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KRISLAI
Drg. Juozas Ramanauskas.
Pavyzdys Darbininkiško 

Darbštumo.
Kaip Ąžuolas Audros 

Nulaužtas.

Tai buvo 
pietų. Atėjo liūdna žinia. Mi
rė. Juozas Ramanauskas!
^Nieko nebuvo girdėti apie 

jo ligą. Viena draugė sako: 
“Atrodė, kad tas draugas gy
vens amžinai.“ Bet mirtis gy
vybės siūlą jam nukirto — 
staiga!

Tiesa, Juozas jau buvo su
laukęs 73 metus amžiaus. Tai 
didelė krūva metų. Bet nei vie
nas iš mūsų netikėjome, kad 
taip greitai jis išsibrauks iš 
gyvųjų tarpo. Atrodė, kad jis 
dar daug metų gyvens. Visi, 
kurie jį pažinojome, jam to 
vėlinome.

Daug kas reikėtų pasakyti 
apie drg. Juozą Ramanauską 
ir su laiku bus pasakyta. Nes 
Juozo mirtyje Amerikos lietu
vių darbininkiškas judėjimas 
aplaikė didelį nuostolį.

Juozas buvo nepaprasto 
darbininkiško darbštumo pa
vyzdys. Net ir to amžiaus bū
damas jis nesilsėjo ant savo 
garbingai nuveiktų darbų. Nie
kam niekad jis nesakė: “Aš 
jau per senas, tegul jaunesni 
dabar dirba ir rūpinasi judėji
mu. *

Jis rūpinosi organizacijomis. 
Jis rašinėjo mūsų spaudai. Jis 
rinko Laisvei skaitytojus!

Vargiai šiandien rastum 
žmogų visam demokratiniam 
darbin. lietuvių judėjime, ku
ris nebūtų pažinęs draugo Ra
manausko. O tikrai nerasi nė 
vieno, kuris nebūtų apie jį gir
dėjęs bei jo raštų skaitęs mū
sų spaudoje.

Su draugo Juozo mirčia ne
tekome veikėjo, mokytojo, ko
votojo ir istoriko. Nežinau kito 
Amerikos lietuvio, kuris būtų 
taip plačiai pažinojęs ir tiek 
daug rašinėjęs apie Amerikos 
lietuvių praeitį. Nežinau kito 
draugo, kuris būtų pažinęs 
tiek dau lietuvių veikėjų, tu
rėjęs tokią atmintį ir tiek su
rinktos medžiagos iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo ir veiklos 
praeities.

Draugei Ramanauskienei ir 
visai Juozo šeimai reiškiame 
giliausią užuojautą šioj jų 
liūdnoje valandoje. Visi žemai 
nulenkiame galvas prie Juozo 
palaikų ir pasižadame tęsti jo
jo darbus.

Man patinka nuosprendis 
vieno Brooklyno .teisėjo, vardu 
Sala.

Pas jį atėjo su skundu vie
na moteriškė. Ji buvo susipy- 
kus su namo savininku.

Teisėjas Sala patvarkė: Sa
vininkas, savininko advokatas, 
ta moteriškė ir pats teisėjas— 
visi turi duoti po bonką krau
jo Raudonajam Kryžiui.

, Visi sutiko, visi savo parei
gą išpildė ir reikalas pasibai
gė!

Sala pataria ir kitiems tei
sėjams: Už mažus prasižen
gimus bei nesusipratimus ne- 
bauskite pinigiškai bei kalėji
mu. Duokite Raudonajam Kry
žiui kraujo gydyti mūsų su
žeistuosius sūnus Dėdės Šamo 
ginkluotose jėgose!

Noriu tarti žodį apie Še- 
nandorio ir apylinkės drau
gus. Jie prisiuntė Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komitetui 14 
didelių medinių dėžių drapa
nų. Visos drapanos pilnai pa
ruoštos siuntimui — išvalytos 
ir sutaisytos.

Be galo daug gražaus darbo 
įdėta. Bet žinau, kad jie nesi
jaučia pavargę. Kiekvienas, 
kuris kuo nors prisidėjo prie 
to darbo, jaučiasi tik atlikęs 
savo pareigą. (

Didelė garbė jums, visi ge

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

AMERIKIEČIAI IŠVIJO NACIUS IS TERRACINOS UOSTO
KARIUOMENE UŽĖMĖ
ANTRĄJĄ WARD KOM

PANIJOS JMONŲ
Springfield, Ill., geg, 22.— 

Prez. Rooseveltui įsakius, 
kariuomenė perėmė čionai- 
tinę Hummer fabriko kom
paniją į valdžios žinybą.

Hummer kompanija yra 
dalis Montgomery Wardo 
didžios prekių kompanijos, 
kurios centras Chicagoj.

Darbo Federacijos Maši
nistų Unija ir Hummer 
kompanijos viršininkai pa
sižadėjo bendradarbiaut su 
kariuomene, ir jau pasinau- 
jino darbai valdiškoje žiny
boje.

Hummer kompanija per
imta į valdžios rankas to
dėl, kad fabrikantai laužė 
sutartį su unija, kurią buvo 
pasirašę pernai rugpj. 31 d. 
Jie atmetė valdinės Karo

Sovietai Sumušė Naciui Atakas; 
Sunaikino Kelis Priešų Laivus
London, geg. 22. — Rau

donoji Armija vakar sukir
to stiprias vokiečių tankų ir 
pėstininkų atakas į šiaur
vakarius nuo Tiraspolio, 
pietiniame fronte, ir užmu
šė 600 priešų kareivių ir o- 
ficierių.

Atmušdami nacių atakas 
į pietų rytus nuo Stanisla- 
vovo, Vakarinėje Ukrainoj, 
raudonarmiečiai nukovė 200 
vokiečių.

Per dieną buvo nušauta 
52 vokiečių lėktuvai.

Torpedinis Sovietų lėktu-

Maskvos Koncertas Pa
gerbė Angliją ir Kitus 

Talkininkus
Maskva. — Valstybinis 

Sovietų Simfonijos Orkes
tras ir Leningrado Choras 
patiekė koncertą puikiau
sioj Maskvos salėj, kur pa
gerbė Angliją, Ameriką ir 
kitas Jungtines Tautas. Sa
lė buvo papuošta talkininkų 
vėliavomis.

Orkestras, tarp 
griežė tautinį Anglijos him
ną “God Save the King”. 
Buvo grojama rusų, anglų 
ir amerikiečių kompozitorių 
muzika.

kitko,

VIENBALSIAI PRIIMTA POLITINES KOMUNISTU SĄJUNGOS KONSTITUCIJA
Neto—York. — Politinė 

Komunistų Sąjunga sekma
dienį formaliai tapo įkurta 
vietoj buvusios Amerikos 
Komunistų Partijos. ___

Delegatai vienbalsiai ir 
entuziastiškai priėmė nau
josios organizacijos konsti-

rieji draugai ir draugės. Ne
abejojame, kad taip pat dirb
site tam pačiam prakilniam 
reikalui ir ateityje.

, Darbų Tarybos įsakymus 
vykdyti sutarties sąlygas ir 
pilnai pripažinti uniją. Dėl 
to kilo streikas, ir ištisam 
mėnesiui sustojo darbas.

Hummer kompanija dirbo 
automobilių karburytorius, 
lėktuvų propelerius ir kitus 
įrengimus, pagal valdžios į- 
sakymus. Ji taip pat gamino 
įrankius farmų darbams.

Montgomery Ward kom
panija Chicagoj pirmiau 
buvo kariuomenės užimta ir 
priversta leist darbininkam 
nusibalsuot, ar jie nori, kad 
juos atstovautų CIO unija. 
Darbininkai didele daugu
ma balsų pasirinko šią uni
ją. Po to visa įstaiga buvo 
sugrąžinta į privačių jos 
savininkų rankas.

vas nuskandino Suomijos Ų 
lankoj vokiečių - transporto 
laivą 6,000 tonų. Kiti rau
donieji lėktuvai sunaikino 
arti Estijos keturis karinius 
priešų laivukus ir sužalojo 
kelis didesnius karo laivus.

(Naciai per Berlyno radi
ją gyrėsi, būk jie apsiautę 
didoką raudonarmiečių gru
pę į vakarus nuo Grigorio- 
polio, rytinėje Dniestro 
upės pakrantėje, ir pasako
ja, būk suėmę gana daug 
sovietinių karių. Bet tai yra 
priešų pagyras, kurio nie
kas nepatvirtina.)

Profesorius 0. Langė 
Pabrėžė, Jog Stalinas 
Nori Stiprios Lenkijos

Maskva. — Chicagos Uni
versiteto profesorius Oska
ras Lange, po pasikalbėji
mo su maršalu Stalinu, pa
reiškė, jog Stalinas nori 
stiprios Lenkijos jo karo.

Lenkijoj gimęs, prof. Lan
ge atvyko Maskvon drauge 
su ’lenkų katalikų kunigu 
St. Orlemanskiu, iš Spring- 
fieldo, Mass. Premjeras 
Stalinas sakė Langei:

Lenkija “vaidins labai 
svarbų vaidmenį Europoj... 
Sovietų Sąjungos interesai

(Tąsa 5-tame pusi.)

tuciją. Įvado žodžia į šią 
konstituciją sako:

“Politinė Komunistų Są
junga yra nepartinė ameri
kiečių organizacija, kurios 
pamatą sudaro darbininkų 
klasė. Ši sąjunga toliau pra
veda padavimus Washing
ton©, Jeffersono, Paine’o, 
Jacksono ir Lincolno skir
tingose sąlygose šiandieni
nės pramoninės visuome-

Liet. Raudonarmiečių Pulk. Ma
cijauskas Pakeltas į Generolus
Jonas Šimkus rašo:
Sovietų vyriausybė nese

niai pakėlė lietuvį pulkinin
ką Joną Macijauską į gene
rolus majorus. Jis yra daug 
pasidarbavęs priruošti lie
tuviškiems Raudonosios Ar
mijos junginiams kovai 
prieš vokiečius ir puikiai 
pasižymėjęs toje kovoje.

Jonas Macijauskas gimė 
1900 m. beturčių lietuvių 
šeimoj. Būdamas 17 metų, 
jis įstojo į Raudonąją Ar
miją kaipo eilinis kareivis. 
Paskui jis baigė Karo Aka
demiją.

Vokiečiams įsiveržus Lie
tuvon, Macijauskas su lietu
vių armijos '' korpusu pasi
traukė gilyn į Sovietų Są
jungą.

Jau 1941 m. lietuviai ko- 
vūnai, vadovaujami Maci
jausko, sudavė skaudžių 
smūgių priešams. Jis ypač 
pasižymėjo žygiuose ties 
Oriolu praeitą vasarą. Už 
tai Sovietų vyriausybė tada 
apdovanojo jį Patrijotinio 
Karo Ordinu pirmosios kla
sės. .

Amerikiečiai - Chinai Atkerta 
Japonus Trijose Tvirtumose- 
Bazėse Šiaurinėje Burmoje

Ceylon. —šiaurinėje Bur
moj e amerikiečiai ir chinai 
per žūt-būtines kautynes 
atėmė' iš japonų trečdalį 
Myitkyinos miesto ir jo ge
ležinkelio stotį.

Pasienio ruože tarp ryti
nės Indijos ir šiaurinės 
Burmos talkininkai taipgi 
neatlaidžiai grumiasi pir
myn.

Vyriausias komandierius 
šiame fronte, Anglijos ad
mirolas* L. Mountbatten 
pranešė, jog per dabartinį 
talkininkų ofensyvą rytinė
je Indijoje ir šiaurinėje 
Burmoje japonai nustojo 
jau 25,000 kariuomenės.

Chinai ir amerikiečiai nu
kirto japonam visus susisie
kimus su Muitkyina, išsky
rus tik vieną kelią į Bha- 
mo, pietų pusėj. Amerikos 
lakūnai be atlaidos bombar
duoja šį paskutinį priešų 
kelią.

Talkininkai iš visų šonų 
apsupo japonus Kamainge 
ir Mogaunge, svarbiausiose 
priešų tvirtumose, į šiaur- 

nes.”
Aiškindamas konstitucijos 

įvadą, Earl Browder, gene- 
ralis sekretorius buvusios 
Komunistų Partijos, tarp 
kitko, sakė: “Šiame įvade 
mes atydžiai vengėme bet 
kokio palinkimo grįžt pra
eitin, ir šis įvadas yra visai 
atviras žiūrėjimas ateitin 
pagrindais geriausių praei
ties pasiekimų.”

Tarybų Lietuvos valdžia 
Sovietų Sąjungoj dabar 
sveikino Joną Macijauską 
jo paaukštinimu į generolus 
majorus. Atsakydamas į 
sveikinimą, Macijauskas pa
reiškė :

“Pakeldama mane į gene
rolus majorus, Sovietų val
džia suteikė pagarbą kari
niams žygiams, kuriuos at
liko Lietuviškoji Raudono
sios Armijos Divizija. Aš 
prisiekiu, jog nesigailėsiu 
nei savo sveikatos nei gyvy
bės kovoj prieš vokiečius o- 
kupantus, kad greičiau bū
tu atvaduota visa sovietinė 
žemė ir Tarybų Lietuva.”

Dikčiai Pakilo Sovietų 
Ginklų Gamyba

Maskva. — Sovietų fabri
kai balandžio mėnesį šie
met pagamino 14 procentų 
ir pusę daugiau ginklų ir 
amunicijos, negu kovo mėn. 
šiemet. Jie žymiai prašoko 
karinių dirbinių kiekius, ku
rie buvo nustatyti iš anksto, 
pagal planą.

vakarius ir pietų vakarus 
nuo Myitkyinos.

Menama, kad amerikie
čiai ir chinai netrukus pa
ims visą Myitkyiną, kurios 
gatvėse dabar verda tiesio
giniai mūšiai durtuvais ir 
rankinėmis granatomis.

Eisenhower Atsišaukia 
Į Pavergtas Tautas

London, geg. 22. — Tal
kininkų komandierius gen. 
Eisenhower antru kartu at
sišaukė į nacių pavergtas 
tautas, kad perleistų ameri
kiečiams ir anglams žinias, 
apie priešų geležinkelius, 
tiltus, miškus, lėktuvų aikš
tes, upes, kelius ir kt.

JUODVARNIšKA MUSSO- 
LINIO VĖLIAVA

Vichy radijas pranešė, 
kad Mussolinis “panaikino” 
senąją karališkąją Italijos 
vėliavą ir įvedė naują vėlia
vą su juodo arelio pavidalu.

