 
vyks Visuotinam Partijos 
Suvažiavime, prisitaikant 
prie Teherano kęnferenci- 
jos tarimų, nei kiek neatilo- 
lins nuo marksistinės teori
jos mokslo, Markso moky
mas bus vykdomas dar 
sparčiau.

Priimtos kėlios rezoliuci
jos už demokratinių spėkų 
vienybę ir kitais klausi
mais. Į Nacijonalį Suvažia
vimą išrinkta 11 delegatų ir 
11 alternatų. Prie tam, dat 
tapo išrihkta daug garbes 
delegatų, kurie važiuos sa-

Clevelando rusų ir cechų or
ganizacijos, balandžio 16 die
ną, turėjo puikų bendrą pa
rengimą paminėjimui tos pra
kilnios ir Svarbios sutarties pa
sirašymo jų šalių. (Observing 
the sighing of the Russian- 
Czech Pact.) Kalbėtojai buvo 
nuo rusų Eugene Kisselev (of 
New York Russian Consul Ge
neral of the USSR.) ir nuo če- 
choslovakų kalbėjo E. J. Haj- 
ny, vietinis konsulas.

Pirmininkavo tam vakarui 
rusų H. E. Lubeshkoff, nuo 
čechoslovakų Ludevit Kroh. 
Po prakalbų buvo dainų. Dai
navo: Rusų Choras ir cechų 
Choras. Abiejų tautų dainos 
buvo labai žavėjančios, publi
kai labai patiko ir nesigailėjo 
aplodismentų. Tūli buvo iššau
kiami antrą kartą padainuoti. 
Taipgi buvo rodoma judis 
“Janosik.”

To bendro parengimo įplau
kos skiriamos dėl Czech Bri
gade, kuri kaunasi šalę Rau
donosios Armijos prieš nacius 
ir dėl nuo karo nukentėjusių 
Čecholovakijos žmonių.

Parengimas įvyko Czech So
kol Hall, 4314 Clark Ave.

Reikia tiek pasakyti, kad 
abudu chorai nedideli, bet tu

vo lėšomis. Priimtas naujos 
konstitucijos projektas, ku
ris bus pasiūlytas Visuoti
nam Suvažiavimui. Konsti
tucijos projekte bus suma
žinta narių mokesčių kate
gorijos į dvi: į pirmą įeis 
namų moterys, bedarbiai, 
“sharecroperiai” ir panašūs, 
kurie mokės po 25 centus, o 
visi dirbantieji mokės apie 
po $1 į mėnesį. Tik, žinoma, 
tas visas pasiūlytos konsti
tucijos projektas bus taiso
mas Visuotinam Suvažiavi
me.

Šiais metais Komunistų 
Partija yra susidūrusi su 
didesniais darbais, negu 
bent kada pirmiau. Reikia 
paskleisti daug agitacijos 
už subendrinimą visų Ame
rikos žmonių greičiausiam 
karo baigimui, kad pastoti 
kelią visokiems karo truk
dytojams. Prie tam, šį metą 
išsivysto gana žiauri rinki
mų kampanija. Aršiausis 
fašistuojantis elementas iš 
republikonų kempės žūt-būt 
pasirengęs sumušti visas 
demokratines spėkas, o gal 
ir pačią demokratiją mūsų 
šalyj. Todėl ir čia Komu
nistų Partijai reikia daug 
darbo — daug literatūros 
reikės paskleisti, kad per
spėjęs demokratiją mylin
čius J. V. žmones, kokie tik
slai to fašistinio elemento 
ir ko jie siekia šiuose 
rinkimuose. To viso dėlei 
konvencija priėjo išvados, 
kad šį mėtą Komunistų 
Partijai bus labai didelės iš
laidos ir todėl nutarė su
kelti Ohio valstijoj $25;000 
ir sukelti tą sumą padalin
ta sekamai:

Clevelandui $14,000, 
Youngstownui $2,000, Akro- 
nui $1,700, Toledo $1,150, 
Coluhibūs $1,400, Cincin
nati 1,000, Cantori $1,000, 
Daytbnūi $600, Ohio Val
ley $600, Mansfield $350, 
Springfięld $200 ir Ports
mouth $100.

Baigiantis konvencijai, 
sveikino delegatus ir pasa
kė trumpą, bet reikšmingą 
prakalbėlę, Michigano K. P. 
sekretorius. Pat Todhey, 
kuris yra ir nahiu Naciona- 
lio Komiteto.

Šios Konvencijos komite
tas ir visos komisijos pasi
lieka galioj iki po Naciona- 
lio K. P. Suvažiavihio, ka
da vėl-įvyks Ohio korhunis- 
tų suvažiavimas birželio 3 
ir 4 diėhdmiš. J. N. S.

ri puikius ir garsius baldus. Jų 
tie skambanti balsai labai gi
liai įsmigo į klausytojų širdis. 
Nekuriems ir ašaros iš akių 
per skruostus riedėjo, o "ypa
tingai moterims ir motinoms, 
kurių sūnūs ir vyrai kariauja 
prieš nacių barbarizmą.

Tas veikaliukas “Janosik” 
buvo žingeidus ir labai pamo
kinantis. Apgailėtina, kad du 
svarbūs dalykai turėjo susidur
ti vienu kartu.- Vienam žmo
gui negalima abiejose vietose 
vienu sykiu būti. K. P. kuopa 
turėjo tuo pat laiku svarbų 
susirinkimą ir tas parengimas, 
bet nusprendžiau apleisti susi
rinkimą, o eiti į parengimą. 
Labai žingeidauju matyti ir 
svetimkalbių parengimus.

Mūsų Parengimai
Cleveland© pažangiųjų lie

tuvių parengimų padėtis da
rosi vis keblesnė ir keblesnė. 
Kol dar rengdavo vidumiestyj 
parengimus, tai ir mes West 
Side ir parmiečiai gyventojai 
galėdavome dalyvauti paren
gimuose. Bet dabar, kai nusi
kraustė į rytus, net ant 15810, 
tai mums West Side ir South- 
West gyventojams darosi vi
sai neparanku, o ypač dabar
tiniu laiku, kada gasas yra ra- 
cionuotas-aprubežiuotas. Nega
lima nieko daryti, kad tokios 
aplinkybės susidarė, turi būti 
ir taip gerai.

Nemalonūs Vaikų Darbai
Mūsų mieste pradėjo plėstis 

vaikų išdykystės. Tuomi susi
rūpino net jaunuolių prižiūrė
jimo įstaigos. Jie sako, kad 
nuo 8 metų iki 17 metų vaikai 
griebiasi už kriminališkų dar
bų, ypatingai rytinėje miesto 
dalyje.

Tūla, Mrs. Della Kahoun, 
4729 ^ayne Ave., skaičiusi pi
nigus phie lango ir vaikai nu
žiūrėję. Gavę kur nors revol
verį, įėjo į stubą ir atėmė iš 
jos $1,200, kuriuos buvo su
taupius dėl atmokėjimo namo 
skolos.

, Už savo neatsargumą D. 
Kahoun nfeteko sutaupų, o tie 
jaunuoliai įgaus dar prastesnį 
įprotį, pripras prie krimina- 
lysčių.

Visi pinigų skaitytojai turė
tų neskaitliuoti savo pinigus 
prie lango, nes nežinia, kas ta
ve seka.

Grupė vaikų susiorganizavo, 
nusipirko kokios tai rūgšties 
skysčio ir ėmė namų sienas 
teplioti. Pradedant nuo 3544 
E. UOth St. veik viso bloko 
stubų sienas ištepliojo.

Kitas atsitikimas. Policija 
raportavo, kad pagavę vaikus 
tarp 10 ir 13 metų amžiaus, 
kurie pavogė cigaretus iš Im
perial Drug Co., 12301 Impe
rial Ave. Policijai juos pavykę 
pagauti London, Ohio. Vaikai 
prisipažiftę prie kaltės ir aiš
kinosi, kad jie pėsti atėję į 
London, Ohio, ir atsinešę ciga
retus.

Tie vaikučiai pasakė polici
jai, kad jie atiminėjo pinigus 
iš vaikų, kurie eidavo motinų 
pasiųsti į krautuves parnešti 
reįkmenų. Prisakydavę nepa
sakyti jų pavardžių, o jei pa
sakys, tai grąsindavę kitą kar
tą juos sumušti. Girdi, jei juos 
policija sugrąžins į mokyklą’, 
tai jie sumušią mokytojus.

Taip pat policijos raporte 
pažymėta, kad nemažai užre- 
korduota automobilių vagys
čių.

Kalbami vaikai daugumoje 
iš pasiturinčių tėvų, o kiti ka
ro industrijų darbininkų vai
kai. Tie daviniai patys už sa
ve kalba, kaip pavojinga pa
likti vienus vaikus namuose. 
Kad to išvengus, turėtų būti 
įsteigta vaikų darželiai, kad 
juos prižiūrėtų suaugę žmones 
iki tėvai sugrįžta iš darbo.

O tie, kurie nuėjo per toli, 
turėtų būti paimti į pataisos 
namus. Kitaip susilauksime ne
laimės ir daug piktadarybių.

Nelaimių Skaičius Didėja
Ohio valstijos atsargumo ko

mitetas turėjo susirinkimą, ku
riame raportuota per to sky-

(Tįšik 5-tataliė pilė!.)
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir Jos did* 
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
Jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Laiškas Nuo Nepažįstamos 
Lietuvaitės iš Sovietų

PAAIŠKINIMAS:
Pradėjus Lietuvių Komi

tetui vajų už siuntimą pun
delių nuo karo pasitrauku
siems lietuviams j Sovietų 
Sąjungos gilumą, paruo
šiau pundelį mergytei, tarp 
8-10 metų. Pundelyje taip
gi įdėjau laišką, prašant, 
kad parašytų kiek apie sa
ve. Mano pundelis buvo pir
mutinis ir buvo išsiųstas su 
pirmuoju siuntiniu. Laiš
kas mane pasiekė tiktai ge
gužės mėn., šių metų. Ėmė 
gan daug laiko pakol laiš
kas pasiekė Amerikos kran
tus, bet skaitytojai matys, 
kaip giliai vertina mūs do
vanas Lietuvos žmonės.

K. Petrikienė.
JAUNUTĖS LIETUVAI

TĖS LAIŠKAS.
Gerbiamoji drg. Petrikiene, 

Pirmiausia leiskit Jums 
padėkoti už atsiųstą man 
dovaną. Aš Jums lab^i dė
koju, kad Jūs neužmirštat 
mūsų—laikinai atskirtų nuo 
savo tėvelių, broliukų ir se
sučių.

