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Sekmadienį teko 
d ory j, toj senoj, 
garbingoj lietuvių 
Masinį mitingą šenadoriečiai
(LDS kuopa) buvo suorgani
zavę gražų, pasekmingą. Ap
skritai, demokratinio nusista
tymo lietuviai šenadoryj su
tartinai, gražiai veikia. Jie tu
ri būrį supratlyvų, gabių ir 
veiklių draugų ir draugių.

Atsiminkime: neseniai šena
doriečiai buvo pasimoję pra
vesti dėvėtų drapanų rinkliavą 
nuo karo nukentėjusiems Lie
tuvos žmonėms (jiems padė
jo ir apylinkėj esančių mies
telių lietuviai). Na, ir jie pui
kiai pasirodė: surinko, išvalė, 
sutaisė ir supakavo j 14-ką di
delių “baksų” virš 2 tonų dra
panų ir visus prisiuntė Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tui persiųsti Europon!

Smagiai dėl savo gerų pa
stangų jaučiasi patys šenado
riečiai. Gerai jaučiasi LPTK. 
Džiaugsis tuo darbu nukentė
ję nuo karo lietuviai, kai tas 
drapanas gaus!

AMERIKOS KARIAI PERKIRTO DIDĮJĮ ROMOS PLENTĄ
0

5,000 Anglų - Amerikiečių 
Lėktuvų Dieną Pleškino 
Berlyną, Paryžių, Vieną

Tautine Lenkijos Taryba At
siuntė Atstovus Maskvon nuo 

Daugelio Įvairių Partijų

Talkininkai Gręsia Suimt 
Vokiečius į Reples tarp 

Anzio ir Terracinos
irvavo 5,000 amerikiečių 

anglų lėktuvų.
Berlyno radijas 

kad talkininkų lėktuvai ata
kavo ir Baltijos pajūrius. .

Paryžiaus radijas sakė, 
kad daug nuostolių pada
ryta Paryžiaus priemies
čiams.

Naciai grūmoja sušaudyti 
tuos anglų - amerikiečių la
kūnus, kurie atakuos vokie-

London, geg. 24. — Bent 
2,000 Amerikos bombanešių 
ir didžiuliai būriai Anglijos 
lėktuvų trečiadienį dienos 
laiku bangų bangomis ardė 
ir degino Berlyną, Paryžių 
ir Vieną, buvusios Austri
jos sostinę.

Kiti talkininkų bombane- 
šiai triuškino vokiečių kari
nius įrengimus šiaurinėje 
Franci joje ir įvairius taiki
nius vakarinėje Vokietijoje. į čių traukinius, o bus suim- 
Viso tuose žygiuose daly- |ti.

teigė,

Dalyvavau laidotuvėse Juo
zo Ramanausko — lietuvio, 
darbininkų judėjimo veterano.

Kas apie Juozą Ramanaus
ką Amerikoje negirdėjo? Tik 
labai atsilikęs asmuo. Juozą 
mylėjo jo draugai, jį pagerbė 
net ir jo idėjiniai priešai.

Apie 55 metus išgyvenęs 
Amerikoje, Juozas iki mirties 
valandos dirbo visuomenei ir 
mąstė visuomeniškai. Jis nepa
kentė melo. Pats būdamas se
no amžiaus, Juozas buvo per
siėmęs naujomis idėjomis ir 
dėl jų kovojo.

Šviesūs Juozo Ramanausko 
darbai niekad neišdils iš Ame
rikos lietuvių istorijos.

Trumpus bruožus apie jo gy
venimą, mirtį ir laidotuves 
skaitykite šitoje Laisves laido
je viduriniuose puslapiuose.

Vieną dalyką atsiminkime: 
Per trumpą, palyginti, laiką 
netekome Juozo Baltrušaičio, 
Henriko Jagmino, Jono Bulio 
ir Juozo Ramanausko. Tai vis 
naujų idėjų žmonės, joms dir
bę, dėl jų gyvenę, jas gynę 
gyvais žodžiais ir plunksna.