REZOLIUCIJOS
Steigiamasis Politin. Ko

munistų Sąjuųgos suvažia
vimas priėmė rezoliuciją dė
lei tautinės vienybės karui 
laimėti ir pastoviai taikai 
palaikyti. Kitos priimtos re
zoliucijos paliečia darbo ir 
gyvenimo užtikrinimą po, 
karo, algų pakėlimą pagal 
gyvenimo brangimą, farme- 
rių reikalus, kovą prieš an-

JUNGT. VALSTIJŲ KARIAI 
PRAMUŠA TREČIĄ NACIŲ

LINIJĄ ITALIJOJ
Neapolis, geg. 22.— Ame-;privertė juos pasitraukt iš 

rikos kariuomenė vakari
niame Italijos pajūryje per 
dieną atmetė vokiečius 8 
mylias atgal, užėmė Fondi 
miestelį, įsiveržė į Terraci- 
nos uostamiestį ir tokiu 
būdu prakirto trečiąją vo
kiečių apsigynimo liniją. 
Naciai, apsileisdami dū
mais, pabėgo į Pontine pel
kes. 1

Amerikiečiai užkariavo 
punktus jau tik 24 mylios 
nuo Anzio.

Francūzai vidurinėj fron
to dalyje atėmė iš hitleri
ninkų Pontecorvo ir įsiver
žė į Pico. Lenkai, veikdami 
su 8-tąja anglų armija ry
tiniame fronto gale, prasi
veržė į Piedimonte, nors at
rodo, kad vokiečiai paskui

Visos Graikui Partijos Pasirašė 
Tautos Vienybes Čarterį

Kairo, Egiptas. — Dele
gatai visų graikų politiniu 
partijų ir kovojančių prieš 
Ašį tautiečių užbaigė savo 
keturių dienų suvažiavimų 
Beiruto mieste ir pasirašė 
“tautinį čarterį”. Šis doku
mentas tarnaus kaipo pa
matas sukūrimui visų grai
kų patrijotinės sąjungos.

Skirtingos graikų grupės 
iki šiol liejo ir savo žmo
nių kraują, bekovodamos 
viena prieš kitą, o ne tik 
prieš bendruosius nepriete
lius — italų, vokiečių ir 
bulgarų fašistus.

Dabartiniame visų graikų 
srovių suvažiavimę dalyva
vo ir Graikijos emigracinės 
valdžios premjeras Georgas 
Papandreou. Įvadinėje savo 
kalboje jis sakė, jog turėtų 
būti įsteigta viena tautinė 
graikų kovūnų armija; o 
paskui būtų padaryta kiti 
reikalingi tautos vienybei 
žingsniai.

Kadangi daugelis demok
ratinių graikų yra priešingi 
premjerui Papandreou, tai 
jis žadąs įteikt prašymą sa
vo karaliui Jurgiui, kad pa
leistų jį iš valdžios.

Pranešama, jog kairieji 
Graikijos partizanai E AM 
sutiksią dalyvaut busimoj 
naujoj valdžioj.
PARTIZANŲ IR KOMU
NISTŲ PAREIŠKIMAS

*EIAM ir Graikų Komuni- 

ti-semitizmą; prieš pagal
vius taksus, imamus pieti
nėse valstijose už teisę pi
liečiams balsuoti rinkimuo
se, ir kt.

Suvažiavimo pirmosios 
sesijos pirmininkas Wm. 
Z. Foster pabrėžė pavojų, 
kuriuom gręsia republikonų 
Hooverio - Dewey - McCor- 
micko kompanija. “Jeigu 
jiems pasisektų, tai jie da
rytų derybinę taiką su Hit-

i1 . d 1to miestelio.
Talkininkai paėmė nelais

vėn jau daugiau kaip 6,000 
priešų per dabartinį ofensy
vą.
BOMBŲ AUDRA PRIEŠ 

VOKIETIJĄ
Vėl tūkstančiai Amerikos 

ir Anglijos bombanešių 
smogė vokiečiam.

Amerikos lakūnai ypač 
bombardavo Vokietijos sub- 
marinų stovyklą Kielį. Ang
lų bombanešiai triuškinoi 

karinių fabrikų ir geležinke
lių centrus Duisburbgą ir 
Hanoverį Vokietijoj. Per 
56 valandas 10,000 talkinin
kų lėktuvų pleškino Vo
kietiją ir taikinius jos už
imtuose kraštuose.

’ 1

stų Partija pasiuntė Angli
jos premjerui Churchillui -• 
padėkos pareiškimą už tai, 
kad jis rūpinasi Graikija i? 
ios ateičia. Pareiškimas sa- 
ko: j

“Mes užtikriname tamstą, 
jog dėsime visas pastangas, 
kad pasiektume tautinę 
graiku vienybę, kuri yra; 
būtinai reikalinga dėlei sėk
mingesnės kovos prieš ben
drąjį priešą: tokia vienybė 
taip pat reikalinga mūsų 
krašto atsteigimui.”

EAM generolas St. Sara- 
fis pranešė suvažiavimui, 
kad jo kariuomenė veikė 
pagal anglų komandos įsa
kymus prieš vokiečius. Per 
dvejus paskutinius metus 
Sarafiso kovūnai užmušė, 
nelaisvėn paėmė bei sunkiai 
sužeidė daugiau kaip 15,000 
vokiečių, italų ir bulgarų fa
šistų.

Sovietų įspėjimas 
Bulgarijai

Sovietų spauda įspėjo 
Bulgariją, kad ji turi pasi
rinkt vieną iš dviejų — ar 
pereit i talkininkų pusę ar 
laikytis fašistų Ašies ir 
susilaukti tragedijos. -

Anglai rytų Burmoj pa 
mušė japonus dar atgal.

leriu, o tai būtų pragaiš
tinga” pokarinei ateičiai.

“Dewey nenori kariaut, 
iki visiškai bus sutriuškin
tas fašizmas Europoj,” už* 
reiškė Fosteris.

Narinės duoklės abel 
bus $1 per mėnesį arba $ 
metams, mokant sykiu 
anksto, nors tam tikrose 
imtyse kai kurie nariai, 
lės mokėti po 25c iki 50, 
tų per mėnesį
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Netekus Draugo Juozo 
Ramanausko

Mirtis iš mūsų eilių išrovė nenuilstantį 
veikėją ir drąsų kovotoją, veteraną dar
bininkiško judėjimo. Juozo Ramanausko 
mirtyje dienraštis Laisvė neteko tauraus 
bendradarbio ir rėmėjo. Pasidarė didžiu
lė spraga. Visi turėsime kiečiau suglau
sti savo eiles ir daugiau darbuotis.

Nelabai seniai išsibraukė iš gyvųjų 
tarpo Juozas Baltrušaitis. Dabar —Juo
zas Ramanauskas. Du veikėjai, du rašy
tojai, du veteranai, du demokratinio ju
dėjimo pionieriai.

Kaip visi mes laukiame, taip Juozas 
Ramanauskas laukė šio karo pabaigos ir 
demokratinių jėgų pergalės ant fašizmo- 
nacizmo. Deja, nebesulaukė. Iki jo gy
vybę pakirto mirtis, Juozas dalyvavo ka
ro pastangose ir buvo pilnas vilčių, kad 
nebetoli pergalės diena. Jis troško ir 
laukė karo pabaigos. Jis troško ir laukė 
Lietuvos išlaisvinimo. Gaila, kad kai ta 
valanda išmuš, kai pergalės saulė pate
kės, Juozas nebebus su mumis ja džiaug
tis ir didžiuotis.

Draugas Ramanauskas buvo vienas iš 
pačių pirmutinių Amerikos lietuvių iš
kelti Lietuvos išeivijoje laisvos minties 
ir darbininkiškumo vėliavą. Ir per dau
giau kaip penkias dešimtis metų jis tos 
vėliavos nenuleido. Nei pavargo, nei pa
ilso. Metai ant metų begulą nepalaužė jo 
valios nei pasiryžimo. Rašė, agitavo, mo
kino kitus taipgi nepavargti ir nenuleis
ti rankų, nepasiduoti amžiui, nenusilenkt 
prieš senatvę. Jis buvo jau senas am
žium, bet jaunas dvasia!

Juozo asmenyje buvo susikuopus pen
kių dešimtų metų Amerikos lietuvių is
torija. Jis pats buvo, apart veikėjo ir 
kovotojo, istorikas. Jis turėjo medžiagos 
apie jų praeitį, jis ta medžiaga dalinosi 
su mūsų spaudos skaitytojais.

Bet, kalbėdami apie Juozą, mes nepri-
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valome kalbėti tiktai apie mirtį ir pra
eitį. Jis pats, gyvas būdamas, minėda
mas iš gyvųjų tarpo išsibraukusius drau
gus, kalbėdavo apie ateitį, apie darbus, 
apie kovas prieš tamsą ir išnaudojimą. 
Jis sakydavo: mirtis vieno žmogaus, 
kad ir labai brangaus judėjimui, nesulai
kys progreso rato, o tik padarys judėji
me spragą. Mūsų pareiga tą spragą kuo- 
greičiausia užtverti. Paliūdeję ir nubrau
kę ašarą prie jo karsto, imkimės už dar
bo gero draugo idealų vykdymui gyveni
mam

Todėl ir dabar, likusieji, gyvieji, gerb
dami nuveiktus darbus ir skaisčią to ve
terano ir pionieriaus atmintį, tvirčiau 
susivienykime ir smarkiau įsitraukime į 
kovas prieš tamsiąsias jėgas, kurių Juo
zas taip neapkentė ir kovai prieš kurias 
jis paaukojo visą savo gyvenimo sąmo
ningąją dalį.

Republikonų Gudravo j imas
Kongreše republikonų atstovai suska

to siūlyti bilius Konstitucijai pataisyti, 
kad panaikinus “poll tax” sistemą pieti
nėse valstijose. Tai, žinoma, gudri poli
tika gavimui sau pasekėjų kitose valsti
jose, 
prie 
kiši 
tinėse valstijose demokratų partija yra 
viešpataujanti partija. Republikonai ža
da jai užduoti smūgį šiais manevrais.

Tik pikta todėl, kad labai daugelis tų 
pačių republikonų Kongrese neparėmė 
Marcantonio “anti-poll tax” biliaus. Tik 
todėl tas bilius Senate ir nepraėjo. Nepa- 
remdami biliaus, nekovodami už jį, jie 
davė visokius pasiteisinimus, kurių nei 
vienas nebuvo rimtas.

Dar nežinia, kaip į šį republikonų są
jūdį pataisyti konstituciją pažiūrės tos 
spėkos, kurios ištiesų kovoja prieš pa
galvines mokestis. O gal jį parems, o 
gal vėl atnaujins pastangas, kad Kong
resas pats priverstų pietines valstijas tas 
mokestis panaikinti. Bet, žinoma, jeigu 
pasirodytų, kad šitos pastangos vėl gali 
susilaukti panašaus likimo^ kokio susi
laukė Marcantonio bilius, gal jos suvie
nytomis jėgomis rems Konstitucijos pa
taisymo bilių. Greita ateitis tatai turės 
parodyti.

Vienas dalykas, tačiau, aiškus: Šis 
paskutinis procesas turės būti labai il
gas. Viena, tam pačiam Kongrese vėl 
kils smarki kova už ir prieš bilių arba 
pataisymą. Paskui, jeigu abudu 
Kongreso butai ir priimtų, tai tik būtų 
pasiūlymas atskiroms valstijoms. Atski
ros valstijos kiekviena paskui turės svar- ' 
styti ir priimti arba atmesti, konstitu
cijos pataisymas tampa pataisymu tiktai 
tuomet, kada trys ketvirtadaliai valstijų 
jfužgiriai O tokio užgyrimo gavimas ga
li pareikalauti keleto metų!

Ypatingai ji , gudri dabar 
prezidentinius rinkimus. Jie ti- 
laimėti daug. Tose pie-

KAS KA RAŠO IR SAKO
LIETUVOS VALSTIETIS 
NEIS SU SAVO TAUTOS 

IŠDAVIKAIS
Lietuvos Komunistų Par

tijos organas “Tiesa” iške
lia aikštėn darbus išdaviko, 
vokiečiams parsidavusiu" 
A. Ramanausko ir išsireiš- 
kia, kad Lietuvos valstietis 
nebus to niekšo suklaidin
tas. Laikraštis sako:

Vienas didžiausių tų išda
vikų — Lietuvos valstiečių 
smaugėjas A. Ramanauskas 
lapkričio 18 dieną ėmė per 
radiją isteriškai klykti senus 
hitlerinės propagandos 
šmeižtus apie Tarybų Sąjun
gą ir tarybinį laikotarpį Lie
tuvoje. Baigdamas savo 
pliauškalus, šis hitlerinių gal
važudžių samdinys šaukė lie
tuvius lenkti savo sprandus 
prieš vokiškuosius grobikus 
įr stoti į banditiškas hitleri
nes gaujas.

Tačiau veltui visa ši hitle
rinio pakaliko Ramanausko 
isteriką. Jo pliauškalai nieko 
neįtikins, šiandieną kiekvie
nas Lietuvos valstietis .žino, 
kad vienintelis jo priešas ir 
naikintojas yra vokiškieji 
grobikai. Ką betauzytų ir be- 
liaukštų išdavikas Rama- 
tuskas, jam nepavyks nu- 
pti visų tų piktadarybių ir 
Įvinojo teroro, kurį vykdė 
>bevykdo‘hitleriniai bude-

liai Lietuvoje. Lietuvis vals
tietis savo kailiu išmėgino, 

kas yra fašistiškų išperų — 
vokiškų kolonistų bizūnas, 
kas yra plėšikiški priversti
nieji pristatymai, kuriais Lie
tuvos valstiečius apkrovė vo
kiški grobikai. Iš Lietuvos 
valstiečių širdies niekad neiš
dils deginamų kaimų ir vien
kiemių vaizdai, valstiečių su
šaudymai, daugelyje Lietuvos 
vietų valstiečių išvarymai iš 
tėvų ūkio, begalinės kratos, 
žmonių gaudymai į hitlerinę 
katorgą Vokietijoj.

Kruvinos vokiečių okupa
cijos išvargintas ir apiplėštas 
Lietuvos valstietis su didžiau
sia viltimi kreipia savo žvilgs
nį į rytų pusę, iš kur perga
lingai artėja Raudonoji Armi
ja išlaisvintoja. Ir didžiojo 
Stalino žodžiai apie artėjan
tį Lietuvos išvadavimą pri
pildo lietuvių valstiečių širdis 
didžiausiu džiaugsmu.