Aš, Novikaitė Zosė, esu 
iš Lietuvos, Panevėžio mie
sto. Paskutiniu laiku aš bu
vau nuvažiavus ilsėtis į 
Druskininkų pionierių sto
vyklą, o kuomet prasidėjo 
karas, tai mes evakavomės 
j gilų mūsų šalies užnuga
rį. Apie 2 metus aš buvau 
Udmurtijos ASSR lietuviš
kuose vaikų namuose, o vė
liau nuvažiavau į Kuibyše- 
vo miesto amatų mokyklą,

Laisvė—-Liberty, Lithuanian baily Trejas Puslapis

M

rašau

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

kad išmokti amato ir grį
žus į brangią tėviškę galė
čiau daugiau prisidėti prie 
atstatymo Tarybų Lietu
vos.

Sveikinu taip pat Jus su 
Naujais 1944 m. ir linkiu 
Jums geriausiojo pasiseki
mo Jūsų gyvenime.

Jums atminimui 
nedidelį eilėraštuką:

TĖVYNĖ.
Kaip skaisti saulė leidžias, 
Tyliam vakare,
Tada, miela tėvyne,
Mąstau apie tave.

Buvai skaisti, kaip žiedas, 
Kaip pasaka graži, 
Džiaugtais pasauliui, 
Kad laiminga esi.

Šiandien, brangi tėvyne,
Lyg rožė vinti,
Tavo laimę pražudė, 
Fašistai prakeikti.

Fašistai tenai siaučia
Iš visų jėgų,
Bet mes tave apginsim, 
Nesibijok tu jų.

Vėl tada, brangioji,
Lyg rožė žydėsi,
Džiaugsies savo laime, 
Kad laiminga esi.

Šitą eilėraštį aš pati
rašiau. Labai prašau Jūsų 
parašyti man laišką.

Su linkėjimais Jums, 
mokinė 18 šaltkalvių 
grupės Z. Navikaitė.

Mano antrašas:
CCCP

Kuibishevskaya obl. 
gor. Kuibishev,

Kooperativnaya R U N 7

pa-

ui.

Brangiausiai Iš Visų 
— Mūsų Motinai

išsireiškė gilų liū- 
meilę motinai savo 

nešiojanti duktė,

išėjo mobilizuoti liaudį į 
pergalę ant fašistinių 
žmogžudžių.

Amerikos lietuvių eilėse 
jhu turime tokių motinų 
nuo 1936 metų, kada mūs 
pirmiausis jaunimas išėjo 
mušti fašizmą Ispanijoj. 
Nuo Perlų Uosto tų moti
nų skaičius žymiai padau
gėjo. Mes turime motinų, 
kurios didvyriškai, meile 
žmonijai slopindamos savo 
skausmą, pasinėrusios dar
buose už pergalę, stojo kri
tusio sūnaus vieton atlikda- 
mos jų amžiuje ir sąlygose 
išgalimas pareigas už per-

dėsį ir 
širdyje 
p-lė Anna Jarvis, Philadel- 
phijoj, 1907 metais, kada 
jinai po metų gilaus ilgesio, 
savo motinos mirties meti
nėje sukaktyje, pasiūlė mū
sų krašte įsteigti dieną 
mūsų motinų pagarbai.

Tą mintį patvirtino ir 
Jungtinių Valstijų 63-čias 
Kongresas savo rezoliuci
joj, prezidento Wilsono už
gintoj gegužės 8-tą, 1914 
metais.

Ta pat mintis pakartoja
ma ir prezidento Roose vel
to kas metai paskelbiamo.) 
proklamacijoj, raginančioj 
pilietiją pagerbti motinas . x .....
minint Motinų Dieną antrą'kas motinas, visų kovotojų 
sekmadienį gegužės mene- Į motinas ir visas esamas ir 
šio.

— Kurias motinas? — 
klausia ne vienas jau nete
kęs savosios motinos.

— Kurias motinas? — 
klausia kiekvienas turįs 
mintyje visuomeniškus Mo
tinų Dienos minėjimus.

Šioje motinų didžiausio 
pasiaukojimo gadynėj, aiš
ku, greta savosios gimdyto
jos, kiekvienas atsimins ir 
pagerbs, mūsų krašto, mū
sų tautos didvyrių motinas, 
pradedant didvyriška Ame
rikos motina Sullivan,' kuri 
fašizmo užmestame demo
kratijoms kare atidavė vi
sus 5 sūnus, po to išleido 
vienintelę likusią dukterį 
kariškon tarnybon ir pati

Kaip mes galime geriau
sia pagerbti tas didvyriš-

būsimas motinas.
Geriausia pagarba, bran

giausiomis, 
amžinai 
dovanomis 
toms įstaigoms ir organiza
cijoms, įstojimas į tas or
ganizacijas, kurios darbuo
jasi pagreitinti pergalę ant 
fašizmo, suteikti pagalbą 
kare nukentėjusiems, at- 
steigti tokią taiką, tokį pa
saulį, kuriame daugiau ne
būtų leista įsigalėti paver
gimo ir kraujo trokštan
čioms gaujoms, 
niekad nebebūtų karų ir 
nebūtų ateities motinoms 
tų kęsmų, 
pergyventi 
motinoms.

tikriausiomis, 
išsilaikančiomis 

bus parama

kuriame

KB ■i

Visiems Moterų Kliubams ir 
LLD Kuopoms

Iš Brooklyno ir Apylinkės 
Mezgėjų Veikimo

hardt, J. Skirmont, M. Pane
lis, A. Daugėlienė, Braunienė, 
A. Vaiginis, Dobilienė, K. Su- 
kockiutė, N. Kaulinis, Walmus, 
Joe Rinkevičius, V. Karlonas, 
M. Bovinas, Gužas, Anna Li- 
niunienė, Elizabeth Durba, 
Anaste Varaška, S. Cedronas, 
M. žvirblis, K. Balčiūnas, 
Paukštienė, Joe Ūsas, Žilins
kienė, K. Churlis, A. Matulis. 
Viso $33.

šios aukos buvo gauta laike 
dienraščio Laisvės bazaro. 
Mezgėjos širdingai dėkoja už 
gražią paramą.

Megstinių seniau pridavė se
kamos: K. Petlitzkienė—7 po
ras kojinių, K. Rėklienė — 5 
poras, H. kevičienė — 2 
svederius ir iš s o pirktų vil
nų maža sveder^lį; R. Lau

 

kaitienė — 3 svederius; Za
blackienė — svederį, A. Kal
vaitienė — svederį. Visi sve
deriai su ilgomis rankovėmis.

Šios aukos ir mezginiai, nors 
gauti seniau, dar nebuvo gar
sinti Laisvėje.

Dalis mezgėjų jau kiek pri
vargo ir tai negalima jų kal
tinti. Numezgimas svederio, 
kojinių bei šaliko paima pusė
tinai daug energijos. Nekurios 
yra numezgusios labai daug, 
net stebėtis reikia iš anų pasi
aukojimo tam darbui. Kitos 
draugės kiek pailsėjusios vėl 
imasi mėgsti, kad tik savo rū
pestingu dirbiniu suteikus ma
lonumo drąsiam karžygiui. x 
Ypačiai dabar, kuomet visi 
mūs dirbiniai eina lietuvių da
liniams, nuo kurių kožna tiki
si kada nors žodį išgirsti. Mez
gimas, siuvimas, drabužių tai
symas, tai labai didelis yra 
darbas, kurį sąmoningos drau
gės stumia pirmyn, bet pažvel
gus į tąjį darbą, tuos sunku
mus, kokius turi pergyventi 
kovotojai triuškindami fašiz
mą, mūsų darbštuolės savo 
triūsą skaito tiktai pareiga.

O. Depsienė.

PRAŠYMAS.
Ksaveros Baltrūnytės - 

Karosienės parašyta ir Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos Centro Moterų Komite
to išleista brošiūra “Mote
ris ir Karas” jau gatava ir 
išsiuntinėta organizaci
joms, kaip praneša dien
raščio Vilnies administra
cija, Chicagoje, kur brošiū
ra buvo spausdinama.

LLD Moterų Komitetas 
prašo visų gavusių brošiū
rą energingai imtis jos pla
tinimo. Prašome tam dar
bui gauti daugiausia talki
ninkų ir talkininkių.

Greit ir plačiai paskleis
ta brošiūra gali'padėti ka
ro pastangoms šiuo kritiš
ku laikotarpiu, kuriuo mo
bilizuojama kiekviena pajė
ga greitesnei pargalei. Ji 
gali padėti mūsų kovoms 
prieš naminių fašistų kenk
smingus pergalei darbus ir 
tikrai padės organizuotam, 
bendram, sutartinam dar
bui vyrų ir moterų ateinan
čiu kritišku perėjimo is> ka
ro į taiką laikotarpiu.

Brošiūroj yra išdėstytos 
pamatinės žymiausių unijų 
vadovybių ir kai kurių ki
tų žymių visuomenininkų 
pažiūros moterų darbo ir 
kitais klausimais, nuo ku
rių teisingo supratimo ir 
išrišimo daug priklausys 
stiprumas ir pažanga dar
bo unijų ir kitų organizaci
jų, su kurių pagalba reikės 
rišti kasdieninės duonos ir 
laisvių klausimai dabar ir 
pokariniais laikais.

Dėlto brošiūros “Moteris 
ir Karas” skleidimas yra 
masių švietimo ir organiza
vimo darbas. Jis svarbus 
visur. Bet ypatingai svar
besnis ten, kur masės mote
rų naujų darbininkių su
traukta į karo fabrikus.

Atsižvelgiant į reikalą 
brošiūrą paskleisti greit ir 
plačiai, brošiūra išsiųsta 
kol nesulaukus užsakymų. 
Siųsta maždaug po tiek, 
kiek toje kolonijoje LLD 
kuopos išplatina kitų bro
šiūrų, o kai kur gerokai po 
mažiau.

KAM SIŲSTA BRO
ŠIŪRŲ?

Moterų, Kliubams, kurių 
turėjome antrašus (ir 
tiems, gal ne visiems patai
kėme pasiųsti per valdy
bas, nes iš spaudos sunku 
visų naujų valdybų antra
šus gauti).

Liet. Literatūros Draugi
jos kuopoms ten, kur mums 
nežinomi Moterų Kliubai.

Atskiroms moterims, ži
nomoms darbuotojoms 
draugijose ar buvusioms 

.moterų organizacijos veikė
joms tose kolonijose, kur 
mums nežinomi Moterų 
Kliubai ir kur nėra visai 
arba randasi tik silpna L- 
LD kuopa.
JEIGU GAVOTE PER. 
MAŽAI AR PERDAUG 

BROŠIŪRŲ.
Po išsiuntimo brošiūrų 

dar gavome tiesioginių už
sakymų. Vienuose iš jų už
sisakoma mažiau, negu sių
sta, kituose — kur kas dau
giau. Vienu iš tų norėjusių 
kur kas daugiau brošiūrų 
yra chicagietės.