Jų 
nauji

vietosna turi atsistoti 
žmonės, nauji veikėjai!

to, kai angliakasiams

Sovietai Naikina Nacių 
Jėgas, Nors Dar Nepa

naujino Ofensyvo
Washington. — Valdinė 

Amerikos Žinių Komisija 
paskelbė sekamus Maskvos 
radijo pranešimus:

Sovietų lakūnai geg. 22 
d. nuskandino Suomijos Į- 
lankoj vokiečių transporto 
laivą, o naktį geg. 22-23 su
naikino kitą priešų trans
porto laivą 3,000 tonų.

Geg. 22 d. sovietinės jė
gos nušovė 14 vokiečių lėk-

Atvaduotos Vakarinės 
Ukrainos Lenkai Ko
voja prieš Vokiečius

Po
buvo pakeltos algos, dėl kurių 
jie praeitais metais kovojo, tū- 
Ji manė, būk dabar angliaka
siai patapsią beveik milijonie
riais. :

Toli gražu, ne! Kur tik pa
sisuki, visur išgirsti nusiskun
dimų mažomis algomis, sunkė; 
j ančių gyvenimu.

Raudonosios A r m i jos 
žvalgai pietiniame fronte, į 
šiaurvakarius nuo Tiraspo- 
lio, įsiveržė į vokiečių apka
sus; per mūšį durtuvais su
naikino apie kuopą hitleri
ninkų ; suėmė tam tikrą 
skaičių priešų ir sugrįžo į 
savo pozicijas.

Į pietų rytus nuo Stanis- 
lavovo (Vakarinėje Ukrai
noje) Sovietų kariai užėmė 
vieną karinę aukštumą. Vo
kiečiai kontr-atakavo, norė
dami atgriebt poziciją, bet 
liko sumušti. Raudonarmie
čiai nukovė daugiau kaip 
200 priešų kareivių ir ofi- 
cierių ir suėmė kiekį nacių.

Maskva.— Lenkiškoji gy
ventojų dalis Vakarinės U- 
krainos žemėse, atvaduoto
se nuo vokiečių, bendradar
biauja su Raudonąja Armi
ja, iš vienos pusės, ir lenkų 
generolo Berlingo kariuo
mene, iš antros pusės. Gen. 
Derlingas yra vyriausias 
komanduoto j as lenkų divi
zijų, kurios sovietiniame 
fronte kovoja prieš nacius.

Tūli slaptojo lenkų judė
jimo vadai, pirmiau turėju
sieji ryšius su gen. Kaz. 
Sosnkowskiu, dabar sumez
gė ryšius su Sovietais.

Sosnkowskis yra aukš
čiausias komandierius emi
gracinės lenkų valdžios 
Londone ir griežtas fašisti
nis Sovietų priešas.

Maskvoj vyrauja gera 
nuomonė apie lenkų mažu
mą, gyvenančią išlaisvintuo
se nuo vokiečių Vakarinės 
Ukrainos plotuose.

Hartford, Conn.

Tačiau lietuviai mainieriai 
sąmoningai, blaiviai žiūri į da
lykų stovį. Jie jaučia, jie tei
gia, kad jų padėtis pagerės, 
kad visas pasaulis po šio ka
ro bus gražesnis, kad tarybi
nė Lietuvos respublika bus ne
užilgo išvaduota ir josios žmo
nės, perėję baisiąją karo ug
nį, laimingai kurs naują, gra
žų, laimingą gyvenimą.

Šenadorio prakalbose priei
na prie manęs A. Zalenka iš 
Frackvillės ir sako:

Prašau priimti septynis do
lerius ir juos padalinti seka
mai : penkis dolerius perduoki
te tiems, kurie taisys mūsų pri
siųstas Lietuvos žmonėms dra
panas — tegu jie sau taisyda
mi užsifundija ką nori; du do
leriu duokite drapanų klyne- 
riui.