Lietuvos valstiečiai gerai 
prisimena, kad Tarybų Lietu
vos vyriausybė dėjo visas pa
stangas sukurti valstiečiams 
kultūringą, sotų gyvenimą. 
Daugiau kaip 70,000 valstie
čių mažažemių ir bežemių 
gavo žemės, sėklų, ipveto- 
riaus, piniginių pašalpų. 
Valstiečių darbui palengvinti 
ir žemės ūkio kultūrai kelti į 
Lietuvą buvo atsiųsta iš kitų 
broliškų tarybinių respublikų

galingų traktorių. Iš
Sąjungos gilumos 

ėjo vis nauji trans- 
su tūkstančiais tonų 

trąšų, pageriu-' 
•Valstiečių vai-

500-tai 
Tarybų 
nuolat 
pertai
mineralinių 
tos sekios, 
kams buvo plačiai atidarytos 
mokyklų durys, steigiami 
liaudies universitetai, įvairūs 
kursai, .atidaryta šimtai pir
kių skaityklų, sukurti lavini- 

i mosi rateliai, saviveiklos
lektyvai. Lietuvos kaime 

. vo ryžtingai pravedamas 
raštingumo likvidavimas.

Lietuvos valstiečiams šiuo 
metu yra tik vienas'kelias į 
laisvę, į užtikrintą ir kultū
ringą ateitį — tai ryžtingos 
kovos prieš vokiškuosius gro
bikus kelias. Tik šituo keliu 
eidami Lietuvos valstiečiai 
nusikratys kruvinąjį hitleri
nių grobikų ir jiems parsida
vusių kubiliūnpalaikių jungą 
ir apsaugos save nuo galuti
nio apiplėšimo ir sunaikini
mo. i ,$i

ko- 
bu- 
ne-

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

m
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Petro Gražučio Trijų Vaikelių 
Kapinės

(Tąsa)
Laikas bėgo ir Petras su 

Alena sugyveno du vaiku
čius ir dar laukėsi garnio, 
kuris žadėjo atnešti ir tre
čią kūdikį.

11914 metais prasidėjo pa
saulinis karas su vokiečiais. 
Pradėjo šaukti vyrus ka
riuomenėn, ir Petras gavo 
šaukimą. Bet pasitaręs su 
žmona jis nutarė neiti į ka
riuomenę, ale slapstytis mi
škuose. Tas didelis dvaras, 
kuriame jie buvo kume
čiais, buvo prie didelio ke
lio, todėl nepatogu buvo 
slapstytis. Tai su savo šei
myna Petraš persikraustė 
pas Alenutės motiną, į tą 
trijų gyventojų kaimelį, ku
ris buvo prie didelio miško, 
patogesnė vieta slapstytis.

Vos tik savaitei laiko-pra
bėgus nuo tos dienos, kada 
Petras atsikraustė pas uoš
vę, susirgo Alenu\tės motina 
ir po kelių dienų mirė. Vos 
tik spėjo Petras pakavoti 
uošvę, garnys aplankė Pet
ro žmoną su trečiu kūdikiu. 
Tur būt dėl Petro žmonos 
rūpesčių — viena, motinos 
mirtis, antra — Petro liki
mas, kuris kaip zuikis bijo 
pasirodyti žmonėms, kavo- 
jasi po mišką, o trečias, 
gimdymo liga, kuri visai 
nusilpnino Alenutės sveika
tą, — po gimdymo už dvie
jų savaičių ji mirė.

Siratomis liko trys ma
ži vaikučiai, iš kurių vy
riausia buvo penkių metų, 
berniukas dviejų ir pusės 
metų, o pats mažiausias 
berniukas tik dviejų savai
čių. Petras paliko su neap
sakytu širdies liūdesiu dėl 
Alenutės mirties, o dar di
desnis vargas su mažais 
vaikais.

Po trumpo laiko Rusijos 
kariuomenė pradėjo trauk
tis iš Lietuvos. . Petro kai
mynas Antanas, ką geres
nio iš savo turto susidėjo į 
vežimą ir pasitraukė iš Lie
tuvos į Rusijos gilumą. O 
antras kaimynas buvo tik 
viena sena moteris, kuri 
turėjo vieną dukterį ir žen
tą, kurie gyveno už trijų 
kilometrų kaimely. Tat ji 
savo namų duris užrakino, 
pasiėmė karvę ir šuniuką ir 
nusivedė pas žentą. Paliko 
vien tik Petras, kuris nuta
rė niekur nesitraukti iš na
mų su mažais vaikais.

Bet šaudymasis kiekvieną 
valandą darėsi garsesnis ir 
davė suprasti, kad vokiečių 
kariuomenė artinasi. Kad 
apsisaugojus su vaikais ir 
nepatekus po kulipkų lie
tum, pakol vokiečiai už
ims jo kaimą, Petras pra
dėjo kasti duobę vienam 
griovyj, kuris buvo apau
gęs visokiais medžiais. Iš
kasęs gerą duobę, ant vir
šaus sudėjo storų medžių 
balkius ir ant balkių storai 
užpylė žemių, ir kad būtų 
šilčiau dėl vaikų, įdėjo du
ris.

Vos tik spėjus slėptuvę 
sutvarkyti, Petras pastebė
jo, kad Rusijos kariuomenė 
traukiasi, o vokiečių kanuo- 
lių paleisti sviediniai, pra
dėjo sprogt palei kaimą. 
Petras ant greitųjų susine
šė į slėptuvę vaikus, patalus 
ir kitokį savo menką turtą. 
Po trumpo laiko Petras su 
vaikais paliko Viduryj mū
šio. Vokiečių kariuomenė iš 
vieno šono, o Rusijos iš kito, 
kulipkos zvimbė virš Petro 
slėptuvės. Petras prasidaręs 
slėptuvės duris, pastebėjo, 
kad jo tvartas dega. Tada 
tik atsiminė, kad tvartas y-.

ra .uždarytas, o jo du par
šeliai ir karvė viduje! Grei
tai Petras uždarė slėptuvės 
duris ir iš lauko pusės už
kabino, kad vaikai neišeitų 
ir neliktų užmušti. O patsai 
nubėgo gelbėti paršelių ir 
karvės.

Vos tik prisiartino prie 
tvarto, rodos, kad iš žemės 
išdygo 3 raiti vokiečiai ir 
šautuvus atstatę pasigavo 
Petrą. Nieko nekaltą Petrą 
vokiečiai palaikė už Rusijos 
šnipą. Petras gi su vokie
čiais susikalbėti negalėjo, 
tad jokiu būdu negalėjo 
juos įtikinti, kad jis yra šio 
kiemo šeimininkas. Ant 
kiek pajėgdamas, jis su ran
komis rodė vokiečiams, kad 
jo trys maži vaikai randasi 
slėptuvėj, bet vokiečiai ne
suprato ar suprasti nenorė
jo ir įsake Petrui eiti su 
jais. Petro širdį skausmai 
varstė kaip peiliais dėl* vai
kų, kurie paliko uždaryti 
slėptuvėj ir nenorėjo klau
syti vokiečių įsakymo. Tada 
trys vokiečiai sėdėdami ant 
arklių pradėjo Petrą mušti 
nagaikomis ir kuomet buvo 
gerokai apmuštas, vienas 
kryžiokas nušokęs nuo ark
lio surišo Petro rankas už
pakalyje, kitą virvės galą 
prisirišo prie balno, užsėdo 
ant arklio ir nusivedė ketu- 
rius kilometrus į vienkiemį 
vardu Biržinką. Tas vien
kiemis buvo didelė karčia- 
ma arba užvažiuojamas na
mas, kuris stovėjo ant kryž- 
kelio tarp plento ir vieške
lio. Petras čionai surado 80 
Rusijos karių belaisvių.

Po didele vokiečių sargy
ba per naktį išbuvo Biržin- 
kos karčiame j, o antrą die
ną atvažiavo du dideli vo
kiečių trokai, susodino visus 
ir išvežė į Ukmergę. O iš 
Ukmergės traukiniu į Kau
ną, iš Kauno į Vokietiją ir 
pristatė anglį kasti. t

Palikime Petrą anglių 
kasykloje ir grįžkime atgal 
pas jo vaikus. Kaip jau sa
kyta, trijų gyventojų kai
melis liko tuščias. Niekas iš 
artimiausių kaimų gyvento
jų nežinojo, kur dingo Pet
ras su mažais vaikais. Ką 
tie trys maži vaikučiai per
gyveno uždaryti slėptuvėj, 
katras iš jų pirmas badu 
mirė ir kiek ilgai gyvi buvo, 
niekas negali pasakyti.

Kaimirika Veronika, išva
žiuodama ant žiemos pas 
žentą paliko apie porą ve
žimų gatavų malkų, bet pa
vasarį grįžus atgal nebera
do, kokis niekšas žiemos lai
ku pavogė. Tai biedna, sena 
moteris turėjo ant pečių 
nešti malkas iš to paties 
griovio, kuriame Petro 
slėptuvė buvo. Vieną dieną 
berenkant malkas, užgirdo, 
kad jos mažiukas šunelis 
unkščia toliau krūmuose. 
Veronika nuėjo pažiūrėti, 
ką jis surado. Moteris pa
stebėjo, kad šuniukas su ko
jomis kasa po kokių tai du
rų. Veronika pamažėlį ati
darė duris ir pastebėjo ne
apsakytai liūdnas trijų vai
kučių kapines ir iš tų lavo
nų mažai kas belikę — kir
mėlės, pelės ir kitoki gyvū
nai per tokį ilgą laiką su
valgė. Vyresniosios mergai
tės dar buvo likę daugiau 
kūno. Iš to žmonės spren
dė, kad ji paskiausia badu 
mirė. Ale tikrai niekas ne
gali pasakyti.

..Veronika uždarė duris, 
atėjo į artimiausį Pus... kai
mą, pranešė gyventojams 
apie trijų vaikelių kapines. 
Kaimo seniūnas pranešė vo-

kiečių žandarams. Žandarai 
apžiūrėjo tas kapines ir į- 
sakė seniūnui surinkti liku
sius kaulus ir pakavoti. Se
niūnas pasiėmė keturis vy
rus, iškasė duobę netoli ke
lio dailioj vietoj, padarė 
vieną grabą, surinkto liku
sius kaulelius ir sudėjo. Kai 
liko viskas prirengta dėl 
pakavonės, iš visų apylinkės 
kaimų susirinko apie pora 
tūkstančių žmonių ant nu
skirto laiko, kad atiduoti 
paskutinę pagarbą dėl tų 
trijų kūdikių, kurie dėl pra
keiktų vokiečių paliko bado

mirties aukomis.Taip ir liko 
palaidoti Petro Gražučio 
trys vaikučiai.

Petras su dideliu širdies 
skausmu anglių kasykloj iš
dirbo iki pat pabaigos ka
ro. Pabėgti jokiu būdu ne
buvo galima. Viena, belais
viai neapsakytai buvo sar
gų saugomi, antra — nemo
kėjimas vokiečių kalbos. 
Bandančius pabėgti sugau
davo ir paskui per daug 
mušdavo ir prie darbo la
bai žiauriai elgdavosi su to
kiais. O ant nakties uždėda
vo geležinius pančius ant 
kojų ir dar po du surakin
davo už rankų; taip turėda
vo miegot surakinti.

Užsibaigus karui, ‘belais
viai liko paleisti. Kartu bu
vo paleistas ir Petras.

(Daugiau bus)

Lietuviams Žinios
Laivynas Praleidžia 7,000,- 

000 V-Pašto Laiškų Per 
Mėnesį

Laivyno V-pašto sistema, 
jau dviejų metų senumo, 
dabar tiek išsiplėtė, kad per 
mėnesį praleidžia po 7,000,- 
000 laiškų. Tai sudaro 560 
procentų padidėjimą per 
paskutinius devynis mėne
sius.

Nuo bendro laivyno ir ka
riuomenės V-pašto įvedimo 
1942 metų birželio 15 d., vi
so buvo užjūriu pristatyta 
453,000,000 V-pašto laiškų. 
Naudojimas šio mikrofil- 
mos metodo ar korespon
dencijos sutaupė gyvybinės 
plukdymo talpos maždaug 
19,000,000 svarų.

Laivyno V-pašto stotys 
yra kilnojamos ir vyksta 
kartu su žygiuojančiais pul
kais į strategines vietoves.

Per paskutinius metus 
laivynas įsteigė keturiasde
šimt tokių postų aplink vi
są pasaulį ir dar 25 tokie 
postai laukia paskyrimo.

Aukštas saugumo fakto
rius V-paštui yra todėl, kad 
originalūs V-pašto laiškai 
yra laikomi išsiuntimo uos
te iki filmą pasiekia paskir
tį. Jeigu gabenąs V-paštą 
lėktuvas ar tai nelaimėje 
žūsta, ar būna priešo pa
šautas, tuojau pranešama 
apie dingusias filmas ir lai
škai esti iš naujo perfoto
grafuojami ir siunčiami se
kančiu lėktuvu.

V-paštas turi aiškią pir
menybę prieš bet-kurį kitą 
privatinį paštą, ir tiek lai
vynas, tiek kariuomenė pir
miausia juos persiunčia.

Kraštui Vis Dar Reikia 
Kadečių - Slaugių

Dr. Thomas Parran, U. 
S. Viešosios Sveikatos Tar
nybos Vyr. Gydytojas, pa
reiškė, kad “Atsiliepimas reikalavimus, 
kvietimui stoti į U. S. Ka-

dėčių Slaugių Korpusą yra 
U. S. moterų didelis susi
pratimo demonstravimas. 
Tačiau kraštui vis dar la
bai reikia slaugių ir durys 
atdaros dar keliems tūks
tančiams jaunų moterų, ku
rios nori tarnauti garbin
gai profesijai.'

“Naujasis kariuomenės 
šaukimas slaugių, įpareigo
ja U. S. Kadečių Slaugių 
Korpusą atsiekti savo pil
numos iki birželio 30 d., ka
dangi kariuomenė tikisi su
silaukti slaugių iš to korpu
so auklėtinių. Kariuomenė 
negali visiškai ištuštinti 
krašto mokomąjį personalą 
iš slaugių mokyklų, kuriose 
iki šiol slaugės buvo apmo
kamos.

“Birželio mėn. klasės pri
pažintose slaugių mokyklo
se dabar jau formuojasi. 
Kiekviena šių klasių slaugė 
turi- jausti atsakomybę pa
laikyti tautos sveikatos pa
tarnavimus saugioje aukš
tumoje, ir tuo duoti galimy
bę jaunoms slaugėms, bai
gusioms apmokymą, pasi- 
liuosuoti įstojimui į karo 
pajėgas.

“Jų eilės greitai pildosi ir 
dėlto kreipiuosi į jaunas A- 
merikos moteris atsiliepti į 
šį šaukimą tuojau pat ir 
kreiptis informacijų apie 
korpusą vietinėse ligoninėse 
ar rašyti U. S. Cadet Nur
se Corps, U. S. Public 
Health Service, Box 88, 
New . York 8, N. Y.”