Prašome gavusius dau-

giau, negu jūs būtumėt rei
kalavę, rūpestingai pajieš
koti daugiau platintojų ir 
rimtai pabandyti, ar nega
lima rasti visom brošiūrom 
skaitytojų (siųstieji skai
čiai yra, palyginami, kaip 
lašas į ežerą). Jei rasite iš- 
tikro perdaug esant, liku
sias grąžinkite. Brošiūros
kaina 10c. Platintojams 
40% nuolaida.

Gavusieji per mažai, tuo
jau užsisakykite daugiau. 
Visais reikalais rašykite: 
LLD Moterų Komitetas, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn 6,

S. Sasna, sekr.

MARIJONA RAžANSKIENĖ 
viena iš pirmiausių tų didvy
riškų kovos prieš fašizmą lie
tuviu motinų. Jos sūnus Ber
nardas padėjo gyvastį kare 
prieš fašizmą Ispanijoj, bet 
motina ir šiandien veikliai da
lyvauja eilėse kovotojų už per
galę.

Detroito Žinios
DETROITO PAŽANGIEČIŲ 

VEIKIMAS »’
Detroito Lietuvių Moterų 

Pažangos Kliubo narės arba 
draugės yra pasidalinusios į 
tris žymiausias grupes ir kiek
viena grupė atlieka labai svar
bų darbą dailės ir labadary- 
bės reikaluose. Pirmą grupę 
sudaro veikėjos dailės darbo, 
Moterų Choras. Jos pašvenčia 
daug laiko ir energijos tam 
prakilniam darbui. Antra gru
pė, tai rankų darbo mezginių 
dirbėjos. Aš manau, tas dar
bas yra labai nuobodus ir įky
rus, bet mūsų pasišventusios 
draugės jį atlieka su dideliu 
saiku. Apie tai plačiau pažy
mėsiu vėliau.. Trečią grupę 
draugių sudaro darbininkės 
teikimo Sovietam karo pagal
bos, arba kaip mums geriau 
žinoma, darbas dėl Russian 
War Relief, šios draugės su
važiuoja į miesto centrą jau 
per mėnesius laiko ir ne tik 
savo surankiotus drabužius ten 
nuveža, bet pasišventusiai tai
so ir sudeda dėl siuntimo dra
panas Sovietų šalies žmonėms, 
nukentėjusiems nuo karo. 
Taipgi daugelis narių, atlikinė
ja kitus svarbius darbus.

APIE SUSIRINKIMO 
TARIMUS

Balandžio 20 d. įvyko L. M. 
Pažangos Kliubo susirinkimas. 
Padaryta keletas svarbių tari
mų. Skaitytas laiškas nuo dien
raščio Vilnies link suvažiavi
mo geg. 7 d. Pažangietės nu
tarė nupirkti vieną Vilnies se
rą ir suvažiavimo pasveikini
mui aukauti $10.

Per valdybos nares buvo 
duotas sumanymas užsakyti 
100 brošiūraičių “Moteris ir 
Karas,” parašytos d. Karosie- 
nės. Sumanymas priimtas.

Tame susirinkime įstojo į 
kliubą 5 naujos narės. Kliu- 
bas dideliais žingsniais auga 
narių skaičiumi.

Pramogų komisija ne tik iš
davė gerą raportą iš praeities 
parengimų, bet taipgi bendrai 
su kliubo valdyba rengia pa
minėjimą Motinų Dienos gegu
žės 14 d., Draugijų svetainėje, 
ant Porter St.

Kitas geras raportas buvo 
duotas per d. Jurkevičienę 
apie mezgimo darbą. Raportas 
rodo, jog tik laike 4 mėnesių 
padaryta 38 svederiai dideli ir 
13 mažų, tinkamų vaikučiams, 
36 šalikai, 22 poros pančiakų, 
viso 109 daiktai. Per tą trum
pą laikotarpį pasidarbavo se
kamos draugės:

M. Smitravičienė numezgė 
18 svederių ir 7 šalikus.

Z. Dantienė — 15 porų pan
čiakų, 6 sved., 2 šalikus.

M. Andriulienė — 9 sved., 
2 pr. pančiakų.

U. Jurkevičienė — 9 sv», 2 
pr. panč. , • •

1
d

O. Maskelienė — 10 sved.
A. Gyvienė — 8 šalikus.
N. Tamašiunienė — 6 sved., 
šal.
O. Greblikienė — 3 sv., 1.

šalik.
U. Litvinienė — 2 sved., 3 

šal.
J. Butėnienė — 2 sved., 1 

šal.
Petkienė — 2 sved.
O. Valavičienė — 2 sved. 
Savickienė — 1 sved.
M. Geraltauskienė —• 1 šal.
Dar noriu pažymėti, kad į 

mezgimo komisiją įeinanti 
draugė U. Jurkevičienė^au ne 
jauna moteris, bet ji savo ener
gija ir darbštumu atlieka 
brangiai įkainuojamą darbą. 
Ji pralenkia daugelį jaunesnių 
draugių.

Sovietams karo pagalbos 
teikimo komisija pranešė, kad 
orui atšilus 'daugiau draugių 
atsilanko padėti dirbti, bet 
drabužių jau retkarčiais pra
deda stigti. Todėl buvo atsi
šaukimas, kad jeigu dar pas 
ką randasi nuliekamų drabu
žių., kad atvežtų į Detroito 
Lietuvių (vyrų) Kliubą, 4114 
Vernon Highway arba, kam 
galima, atvežti į vietą, ar į mū
sų svetainę. Tos komisijos 
darbu dagiausia rūpinasi d. Z. 
Dantienė.

Teko nugirsti, kad Moterų 
Choras šio mėnesio pabaigoje 
baigs pamokas, ims vasaros 
vakaciją. Gali būti, kad su 
Motinų Dienos ^paminėjimu 
baigsis ir mūsų parengimai 
svetainėse, o apart spaudos 
oikniko dar nesigirdi, kad būt 
kas rengiama šią vasarą, žino
ma, turėsime taikytis prie lai
kotarpio sąlygų — karas ir 
karo pastangom turime taupy
ti viską, kad Suvienytų Tautų 
jėgos sutriuškintų, žvėrišką fa
šizmą. Tada pasidžiaugsime 
su parengimais ir demokratine 
laisve.

PAKVIETIMAS Į MOTINŲ 
DIENOS IŠKILMES

Per porą paskutinių metų 
man buvo proga dalyvauti Mo
tinų Dienos paminėjimuose, 
kuriuos rengė Pažangos Kliu- 
bas ir tokius paminėjimus la
bai brangiai įkainuoju.

šiemet Moterų Pažangos 
Kliubas minės Motinų Dieną 
su dar didesniu prisirengimu 
ir puikesne programa. Įvyks 
šio mėnesio, gegužės 14 d., 
nuo 5 po pięt, 4097 Portei’ St. 
Programoj bus pagerbimas 
įkliubiečių motinų ir jų, sūnų, 
kurie randasi Amerikos kariš
koj tarnystėj. Meniškąją pro
gramos dalį pildys LDS Soro
rity Girls, Moterų Choras. Gir- 
dėsime-matysime ir daug kitų 
įvairumų. Po programos bus 
šokiai ir užkandžiai.

Vyrus ir moteris, visus kvie
čiame dalyvauti Motinų Die-

1 sv. su

r.

ir

r.

r.

r.3 sv. be
7 poras ko-

Mūsų draugės mezgėjos yra 
nusistačiusios labai mažai ką 
pasakyti, bet milžiniškus dar
bus atlikti. Mes mezgėjų ne
daug turime, bet jos daug nu
dirba. Pereitam Moterų Ap- 
švietos Kliubo susirinkime pri
nešė dirbinių daug ir gražių, 
kad malonu ir žiūrėti, apkrovė 
du stalus, dar ir su kaupu. Tik 
reikia rimtai pagalvoti, kiek 
jos įdėjo darbo, kiek valandų, 
kol tiek mezginių padarė. Jų 
darbas neatmokamas.

Nuo savęs prašyčiau, kad 
tos draugės, katros dar nedir
bo nei .vieno kavalko, paimtų 
ir nudirbtų nors porą gražių 
svederių su rankovėmis ir kal- 
nieriumi. Pačiom būtų smagu 
prisidėjus ir geriau galėtume 
suprasti, įvertinti draugių, 
nuolatinių mezgėjų įdėtas lai
ko ne valandas, bet savaites 
ir mėnesius, o nekatros drau
gės įdėjo ir po metus. Tai di
delis pasiaukavimas.
PASKIAUSIU LAIKOTARPIU 

PRIDUOTI MEZGINIAI
O. Kalvaitienė 4 svederius 

su rankovėm ir kalnierium.
R. Laukaitienė 3 sv. su 

ir kai n.
O. Čepulienė 2 sv. su r. 

kaln.
A. Pakalniškienė 2 sv. su 

ir kaln.
A. Zablackienė 

ir kaln.
II. Zablackienė
K. Petlitzkienė 

jinių.
K. Rėklienė 3 p. kojinių.
S. Sasna šaliką.

IŠ ELIZABETH, N. Jk
Kovo 12 prisiuntė $50 “mo

ney orderių” ir joms vėl pa
siųsta 25 svarai vilnų. Eliza- 
bethietės šiemet labai smar
kiai dirba, daug jau prisiuntė 
dirbinių.

Kovo-balandžio mėnesį, Eli
zabeth ir apylinkių mezgėjos 
prisiuntė vėl daug mezginių. 
Juos nudirbo sekamai:

M. Užkurėnienė 2 svederius 
su rankovėm, 4 sv. be ranko
vių, 1 porą kojinių, 2 poras 
mittens.

M. Burkauskienė 4 sv. be 
rankovių, 18 p. kojinių.

L. Vaičionienė 2 sv. su rank., 
be rank.
L. Sheralienė 3 sv. su rank. 
O. Vertelienė 1 sv. be rank.
B. Martin 1 sv. be rank, 1 

šaliką.
M. Gasparaitienė 2 šaliku.
M. Keselienė (iš Kearny) 

šalik.
B. Kušlienė (iš Kearny) 

šal.
J. Brazaitienė 1 šal.
M. Taras 1 šal.
A. Saulėnienė 1 šal.
G. Kardauskienė 1 šal., 1 sv. 

be rankovių.
O. Slančiauskienė 1 pr. koj., 

1 sv. be rank.
A. Yankauskienė 4 pr. koj. 
Bakunienė 2 pr. koj.
Meškauskienė 2 sv. be rank. 
Davies 1 šal.
Pereitam siuntinyje B. Mar

tin buvo 2 šalikai, bet Laisvėj 
buvo pažymėta 1 šal.
SENIAU BROOKLYNO MEZ
GĖJOS VILNŲ FONDUI AU

KŲ GAVO NUO SEKAMŲ:
Mrs. Liepa — $4, Ona Ur- 

baitienė ir John Waznis po $2. 
Po dolerį aukojo: Olga Rein-

i

2

■*

Today’s Pattern.

f

r.
H

Forma No. 9073 gaunama 
nuo 2 iki 6 dydžio.