Frackvillietis J. Kazlauskas 
patiekia $3 tam pačiam tiks
lui.

Spėja, kad Sovietai Sutrau
kys Ryšius su Bulgarija

Istanbul, Turkija, geg. 24. 
— Neoficialiai pranešama, 
kad Sovietai sutraukysią 
diplomatijos ryšius su Bul
garija apie geg. 25 vidu
naktį.

(Naujai paskirtas Bulga
rijos premjeras Kalfoff yra 
aklas nacių pakalikas.)

Drg. L. Žemaitienė, pasi
davė operacijai geg. 23 d. 
Šiuos žodžius rašant, dar 
laukė operacijos ir todėl 
sėkmių nežinoma.

Ji randasi Hartford Hos
pital Women’s Buildinge, 
W. U. A 1, room 107, Se
mi-private.

Lankymo vai. 3 p. m. iki 
4 p. m. kasdien, 7 p. m. iki 
8 p. m. kasdien, išskyrus 
sekmadienius.

“L.” Skaitytoja.

London, geg. 24. — Tau
tinė Lenkijos Taryba iš vo
kiečių užimtų lenkiškų že
mių atsiuntė savo atstovus 
į Maskvą, kaip pranešė So
vietų radijas.

“Demokratinės partijos ir 
grupės, kovojančios prieš 
vokiečius įsiveržėlius, įkūrė 
Tautinę Lenkijos Tarybą 
Varšavoj jau 1944 m. sau
sio 1 d.,” sako Maskvos ra
dijo pranešimas.

Lenkų Patrijotų Sąjunga 
Maskvoj pareiškė geg. 24 
d.:

“Kruvinojo vokiečių jun
go sąlygose Lenkijoje kilo 
reikalas įsteigti centrą, ku
ris organizuotų kovą prieš 
vokiečius ir suderintų visas 
lenkų pastangas savo tėvy
nei vaduoti nuo įsiveržėlių.”

PARTIJŲ IR GRUPIŲ 
ATSTOVAI

Lenkų Patrijotų Sąjunga 
pranešė, jog čia atsiuntė sa
vo atstovus sekamos parti
jos ir grupės, dalyvaujan
čios Tautinėje Lenkijos Ta
ryboje:

“Opozicinė dalis Lenkijos 
Valstiečių partijos, Lenkų 
Socialistų partija, Lenkų 
Darbininkų partija, Tauti
nės Iniciatyvos Komitetas, 
Nepartinių Demokratų gru
pė iš slaptojo profesionalų 
judėjimo, Jaunųjų Kovūnų 
Sąjunga; grupės rašytojų, 
kooperatininkų, p r o t inių 
darbininkų, amatininkų ir 
atstovai slaptųjų karinių 
organizacijų — Liaudies 
Gvardija, Liaudies milicija, 
valstiečių batalionai ir tam 
tikras skaičius atstovų nuo 
vietinių tautin. armijos ka
rinių junginių, nuo ‘Sosn- 
kowskio armijos’ ir nuo ke
lių kitų.”
EMIGRACINE VALDŽIA 

KAIPO PRIEŠAS
Lenkų Patrijotų Sąjun-' 

gos pareiškimas per Mas
kvos radiją toliau sakė:

“Jau subyrėjo visos lenkų 
viltys, kurias jie pirmiau 
dėjo į emigracinę Lenkijos 
valdžią Londone.

“Ta emigracinė valdžia 
ne tik nekovoja prieš įsiver
žėlius ; ‘ j inai ne tik šaukė 
žmones susilaikyti nuo vei
kimo, bet ta valdžia dar iš
stojo prieš Lenkijos patri- 
jotus, kurie kovoja prieš

hitlerininkus; jinai nesidro
vėjo net žvėriškai naikinti 
partizanų būrius ir gudriais 
aplinkiniais būdais žudyti 
vadus ir veikėjus, kovoju
sius už tautinį Lenkijos iš
laisvinimą.