Dr. Parran pridėjo, kad 
įstojimui į korpusą nusta
tyti minimum reikalavimai: 
gera sveikata ir geras mok
slo atžymėjįmas iš pripažin
tos “high school”. Amžius 
7— nuo 17 ar 18 metų iki 
35 metų. Taip pat ji turi 
atitikti slaugių mokyklos

K
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I
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v

Lavintis, šviestis niekad 
nėrą pervčlu. Skąitykit ge
ras knygas.

0. W. L

°MeiIutyte mano, tu tikrai galii gauti naują baliui 
suknelę. . , jeigu tik užsisakysi iš Montgomery Ward.
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8 UŽ LIETUVOS LAISVE
Ką Pasiuntėme Lietuvos 

Žmonėms Ketvirtuoju 
Siuntiniu

Daugiau Padėkos Laiš 
kų Už Amerikiečių

Dovanas

Vertes 
$5,950.00 

105.60 
448.00 
190.00 

1,003.31

Kaip jau esame pranešę, ketvirtas dovanų siuntinys 
jau išsiųstas ir ruošiamas Penktas, kuris turės būti ga
tavas apie birželio 22 d. Ketvirtuoju siuntiniu pasiųsta 
sekamos dovanos:

Daiktai
7,000 svarų dėvėtų drabužių
4 “cases” powdered milk
53 individual kits (pundeliai) 
20,000 razor blades
9,636 pkgs, of cigarette tobacco
18,000 sheets of bond paper; 2,600 pencils; 300 note 

books; 488 compos, books
240 jars of Wilson’s B. V. Boullion soup
2,400 bars of laundry soap and
5,000 bars of large ivory soap
48 pocket knifes, 144 combs, 240 spools of thread, 
432 pkgs, of needles, 36 Travel First Aid kits and 
144 bunches of safety pins 
420 Turkish towels
3,480 prs. of stockings (mens, womens and child
rens), 384 prs. childs panties, 96 prs. mens shorts,
96 undershirts and 60 prs. womens panties 
250 lbs. bandages
90 prs. Surgical Scissors
300 lbs. egg noodles,
2,400 chicken fat capsules and
97 1 lbs. soup seasoning .
25 lbs. flour, 74 lbs. sugar, 3 lbs. rice and
119 cans of asst’d vegetables, fish, meat, etc.

146.20
49.50

99.85
190.65

748.55
100.00
100.00

111.83

25.00
Visų dovanų vertė.................$9,671.72

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, 
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Žymus Lietuvių Rašytojas Apie Ameri 
kiečių Paramą Lietuvių Tautai

(Iš laiško Romo šarmai
čio, datuoto sausio 6 dieną. 
R. šarmaitis — vienas iš 
veiklių ir vadovaujančių 
Tarybų Lietuvos veikėjų. 
Jis ukmergiškis. Mums, a- 
mėrikiečiams, jis pažįsta
mas iš raštų, kurių jis ret
karčiais atsiunčia Laisvei 
ir Vilniai. — Red.)

Romas Šarmaitis rašo:
“...Gyvendami Maskvoje, 

mes, palyginti, karo nejau
čiame. Paskutinį kartą fa
šistų lėktuvai bebuvo prieš 
gegužės pirmąją 1942 m. 
Pereitais metais turėjom iš 
viso tik porą aliarmų —žo
džiu, slapstytis slėptuvėse 
nebeteko. Dabar vokiečiams 
pasiekti Maskvą, žinoma, 
dar sunkiau. Prie to, be
rods, nė nemėgina —krau
na čemodanus Minske, Vil- 
jnuje ir kituose mūsų mies
tuose, kad būtų prisirengę, 
kada reikės sprukti.

“Mūsų atstovybės name, 
nors jis ir nemažas, jau vi
sai ankšta. Gyventi jame 
niekas nebegyvena — visi 
išsikėlė, kas į viešbutį, kas 
į privačius butus, kas į ben
drabutį. Atstovybės namuo
se, be pačios atstovybės, su
sitelkusios mūsų Aukščiau
siojo Prezidiumo, Valstybi
nės Leidyklos ir kt. centra- 
linės įstaigos.

“Ką veikiame — žinot iš 
laikraščių. Parašysiu tik a- 
pie kai kuriuos.

“Jonas Šimkus —rūpina
si ‘Tarybų Lietuva.’ Gaška 
ir Drazdauskas su savo 
bendradarbiais— knygų lei
dimu, rašytojai nedirba į- 
staigose, o rašo. J. Baltušis
— radijo reikalus tvarko. 
Liaudies komisarai dirba 
kiekvienas savo srityje, 
ruošia kadrus, tvarko Lie
tuvos atstatymo planus. 
Daugiausia rūpesčių su tais 
reikalais turi J. Vaišnoras
— jam, berods, teks dirbti 
vietoj Glovackio.

“Daug . susidomėjimo ir 
džiaugsmo pas mus sukėlė 
atėjusios jūsų dovanos. Ra
šytojai gavo “Parkerius” ir

marškinius. Jie visi, žino
ma, labai dėkingi už tai, tik 
neturi progos kaip atsidė
koti.

“Visos kitos dovanos bu
vo pasiųstos mūsų kariams, 
partizanams ir vaikučiams. 
Individualiniai siuntiniai 
(pundeliai) — bent jų dau
gumas — buvo atidaryta 
jau muitinėje, o paskui jau 
pas mus viską beregistruo- 
jant ir betikrinant. Kada 
reikėjo sudaryti dovanas— 
buvo sudaryti siuntiniai pa
gal esamus laiškus, kuriuo
se buvo išvardinti pasiųstie
ji daiktai. Kadangi norėjo
me, kad dovanos tektų ko 
didžiausiam asmenų skai
čiui, tai individualių siunti
nių daugumą bus išskirstę. 
Tik mūsų jaunuoliai kitaip 
pažiūrėjo į šį reikalą ir pa
liko vaikams pilnus indivi
dualinius siuntinius, kaip 
buvo sudaryta pačių siun
tėjų. Visos dovanos jau iš
dalytos. Tik dar negrįžo de
legatai iš vaikų namų, esa
mų tolimuose rajonuose. 
Kariai ir vaikai parašė 
daug laiškų, dėkodami savo 
geriesiems dėdėms ir tetu
lėms Amerikoje. Pav., iš 
mūsų divizijos jau gauta 
net 300 laiškų. Dalimis jie 
bus išsiunčiami.

“Spausdinama nedidelė 
brošiūrėlė apie brolišką mū
sų amerikiečių paramą ko
vojančiai lietuvių tautai. 
Šiuo tarpu dar negaliu jos 
pasiųsti — nesubrošiuruota 
(nesusiūta). Gaila, kad ne
buvo fotografijų — tik vie
nas Urbonas iš Brooklyno 
susiprato prisiųsti savo fo
to kartu su dovanomis. Jei 
būtumėte atsiuntę, būtumė
me sunaudoję brošiūrai ir 
laikraščiams. Ateityj pasi
stenkite atsiųsti, o mes at
spausdinsime laikraščiuose, 
kad visi pamatytų, kas at
siuntė “Old Gold” ir kitas 
dovanas. Būtinai laukiame 
komiteto narių ir šiaip 
veiklesnių šelpimo darbo 
veikėjų grupinės nuotrau
kos...”

Sveiki brangūs broliai 
lietuviai!

Dėkoju, brangūs broliai, 
už dovanas, kurios taip 
brangios mums lietuviams. 
Nors skiria mus vandeny
nas, bet tikslas vienas — 
—greičiau sumušti pra
keiktus vokiečius, greičiau 
išlaisvinti brangiąją mūsų 
Lietuvą. Broliai, daugiau 
neapykantos tiems krauge
riams, daugiau neapykantos 
tiems vaikų ir senelių žudi
kams. Patsai mačiau, kaip 
jie pasielgė su rusais, bielo- 
rusais, ukrainiečiais. Retai 
kur yra išlikęs nesudegintas 
kaimas, miestas. Iš kaimų 
ir miestų išveža jaunuolius 
ir jaunuoles į Vokietiją am
žiam vergaut. Ne kitaip el
giasi ir su mūsų broliais 
lietuviais. Uždarė visas mo
kyklas, universitetą.

Bet negalvokit, broliai, 
kad jie sėdi nuleidę rankas 
ir laukia likimo galo. Ne! 
Ten kovoja visi, kas gali 
laikyti ginklą rankoje. Jie 
kovoja taip, kaip kovojo 
kadaise mūsų bočiai.

Brangieji broliai ir sesės, 
greit prašvis diena, kada 
galutinai sutriuškinsim tą 
prakeiktą kirminą! Juk su 
mumis viso pasaulio laisvę 
mylinčios tautos — su mu
mis teisybę!

Mūsų lietuviškas jungi
nys, kuriame ir aš randuo
si, muša be pasigalėjimo 
fricus, eina pirmyn į vaka
rus, atvaduodamas kaimus 
ir miestus. Jau netoli Lietu
va, netoli mūsų Baltija! 
Greitai susitiksime tenai:

“Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka, 
Ten mūsų tėvynė 
brangi Lietuva.
Ten broliai artojai 
lietuviškai šneka, 
Ten skamba po kaimus 
Birutės daina.”
Tai daugiau energijos, 

daugiau darbo, broliai! Nuo 
to priklauso, kaip greit bus 
pergalės valanda.

Brangieji draugai, bai
giant norėčiau paprašyti 
jūsų vieno dalykėlio. Prieš 
karą išvažiavo į Ameriką 
viena mano mokslo drau
gė. Įdomu būtų sužino
ti jos adresą ir pa
sidalinti su ja mintimis. 
Ji išvažiavo į Čikagą. Jos 
pavardė Grikšaitė (Grik- 
šas) Angelina.

Brangieji broliai, norė
čiau palaikyti su Jumis ry
šį. Aš daugiau parašyčiau, 

1 kaip mes čia gyvename, 
kaip kovojame su vokie
čiais. Parašykite, kaip jūs 
gyvenate, ką veikiate, kaip 
padedate mušt vokiečius? 
Baigiu.

Stipriai, stipriai spaudžiu 
dešinę, nepažystamasis bro
li lietuvi!.

Viso geriausio,
Bernardas Vaitkus.

Mano adresas: Polevaja 
poetą, 39970 U
Vaitkus Bernard Antonovič

junginio kariai švenčiam 
savo dalies 2-jų metų su
kaktuves. Kaip džiugu tą 
dieną gauti jūsų linkėjimus, 
žinoti — kad jūs tolimieji 
su mumis.

Ugnim ir kalaviju per du 
metu karo įrašėm į mūsų 
tautos istoriją lapus garbės 
lietuviško ginklo ir kario. 
Ne toli gimtasis kraštas... 
Rodos, girdisi Baltijos jū
ros bangų lūžimas, girių 
šlamėjimas, gimtojo kaimo 
dūmeliai... Ne toli ta diena, 
gimtasai krašte, kada ap
vainikuoti laimėjimo vaini
ku, sugrįš tavo sūnūs... Ir 
vėl prašvis saulė Lietuvos 
danguje, pakels galvas nie
kinama žemė, sužydės lau
kai ir sodai...

Mintis, kad jūs su mumis, 
brangieji, mus skatina nau
jiems laimėjimams. Raudo
noji Armija diena iš dienos 
suduoda • mirties smūgius 
fašistų armijai, valydama 
kraštą nuo tos rudosios ču- 
mos. Galinga sąjunga trijų 
valstybių, laidas pergalės.

Aš, lietuvių dalinio karys. 
Labai norėčiau susirašinėti 
su vienu iš jūsų, (kad ir 
angliškai.) Norėčiau dalin
tis savo įspūdžiais, pergyve
nimais, taipgi žinoti, kaip 
jūs gyvenat, darbuojatės. 
Mano antrašas:

Polevaja počta 39970,
Starovolskis A. A.

Nekantriai laukdamas at
sakymo, baigiu. Linkiu viso 
geriausio.

A. Starovolskis.

pasidžiaugti savo tėveliais, 
kurie liko okupacijoje.

Mes rašome fronte esan
tiems mūsų pažįstamiems 
ir giminėms. Labai norėtųsi 
susirašinėti su tokio pat 
amžiaus, kaip mes, vaikais 
lietuviais, esančiais Ameri
koje. Man yra 16 metų.

Sveikinu su Naujais 1944 
metais. Tikiu, kad kitą laiš
ką rašysiu jums iš atvaduo- 

I tos — laisvos Tarybų Lietu
vos.

B. Dušauskis.
Mano adresas: U.S.S.R. 
Kuibishevskaja obl., 
g. Kuibishev, ui. Koope- 
rativnaja R. U. No. 7

B. Dushauskis.

43. XII. 26.
Jonas Urbonas, 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamas Urbonas-:
Siunčiu jums širdingiau

sius linkėjimus iš fronto pa
dangės, kur griauna artile
rijos kanonados, kur jūsų 
tautiečiai, mes lietuviai, 
naikiname vokiškus žvėris. 
Aš ir mano draugai Tarybų 
Sąjungos artilerijos valdy
tojai sunaikinom ne vieną 
šimtinę nekenčiamų visam 
pasauliui vokiškų okupan-

12. 43.

širdin-
Nau-

Brangūs broliai!
Priimkite mano 

giausius linkėjimus 
jiem Metam. 11944 metas tu
rės būti metas galutinės 
pergalės mūsų galingos są
jungos, sąjungos laisvės 
trokštančių tautų.

Šiandien mes. lietuviško

H. Thomas-Tamašauskienė, 
92 Gardner St., 
W. Roxbury, Mass.

Didžiai gerbiama:
Mano mylimą tėvynę 

žiauriai terioja priešas. Ne
žinau, ar rasiu gyvus savo 
tėvelius, kurie liko okupa
cijoje. Man iš Palangos pio
nierių stovyklos pavyko lai
mingai evakuotis į tolimą 
užnugarį. Dabar mokausi 
Kuibyševo mieste amatų 
mokykloje. Šioje mokyklo
je tokių pat vaikų, kaip ir 
aš, mokosi apie ' pusantro 
šimto. Nors neseniai įsto
jau į mokyklą, bet jau moku 
padaryti plaktuką, reples ir 
kitokius daiktus. Mums čia 
linksma. Aplanko mus kom
jaunimo ir vyriausybės at
stovai. 1943 m. gruodžio 
mėnesio 15 d. buvo ypatin
gai mums smagu, nes atvy
kę iš Maskvos atstovai at
vežė mums daug brangių 
dovanų. Geriau besimoką 
mokiniai, jų tarpe ir aš ga
vau kaip premijas po gražų 
sportinį kostiumą, kojines, 
šaliką, nosines, muilo, pieš
tukų ir kt. dalykėlių. Dova
nos gautos iš Amerikoje gy
venančių lietuvių — jos 
mums be galo brangios, nes 
mes žinom, kad per vande
nyną jas atgabenti ne taip 
lengva.