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

<
t
4

Pavargusius kojos grei
čiau atsipeikės, jeigu valan
džiukę pasėdėti jas užkėlus 
ant kėdės, lygiame aukštyje 
su sėdyne.

nos minėjime, geg. 14-tos va
kare. Įžanga ir užkandžiai 
dykai.

BŪSIMAS SUSIRINKIMAS
Moterų Pažangos Kliubo su

sirinkimas įvyks geg. 18-tos 
vakaro 7 vai., 4097 Porter St. 
Po susirinkimo bus choro prieš- 
vakacijinė “parė.”

Pirm. M. Alvinienė.
a

$M

. -i T. •

kuriuos tenka 
mūsų gadynės

M-te.
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Lynn, Mass. So. Boston, Mass.

(Tąsa)

Andriejus žengė prie Jadvygos.
— Prašau atrišti! Jei ne,' aš dantimis 

sudraskysiu.
Kelias akimirkas Jadvyga žiūrėjo į jį 

ir tylėdama pradėjo atraišioti.
— Aš truputį paliksiu — štai, čia ...
Įėjo ščabelis.
— Viskas gerai — šoviniai, šautuvai 

yra! Tuoj traukiame ... Lietus apsto- •to ja...
— Ir mes su jumis, — tarė Jadvyga.
Ptacha išbėgo į kiemą ir grįžo su šau

tuvu. Švarko kišenės buvo prikimštos šo
vinių.

—O man ar atnešei?—paklausė Olesė.
Jų akys pirmą kartą per tą laiką su

sitiko.
— Tau? — nustebęs paklausė ir nusi

šypsojo.
Jis atidavė jai savo šautuvą ir ėmė 

paskubomis kišti jai į kišenes šovinių 
apkabas.

— Tuoj aš pamokysiu tave, kaip už
taisyti. Štai, imk už to daiktelio—viens! 
Paskui j save... Matai, šovinys iššoko. 
Viens — suvarei į vamzdį... : Vėl čia! 
Dabar patrauki gaidžiuką — ir viena 
bjaurybe mažiau pasaulyje .. . Buožę 
tvirtai įsiremk į petį. Imk, aš tuoj sau 
pasij ieškosi u.

Jau išeidamas Andriejus susigriebė:
— O Vasilekas.... Kur padėti vaika- 

galį? — Jis nubėgo į virtuvę. — Vaska, 
kelkis, gyviau! Pabusk gi tu, miegali! 
Mes išeiname. Girdi? Išeiname! Tu už
daryk duris ir miegok. Mes greitai su
grįšime ...

Miegūstas Vasilekas nieko nesuprato. 
Andriejus jau stūmė jį prie durų.

— Užkabink kabliais ir gulkis . . .
Vasilekas mirkčiojo pro miegus ir 

kažką pats sau murmėjo, tačiau galiau
siai suprato, jog reikia uždaryti duris ir 
eiti miegoti. Jis taip ir padarė.

Ščabelis be šūvio užėmė folvarką. Jų 
antpuolis krito, kaip sniegas ant' galvos. 
Sodyboje Edvardas apginklavo visus, 
kas tik galėjo ginklą^pakelti, ir nutrau
kė į miestą. .. Rūmuose teliko tiktai 
grafas Potockis su apsauga. Išgirdęs 
prasidėjusius aplink sodybą šūvius, Ed
vardas savo būrį pasuko atgal.

“Kas tai? — galvojo jis. — Mieste 
kautynės? Velnias žino, kas su kuo kau- 
jasi. Argi vokiečiai būtų pasiutę? Na, o

kas folvarke?” — Jis įsakė apsupti so
dybą.

Prie vartų jį susitiko Potockis. Jis bu
vo raitas.

— Kaip jums atrodo, grafe, kas tai?
— Nežinau. Nėra ryšio su miestu.
Iš .folvarko buvo girdėti reti šūviai, 

Mogelnickis nesiryžo naktį ten traukti. 
Jis nutarė palaukti ryto, nė žingsnio ne
žengdamas iš sodybos.

O tuo metu folvarke dėjosi negražūs 
dalykai. Užėmę folvarką, cholmianiškiai 
su sosnovkiečiais susiginčijo, čia pat 
pradėję dalytis arklius.

— Mes pirmi įpuolėme į kiemą, ark
liai mūsų! — šaukė aukštas,cholmianiš- 
kis, jau sėdėdamas ant pabalnoto vokiš
ko arklio ir dar trejetą laikydamas už 
pavadžių.

Prie jo prišoko Sačokas.
— Atiduok, sakau tau! Pasakyk dėkui, 

kad vieną gavai. O tu visus nori sugrob
ti! Mano visi arkliai nukrito nuo kojų, 
o tu griebi. ..

Ginčai dėl arklių įsiliepsnojo visame 
folvarke. Ščabelis, būdamas su grandi
mi, kuri apšaudė dvarą, iš retų šūvių 
suprato, jog dalis valstiečių kažkur išbė
giojo. Jis šoko prie vartų.

— Ei, mužikai! Ką čia jūs?
Tačiau jo niekas neklausė. Kai kur 

jau buožėmis vaišino vienas kitą. Aukš
tasis cholmianiškis kurstė saviškius:

— Čiupk arklius, ir spaudžiame na
mo! Tegu jie patys susidoroja... Ko 
mums lįsti į kiaurymę? Ei,' namo, vyru
čiai! O jei kas neleis, tai pilk tam iš 
vamzdžio!

Ščabelis vėlai suvokė pavojų.
— Kur jūs, vyrai? Kas gi čia — par

duodate, vadinasi? — šaukė jisai.
— Bėk iš kelio! — riktelėjo jam aukš

tasis cholmianiškis.
— Tegu sosnovkiečiai atiduoda ark

lius, tai pasiliksime... O iš mūsų Mo
gelnickis viską atėmė, tai mes nors ši
tuo pasinaudosim.

— Ko ten su juo tarškėti? Ei, vyrai, 
namo! O čia dar apsiaus, tai ir be gal
vos liksi.. .

Ščabelį nugrūdo į šalį.
Ptacha vos suspėjo išgelbėti Olesę nuo 

arklių kanopų. Cholmianiškiai, plakda
mi arklius, užlėkdami vienas ant kito, 
keikdami visus pasaulio pagrindus, pra
švilpė pro juos. Po minutės jų jau nebe
buvo girdėti.

(Bus daugiau)

Dingo Be Žinios Lietuvis 
Kovūnas

Leit. Juozas A. Putrius
Karo Departmentas prane

šė, kad dingo be žinios lietu
vis leitenantas Juozas A. Put
rius, kuris gyveno po numeriu 
32 Linden St. Jis buvo lėktu
vo navigatorium ir veikė Ita
lijoje. Vasario 25 dieną išlėkė 
bombarduoti Vokietiją ir ne
besugrįžo.

Šis drąsaus jaunuolio žygis, 
kaip ir daugelio kitų Ameri
kos kovūnų, buvo ne pirmuti
nis. Pirmiau daug kartų jis 
buvo atlikęs bombardavimo 
žygius šiaurinėje Italijoje, 
Franci joje, Jugoslavijoje ir 
Austrijoje ir toj pačioj Vokie
tijoj, bet visuomet laimingai 
sugrįždavo. Juozas dažnai pa
rašydavo savo tėveliams į na
mus apie savo gyvenimą Dė
dės Šamo orlaivyne. Paskuti
nis laiškas rašytas vasario 20 
dieną.

Jaunuolis Juozas Putrius 
buvo išsiųstas užsienin dar 
1943 metais. Pirmiausia apsi
stojo Afrikoje, o paskui buvo 
perkeltas į Italiją. Juozas turi 
brolį Rudolfą, kuris tarnauja 
jūrininku.

Juozo tėveliai ir jo draugai 
tikisi, kad jaunuolis tebėra 
gyvas ir randasi vokiečių ne
laisvėje ir po karo sugrįš pas 
savuosius . Rep.

Naujos Anglijos Moterų Są
ryšio suvažiavimas ir bankie- 
tas gerai pavyko. Kadangi 
b an k i etas prasidėjo tuojau po 
suvažiavimo, tai jame dalyva
vo daug delegačių iš visos pla
čios apylinkės.

Bankieto programa buvo 
puiki, nes ją mums davė ge
riausi mūsų apylinkes daini
ninkai : Ona Mineikiutė, Ro
bertas Niaura ir Ignas Kubi
liūnas. Pianu akompanavo He
len Žukauskaitė.

Vakarienė buvo skani ir 
maistinga, tai patvirtino ir dr. 
Repšys.

Po gražią prakalbėlę pasa
kė dd. J. Stigienė ir M. K. Su
kackienė.

Pelno nuo parengimo Mote»- 
rų Sąryšiui liko $28. Aukų gel
bėjimui Lietuvos žmonėms su
kelta $22. Taipgi buvo sukel
ta $16.20 apvaikščiojimui Pir
mos Gegužės, tai yra naminio 
fronto kovai prieš fašizmą. Už 
paramą šiems svarbiems tiks
lams visiems aukautojams šir
dingai ačiū. H. T.

MOTINŲ DIENA
Atžymėjimui Motinų Dienos 

gražų paren'gimą ruošia ALD- 
LD moterys ir mezgėjos ben
drai, ateinantį sekmadienį, ge
gužes 14 dieną, 6 vai: vakare,

376 Broadway.
Šis parengimas bus naujany- 

bė So. Bostone. Motinos pri
gamins įvairių skanumynų už- 
kandžiams, o mūsų jaunimas 
duos puikią muzikalę progra
mą.

Čia bus pagerbtos motinos, 
ypatingai tos motinos, kurių 
sūnūs ir dukros tarnauja Dė
dės Šamo ginkluotose jėgose, 
kurie kariauja dėl išlaisvini
mo pasaulio iš fašistinės ver
gijos, sykiu už išlaisvinimą ir 
mūs brangios tėvynės Lietuvos.

Pelnas nuo šio parengimo 
skiriamas vilnų fondui.

Kviečiame visus atsilankyti 
ir apvaikščioti Motinų Dieną 
sykiu, su mumis.

Rengėjos.