“Tos emigracinės valdžios 
veiksmai ir jos ‘delegatai’ 
lošė iš vienos rankos su vo
kiečiais įsiveržėliais ir silp
nino politinę Lenkijos pozi
ciją, ardydama draugingus 
santykius tarp Jungtinių 
Tautų.

KOVŪNŲ VIENYBE
“Tautinė Lenkijos Tary

ba,— kaipo vadovaująs cen
tras kovai dėlei Lenkijos iš
laisvinimo iš vokiečių įsi
veržėlių jungo, — tapo su
daryta, atsiliepiant į karštą 
reikalavimą kovojančiųjų 
Lenkijos žmonių.

“Tautinė Lenkijos Tary
ba pačiame pirmutiniame 
savo susirinkime padarė 
svarbiausią tarimą — su
vienyti visas partizanų gru
pes, visus ginkluotus būrius 
ir karinius junginius, kovo
jančius prieš įsiveržėlius, į 
vieną Jungtinę žmonių ar
miją.

“Tautinės Lenkijos Tary
bos atstovai atvyko Mas
kvon visų pirma tuo tikslu, 
kad susipažintų su Lenkų 
Patrijotų Sąjunga Sovie
tuose ir su Pirmosios Len
kų Armijos būkle, o antra, 
kad sumegstų ryšius su tal
kininkų valdžiomis, tame 
skaičiuje ir su Sovietų Są
jungos valdžia.”

Amerikos Fašistų Ry
šiai su Hessu

Washington. — Peter Gi- 
ssibl, vienas iš Vokiečių- 
Amerikiečių Bundo organi
zatorių, liudijo, jog kai 
rie iš dabar teisiamų 29 
ciškų amerikonų turėjo 
šius su Rudolfu Hessu.

ku- 
na- 
ry-

UŽGINČIJA AMERIKOS 
LAIVŲ PERVEDIMĄ 

SOVIETAM
Washington. — Laivyno 

sekretorius Forrestal sakė 
kongresmanui F. EI Heber- 
tui, kad Amerika nepervedė 
Sovietam jokių savo karo 
laivų, kaip kad įtarinėja re- 
publikonai senatoriai.
___________________________________________ 2______

Neapolis, geg. 24. —Ame
rikiečiai Anzio fronte ties 
Cisterna atėmė iš vokiečių; 
vieną mylią didžiojo istori
nio plento Appian Kelio, ei
nančio iš Romos į Terrači
uos uostą. Amerikos kovū- 
nai į pietus nuo Velletri 
miestelio taipgi perkirto 
Romon einantį geležinkelį.

Amerikiečiai, anglai ir 
francūzai gręsia kaip replė
mis suimt vokiečius tarp 
Anzio ir Terracinos frontų.

Jungt. Valstijų kariai už
ėmė S. Croce strateginį kal
ną į šiaurius nuo Terraci- 
nos. Prancūzai ir amerikie
čiai atėmė iš nacių Lenola 
ir Pico miestelius šiame 
svarbiajame Italijos fronte. 
Anglai prasiveržė per Mo- 
letta upę.

Berlyniečiai nuogąstauja, 
kad naujos kometos pasiro
dymas pranašauja vokiečių 
sumušimą.

Anglija Ragina Visus Jugoslavijos Žmones Tik 
Tito Vadovybėje Kovoti prieš Vokiečius; Pripa

žįsta, Kad Michailovičius Tarnavo Priešams
London, geg. 24. — Anglų 

m misteris pirminink. Chur- 
chillas sakė seime, jog Ang
lija nori, kad visi jugoslavai 
susivienytų po maršalo Ti- 
to-Broz komanda ir sutarti
nai kovotų prieš vokiečius.

Kartu premjeras Chur- 
chillas pranešė seimui, jog 
atsistatydino (rezignavo) 
Jugoslavijos emigracin. val
džios ministerių kabinetas, 
kuris su savo ex-karalium 
Petru laikėsi Kairo mieste, 
Egipte.