Mylimi tautiečiai, aš sa-' 
vo grupės vaikų vardu šir
dingai dėkoju jums, o taip 
pat kitiems draugams, ku
rie siuntė mums dovanas. 
Tarybų valdžia mums duo
da šiltus rūbus, maistą ir 
nemokamai teikia mokslą. 
Jūs gi, kaip tikrieji tėvai, 
apdovanojate mus, kad mes 
dar labiau mylėtume savo 
mielą tėvynę. Mes laimingi, 
kad galime jums padėkoti, 
bet nuliūdę, kad negalime

Daugiau Žinių Apie Amerikiečių Dovanų 
Trečią Siuntinį Lietuvos Žmonėms

Prašyčiau jūs vieno daly
ko: jūsų mieste gyveno 
mano giminės Justinas Ba- 
silius su savo šeima. Norė
čiau aš su jais susirašinėti. 
Prašau jūsų, jei galima, su
teikti jų adresą. Jie kilimo 
iš Griškabūdžio, Šakių aps
kričio.

Gerbiamas Urbonas, pra
šau jus parašykit man laiš
ką. Aš pasistengsiu kiek ga
lima greičiau jums duoti 
atsakymą.

Jūsų pasiųstos dovanos 
pasiekė pačius mūsų dalinio 
karius ir toliau aš, kaip 
garbingos Raudonosios Ar
mijos karininkas, užtikrinu 
jus, kad dar su didesniu 
atkaklumu atlaisvinsim ki
lometrą už kilometro Ta
rybų Sąjungos žemes.

Linkiu jums pasisekimo, 
Juozas Juška.

Mano adresas: Polevaja 
poetą, 68497, Juška Juozas 
Adomovič.

Linden, N. J

eilė kitų panašių laiškų • 
gauta su dovanomis.

“Ypatingai įdomūs yra 
individualiniai pundeliai. 
Dauguma yra paruošta mo
terų apšvietos kliubų arba 
pavienių amerikiečių lietu
vių moterų, šitie pundeliai 
parodo mūsų brangių prie
delių Amerikoje malonų są- 
jausmą evakuotiems lietu
viams.

“Jūsų korespondentui te
ko kalbėtis su Stasiu Bra- 
ziškiu, pirmininku komiteto 
išdalinti amerikiečių dova
nas. Tarp kitko, jis pasakė: 
‘Mes esame tikri, kad mūsų 
vaikučiai ir lietuviai kovo
tojai Raudonosios Armijos 
eilėse, aplaikę šias dovanas, 
parašys individualius padė
kos laiškus amerikiečiams 
lietuviams. Bet aš pasinau
doju šia proga vardu visų 
padėkavoti mūsų broliams 
ir sesutėms Amerikoje už 
paramą Tarybinės Lietu

vos evakuotiems piliečiams. 
Mes dekavojame mūsų 
brangioms sesulėms už nu- 
mezgimą šiltų drapanų. Mes 
dekavojame visiems ir vi
soms, kurie ruošia ir Siun
čia dovanas iš Jungtinių 
Valstijų.’

“Apart to, komiteto pir
mininkas įgaliojo mus pra
nešti Amerikos lietuviams, 
kad šis trečias dovanų siun-

Mūsų plačioji visuomenė 
jau matė spaudoje Justo 
Paleckio pranešimą, kad 
jau pasiekė Sovietų Sąjun
gos lietuvius amerikiečių 
dovanų trečias siuntinys. 
Daugiau žinių apie tą svar
bų įvykį praneša lietuvių 
žyųius rašytojas ir veikėjas 
R. Šarmaitis. Jis rašo:

“1944 metų pabaigoje ba
landžio mėnesio Justas Pa
leckis, Tarybinės Lietuvos 
Aukščiausio P r e z idiumo 
Pirmininkas, aplaikė trečią 
dovanų siuntin'į, kurį at
siuntė mūsų broliai ir sese
rys Amerikos lietuviai. Ge
roka dovanų dalis skiriama 
lietuviams vaikučiams, ku
rie gyvena lietuviškuose 
vaikų namuose.

“Tarpe kitų dovanų, ap- 
laikyta sekamos: devynios 
dėžės, kuriose randasi 596 
poros vaikučiams čeverykų 
ir 60 porų vilnonių pančia- 
kų, 20 svederių ir daug ki
tų daiktų. Apart šių dova
nų, aplaikyta 96 individua
liniai pundeliai dėl vaikučių 
ir lietuvių kareivių. Ypatin
gą dėmėsi atkreipė draugių 
numegsti svederiai, pančia- 
kos ir šalikai. Tarp kitų, 
pančiakos yra numegstos 
Petlickienės ir Reklienės; 
svederiai — Kalvaitienės, 
Laukaitienės, ir Bartkaus- 
kienės; šalikai — Užkurie- tinys, kaip ir pirmieji du, 
nės, Meškauskienės, ' Kaz- bus išdalintas, pagal siuntė- 
lauskienės, Augulienės ir Pa
kalniškienės. Taipgi mezgi
niai daugelio kitų gerašir
džių ir darbščių amerikiečių 
lietuvių moterų. Prie sve- 
derio, numegsto Čepulienės, 
pridėtas laiškutis, išreiš
kiantis didžiausią simpatiją 
lietuviams kovūnams. Visa

jų nurodymus, lietuviš
kiems Raudonosios Armijos 
pulkams ir tėvynės karo 
invalidams ir Lietuvos par
tizanams.”
Lietuvai Pa geibo s Teikimo 

Komitetas.
417 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Bridgeport, Conn. Fort William, Canada

Gegužės 7, 1^944, Lietuvių 
Laisves Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. įvyko “Ba
ro Krikštynos,” naujo baro, 
kuris buvo padarytas svetai
nėj. < ■ #

“Kūmai” buvo sekanti: pir
mieji “kūmai,” kurie visus vai
šino skaniais gėrimais: ponia 
C. Paulienė iš Long Island su 
J. Gumauskas iš Laurelton,

Gegužės 6 d. LDS 74 kp. su
rengė vaidinimą veikalo “Dė
dės Silvestro Kieme” ir kon
certą. (Apie vaidinimą buvo 
kitų aprašyta, tai praleidžia
me — Red.)

Gražiai solo sudainavo J. 
Latvis ir drg. Smitukė. Pianu 
akompanavo Mrs. Reade -— 
Kuncaitė. Publika buvo pa
tenkinta. Rengėjams atliks 
apie $40.

Kiti “kūmai:” A. Tvoskienė, 
iš Brooklyn, N. Y. su R. Tra- 
tulis, S: Zųpkienė iš Keyport, 
N. J. su J. 'Zaleskis ,iš Union, 
N. J., J. Stanone iš' Cliff.wood 
Beach, N. J. su J. Gudaitis, 
panelė M. Zielanbach su V. 
Guzevičius, M. Budreckienė su 
J. Krotulis, M. Korvažinskie- 
nė su V. Guzevičius, C. Gu- 
mauskiene iš Laurelton, N. J. 
su C. Lenorth, O. Liudvinaitie; 
nė su S. Liudvinaitis, O. Kim- 
šakienė su J. Ambrose, O. Rip- 
pen su .1. Jadinka, M. Venc- 
kaitienė su J. Steffen, O. Stan- 
kienė su J. Meškauskas, P. 
Knezerienė, su J. Sabeckas, B. 
Sabeckienė su V. Knezeris ir 
A. Bagarauskienė su A. White.

Svečių buvo pilna svetainė. 
Gera muzika grajino dėl šo
kimo. Gaspadinės turėjo pada
rę labai skanių valgių, .kuriais 
visus vaišino.

šitas parengimas buvo su
ruoštas per Lietuvių Laisvės 
Parko Moterų Social Kliubą. 
Komitetas parengimo buvo: 
M. Lenorth, M. Kazakevičie
nė ir O. Kelbonienė, kurios ne
nuilstančiai darbavosi.
..I „.i . ■ N.

Drg. Petras dažnai parašo 
korespondencijų iš mūsų mies
to, tai gerai ir už tai atiduodu 
jam kreditą, bet, kad gerai 
aprašyti, tai reikia patirti tik
ri faktai ir su miestu geriau 
susipažinti, štai pora jo ne
tikslumų.

Laisvėj iš bal. 27 dienos už
sipuola ant Pilipavičiaus, būk 
tas neprideramai pasielgęs. Aš 
gi Pilipavičių pažįstų jau per 
15-ka metų ir žinau, kaip ge
rą, teisingą ir gerų idėjų žmo
gų.

Kitas netikslumas, rašo, būk 
mūsų mieste vienatinis lietuvis 
gydytojas yra dr. J. PI ūkas. 
Gi čia yra ir kitas lietuvis dr. 
Aleksandras Tutlis. Reiškia, 
Petras ne pilnai patyręs daly
kus rašė.

Dar vienas dalykas, tai pa
juokimas žemaičių kalbos. Aš 
patsai esu žemaitis ir tas mane 
“sutrenkė.” Well, man rodo
si, kad nėra reikalo juokus 
daryti iš vienos ar kitos lietu
vių kalbos tarmės. Nežinau, 
ko verta yra ta “teta,” bet aš 
pažįstu daug žemaičių, kurie 
savo gerą dalį uždarbio auko
ja naudingiems darbams. 
Tamsuolių yra visokių lietuvių 
“tautų,” žmonių — žemaičių, 
aukštaičių, dzūkų ir t.t., kaip 
ir visų šių mūsų grupių yra 
ir labai nuoširdžių žmonių. 
Kalbos tarmė nieko neturi su 
žmogaus nusistatymu.

Žemaitis.

Aukos LLD ,ir Meno Sąjungai
Liet. Literatūros Draugijos 

15 kuopos nariai pasidarbavo 
ir surinko $22.38 aukų Liet. 
Literatūros Draugijos knygų 
leidimui ir Meno Sąjungos pa- 
gelbai.

Po $1 aukavo: E. Yakštis, 
Y. Svetuliavičius, W. Dlugaus- 
kas, T. Tamošaitis, A. Serge- 
das, A. Stankevičius, S. Stan
kevičius, J. Sarguntas, J. Jan- 
dušis, J. Karonas, B. Batavi- 
čius, W. Staupis, G. Steniulis, 
J. Kravich, 
Sklenys,
kas, F. Imbrose. 
aukavo 85c, o po 
Boselik, J. Butko, 
kas, C. Dimša, J. 
siems
širdingai ačiū.

Pinigai padalinti sekamai: 
Liet. Literatūros Draugijos 
knygų leidimui $11.35 ir para
mai Meno Sąjungos teatralių 
veikalų, leidimui $11.

Sekr.

F. Slepelich, J.
A. Dirsė, K. Bindo-

F. Tumėnas
50 centų: J.
J. Vasiliaus- 
Mitalas. Vi-

aukavusiems tariame
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AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44  NjOSTROVSKIS —72—

Worcester, Mass.

(Tąsa)

Sausai treškėjo židinyje liepsnojančios 
pliauskos.

Namelyje tylu. Tik tolimoje kamaroje 
šnibždasi išgąsdinti senukas ir senutė.

— Aha! Būkit, sveikos, priimkite sve
čius! — į valgomąjį įlėkė Ptacha.

Per minutę medžioklės namelis prigu
žėjo pilnas žmonių. Čia teatvežė Liudvi
ką ir Stefaniją. Senąjį grafą ir tėvą Je
ronimą iš pusiaukelės Cibulė pasiėmė 
pas save, į Sosnovką.

— Taip tikriau. Visaip gali atsitikti.. 
Man su būriu pas Manežkevičių netinka 
vaikščioti. Paliksim ten penketą apsau
gai. Tegu jūsų jaunieji ir saugoja, o mes 
į Sosnovką. Mogelnickis ten paspaus, ai
šku, kaip dieną. Mes savo darbą atliko
me, o kaimo be mužikų netinka palikti. 
Ar ne taip? — pasakė Cibulė, kreipda
masis į Ščabelį.

Šis pagalvojo ir sutiko.
Liudvika ir Stefanija apsigyveno kam

baryje šalia valgomojo. Čia stovėjo dvi 
plačios odinės sofos ir pianinas. Čia ir 
Prancišką atvedė.

Raimondas, Ptacha, Pšeničekas, Olesė 
ir Sara įsikūrė valgomajame. Vikrusis 
Leonas suspėjo susipažinti su sargu ir jo 
žmona. Jis draugiškai su jais įsišnekėjo, 
kiek galėdamas, nuramino ir taip patiko 
jiems, kad seniai net pavalgydino jį iš 
savo atsargų, kurios, kaip greitai jis su
žinojo, buvo gana nemažos.

Jis greitai pasirodė kambaryje su 
nuostabiai kvepiančiu kumpiu ir, sutik
tas nuostabos šauksmų, juokdamasis pa
sakė, kaip ir paprastai, darkydamas žo
džius :

— O seniukai simpatingi, net kumpį 
padovanojo. Tu ko, Andriejau, taip žiū
ri į jį? Manai, kad nudžioviau? Eime 
paklausti. Irgi!

Į kambarį įėjo Pšigodskis ir ščabelis.
— Tarytum viskas gerai būtų, — at

sakė ščabelis į nebylį Raimondo klausi
mą. — Rogės ir arkliai paslėpti' arklidė
je, sargybiniai vietoje. Pradėjo smarkiai 
snigti, po valandos visas pėdas uždribs. 
O Cibulė tyčia praeis netoli Cholmiankos. 
Ten jj pastebęs, praneš, nuo mūsų nu- 
kreipsr akis. Gudriai tas lokys sugalvo- 
jo!...

— O kaip tau tas vienuolis patinka?— 
paklausė Raimondas.

Į pašnekesį įsikišo Ptacha.
— Iš akių matyti, kad maita: nežiūri 

stačiai į žmogų. Aš kiekvieną kiaurai 
matau...

— Na, jei matai, tai turi žinoti, kad 
aš nuo ryto nieko nevalgiau ir mano 
skilvis tuščias, — nekantriai nutraukė jį 
Leonas.

. — Tai tu nevalgei? Na, ir begėdis tu, 
Lenka! Iš tiesų, jei tik čekas, tai ir mela
gis! — piktai tarė Ptacha.

— O aš girdėjau, kad čekai iš ukrainų 
meluoti mokėsi, — atsikirto Leonas.

Kai visi susėdo prie stalo, apdairusis 
“'Rublis dvidešimt” iš maišelio ištraukė 
kepalą duonos ir broliškai padalijo į as
tuonias dalis.