Berlyno radijas spėjo, jog 
kai Sovietai atkariaus Se
vastopolį, tai jie su didžio
mis jėgomis puls nacius Ru
munijoj, Lenkijoj ir šiauri
nėj Rusijoj.

Naciai išklausto visus ci
vilius italus per 20 mylių 
nuo jūros ties Garigliano 
upe į pietus nuo Anzio, Ita
lijoj.

Detroit, Mich.
Mūsų Sergantieji Draugai
Jonas Klimavičius po sun

kios ligos jau sustiprėjo ir 
pradėjo jau dirbti, tik dar ims 
laiko, kolei pilnai sveikatą at
gaus.

Juozas Samuolis-Samulionis 
savo stuboj susižeidė ir sun
kiai serga Mt. Carmel ligoni
nėj, ant Schaefer ir Oters Dr. 
Jo gyvenimo vieta — 7721 
Forrer St.

Draugė Stasikynienė, 6410 
Willette St., sunkiai serga Mt. 
Carmel ligoninėje. Ji yra Mo
terų Kliubo narė. Linkėčiau, 
kad draugės nepatingėtumėte 
ją aplankyti.

Ignas Janulis, 11652 Manor 
St., dar sunkiai serga New 
Grace ligoninėj ant Mayers 
Rd. Praėjusiais metais nelai
mė patiko ir neteko matymo 
ant vienos akies. Dabar kitos 
kliūtys, po operacijai sveika
ta nesigerina. Tai labai gaila
ne tik draugo Janulio, bet ir 
jo gyvenimo draugės, nes ir 
jos sveikata silpna.

M. Alviniene.
Jauni Kareiviai

Pora savaičių atgal prisiėjo 
susitikti aidiečių parengime 
mūsų mylimą jaunuolį ir Aido 
Choro dainininką E. Stakvilą, 
tai yra, Jono ir Petronės Stak- 
vilų vienatinį sūnų, šis jaunuo
lis iŠ pat jaunų dienų pradėjo 
dalyvauti Aido Chore ir daly
vavo, kolei liko pašauktas į 
J. Valst. laivyno tarnystę. Tė- 

•vai labai džiaugiasi, kada jų 
sūnus atvyko svečiuotis ant 
keleto dienų. Jaunuolis vos tik 
sulaukęs 18 metų turėjo ap
leisti tėviškę.

Antras jaunuolis, draugų 
Benio ir Adelės Vareneckų 
sūnus, taipgi jaunametis, jau 
randasi pašauktas į kariuome
nę.

Girdėjau, kad draugų Smals
čių sūnus stovi ant pašaukimo 
surašo. Jaunuolis Smalstis da
bar lanko Ann Arbor univer
sitetą.

Šiuo laiku matėsi daugelis 
detroitiečių kareivių, kurie 
svečiavosi pas tėvus ir savo 
žmonas, bet, kadangi^kiti jau
nuoliai yra suaugesni, todėl 
šiuo sykiu neminėsiu nė jų var
dų. Kaip apie kuriuos jau bu
vo rašyta kada pirmiau.

Kanadiečių - Windsoriečių 
Koncertas

Aš manau, kad kas iš da
lyvių aprašys draugų windso
rieciu parengimo eigą, tad 
čion trumpai tik noriu pažy
mėti, kad LLD 21 kp. Windso- 
rio pažangesnieji draugai ir 
draugės suglaudė savo jėgas, 
davė labai puikų parengimą, 
balandžio 30 d., Jugoslavų
svetainėje. Koncertą pildė De
troito Aido Choras ir kiti me
nininkai. Puikiai pasižymėjo 
jauna solistė torontietė R. 
Strazevičiūtė ir juokdarys G. 
Račys. Parengimas buvo 
naudai Liaudies Balso. Aukų 
surinkta $425 dėl Liaud. Bal
so. Alvinas.

Detroit. — Pranešama, 
kad grįžta darban streika
vusieji Fordo automobilių 
darbininkai Windsore, Ka
nadoj.

London. — Kariniai Ang
lijos laivukai nuskandino 
vokiečių naikintuvą netoli 
Anglijos.

Rumford, Me.
Amerikanizacijos Klasė 

Gražiai Pavyko
Nors jau gana pavėluotai, 

bet dar reikia pranešti, kad 
paskutinis vakarinės mokyk
los lietuviams susiėjimas įvyko 
kovo 21 d. Tai amerikanizaci
jos klasei vadovavo ponia 
Margaret B. Manson. Paskuti
nės iškilmės įvyko pas Sophie 
Ivanavičienę namuose.

Svarbu tas, kad tam pa
rengime buvo sudėta 19 do
lerių Raudonajam Kryžiui ir 
visos dalyvės moterys įstojo į 
Raudonąjį Kryžių, štai surašąs 
tų lietuvių moterų :

Anna Baywood, Ursula Du- 
bendris, Sophie Kaladin, El
len Kilas, Petronei Lawrence, 
Margaret B. Manson, Šophie 
Marsanskis, Ellen Moskus, 
Charles Navitskas, Constance 
Rašytinis, Mary Stasulis, J. A. 
Venskus, Stacy Venskus, Pet- 
runa Waleik, Mary Wiskont,
Sophie Yvanavicz, Natalie Žu
tautas.

Sekamas tų pamokų termi
nas prasidės apie vidurį spa
lių mėnesio ir tikimasi turėti 
dar daugiau lankytojų. Termi
nas tęsiasi 20 savaičių. •

Rep.

PIRKITE KARO BONUS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveiksi 
tuvių, kitokių

Mūsų ' skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

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. I., 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 bitelės su
renka skanų jr 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, V2 galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.

Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

... ’-V

familijų, ves- 
pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

gruįsįų ir 
Iš ęnų 
nauj 
lūs i 
sudar 
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

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

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.

1
 LIETUVIŠKAS !

TR AKTYRIUS
(VALGYKLA IK ALINĖ) | 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtines |

Kasdien Turime |

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat
Savininkas !411 Grand St. Brooklyn j

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS’ NEREIKALINGAS 

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

NUOLATINIS DARBAS.
’^pbipkitės 8-5 kasdien ; 8-2 šeštadieniais.

BLOCH & GŲGGENHEIMER
Review Ave. (tarpe Borden ir Greenpoint 
Avės.) L. I. City. Queens I.R.TS iki Hunters 
Point stoties; 8th Avė. iki«Vąn Alst St. 
Stoties; nuo čia važiuokite Calvary Cemetery 

autobusu iki Review Ave.
’ (HO)

i F. W. SHALINS I
| (Shalinskas) |

FUNERAL HOME
| 84-02 Jamaica Avenue I 
r Opposite Forest Parkway I 
I WOODHAVEN, N. Y. !

! Suteikiam garbingas laidotuves I 
$150

| Koplyčias suteikiam nemoka- ! 
! mai visose dalyse miesto. ! 

j TeL Virginia 7-4499 !
I&.— O — O — O—.o.—o —.n — o — o— o —o —■ o

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tol. 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:

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
UBLIO

TELEPHONE
STAGG 2-5043

T

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661| GREEN STAR BAR & GRILL |
ž Lietuviškas Kabaretas s

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadieni *
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. »

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE *

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. *
Telefonas EV. 4-8698 J1 459(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMA™!
(RAMANAUSKAS) j|

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

TTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdčsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
. Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

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

būsite patenkinti.
★ ★ ★

1113 Mt. Vernon St.



Penktas Puslapis

MOTERYS

VYRAI
VYRAI--BERN1UKAI

PAKUOTOJAI CRATERS

MATERIALŲ KILNOTOJAIPILNAM IR DALIAI LAIKO

(iw)Kreipkitės

GENERAL MOTORS
OVERSEAS

BANTA PLACE

WARREN POINT

FAIR LAWN

AR
(11®)

MOTERYS(117)

CLEVELAND, OHIO
DARBININKAI

VYRAI IR BERNIUKAI

(110)

dar

KEARNY 2-1414
(HO)

(112)

VYRAI IR MOTERYS!
NAKTINIS APVALYTOMSKARO METU DARBAI

Pokarine Ateičia DIENOS
UŽTIKRINKITE SAVE PASTOVIU

PHILADELPHIA, PA
Bloomingdale’

(116)

DIENINIAI SANDELIUI VYRAI

(116)

(117)

PAJIEŠKOJIMAI

Ųio).(114)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

Forelady 
CORP.,

KIEK AMERIKOJ YRA FA 
ŠISTŲ AŠIES BELAISVIŲ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
DARBAS PRASIDEDA 6 P.M

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Puikiausias štabas atsidaro 
vyrams prie-krovinių

MALE and FEMALE 
Vyrai

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ MOLDERIAI 
PAPRASTI DARBININKAI

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai.
Iš Būtinų Darijų Reikia Paliuosavimo.

COLUMBIA MACHINE WORKS
255 Chestnut St., Brooklyn.

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.
•________________ ’ (HO)

Puikiausias štabas atsidaro 
naktimis, aptvarkymo darbas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Anglų - amerikiečių bom- 
banešiai suardė visus fašis
tų geležinkelių mazgus ir 
traukinių kiemus į šiaurius 
nuo Rortios iki Florencijos.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

London. — Anglijos bo/n- 
banešiai, sprogdino vokiečių 
amunicijos satidėlius, j4 or
laivių stotis ir apsitvirtini- 
mus šiaurinėj Franci jo j.

U.S.E.S. prie Hackensack 
ar Paterson

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NEW YORK
Shipbuilding Corp.

Broadway & Fairview 
( k i

Camden, N. J.

BERNIUKAI
Mokytis Amato. 

KARINIS DARBAS.
Mašinšapėjo.

Pradžia 60c į valandą.
GREITI PAKILIMAI.

OLSENMARK
124 White St., N. Y. C

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

APVALYTOJAI
Pagelbėjimui išsiuntimų rūme 

$27.50 Į SAVAITĘ 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Laikas ir pusė už viršlaikius
MADDOCK & MILLER 

129

Washington. — Jungtinė
se Valstijose dabar yra 133-, 
135 nacių kariniai belais
viai, 50,136 italai ir 347 ja
ponai belaisviai, kaip kad 
paskelbė šios šalies karo de- 
partmentas.

Jie laikomi 203-se stovyk
lose 41-noj valstijoj. Iš sto
vyklų buvo pabėgę 285 be
laisviai, bet visi tapo sugau
ti, išskyrus tik penkis, ku
rie paskutinėmis dienomis 
ištrūko ir dar nesučiupti.

Belaisviai statomi į laukų 
ir miškų darbus, į maisto 
produktų k o n s ervavimo 
(kenavimo) fabrikus ir kt.