Churchillas sakė, kad Ju
goslavijos valdžios karo mi
nisteris, generolas Michailo-

vičius nieko neveikė Jugo
slavijoj prieš vokiečius, o 
jo padėjėjai kariavo prieš 
patrijotus - partizanus, pa
dėdami naciams.

Premjeras Churhillas 
džiaugėsi, kad įvairios sro
vės Graikijoje apsivienijo 
kovai prieš vokiečius.

Turkija ant Tvoros
O kai dėl Turkijos, tai 

talkininkai nesitiki, kad ji
nai prisidėtų prie karo 
prieš vokiečius, bet jie turi 
vilties ir be turkų sumušti 
nacius Balkanuose ir pieti
nėje Europoj, kaip pareiškė 
Churhillas.

Naciai Stengiasi Atgriebt Gandai Apie Visišką Franci- 
Iniciatyvą Jugoslavijoj jos Gelžkelių Suardymą

I

M
M

London.— Siunčiama dau
giau vokiečių kariuomenės į 
Jugoslaviją. Jie stengiasi 
atgriebt veiksmų iniciatyvą 
nuo jugoslavų liaudies ar
mijos, ' arba partizanų. 
Smarkūs mūšiai eina visose 
Jugoslavijos dalyse.

Talkininkų lėktuvai suar
dė vokiečių naudojamą stra
teginę geležinkelio stotį ir 
sudegino gazolino sandėli 
Bihac mieste, Jugoslavijoj.

Nacių radijas sakė, kad 
juos vargina anglų - ameri
kiečių kariuomenė Lissoj, 
Lagostoj ir kitose Jugosla
vijos salose, Adriatiko Jū
roj.

London. — Nacių kontro
liuojamas, Paryžiaus radi
jas skelbė, kad anglų-ame
rikiečių lakūnai visiškai su
triuškinę Franci jos geležin
kelius ir pavertę juos į jo
valą, o iš traukinių kiemų 
ir stočių, girdi, telikę tik 
griuvėsių krūvos.

Gal hitlerininkai tuom 
skelbimu nori apgaut ame
rikiečius ir anglus: esą, jau 
suardėte visus ten geležin
kelius, tai daugiau nebom
barduokite (gal dar išliku
sių. geležinkelių).

Sovietai ties Stanislavovu 
užmušė 400 nacių.

Neapolis. — Nuo dabar
tinio ofensyvo pradžios tal
kininkai Italijoj suėmė jau 
7,500 vokiečių.

Atmesdami Bulgarijos Premjero Siūlymą, Sovietai Patvirtina Talkininkų Vienybę

Washington.— Tapo per
duotas prezid. Rooseveltui

bilius, kurį kongresas priė
mė.

■MBH

Istanbul. — Karališkoji 
Bulgarijos taryba paskyrė 
Christo Kalfoffą nauju mi- 
nisteriu pirmininku vietoje 
pasitraukusio ar pavaryto 
Dobri Bošiloffo. Kalfoff, 
neva seimo pirmininkas, y- 
ra nacių mylėtojas. O Boši
loffo likimas dabar nežino
mas. Pasklido gandai Tur
kijoj, kad fašistai gal įka- nacius laukan iš Bulgari- 
linę ar nužudę Bošiloffą jos. • 
kaip neištikimą vokiečiams. , ........

BUŠILOFFO SIŪLYMAS 
SOVIETAMS

Jau keli mėnesiai, kai 
Bulgarijos premjeras Boši- 
loffas davė Sovietam šitokį 
slaptą pasiūlymą: Jeigu So
vietų Sąjunga pripažins 
Bulgarijai Trakiją, Dobru- 
džią ir Makedoniją, tai bul
garų valdžia atsimes nuo 
Hitlerio, varys ir net muš

Buvęs Bulgarų Premjeras Siūlėsi Vyt Laukan Nacius, Jei 
Sovietai Prižadės Bulgarijai Trakiją ir Makedoniją

^Vokiečiai yra atplėšę

Trakiją ir Makedoniją nuo 
Graikijos ir Jugoslavijos ir 
“padovanoję” Bulgarijai. O 
Rumunijos valdytas Dobru- 
džios ruožas buvo priskir
ta Bulgarijai mainais už di
delius plotus, kuriuos Hitle
ris žadėjo Rumunijai So
vietinėje Ukrainoje ir Mol
davijoje.)