Sara piaustė kumpį.
Pšigodskis atsikėlė iš užstalės, priėjo 

prie durų, vedusių į kampinį kambarį, 
pamažu pravėrė jas ir trūkčiodamas pa
sakė:

— Pranciška!
— Ko tau? — ne iš karto atsiliepė 

toji.
— Eikš, čia pavalgysi, — sausai atsa

kė jis.
— Neisiu!
Tada Mečislovas plačiau pravėrė duris, 

peržengė slenkstį ir dar sausiau pakar
tojo:

— Gal but, eisi?
Liudvika ir Stefanija stebėjo šią sce

ną. Jos sėdėjo ant sofos nenusivilkda- 
mos kailinių. Liudvika — liūdna, jai bu
vo vis tiek, Stefanija — išsigandusi ir 
sumišusi.

Viena Pranciška nusivilko savo ap
siaustėlį. Kambaryje buvo šilta. Ji sėdėjo 
prie nedidelio stalelio, ant aukštos krūti
nės sukryžiavusi pilnas gražias rankas.

— Pats valgyk. Aš soti, — dar kartą 
atkakliai atsisakė ji.

Mečislovui buvo nepatogu, kad du jam 
priešingi žmonės mato, kaip su juo el
giasi žmona. Jis jau gailėjosi savo taip 
nevykusio išsišokimo susitaikyt su Pran
ciška. Tačiau buvo sunku išeiti.

Nelauktai nuo sofos pasikėlė Stefani
ja. Ji greitai priėjo prie jų.

— Sakykite, pone Pšigodski, kas mū
sų laukia? — jaudindamosi tyliai praš
neko ji.

— Aš ne ponas, o šėrikas, grafiene!— 
taip pat tyliai atsakė jai Mečislovas.

— Aš nemaniau jus tuo įžeisti. Juk 
jūs lenkas ir suprantate, kad šitoks krei
pimasis visur mūsų žmonėse priimtas. 
Paskui aš ne apie tai noriu kalbėti. Aš 
ir grafienė Liudvika norime žinoti savo 
likimą... — Jos balsas sudrebėjo, baimė 
paskatino ją gintis grasinimais. — Klau
sykite, pone, atleiskite... — ji susipynė.
— Kaipgi liepaite jus vadinti?
— Mes vienas kitą vadiname drau

gais, — atsakė Mečislovas, stengdama
sis būti mandagus.

Stefanija paniekinamai sučiaupė savo 
dažytas lūpas:

— Tačiau jūs patys suprantate, jog 
aš jums ne draugas. Na, palikime šitai. 
Mes reikalaujame, kad pasakytumėte, ką 
rengiatės su mumis daryti? Neužmirški
te, Pšigodski, kad jūs už viską žiauriai 
atsimokėsite...

— Gerai, jau kaip nors atsiskaitysime!
— nutraukė ją Pšigodskis.

— Jūs atsimintumėte savo tėvą ir bro- 
lį! . , uJ

— Aš jų neužmirštu.
(Bus daugiau)

Gražiai Pavyko Demokratinių 
Liet. Tarybos Skyriaus 

Bankietas

Balandžio 30 d. įvyko gra
žus bankietas ir koncertas Lie
tuvos gelbėjimo reikalam. 
Programoj gražiai atsireko- 
mendavo Aido Choras, harmo
ningai sudainuodamas grupę 
dainų, vadovybėje J. Karso- 
kienės. Choro pasirodymas su
kėlė publikoj džiaugsmingą 
ūpą. Mat, šis choro pasirody
mas buvo pirmutinis po ilgos 
pertraukos praktikavimo, nes 
mokytoja J. Karsokienė, buvo 
apleidus chorą mokinti iš prie
žasties nesveikatos. Visi daini
ninkai ir dailės mylėtojai linki 
draugei Karsokienei pilnai at
gauti spėkas, ir vėl, pagal iš
galę, darbuotis dailės srityje.

J. Kubiliūnas, kaip visuo
met, buvo širdingai publikos 
priimtas. B. Alchemovich pir
mu sykiu pasirodė mūsų pu
blikai. Ji yra jauna (14 metų) 
amžiumi, bet turi balsą-talen- 
tą, kurį pasiryžusi išvystyti į 
profesiją, jau toli pažengus 
balso valdyme, scenoj išsilai
kyme. Reikia palinkėti pa
siekti jos užsibrėžtos artistės 
aukštumos. Jaunuoliai V. 
Šumskaitė ir V. Motiejaitis pa
sigauna publikos simpatiją ir 
meilę išėję į sceną. V. Motie
jaitis turi nepaprastų scenoj 
artistinių gabumų ir būtinai 
reikėtų juos auklėti-vystyti.

Bankietas išėjo gražiai ir 
duos rengėjams pelno, o susi
rinkę svečiai dar sudėjo au
kų Lietuvos gelbėjimo reika
lams sekamai:

Po dolerį: J. šiupėnas, B. 
Pakempis, B. Mizara, P. Ba
nionis, dainininkas Kubiliūnas, 
M. Sukackienė, J. Karsokas, 
J. F. Skelčiai, E. Steiga, M. 
Mačionis, J. Dvareckas, P. 
Petrauskienė ir F. D. Mačiu
liai. • . Ui

M. Alchemovich 75c.
Po 50c: P. Labanauskas, P. 

Butkiavičia, K. Daugėla, J. 
Raulinaitis ir M. žukienė.

Smulkių aukų $4.20. Viso 
$20.45.

Širdingai ačiū visiems ban- 
kiete dalyvavusiems ir auko
tojams.

Ačiuojame artistams, Aido 
Chorui, jo mokytojai, J. Kar
sokienei, akompanistėm Rūtai 
šalaviejaitei ir Dolores Stalu- 
loniutei už išpildymą gražios 
koncertinės programos.

Didelė padėka priklauso ir 
sunkiai dirbusiom draugėm- 
draugam surengime bankieto 
ir tikietų platintojam, ypatin
gai T. Krapui, kuris pardavė 
40 knygučių. Pirmą dovaną,
U. S.A, karo boną 1082, gavo
V. PaČėsa; antrą, No. 595, A. 
Paulauskas,; trečią, No. 853, 
M. Krapienė. Draugas Pačėsa 
aukavo $8.75 iš savo dovanos 
pundelių reikalams. Ačiū už 
gražią dovaną .

Iki šiol sugrąžino pripildy
tus pundelius (kits) A. Vasi- 
lienė. O. Stankienė. A. Dva- 
reckienė, M. Sukackienė. M. 
Stankūnienė, E. čeponiai, P. 
Grinevičienė, E. Davidonienė, 
P. Sadauskas, T. Krapas, L. 
Ausiejienė, J. Bakšys, E. Ka- 
napkienė, F. Skeltienė, B. Va- 
lančiauskienė, J. Skliutas—2, 
Januliai—2, F. Stainhilber—3, 
LLD moterų kuopa—10, Sūnų, 
Dukterų Brol. Draugija—20. 
Daiktais pridavė: P. Kukliavi- 
čienė, B. Valančiauskienė, P. 
Butkiavičia.

Pinigais: M. Ališauskienė, 
O. Valentukiavičienė, B. že- 
meikienė, T. Kibirkštienė, po 
$1.

Tai tiek man pavyko lig šiol 
sužinoti dalinai.

Išsiųsta: $130 pinigais ir 
baksas drabužių Lietuvos Gel
bėjimo Komitetui į Brooklyną.

Vietinis skyrius pradėjo 
ruoštis prie pikniko, kuris 
įvyks birželio 25-tą, Olympia 
Parke. Tai bus atžymėjimas 3 
metii nuo Hitlerio užpuolimo 
Lietuvos. Birželio 22, 1941 m., 
fašistinės gaujos kryžiokų pra
dėjo sėti mirtį, deginti kaimus, 
miestus. Lietuva buvo pirmu
tinė, per kurią jos ilgaamžis 
priešas žengė, viską naikinda
mas, siekdamasis į rytus — 
naikinimo, griovimo tikslais.

Reporteris.

Easton, Pa.
Mirė Jurgis Jankauskas

Detroite, gegužės 4 d., pas 
savo sesutę mirė Gęorge Yan- 
koos, 63 metų. Mes jį vadin
davome tikruoju vardu — Jur
gis Jankauskas. Iš Lietuvos bu
vo suvalkietis, Jurkšeliu kai- 
mo, Pilviškių parapijos. Pali
ko nuliūdime moterį, keturias 
dukteris ir sūnų, visi vedę. 
Vaikai tėvą parsivežė iš De
troito ir palaidojo Eastone, 
ant miesto kapų.

Jurgis buvo savamokslis. 
Lietuvoj tarnavo pas buožę 
ūkininką, tai nuo jo vaikų stu
dentų išmoko rašyti ir turėjo 
gražų rankraštį. Eastone gy
vendamas ėmė kursus iš Scran
ton Correspondence School 
lekcijas per paštą, baigė knyg- 
vedystės mokslą, bet tokį dar
bą jis niekur negavo.

Nuo 1907 metų mes abudu 
veikėme socijalistų kuopoj per 
15 metų, kuri vadinosi LSS 42 
kuopa. Jurgis buvo klasiniai 
susipratęs darbininkas, ramaus 
būdo. Kalboj niekad nesikarš- 
čiuodavo ir savo draugų žo
džiais neužgaudavo, bet jeigu 
supykdavo susirinkime, ar sa
vo šeimoj, tuokart sąskaitas su
vesti su juomi būdavo sunkus 
darbas.

Kada Socijalistų Sąjunga 
padarė perversmą ir perėjo į 
Komunistų Partiją, Jurgis bu
vo artimiausias žmogus Komu
nistų Partijai ir nuolatos jai 
darbavosi. Jurgis per visą lai
ką skaitė dienraštį Laisvę ir 
Daily Workerį, prigulėjo pie 
LDS ir ALDLD kuopų. Tiky
bos klausimais, buvo laisvama
nis pilnęj to žodžio prasmėj. 
Laidojant jo kūną į kapus bu
vo galima plačiai pakalbėti ir

pasakyti jo gyvenimo audrin-.>Ar 
gai pergyventus veikimus, kar- /' 
tu su darbo klase. Bet vaikų 
ar graboriaus buvo nusamdy
tas reformatų tikybos kunigas, 
na, ir plepėjo tas kunigužis 
iš knygelės maldas už bedie
vio Jurgio dūšią. O Jurgio 
draugai, kurie su juomi veikė 
per 37 metus nebuvo nei vie
nas pakviestas tart nors vieną 
atsisveikinimo žodį.

Aš paklausiau jo vyriausio 
sūnaus Keistučio: Kam tas 
kunigas čia reikalingas, juk 
tėvas su tais Dievo tarpinin
kais niek.o bendro neturėjo, tai 
jis nuaiškino, kad tėvas per 
porą pastarųjų metų persi
mainė. 

a

Nieko panašaus. Tėvas bu
vo pastovus ir rimtas žmogus. 
Aš rašiau vieną kartą straips
nį per Laisvę, kad mes “se
niai” turime apsižiūrėt ir pa
rašyt testamentą, kaip turėtu
me būti palaidoti. Bet matyt, j 
kad niekas nesiskubina mirti, 
tai kam čia tie pomirtiniai pa
tvarkymai. Tai yra klaida, nes 
mirt vistiek kada nors prisieis. 
Lai jam būna lengva šios ša
lies žemelė!

V. J. Stankus.

PIRKITE KARO BONUS

1
 LIETUVIŠKAS į

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 1 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės Į

Kasdien Turime 1

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn į 
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

F. W. SHAL1NS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

NEBOKITE NERVUOTI Šypsenos

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų altis ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti. 
t=s== t-.........- ■■■*■•—-m

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

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDISOL tabletu

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

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

Punktualumo Priežastis
— Aš pastebėjau,-kad vi

si tarnautojai įsimylėję ma
šininkę, — sako direktorius 
kanceliarijos viršininkui. — 
Tokie dalykai neleistini į- 
staigoje.

— Kodėl ne? Nuo to lai
ko, kai ji tarnauja, visi kiti 
tarnautojai pradėjo laiku 
ateiti į darbą.

1 GREEN STAR BAR & GRILL 1
Lietuviškas Kabaretas

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

kad Visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdčslo 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.

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

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

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
UŽ persiuntimą 20c.
°erkantiems abu kartu $1.85.

HATURAt /— 
HtRBS IN ĮBojc

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

Maža ir daug
“Maža” ir “daug” sąvo

kos nėra griežtos. To pat 
kiekio kartais maža, o kar
tais daug.

Pavyzdžiui:
Vienos plytos maža na

mams pastatyti, bet kai vie
na plyta gauni per galvą, 
tai jau daug.

lį 459S (Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
42—41»t STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

Burtininkės Nereikėjo
— Burtininkė man išbū

rė, kad aš sulauksiu senat
vės, — pasigyrė senstelėjusi 
pana.
' — Taigi, jau kuris laikas, 
kai aš tai pastebėjau ir be 
bUHininkės.

Lietuvių Kuro Kompanija Į
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 1 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra I 

sunkus pristatymas anglies. ęI 
Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo- I 

se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis: £

Tru-Ember Fuel Co., Inc. 1
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. Į

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661 >

DIREKTORIUS
* * *

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Profesorius 0. Langė MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALĘ 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Pabrėžė, Jog Stalinas 
Nori Stiprios Lenkijos

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
reikalauja stiprios1 Lenki
jos.”

Išvykdamas iš Maskvos, 
dabar prof. Lange pabrėžė, 
kad jis čia atsilankė tiktai 
kaip privatus pilietis, “at
stovaudamas vien pats sa
ve.” Jis ketina grįžt į Jung
tines Valstijas.
Lankėsi pas Lenkų Karius

Lenkų Patrijotų Sąjunga 
pakvietė prof. Langę aplan
kyt lenkų divizijas sovieti
niame fronte, ir jis daugiau 
kaip 15 kartų kalbėjosi su 
lenkų kareiviais ir oficie- 
riais tam tyčia sušauktose 
sueigose, norėdamas suži
not jų mintis.

Lenkų Patrijotų Sąjunga 
suruošė pokilį prof. Langei 
pagerbti. Jis dėkoja gen. 
Zigmundu Berlingui, vy
riausiam lenkų komandie- 
riui Sovietuose, ir savo se
nai asmeninei draugei Van
dai Vasilevskai, Lenkų Są
jungos vadovei už nuoširdų 
jo priėmimą; sako: “Aš lin
kiu jiems pasisekimų mū
šiuose ir greitos pergalės 
prieš bendrąjį priešą Jung
tinių Valstijų, Sovietų Są
jungos ir Lenkijos.”

Prof. Lange taipgi parei
škė padėką Viačeslavui Mo
lotovui, Sovietų užsienių 
reikalų komisarui, už šiltas 
priimtuves.