Bus No. 1 iš Newarko. Bus No. 108 iš Jersey City 
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

VISŲ KOLONIJŲ ATYDAI.
šiuomi pranešame, kad PRANE- 

ŠIMA*I IŠ KITUR bus garsinami du 
sykius vieton tris sykius, kaip kad 
pirmiau. Priežastis ,— stoka vietos 
laikraštyje. Todėl prašome organi
zacijų valdybos narių tai {sitėmyti. 
— Laisvės Administracija. (107-110)

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

DIENINIS IR NAKTINIS 
DARBAS;

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KREIPKITĖS AR 

TELEFONUOKITE

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO
DARBUI

5 pĮENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

DIRBTI PRIE 
PLASTIKO MOLDERIŲ; 

ABELNAI OPERUOTOJAI VAN 
DENINIŲ MAŠINŲ PRESŲ
NUOLATINIS DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS

NELAVINTI PILNO LAIKO 
DARBUI

Klasės A Pramonei
Atsineškite Atliekamumo 

Paliudijimą.
Kreipkitės pas:

METAL REDUCTION 
CORPORATION 
4001 Dell Ave., 

North Bergen, N. J.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TII STREET MEZZANINE.

būtinų darbų reikia paliuosavimo.

_______ (112)

MERGINOS ABELNAM
DARBUI

AUKŠTOS KLASĖS
KEPURIŲ ĮSTAIGA

NUOLAT
Linksmos Aplinkybės 

5 DIENOS

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, geg. 10 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, bū
tinai dalyvaukite visi šiame susirin
kime, nes bus rinkimas LDS Cent
ro valdybos. Taipgi turėsime rinkti 
darbininkus 3-čio Apskr. piknikui, 
kuris įvyks 28 d. gegužės, Lindene. 
— V. K. Sheralis, sekr. (109-110) REIKIA VYRŲ 

v dirbti ant kapinių. 
Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 
WOODLAWN CEMETERY OFFICE, 
233rd St., & Webster Ave., Bronx. 
»--------- . - ■ (114)

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TII STRĖEt MfcŽZANINE.

VYRAI
KAIPO VAGONŲ KROVIKAI

40 Valandų Savaitė 
75c Į VALANDĄ 

VIRŠLAIKIAI UŽ LAIKA IR PUSĘ

D. A. COLLINS MFG. CO. 
BUSH TERMINAL 148 39TH ST. 

BROOKLYN.

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS $55 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55.

MAISTO PATIKRINTOJAS IR 
, . . , JCASIERIUS $40, ;.. . . , ,

ENDURO RESTAURANT
FLATBUSH, PRIE DeKALB AVE., 

BROOKLYN.

Kreipkitės
JOHN FREDERICS 

29 E. 48TH ST.

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

Kreipkitės į
Employment Office

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)

ĮVAIRIŲ PRIEDŲ
5 DIENŲ SAVAITĖ 
GEROS VALANDOS

VIRŠLĄIKIAI , 
NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS
JOHN FREDERICS 

29 E. 48TH ST.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
riaus perdetinį Harry L. Sain, 
kad 1943 m. buvo užrekorduo- 
ta į industrinį atsargos skyrių 
328,121 nelaimė. Skaitlinės 
eina sekamai: Užsinuodijimų 
darbavietėse buvo 3.1% dau
giau negu 1942 m. Užmuštų 
buvo 1,104. Astuoni amžinai 
sužaloti, 2,797 dalinai sužalo
ti. Akių netekusių 184, rankų 
netekusių 38, delnų neteko 24, 
kojų 37, letenų 6, rankų pirštų 
neteko 2,004, kojų pirštų ne
teko 169. Tos nelaimės lėšavo 
darbo valandų karo gamybai 
10,106,407. Tos naminės nelai
mės viršijo karo nelaimes.

Nesiliauja Blofavę Žmones
Balandžio 19 d. pas mus at

silankė chicagietis A. Olis. Jis 
aiškino, kad jo tikslas atsilan
kymo, tai sukelti tuos $5,000,- 
000 karo bonais.

Nežinia, kiek jie pardavė 
bonų, bet krokodiliaus ašarų 
priliejo apie išvadavimą Lietu
vos. Ir keisčiausia, kad jie ne
siruošia į tą vadavimo misiją 
dabar, kuomet naciai lietuvius 
kankina. Jie kalba apie tuos 
laikus, kada Raudonoji Armi
ja nacius išmuš, tai ponai ta
da vaduos Lietuvą.

Neabejotina, jei jie nematy
tų tame biznio dabartiniu lai
ku arba po karo, jie nesitran- 
kytų po miestus ir neraudotų. 
Jei jiems rūpėtų pagelba Lie
tuvos žmonėms, jie kitaip or
ganizuotų veikimą.

Lietuvos “gelbėtojai” turėtų 
ruoštis po karo gelbėti save 
nuo sarmatos ir nuo neapy
kantos, kurios susilauks iš Lie
tuvos žmonių už jų simpatiją 
naciams.

U.S. EMPLOYMENT 
SERVICE

404 — 38th Street, 
Union City, N. J.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS. ŠVARUS FABRIKO DARBAS. 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS.
NUOLAT.

GEBA ALGA ...
COLUMBIA PROTEKTOSITE

VYRAS GARADŽIUI-NAKTIM 
PATYRĘS. GERA ALGA.

98 BERRIMĄN ST., BROOKLYN, I
APPLEGATE 7-9336.

Lydytojų 
Mechanikų 

Metalo Darbininkų
i Pagelbininkų 

Paprastų Darbininkų, tt.
SU AR BE PATYRIMO

GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

Nuolatinis Darbas 
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST.

VALYTOJOS
Dideliame ofisų būdinke. Nuolatinis darbas
39 valandų savaitė. Kreipkitės j

7 P.M. RAYMOND-COMMERCE
1180 Raymond Blvd., Newark,

MERGINOS
Mokytis dailaus Jewelry amato. 

Nepaprasta Proga. 
55c į valandą pradžiai.

5 DIENŲ SAVAITE. PAKILIMAI.
CHRISTEL JEWELERS

7 West 45th Street.

VIEŠBUČIO DARBININKAI
VYRAI IR MOTERYS — NĖRA 

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

NEREIKIA MOKĖTI AGENTŪRAI.
KNOTT HOTELS

NEMOKAMAI DARBO PAROPINIMAS 
ATDARA 8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

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

pareiškimų.

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI .t, 

BONAI—APMOKAMOS VAKACWOS 
NUOLATINIAI DARBAI .

Ii būtinų darbų reikia paliuoBarlmo 
pareiškimo.

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

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

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

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbai.

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE

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

(113)

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
muose, negali būti priimami be atliekamumo 

pareiškimo.

BERNIUKAI
PAGĖLBĖJlMUI

IŠSIUNTIMŲ 
DEPARTMENTE

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GEBA ALGA
KREIPKITĖS

JOHN FREDERICS 
29 E. 48TH ST.

N. Y. C.

MERGINOS APL1PYT MODELIŲ FIGŪRAS 
40 VALANDŲ. $25 PRADŽIAI. 
HERTIE, INC., 345 W. B’WAY.

Pajieškau puseserės Elzbietos 
Adukaičiūtės - Radzevičienės. Gir
dėjau, kad gyvena Pittsburgh, Pa. 
Taipgi pajieškau Jurgio Starke- 
čiaus. Jis gyveno Shenandoah, Pa., 
išvažiavo į Illinois valstiją. Norė
čiau, kad jie sūslsiektų su manim. 
Frank Adukaitis, Seltzer City, Pa.

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 iĄi 8, 845 E. 25th St., Paterson.

Iš karinių darbų nesikreipkite.

Daliai
Valandos 7 

1:30 iki 5:45 
Taipgi yra vietų pilno laiko darbui 

Patyrimas nereikalingas.
FEDERAL SWEETS & BISCUIT CO., 

60 Clifton Blvd., Clifton, N. J.

DŽIANITORIAI 
PASIUNTINIAI
QUEENS BANKUI

GERA ALGA
Patyrimas Nereikalingas

JAMAICA 6-3200, EXT. 55

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 10 d., 7:30 v. v., 103 Green St. 
Draugai, dalyvaukite šiame susi
rinkime, reikės, pasikalbėti apie 
pikniką, kuris įvyks birželio 4 d. 
Užsimokėkite duokles už šiuos me
tus, kurie dar nepasimokėjote. 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių. 
— Organizatorė.

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. (ii6)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(in)

REIKIA KARINIU DARBININKU
VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą

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

SUPERINTENDENT
Reikia poros. Linksmas 4 kambarių apart- 
mentas in elektra nemokamai. Pradžiai alga 
$150 j mėnes|. Rašykite F. DeNunzio, 

46th St., N. Y. City.

MERGINOS
Patyrusios ant Singer siuvamos mašinos.

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

(200th Stotis).

5TH AVE., N. Y. C.
(in)

VAGONŲ KROVIKAI
Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER

N. Y. C. C

KALVĖ
RANKINIAI KALVIAI 
MAŠINOM KALVIAI 

KALVIŲ PAGELBININKAI 
100% KARINIS DARBAS 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 

COLUMBIA MACHINE WORKS 
255 Chestnut St., Brooklyn. 

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.
(110)

Greit reikalingi būtiniem karo dar
bam. 48 valandų savaite — laikas 
ir pusė viršaus 40 valąpdų. Pailsio 

periodas ir kitokios privilegijos.

DARBU DABAR IR PO KARO
SENA, GERAI ĮSIGYVENUSI ĮMONĖ DABAR DIDELIU 

PROCENTU DARANTI KARINIUS DARBUS SIŪLO JUMS

PASTOVIUS DARBUS .
VYRAI KVIEČIAMI Į DIRBTUVĘ IR OFISĄ. MOTERYS 

KVIEČIAMOS Į OFISĄ IR LABORATORIJĄ. PATYRIMAS 
* NEREIKALINGAS, JEIGU NORITE IŠMOKTI DARBĄ.

Kreipkitės

THE EGYPTIAN LACQUER MFG. CO
Jacobus Avenue, So. Kearny, N. J.

KSPERTAI PAKUOTOJAI
Į Pundus Rišti Audimus 
NUOLATINIS DARBAS.

VIRŠLAIKIAI
DAVID ŠICKERTOiN

48 LISPENAhB ST.,
N. Y. C. H;

VYRAI <7 IKI 60
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Gera pokarinė proga.
Būtinas karinis darbas, išdirbama plakščių 
metalų produktų. Išmokysime operuoti elek
tros pajėgos presą, gręžimo presą, kirpimo 

keturkampiai, lydytojai ir t.t.
GOVERNALE BROS., INC., 

5510 Aven%c N, Brooklyn.

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

Geros vietos, dabar atviros saldainį 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

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

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

THE EMELOID CO., INC 
287 LAUREL AVE., 
ARLINGTON, N. J.