Berlyno radijas sake, jog 
talkininkų lakūnai vėl puo
la šiauriniai - vakarinę Vo
kietiją.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PRAŠOME JSITĖMYTI
Norime atkreipti visų kolonijų 

atydą į tai, kad PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR bus skelbiami tik du kartu 
į savaitę, vieton tris kartus. Prie
žastis — stoka vietos dienraštyje. 
Prašome įsitėmyti. (119-125)

LAISVĖS PIKNIKAI
BALTIMORE, MD., dienraščio 

Laisvės naudai piknikas įvyks bir
želio 4-tą (June 4th). Bus Ameri
can, John Žilio Parke, Annapolis 
Road.

BROOKLYN, N. Y., dienraščio 
Laisvės piknikas įvyks liepos 
(July 
Betts

2nd), Klaščiaus Clinton 
ir Maspeth Avės., L. I.,

2 d., 
Park, 
N. Y.

kur kitur yra rengiami Lais-
pra-

Jei 
vės naudai piknikai, prašome 
nešti. (119-121)

MONTELLO, MASS.
Pirmas metinis piknikas, Lietuvių 

Tautiško Namo Parke. Prasidės 
gegužės 27, 8 v. v. Tęsis per tris 
dienas ir naktis, geg. 28, 29, 30. 
Rengia Liet. Taut. Namo Draugovė. 
Bus gera šokių muzika, įvairių val
gių ir gėrimų. Dalyvaus miesto vir
šininkai. Piknikas prasidės dienomis 
pirmą valandą, išskiriant pirmadie
nį, geg. 29 d., pradžia 6 v. v. — 
Užkviečia Komisija. (120-121)

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant modemiško 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 ir sveiką medų.
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, Vz galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food 

45-42 — 41st Str.,
Co.

REIKIA MOTERŲ ŠRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI

MERGINOS - MOTERYS

Būtiniems Kariniams Darbams. Amžiaus Tarp 18--60
Patyrimas Nereikalingas. Mes Išlavinsime.

LINKSMOS APLINKYBES

GERA ALGA
Automatiški Pakilimai. Bonai už Naktinį Darbą

Jūs Pasirinksite iš Trijų šiftų — 7—3:30 — 3:30 iki 12 P. M.—12 P. M. — 7 A. M.
Aukštos Pradžiai Algos

Vyrai Paprastiem Darbam. Visais Šiftais

HOTEL RESEARCH LABORATORIES
Closter, N. J.Perry Street Closter 1789

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA RALIUOS AVIMO.

REIKIA KARINIŲ DARBININKŲ
VYRAI IR MOTERYS

PILNAM IR DALIAI LAIKO
Lydytojų 

Mechanikų 
Metalo Darbininkų 

Pagelbininkų
Paprastų Darbininkų, tt.

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą

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

HOBOKEN, N. J (124)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ABELNAI DARBININKAI
VYRAI

Dažymui Indų ir Abelnam Darbui. 
$30. 5 DIENOS.

DELITE MFG. CO., 128 W. 24TH ST.
(121)

GREIT REIKALINGI
GYVYBINIAI

KARINIAM DARBUI
NORINTI MOKYTIS

IR PAKILTI
KVALIFIKUOTAIS 

MAŠINISTAIS
NUOLATINIAM DARBUI KAIPO

NUSTATYMUI VYRAI
Už PASIŽYMĖJIMUS

BONAI
DAUG VIRŠLAIKIŲ

DIENINIAI IR
NAKTINIAI ŠIFTAI

PASITARIMAI KASDIEN 9:15 IKI 5 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

AMERICAN
SAFETY RAZOR

CORP.
62-76 LAWRENCE ST.

BROOKLYN.
(126)

VIRŠ 18 METŲ SENUMO 
GEROS ALGOS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

INDŲ ATĖMĖ JOS 
KASIERKOS

VIRĖJOS
MERGINA PRIE KAVOS 

MERGINA PRIE BUFETO 
RAŠTINES DARBININKES 

INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS 
MAISTO PATIKRINTOJOS 

VIETŲ NURODYTOJOS 
VIRTUVĖS DARBININKES 

SANDVIČIŲ IR SALAD 
DARYTOJOS

MERGINOS PRIE SODĖS 
STEAM TABLE

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai) 

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

Su
VYRAI 

palinkimais prie elektros ir njechanizmo.
PILNAM AR DALIAI LAIKO.

JAUNI VYRAI PRIE PATAISYMŲ
E. F. PEOPLES

223 E. 53RI) ST., N.Y.C.

VYRAI IR BERNIUKAI

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)
(122)

MERGINOS

Atlikimui daugybės darbuką 
dažnai reikalingi išstatymui 
ir pardavimui naudotą auto- 
inobilią. Visi karai yra po 
uždangalu Show Roomo. Dar
bas nėra vargingas nei sun
kus. Taigi amžius nekliudo, 
jei asmuo turi noro atlikti 
dienos darbą. Tas yra nuola
tinis darbas su gera alga.

LEDO KILNOTOJAI 
ir CHAUFFEURS 

LABAI GERA ALGA. 
Kreipki!

CIRILLO K
545 PRESIDENT ST.

Tarpe 3rd ir 4th Avės., BROOKLYN.
(122)

smeniškai
;. ICE CORP.

PALIŠIUOTOJAI
Nublizgi.nimui Automobilių
Šis darbas yra nuolatinis prie 
kurio geras darbininkas gali 
padaryti viršaus $50 j savai
tę. Puikiausios darbo sąlygos.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITE 

VIRŠLAIKIAI. LAIKAS IR PUSE 
NUOLAT

406 PEARL ST., jN.Y.C.
(122)

APVALYTOJAI. VALGOMOJO KAMBARIO 
DARBININKAI. Patyrimas nereikalingas. 
Vaikų sveikatos atgavimo namuose, 30 mylių 
nuo New Yorko miesto. Atskiras kambarys, 
alga ir užlaikymas. 8 valandų diena, 6 die
nų savaitė. Kreipkitės 150 E. 45TII ST., 
N.Y.C. ar rašykite BOX 207, CHAPPAQUA, 

N. Y.

Mokytis operuoti photostat 
Cameras. Turi būt J. V. pilietes. 

18 metų amžiaus ar viršaus.

GERA ALGA LAIKE MOKINIMOSI

J. R. SHAYS, JR., INC
ROOM 206 RKO BLDG.

RADIO CITY

(121)

dar-

AUTO MECHANIKAI

STILLMAN & HOAG, INC
Buick Dealers Since 1908

VYRAI - MOTERYS
LYDYTOJAI 

KALIBRUOTOJAI 
MAŠINISTAI

INSTRUMENTŲ TAISYTOJAI 
GYVYBINIS APSIGYNIMO DARBAS 
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL 
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

25 So. Van Brunt St. 
Englewood, N. J.

ENGLEWOOD 3-0242

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. (123)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

OPERATORĖS. ELEKTROS PAJĖGA MAŠI
NOS. TeatŲj krėslam apvalkalų siuvimui. 

Malonus darbas. Gera alga.
JOSEPH DOBESCH, 253 West 47th St.

(121)

MERGINOS-MOTERYS
PAKUOTOJOS IR VYNIOTOJOS 

Patyrimas Nereikalingas. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

CUDAHY PACKING
820 WASHINGTON

CO
ST.

(121)

PECKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas
PAGELBINIAI PAKUOTOJAI. PRISTATY
MAM RANKINIŲ PAKŲ IR ABELNAM 
DARBUI. NUOLATINIS DARBAS. KREIP

KITĖS ASMENIŠKAI: OLD SLIIUTEA
TRADING CO., 136 FRONT ST., N. Y. C.

(123)

(121) Dirbti

Venerinių ligų kontroles di
rektorius dr. Rosenthal sako, 
kad venerinės ligos tarp jau
nuolių padaugėjo.

BUŠELMANAS
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
PAUL STUART

18 E. 45TH ST.
N. Y. C t

VYRAI
DARBAS VIDUJ. DAUGMENINIAI 

PIENINĖS PRODUKTAI
5 DIENŲ SAVAITĖ 

NUOLAT. BŪTINA PRAMONĖ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

GERA ALGA
LILLIAN DAIRY PRODUCTS CO.
36-48 34th ST., LONG ISLAND CITY

VYRAI
medinių dėžių dirbtuvėje. Nuolatinis 

darbas. Daug viršlaikių.
CESCO, 604 W. 37TH ST.

(124)

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

(123)

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA
(125)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nes turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. 
Miracle Ointment
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. • Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj.
No. 1—Nuo 

rijimo 
No. 2—Nuo 

pąviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

3— Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Sųsižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo KoPnų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik no 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčią kaina 65c ir $1.25.
4— Mostis nuo niežėjimų, švie

žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti ■ tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite 
karnai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 78, Sta. A.

HARTFORD «, CONN.
Krautuvė — 614’A Zion St.

Švilpa’s
Stebuklinga

Vardai mosčių: 
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis. 
Rheumatiškų ir įvairių

No.

No.

se-

VYRAI
MAŠINŲ OPERATORIAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
BUTINA PRAMONE

TAIKOS LAIKE DARBAS
UŽTIKRINTAS

Atsineškite paliuosavimo pareiškimą
RICHARD BEST PENCIL CO.

1120 GROVE ST.
IRVINGTON, N. J.

(122)

EKSPERTAI PAKUOTOJAI 
SANDELIO RAŠTININKAI 

SU AR BE PATYRIMO 
GYVYBINIS APSIGYNIMO 

DARBAS
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 
Iš Būtinu Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126)

BERNIUKAI, LENGVAS FABRIKO DAR
BAS. GERA ALGA. $25 UŽ 37'/2 VALANDŲ 

SAVAITŲ. LAIKAS IR PUSĖ UŽ 
VIRŠLAIKIUS. JESSE, 42 W. 28TH ST.

(121)

VYRAI VIRTUVEI IR 
APVALYTOJĄI

Pastovūs darbai; gera alga: vakacijos ir 
paliuosavimai ligoje kąi kvalifikuoti: 

pilnas užlaikymas; suteikiama uniformos.
KREIPKITĖS Į BUSINESS MANAGER

ESSEX MT. SANATORIUM, 
VERONA, N. J.

arba t^efonuokite HU. 3-7073 pasitarimui. 
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ

(121)

Amerikos lakūnai bom
bardavo japonus Marcus sa
loj, 400 mylių nuo Japoni
jos. Japonų radijus įspėjo, 
kad jie gali bombarduot pa
čią Japoniją.

PIRKITE KARO BONUS

VYRAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

Būtina pramonė. 
Nuolatinis Darbas.

CUDAHY PACKING 
820 WASHINGTON

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

CO.
ST.

(121)

SPRAY PAINTER
Konstrukcijos Įrengimams, 

Nuolatinis darbas. Viršlaikiai
H. O. PENN MACHINERY CO.
140th St. & East River, Bronx.

MELROSE. 5-4800.
(123)

RANKINIAI VINIŲ KALIKAI 
MAŠINOM VINIŲ KALIKAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

DIRBTI DĖŽIŲ DIRBTUVĖJE.
\ GEROS ALGOS. NUOLATINIS DARBAS. 

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
NATIONAL BOX & LUMBER CO.
222 PACIFIC ST., NEWARK, N.J.

(123)

MAŠINISTAI IR LATHE
darbininkai

PILNAI MOKANTI
Turi būti pilnai kompetentiški. 

NUOLATINIS DARBAS. 
POKARINĖ PROGRAMA 
KONECKY BROS.

636 — 11TH AVĖ. 
(Įėjimas ant 46th St.)

(122)

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTQJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACUO8 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavlMO 
pareiškime.

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

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

(arti 38th St.), N. Y

VIRĖJO - KEPĖJO 
PAGELBININKAS.

BERNIUKAI PRIE BARO 
INDŲ ATEMEJAI 

MĖSININKŲ PADĖJĖJAI 
VYRAI PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOTOJAI 

TORTŲ PAGELBININKAI 
APVALYTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
VYRAI PRIE SODĖS 
KRAUTUVEI VYRAI

STALŲ PATARNAUTOJAI
REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 

PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TII ST.)
(122)

kai

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

• Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

PĘTER-PAUL, INC.
Kompanija nacionalini žinoma, 50 metų,
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.

PETĘĘ - PĄUL, INC.
1150 ORTHODOX ST.,

(131)

MERGINOS

STENOGRAFISTĖS 
TAIPISTĖS 

RAŠTININKĖS
SU AR BE PATYRIMO

GYVYBINIS APSIGYNIMO 
DARBAS

Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI 
NUOLAT

ALGA $18 PRADŽIAI
39 VALANDŲ SAVAITE

Geroki pakėlimai po 3 ir 6 mėnesių.
FAY WOOD CORP.

30 E. 10TH ST., N. Y. C. , 
GRAMERCY 3-5862

(126)

PATYRUSIOS OPERATORES 
ANT PAPRASTOS SINGER MAŠINOS 

WORTH 4-7808

NAMŲ DARBININKĖ
$120 Į MĖNESĮ

Puiki vieta viduramžei moteriai. Paprastas 
rimas. Nereikės skalbt. Šeimynoje yra du 
sugugusi asmenys ir 2-jų mėtų amžiaus vai
kutis. Pageidaujama patyrimo prie dabojimo 

vaikučio ir taipgi gerų rekomendacijų. 
Yra 4 kambariai.

TELEFONAS BUCKMINSTER 2-9478
(126)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
* KEPĖJOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavlmt 
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.

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(125)

MERGINOS IR MOTERYS
REIKALINGOS

Rankom siuvėjos ir apkarpytojo*, daryirr 
kaspinų sumezgimų ir naujienybių daiktu' 

NUOLATINIS DARBAS 
MAYER NOVELTY 

68-10 58TH AVE. 
MASPETH, L. I.

(1 blokas už M&spetho Car Ba’



geStas Puslapis ‘

Svečiai Pribuvo Ratuoti
Dovanomis

Stampos ir Punktai

sekmadienį lankėsi 
eastoniečiai V. J. 

su žmona Elzbieta.

Jie 
nuo 
Lie-

Bernard Rose, 44 m., brook- 
lynietis karpenteris, mirė nuo 
susižeidimo nukritus į taiso
mą laivą.

4.

5.

8.

9.

6.
7.

Laisvė—-Liberty, Lithuanian Daily Antradienis, Gegužes 23, 1944

Svečiuojasi Brooklyne 
Vilnietis Mažeika

Pereitą penktadienį laisvie- 
čius atlankė. J. Mažeika iš 
Chicagos, tenykščio lietuvių 
liaudies dienraščio Vilnies gas- 
padorius, atvykęs dienraščio ir 
kitais reikalais. Brooklyne ap
sistojęs pas savo gerus drau
gus, mūs darbuotojus, Ireną 
ir K. Levanus, So. 1st St.

Ta proga svečias dalyvavo 
ir Aido Choro koncerte gegu
žės 20-tos vakarą, Pil. Kliube. 
Brooklyne su apylinkėmis ža
dėjo dar pabūti keletą dienų.

Mažeika Brooklyne dar lik
sis iki ketvirtadienio. Turinti 
prie jo kokių reikalų ar dova
nų Vilniai, gali kreiptis prie jo 
Laisvės raštinėj.

Užbaigęs reikalus čionai, 
Mažeika vyks į Philadelphia. 
Paskiau dar sustos Pittsbur- 
ghe.

Pereitą
Laisvėje
Stankus
Stankus yra dienrašio Laisvės
ilgametis skaitytojas, platinto
jas, bendradarbis ir rėmėjas. 
Ir šiuo kartu atvažiuodamas 
atvežė $15 Laisvei už skelbi
mą.

Jiedu taipgi atvežė pilną 
mašiną drabužių Lietuvos žmo
nėms.

Išvakarėse lankėsi veikėjai 
Povilas ir Anna Bečiai, atvykę 
į Aido Choro koncertą, 
taipgi atvažiavo vežini 
greatneckiečių dovanom 
tuvos žmonėms.

Miesto Taryba Nukapojo Girdams Greičiausia Patikima^'

Gardeno Dalyviai Girdės Pui
kių Meno Programų ir Brow
derio Raportų iš Konvencijos

Tas didysis Komunistų Par
tijos nacionalės konvencijos 
užbaigtuvių mitingas — kon
vencijos masinė sesija — įvyks 
jau šį antradienį (šiandien), 
gegužės 23-čią, Madison 
Square Garden, 50th St. ir 8th 
Ave., New Yorke.

Pradžia lygiai 7:30, įžanga 
50c, 75c, $1, $1.50 ir $2.

Vakaro meniškoj progra
moj dalyvaus nacionaliai pa- 
skilbę artistai: Josh White, 
Laura Duncan, Jack De Mer
chant ir Bernie Hern. Pasta
rasis nepaprastai pasižymėjęs 
“militariškų analistų” pamėg
džiotojas.

Susidomėjusiems politika ir 
darbininkų judėjimo vadovy
bės posūkiais bus nepaprastai 
žingeidu išgirsti Browderio 
prakalbą, kuri, tikimasi, duos

atsakymą į daugelį iškilusių 
naujų klausimų sąryšyje su di
džiaisiais pasauliniais ir mū
sų krašto įvykiais.

Daugelis komunistų ir ne ko
munistų norės žinoti:

Del ko komunistai daugiau 
nesivadins partija, o sąjunga?

Kokia skirtumą bus komu
nistų veikloje? Kokie organi
zaciniai skirtumai?

Kaip jie gales padėti Roo- 
sevelto ir kitų karo laimėjimui 
svarbių vyriausybininkų išrin
kimui neturėdami partijos?

Tuos ir kitus svarbius klau
simus geriausia išgirsti tuojau 
ir išgirsti iš vadovaujančių ko
munistų : Browderio, Green, 
Flynn, Gold, Bloor, Johnson, 
Thompson, Foster ir kitų.

L. K. N.

Tai ir Piknikų Sezonas 
Jau Čia Pat

Tūkstančiai Minėjo “I 
Am an American” Dieną

Daugtūkstantinei miniai 
svieto dalyvaujant, benams 
grojant, taipgi su reikšmingo
mis prakalbomis ir masiniu pa
kartojimu amerikiečio priesai
kos, pereitą sekmadienį, ant 
Central Parko Mali, paminėta 
“Esu Amerikietis Diena.” čia 
dalyvavo apie 1,000 vėliausia 
tapusių Amerikos piliečiais 
natūralizacijos keliu ir daug 
jaunų piliečių, įgijusių pilie
tybę atėjimu į metus, taipgi 
minia senų piliečių, atėjusių 
pasveikinti savo naujesnius ir 
jaunesnius brolius.

Tarpe vyriausių kalbėtojų 
buvo majoras La Guardia, se- 

Wagner, vyskūpas 
Manning, rabinas 

brigados gen. Troup

nu-
pa-

nu-
ne-

natorius 
William 
Wise ir 
Miller.

Dar Permažai Turime 
Įstatymų!

justi bekabą 
galės ateiti 
duoti jiems 
užsiėmimo.

pagalbon,

Westchester apskrityje kas 
nors paleido girdus, būk vy
riausybė sulaikysianti gazoli- 
nos pardavimą. Poniškoji, li- 
mozinus ir daug laiko turin
čioji visuomenė trečiadienio 
popiečiu taip apspito stotis, 
kad padėtis pasiekė vyriausy
bę ir padaryta specialis pa
reiškimas, jog gazoliną “neuž- 
šaldyta” ir nemanoma “šaldy
ti.”

ore ir miestas ne- 
jiems
naujo, naudingo 

O tuo tarpu re
akcininkai naudosis proga nie
kinti dabartinę demokratišką 
miesto vyriausybę, patys būda
mi tame kalti. Aišku, kaip die
na, jog gyventojams reikia su- 
brusti ir savo paraginimu ma
joro atmesti (vetuoti) budže
to nukapojimus, nedaleisti 
miesto anarch iškon beviltėn, 
padėtim

New Yorko miesto taryba 
savo posėdyje pereitą savaitę, 
10 balsų prieš 6, nutarė 
kapoti miesto reikalams 
skyras ant $5,427,851.

Minėtoje sumoje buvo 
matyta $3,500,000 miesto
paprastiems reikalams - dar
bams pereinamuoju laikotar
piu iš karo į taikos meto gyve
nimą. Taipgi paskyros išlaiky
mui miestavos radio stoties 
WNYC.

Miesto tarybos mažuma pa
reiškė stiprų protestą prieš to
kį apkapojimą, tačiau didžiu
ma užsispyrė ir pastatė ant sa
vo, pasiuntė saviškai nutaisy
tą budžetą majorui La Guar- 
dijai pasirašyti. Menama, kad 
majoras tokį budžetą atmes 
(vetuos).

Budžetas turi būti pasirašy
tas arba atmestas pirm birže
lio 1-mos, kadangi miesto iš- 
mokesčių ir įplaukų metai pra
sideda su liepos 1-ma.

Po grąžinimo budžeto per 
majorą, miesto taryba turi tei
sę vėl perbalsuoti — majoro 
veto priimti arba atmesti. Bet 
atmetimui ji turi gauti 13 bal
sų. Nemanoma, kad didžiuma 
tiek balsų gaus. Tačiau norin- 
tiem matyti miestą turint iš
teklių 
marus,
reikšti savo nuomonę.

Ką Reiškia Nukapojimai ?
Atėmimas paskyrų pokari

nio laikotarpio darbams, reiš
kia, kad miestas negali nieko 
planuoti ateičiai. Karui pasi
baigus, 
myboje 
turint 
anksto,
paskelbimo 
tūkstančiai žmonių gali pasi-

Nauja gaisragesių stotis bus 
atidaryta trečiadienį, 26 Hoo
per St. Ji pavaduos panaikin
tąją Wallabout turgavietėje.

Begėdiškas reakcininkų pa- 
simojimas ir miestavą radio 
stotį užsmaugti. įsivaizdinkite 
— bile koks atskiras asmuo, 
neturėdamas jokio visuomeniš
ko tikslo, kitas net savo gim
tojoj kalboj nemokėdamas nei 
liežuvio apversti, randa nau
dinga ir išgalima išsilaikyti 
radio programą, o pusaštunto 
miliono žmonių miestui nori 
atimti radio.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti J4th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuož. unija žapoj 
Tclcf.: GK. 7-7553 

i 2539
DETROITE: { G02 Hofmann Bids'.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Woodward Avenue

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

Susekus, kad Paul Tramon
tane, 22 m. 117 Monroe St., 
uždusinęs 60 karvelių, priklau
sančių kaimynui Monte Cera- 
sani, 18 m., gyvenančiam 111 
Monroe St., New York, Tra- 
montano pašauktas teisman. 
Bet teisininkai neradę įstaty
mų knygose tokio punkto, ku- 
riuomi karvelių uždusinimas 
būtų laikoma prasikaltimu. 
Tačiau čia lengvai pritaikyta 
patarlė: “Norintis mušti, su
randa ir lazdą.” Nuspręsta, 
kad įėjimas paukštinyčion be 
savininko leidimo yra prasikal
timu ir už tai Tramontane nu
teisė.

reikalingiems veiks- 
laikas jau dabar pa- 9—12 ryte 

1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:
ko, vadovaujamas B. L. šali- 
naitės ir kalbės R. Mizara, 
LDS prezidentas, šokiams gros 
brooklyniečiams gerai pažįsta
ma Antano Pavidžio orkestrą 
iš Elizabeth, N. J.

Pagaliau sulaukėm to sezo
no, kuriame turėsime progą 
susieiti, pasilinksminti ir ati
duoti naudingoms organizaci
joms savo šėrą paramos sau 
smagiausiu būdu — dalyvumu 
jų suruoštose pramogose atvi
rame ore, parkuose.

Pirmojo šio sezono pikniko 
surengėjų garbę nusinešė Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mas, kurio 
pikniką šį 
žės 28-tą, 
Park, Inc., 
Linden, N.

Kadangi 
so daug LDS kuopų 
Jersey ir iš New Yorko-Brook- 
lyno, tad tikimasi plačiai atsto- 
vingo ir skaitlingo sąskridžio. 
Ypatingai, kada šis piknikas 
yra pirmas sezone, visi iš po 
žiemos pasiilgę pasidžiaugti 
pirmais žavingais pavasario 
gražumais, kartu su proga su
sieiti senus draugus ir įsigyti 
naujų pažinčių.

Liberty Parkas, Lindene, la
bai lengvai privažiuojamas ir 
be automobilių. Iš New Yorko 
nuvažiuojama traukiniais. Dėl 
kelionės smulkmenų tėmykite 
tolimesnius pranešimus.

Piknikas rengiamas labai 
svarbiam tikslui — nupirkimui 
kariškiams LDS nariams dova
nų ir užmokėjimui jų duoklių 
į LDS, kad jie sugrįžę rastų 
save tebesant nariais gerame 
stovyje ir galėtų naudotis ge
ro stovio nariams LDS teikia
momis ligoje pašalpomis ir ap- 
draudomis. Programoje dai
nuos Sietyno Choras iš Newar-

Apvaginėję Viešbučius

3 apskritys rengia 
sekmadienį, gegu- 

Lithuanian Liberty 
340 Mitchell Ave.,

.1. 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

aišku, bus pakaitų ga- 
ir darbuose. Dėl to ne- 
nieko susiplanuoto iš 
pirmomis dienomis po 

karo užbaigtu
Albert Horowitz, 36 m., ir jo 

žmona Ruth, 32 m., 2083 Cres
ton Ave., Bronx, pereitą penk
tadienį teisme prisipažino kal
tais apvaginėjime viešbučių 
gyventojų. Jie gausią bausmės 
nuo 5 iki 20 metų.

Kratos laiku pas juos atra
dę daugybes raktų. Retai ga
lėjęs rastis toks užraktas, ku
rio jie negalėtų įveikti. Ponia 
vagilė nutėmydavus ponias 
brangumynų savininkes ir ap
simetus kvepalų pardavėja 
belsdavos į duris. O jeigu nie
kas neatsiliepdavo, tada jau 
už raktų ir į stalčius. Pas ją 
rado virš $30,000 vertės bran
gumynų.

iki LITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave.

BROOKLYN

RANDAVOJIMAI

PARDAVIMAI

viso-

įren- 
gara-

2 šeimynų mūrinis namas, 9 kam
bariai, su visais moderniniais įren
gimais ir garadžius. $5,000.

FOODS
Brooklyn 6, N. Y.

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

Richmond Hill, 3 šeimynų mūri
nis namas, naujausios mados 
girnai, aliejum šildomas ir 
džius. Labai prieinama kaina.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ŠTagg 2-0783
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.apskrityje priklau- 

iš New

seniems ir sveikiems.

Parduodame visokius namus 
se dalyse miesto, labai prieinamom 
kainom. Kreipkitės:

499 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
(119-121)

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TcL KVergrcea 4-9612

2 šeimynų mūrinis namas, 12 kam
barių, aliejum apšildomas, drive
way. $6,000.

Lorimer St.t netoli Grand St.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas pagelbėti 

prie restaurano. Užmokestis gera. 
Darbas nesunkus. Dėl daugiau in
formacijų prašome kreiptis pas: 
Aleksiejus, 33 Hudson Ave., Brook
lyn, N. Y. • (119-121)

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

*50. X)

Raudonos Stampos A8
T8, kožna po 10 punktų, ge
ros neribotam laikui.

Mėlynos Stampos A8 iki Q8, 
po 10 punktų, irgi geros ne
ribotam laikui.

Cukraus Stampos 30,31 ir 
40 geros pirkimui po 5 sva
rus.

Batams: orlaivinės stampos 
1 ir 2 trečioj knygelėj geros 
neribotam laikui.

Grupė asmenų, “apvaikščio
jusių Norvegijos nepriklauso
mybės dieną,” taip įsilinksmi
nę, kad susipešė ir susimušė 
pereitą šeštadienį, 54th St. ir 
8th Avė., Brooklyne. Vienas 
dalyvių, Shevorland, nubaus
tas pasimokėti $25.

Pasirandavoja 4 gražūs kamba
riai. Yra šiluma, karštas vanduo. 
Naujai išmaliavoti. $25 rendos. Du 
blokai nuo visų stočių. Pusė bloko 
nuo Miesto Marketo. Antrašas: 264 
So. 1st St., Brooklyne* tarpe Marcy 
ir Havemeyer Sts. Kreipkitės pas 
Janitor. (119-^21)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

JQ) LIETUVIŠKAS KABARETAS
••y. ’ STANLEY MISIŪNAS

/ Il z-xil SAVININKAS

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

•

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

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

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

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

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

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.
Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 
pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.
Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.
BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.
BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

lipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

NAUDOK1TĖS PROGOM 
PARSIDUODA NAMAI

Cypress Hill, 3 šeimynų mūrinis 
namas, 17 kambarių su šiluma. Kai
na — $5,950.

Parsiduoda Tavern-Restaurantas, 
12 metų kaip įsteigtas ant didelio 
kelio Long Islande, arti Lake Ron
konkoma. Savininkas atsitraukia iš 
biznio (retiring). Gera propozicija. 
5 akrai tyros farmai žemės. Gara
džius, vištininkas 500 vištų. Vasari
nis Bungalow. Vaisių sodas. Bend
ros Įplaukos į mėnesį $1,500. Dėl 
smulkesnių 
R. E. Bath, 
telefonuokite

informacijų rašykite: 
St. James, L. I., arba 
Smithtown 1499.

(124)

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 2-8842

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRIIOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnds 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 — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS —
110 East 16th St., N. Y Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

GODt>tsS
OF T***

21
14950

O O LtV

$4950

$3750

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