INDŲ MAZGOTOJOS
STIPRIOS IR VEIKLIOS 

GERA ALGA PRADŽIAI
GEROS DARBO SĄLYGOS

NEDICK’S STORES, INC.,
,192 LEXINGTON AVE., 

(32nd St.) )4-tos lubos, , ,
arba 710 6th Ave., (23rd St.) N. Y. .

(ltd

VYRAI
Patyrę ir be patyrimo karpetų mazgojimui ir 
pagelbininkai. Nuolatinis darbas. Gera alga.

C. B. LONG
4315 — 3rd Ave., Bronx (179th St.)

(115)

GEO. K. GARRETT CO., INC. 
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(115)

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

GEO. K. GARRETT CO., INC. 
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(ii«i

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.

MERGINOS & MOTERYS
BŪTINAS KARINIS DARBAS 

Abclnas Darbas 
Trimuotojos 

Mašinų Naudotojos
Patyrusios ar be patyrimo t 

Laikas ir pusė viršaus 40 valandQ 
Gera Alga Pradžiai

Nuolat laiko karo ir po karo 
Lengvos, švarios darbo sąlygos

Kreipkitės į Ofisą
John B. Flaherty Co., tnc.»

611 East 133rd St,, Bronx
MOTT HAVEN 9-1237

(U«j

MERGINOS IR MOTERYS 
16 iki 55

Laiko Darbas
iki 12:45 A.M. ar
P.M., 6 iki 10 P.M

REIKIA BERNIUKŲ 
SPAUSTUVEI. GERA ALGA. NUOLATINIS.

GERA POKARINĖ ATEITIS. 
SKAMBINKITE MA. 2-0630. 

______________________ (110)

MTlJOTO JAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI

SIUVĖJOS
PRIE AUKŠTOS KLASĖS 

SUKNELIŲ

MOULDERIAI 
aluminum foundry

JOBBING,. MASINA 
56 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės pasirengę dirbti.
EASTERN CASTING CORP., 

542 West 27th St.. N.Y.C.
(114)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRfiS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

schrAffts
56 WEST 23RD ST., N. Y.

MAŠINISTAI
Elevcitcrių taisymo darbui 

mūsų New Yprko dirbtuvėje.
NEKARINIS DARBAS

WATSON ELEVATOR ČO., 
407 W. 36TH ST.

(115)

INDŲ MAZGOTOJAI
Linksmos Darbo Sąlygos
STERN BROTHERS

42ND ST. IR SIXTH AVE., 
NEW YORK CITY 

___________________________________  (112)
____________________________ __________ \ (Hl)

(SANDĖLIO VYRAI (2)
PRIE) PLIENINIŲ PAIPŲ IR JŲ SUTAI
KYMUI. NUOLAT. KREIPKITĖS ASME
NIŠKAI. THE GREENE-WOLF COMPANY, 

213 40TH ST., BROOKLYN.
•____________ (112)

DARBININKAI (6)
SU MECHANIŠKAIS PALINKIMAIS

75c iki 85c j valandą 
remiantis patyrimu

Mokestis 52 valandų savaitinei už 
48 valandų darbo.’

Reikalingas Paliuosavimas.

GRIFFIN WELLPOINT CORP.,
881 East 141st St., Bronx.

(Ill)

902 BROADWAY, N. Y. C.

MERGINOS-MOTERYŠ 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI* » 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuoaariMe 
pareiškimo.

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

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

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

__________________________________ (m)
IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO 

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

Kreipkitės į ofisą
HENRY DU BOIS’ SONS CO.

17 STATE ST., N. Y. CITY
(111)

K
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NewYorko^/^g^feZl no
Susirinkimas ir Diskusi 

jos Prezidentinių 
Rinkimų Klausimu

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos labai svarbus su
sirinkimas įvyks ketvirtadienio 
vakaro 7:30, gegužės 11-tą, 
Laisvės svetainėje, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Visi 
nariai dalyvaukite ir atsives
kite savo draugus bei pažįsta
mus įrašyti į LLD.

Pereitame susirinkime buvo 
nutarta šiame susirinkime tu
rėti diskusijas ateinančių rin
kimų klausimu. Prezidento rin
kimai 1944 metais turi labai 
didelės reikšmės karo laimėji
mui. Todėl ir yra mūsų svar
biausia užduotis kuo plačiau
sia diskusuoti rinkimų klausi
mą.

1 Kuopos Organizatorius.

Majoras Ragino Visus 
Saugoti Kainas

Kalbėdamas per miestavą 
radio stotį WNYC į miesto gy
ventojus majoras La-Guardia 
pereitą sekmadienį pakartoti
nai atsišaukė į visus vartoto- 
jus-pirkėjus, kaip kad ir į pre- 
kėjus, daboti lubines kainas.

Kainų peržengimai gali dau
gėti, sakė majoras, iš priežas
ties panaikinimo punktų ant 
didžiumos mėsų. Tūlas skai
čius gyventojų, sakė jis, no
rės pirktis daugiau mėsos ir 
nors mėsos dabar yra dikčiai 
daugiau, negu buvo pereitų 
metų gegužės mėnesį ir dau
giau, negu buvo pereitą mė
nesį šių metų, tačiau ne visa
da pirkėjui pasitaikys gauti 
pageidaujamas gabalas mėsos. 
O pasireiškus bent kokiam trū
kumui, visuomet yra palinki
mas kelti kainas.

Kainos, pabrėžė 
pasilieka lubinės. 
privalo nemokėti
daugiau. Mažmenomis parda
vinėtojai taip pat perspėti ne
mokėti daugiau. Jeigu perkup- 
čiai (wholesalers) reikalauja 
virš lubinių kainų už produk
tus, majoras prašė pranešti 
Kainų Administracijai arba 
miesto turgaviečių komišio- 
nieriui. Tos įstaigos jus apgins, 
sakė majoras krautuvinin
kams. O vartotojus ragino rei
kalauti, kad krautuvėse būtų 
išstatytos lubinės kainos vi
siems matomoj vietoj, kad pir
kėjas bile kada galėtų patik
rinti.

Majoras pasakė ir daug ki
tų svarbių miesto gyventojams 
dalykų. Jisai šį kartą kalbėjo 
iš savo buto Gracie Mansion, 
gydytojo prisakytas niekur 
neiti dėl nesveikatos.

majoras, 
Vartotojai 
nei cento

PIRKITE KARO BONUS

Apie Lietuvius Kariškius
Bruno Rutkūnas, sūnus Apo

lonijos ir Augusto Rutkūnų, 
199 Grand St., buvo parvykęs 
iš Missouri valstijos 13-kai die
nų atostogų, pasisvečiuoti pas 
tėvus ir draugus. Ta proga at
lankė ir savo dėdę ir tetą Stan
ley ir Nelę Rutkūnus, žino
muosius Lituanica Square res- 
taurano savininkus./ Grįžo at
gal tarnybon gegužės 9-tą.

Korporalas Stanley Misiū
nas gale pereitos savaitės bu
vo parvykęs vienos dienos pa
simatymui su tėvais Izabele ir. 
Stanley Misiūnais, 473 Grand 
St., ir kitais saviškiais. Grįžo 
tarnybon sekmadienį.

Eugenijus Dainius, laisviečių 
Genės ir Juozo sūnus, grįžta 
atgal tarnybon 11-tą. Eugeni
jus sako, kad tėvai ir namai 
tie patys, kaip ir išvažiuojant 
tarnybon prieš’ metus laiko, 
tik dar mielesni, bet miestas— 
ne tas. Atrodo apleistas. Iš 
būrio draugų, jaunų vaikinų, 
rado tik vieną Algirdą Balčiū
ną ir tai dėka tam, kad jo tar
nyba randasi čia pat prie
miestyje.

Darbo Partija Gavo Žymių 
Liberalų Paramą

Leitenantui Frank Yakščiui 
nesitikint artimoje ateityje tu
rėti progą aplankyti namiškius, 
pereitą savaitę pas jį buvo nu
vykus jo žmona Anė, LDS 
Centro raštinės darbininkė. 
Anė grįžo darban pradžioje 
šios savaitės.

Arthuras R. Petriką, petty 
officer laivyne, rašo motinai 
Katrinai Petrikienei, jog jis 
jaučiasi gerai, dirba energin
gai, tik labai pasiilgęs tęvų, 
namų ir senų draugų. Tikisi 
parvažiuoti rudeniop ar ir 
anksčiau... jeigu atvyks, kas 
jį pavaduotų. Kol kas jo da
linyje to pavaduotojo nesiran
da.

Prašė Majoro Prašalint 
Drew iš Tarnybos

Pas miesto majorą LaGura- 
dią lankėsi delegacija nešina 
su keliais tūkstančiais miesto 
gyventojų parašų po peticija, 
reikalaujančia 
tarnybos 
policistą, 
taktas ir 
tiškuose 
veiksmuose buvo nustatyta ir 
niekad nebuvo užginčyti.”

Delegacijai vadovavo John 
E. Middleton, International 
Workers Order pild. sekreto
rius New Yorko distrikte.

prašalinti iš 
“New Yorko miesto 
kurio aktyvus kon- 
dalyvumas anti-semi- 
ir anti-amerikiniuose

Pakeitė Radio Programos 
laiką

Alec Templeton ir Morton 
Gould programos, žinomos po 
vardu Cresta Blanca Carnival, 
lig šiol buvusios perduodamos 
oro bangomis CBS ryšiais tre
čiadienių vakarais, dabar at
keliamos į antradienių vaka
rus.

Pradedant gegužės (May) 
2-ra, antradienį, ta programa 
bus girdima iš radio stoties 
WABC, 9 :30 vai. vakaro. Pro
gramoje dalyvauja Morton 
Gould su savo orkestrą, Alec 
Templeton, Dorothy Shay.

Justinas Velička, esąs kur 
nors Europoje, rašo tėvams, 
jog nežiūrint nusistatymo ne
grįžti namo, kol darbas nebus 
užbaigtas — hitlerizmas su
muštas, yra labai pasiilgęs tė
vų ir namų, žada sėdėt namie 
prie gramofono iki jį nugrajys 
iki grindų.

Korporalas Walteris Bere- 
nis, esąs kur nors anapus van
denyno, rašo savo tėvui Wal- 
teriui Bereniui V. . .— laišką, 
kuriame išreiškia gerą ūpą ir 
prašo tėvo duoti gerų linkėji
mų savo buvusiems draugams, 
o ypatingai jo amžiaus, jei 
dar tokių Brooklyne randasi.

Walteris Berenis (tėvas) 
yra Laisvės skaitytojas ir 
brooklyniečiams žinomas, kai
po simfonijos trombonistas, 
soloistas ir abelnai muzikos 
mylėtojas.

Pabaltijos Kultūrine Ta
ryba Jau Suplanavo 
Pikniko Programų

Penktam metiniam Pabalti
jos Kultūi^nės Tarybos pikni
kui, kuris įvyks sekmadienį, 
ateinančio mėnesio (birželio) 
18-tą, Karpatho-Rusų G ar de
ne, 556 Yonkers Ave., jau su
siplanuota ir graži programa. 
Vienu iš jos dalyvių bus mū
siškis Aido Choras, vad. Aki. 
Anderson. Taipgi dainuos ži
nomas Russian Grand Opera 
basso — David Tulchtinoff. 
šoks rusų IWO šokikų grupė 
iš Union, N. J. šokiai prie 
geros orkestros atvirame ore, 
o atsitikime lietaus — puikio
je salėje.

Vieta ypiknikams yra viena 
iš puikiausių visoj didžiojo 
New Yorko apylinkėj, o vis 
dar privažiuojama iš viso di
džiojo New Yorko dviem pen
kių centų fėrais. Nuo pikniko 
vietos pėsčiam dacinamam at
stume randasi gražus Tibbets 
Brook
prūdu. (Norinti maudytis mo
ka parkams nustatytą mokes-

kitų žinomų, libe-

pagamino plat
inėtų kampanijai

Parkas su maudymosi

Lietuviai, kaip Viena iš ketu
rių tautų, sudarančių tarybą, 
prašomi jau dabar savo orga
nizacijų susirinkimuose pradė
ti momobilizaciją piknikui,

N. K.

Krikštynos
Sekmadienį, 7 d. gegužės, 

buvo krikštynos Genovaitės A. 
Bagdonaitės, Genovaitės ir 
Oswaldo Bagdono dukters.

O. Bagdonas brooklynie
čiams žinomas, kaipo lietuviš
kos spaudos linotypininkas; 
jis yra dirbęs prie laikraščiui 
Vienybės, vėliau prie Tėvynės 
ir, gal ilgiausiai, dirbo Laisvės 
spaustuvėje. Dabartiniu laiku 
dirba apsigynimo darbą New 
Jersėje.

Genė Bagdonaitė pradėjo 
savo gyvenimą karo metu ir 
jos krikštynų proga jau savo 
vardu turi apie šimto dolerių 
vertės karo bonų, dovanotų 
jai nuo Gerulskių jaun. Bag
donienės tėvų, Oswaldo moti
nos Uršulės Bagdonienės ir 
nuo kūmo.

U. Bagdonienė apgailestavo, 
kad tolimas kelias ir jos da
bartinis užsiėmimas neleido 
jai būti savo anūkės krikšty
nose.

Kūmais buvo: Amelia 
sauskaitė, 524 E. 119th 
New York ir J. Byronas.

Krikštynos įvyko Apreiški
mo parapijos bažnyčioje, o po 
to buvo linksma giminių ir ar
timųjų draugų sueigėlė Bag
donų namuose, 282 Cooper St., 
Brooklyne.

Tarpe svečių, krikštynose 
dalyvių, buvo įvairių tautų at
stovų. Mat, Oswalclas sukvie
tė savo geriausius draugus, 
su kuriais dabar jis dirba ap
sigynimo darbą.

Šia proga buvo atsiminta ir 
Lietuvoje nuo karo nukentėju
sieji mūsų broliai, nes Bagdo
nai nuo savęs paskyrė $5 jų 
paramai.

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

1.

seniems ir sveikiems.

Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.
K A L - D A K nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.
Balanced Brand Vita - O - Iron 
tabletėlės, kartu vitaminai ir 

tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.

2.

3.

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.
4. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 

pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.

5. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.

6. V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
7. P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 

užkietėjimo, tik vienas doleris.
8. Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota

vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą
• jūs negausite niekur high potency vitamin E.
9. BLAND. tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už

kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.
10. BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. 

stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.
Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

Ekstra

“THE ADVENTURES 
OF MARK TWAIN” 

Biografija mylimiausio pasaulyje rąžytojo, 
kurio knygos yra žmonėms gerai pažįsta

mos visuose kraštuose ir kiekvienoje 
kalboje! Svarbiausiose rolėse 

FREDERIC
MARCH

Taip puiku ir

HOLLYWOOD ^A^AV
Nuolat rodoma. Nebrangios Kainos.

MATYK begaliniai Įdomią istoriją, kaip 
Hitleris ir jo "Gang” užėmė valdžią ir 
subudavojo Nacių mažiną užkariavimams 

ir naikinimui!

“THE HITLER GANG”
DABAR RODOMA

GLOBE THEATRE
BROADWAY IR 46TH ST.

Pasidėjo Piniginę Ant 
Kėdės, Rado Tuščią
Mrs. Vito Tizzo, 133-44 

116th St., Ozono Park, Queens, 
pasidėjus piniginę su $3,060 
pinigais ir $500 karo bonais 
ant tuščios kėdės Loew’s Lex
ington Teatre. Bėgiu filmos ji 
žvilgterėjo ant kėdės. Pinigi
nės jau nebebuvo. Vėliau pi
niginė rasta pamesta ant laip
tų, prie 781 Third Ave., bet 
jau tuščia.

nų, yra d r. Walter R. Bowie iš 
Union Theological Seminary, 
prof. Robert Lynd iš Columbia, 
prof. Ernest Simmons iš Cor
nell, prof. Harry Overstreet 
iš City College, Jean McElvey 
Tripp iš Sarah Lawrence Col
lege.

Darbiečiai savo vadovybėje 
turi ir geroką grupę dvasiškių. 
Jais yra: kun. Howard Melish 
iš šv. Trejybės bažnyčios, kun. 
John H. Lathrop iš Išganyto- 
jaus bažnyčios, kun. James 
Robinson 
čios.

Tarpe 
stovi ngų 
unijų yra Emil Rieve iš Audė
jų Unijos, Thomas F. Flynn 
iš Laivų Statėjų Unijos Loka- 
lo 12-to, Pete Moselle iš Plie
no Darbininkų Unijos, Char
les Kerrigan iš Auto Darbinin
kų Unijos, New Yorko miesto 
tarybos narys Michael J. Quill 
iš Transportininkų Unijos, Ja
cob’Potofsky iš Amalgameitų 
Siuvėjų Unijos, Hugh Thomp
son, CIO direktorius iš Buffalo 
srities, Saul Mills, sekretorius 
New Yorko Miesto CIO Tary
bos. Įeina ir eilė kitų žymių 
unijistų.

Naujai pagamintoj platfor
moj aiškiai ir smulkmeningai 
pasisakoma klausimu užrube- 
žinės politikos dabar ir poka
riniame pasaulyje, dėl perėji
mo iš karinės į taikos meto 
ekonomiją, dėl pokarinio sau
gumo ir civilių teisių, taipgi ki
tais svarbiausiais visuomenę 
liečiančiais klausimais.

kun.
iš Viešpaties bažny-

Ladkesi A. J. Kupstis
Praeitą šeštadienį New Yor- 

kan buvo atvykęs South Bos
tono lietuvių veikėjas ir biz
nierius, Ant. J. Kupstis. Jis 
dalyvavo Vasiliausko koncer
te (sekmadienį), susitiko su 
draugų eile ir pirmadienį lai
mingai išvyko atgal į namus.

stambios grupes at- 
unijistų iš didžiųjų

Amerikos Darbo Partijos 
New Yorko Valstijos Komite
tas savo posėdyje pereitą šeš
tadienį įsteigė visuomenės rei
kalų komitetą iš 43 liberalų ir 
unijų vadų, vadovybėje Max
well Stewart iš žurnalo The 
Nation redakcijos tarybos. 
Tarpe narių yra Freda Kirch
way, Nation redaktorė, Paul 
Kellogg, Survey redaktorius, 
Johannes Steel radio komenta
torius ir eilė 
ralų.

Komitetas 
formą 1944
ir dadėjo dar du negrus darbo 
unijų vadus valstijinio komite
to vice-prezidentais. Jais yra 
M. L. Wilson, prezidentas 
Transportininkų Unijos Loka- 
lo 608, CIO ir Charles Collins, 
Viešbučių ir Kliubų Darbinin
kų Unijos, AFL, organizato
rius. \

Prisidėjimas žurnalo Nation 
redakcijos štabo narių prie vie
ningųjų darbiečių užduoda 
skaudų smūgį social-demokra- 
tų grupės pretenzijoms, būk 
jie atstovaują liberalus, su jais 
stosią liberalai. Social-demo- 
kratai po pralaimėjimo vado
vybės Darbo Partijoj pereituo
se balsavimuose (primaries) 
kovo mėnesį pabėgo iš Darbo 
Partijos ir dabar planuoja 
įsteigti New Yorko valstijoj 
neva “liberališką” partiją.

Be virš minėtų, į darbiečių 
Public Affairs Committee įei
na Julius A. Thomas, National 
Urban League industrinių rei
kalų direktorius; Olin Dow
nes, New York Times muzikos 
kritikas; Martin Popper, Na- 
cionalės Advokatų Gildijos se
kretorius.
' Tarpe įeinančių į komitetą 

švietimo srities žymių asme-

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, geg. 10 d., 8 v. v. Ne- 
prigulmingo Kliubo Name, 269 
Front St. Visi nariai būkite, nes 
turėsime Centro Valdybos balsavi
mus atlikti. — Valdyba. (109-110)

MEDUS

VALANDOS:

La
st.,

ALEXIS
SMITH 

taip malonu!

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

BARBER
K. DEGUTIS, 

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN. 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

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

Tel. EVergreen 7-6868

PARAMOUNT cabaret
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

CHARLES’
UP-TO-DATE z 

SHOP
Savininkas
Kalnios
Avenue

nOtVi

goddiss 
nf 70*6

Matyk š įsujaudinantį naują judį

“Between Two Worlds”
kur žvaigždžiuoja

JOHN PAUL
GARFIELD HENREID

SYDNEY GREENSTREET
IR DAR PLIKOS VAIDINIMAI SCENOJ

STRAND v.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

Pasilaikykit geroje sveikatoje, 
būkite našūs darbe karo 

laimėjimui
VALGYKITE MEDŲ

Medaus galite gauti Laisves 
įstaigoje

Už Kvortą $1.00
Pusė Galiono $2.00

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*7) Oi STANLEY MISIŪNAS

/ I’ SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LEVANDAUSKAS

Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

110 East 16th St., N. Y
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
$4950

e $3750 $20.00 Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

282 Union Avė.
BROOKLYN

netoli Grand St.,465 Lorimer St. Brooklyn 6

■

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

, legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVeitreei i-Ml!