■%®

SOVIETAI ATSAKĖ, TAI 
KLAUSIMAS JUNGT. 
TAUTOM SPRĘSTI

Sovietų vyriausybė atme
tė tokį bulgarų premjero 
siūlymą ir nežadėjo Bulga
rijai nei vienos pėdos sve
timų žemių, atplėštų nuo 
Graikijos ir Jugoslavijos. 
Sovietai užreiškė, kad tik-

tai Jungtinės Tautos bend
rai spręs po karo klausi
mus dėlei rubežių ir žemių.

N. Y. Times koresponden- 
dentas J. M. Levy dėl to 
rašo iš Turkijos:

“Taigi Jungtinės Valsti
jos ir Didžioji Britanija ga
li būti užtikrintos, jog Ru
sija yra nuoširdus, ištiki
mas jųdviejų talkininkas... 
Tai yra tikras įrodymas, 
kad Rusija aukščiau stato 
Jungtinių Tautų idealus ir

Atlanto čarterio dėsnius, 
negu tuojautinius savo rei
kalus... Tai turbūt didžiau
sias antausis tiems, kurie 
mėgina įvaryt kylį tarp So
vietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos.”

Jeigu Sovietai būtų pri
ėmę Bulgarijos premjero 
Bošiloffo siūlymą, supran
tama, jog būtų kilus bulgs^ 
rų revoliucija prieš voki į

(Tąsa 5-me pusi.)
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kratinių jėgų kovoje prieš reakciją, kaip 
štai pasirodo kunigas pralotas Bojnow- 
ski, iš New Britain, Conn. Jis iškelia 
aikštėn bjaurų reakcinių lenkų suokalbį 
prieš prezidentą Rooseveltą ir Amerikos 
demokratiją.

Kunigas Bojnowski rašo apie lenkų 
suvažiavimą, kuris už poros dienų įvyks 
Buffalo mieste. “Tai atsargiai priruoš
tas, sistematiškai pravedamas gyveni- 
man ir išdavikiškas suokalbis prieš len
kų amerikiečių vienybę ir ištikimybę”, 
sako šis kunigas. Šis suvažiavimas bu
vęs pradėtas ruošti dar pernai pasmer
kimui lenkų valdžios ištrėmime premje
ro Sikorskio už jo susitarimą su Sovie
tų vyriausybe. Kai Sikorskis žuvo, visas 
šis judėjimas tapo nukreiptas prieš 
Amerikos demokratiją.

J. Girkus.

Petro Gražučio Trijų Vaikelių 
Kapines

Nepateisinama Demagogija

Amerikos komunistų persiorganizavi
mas, matyt, kelia rūpesčio buržuaziniuo
se rateliuose. Jų tikslas, žinoma, naują 
komunistų organizaciją diskredituoti jai 
tebesant lopšyje. Tai aiškiai parodė The 
New York Times editorialas geg. 23 
dieną.

Pavyzdžiui, Times sako, kad komunis
tai savo konvencijoj 1940 metais griež
tai išėjo prieš karą, o dabar, girdi, jau 
garsiai kalba apie tautos vienybę karo 
laimėjimui. Nes, sako, tuo tarpu, tarp 
1940 metų konvencijos ir šios konven
cijos, Hitleris užpuolė ant Rusijos. Su
praskite, tik todėl komunistai remia ka
rą ir Ameriką. 4

Bet jeigu vartoti to dienraščio logiką 
ir už tai pasmerkti komunistus šian
dien, kad jie prieš Amerikos įstojimą į 
karą kalbėjo prieš karą, tai galima būtų 
apkaltinti ir patį Rooseveltą. Ir, reikia 
pasakyti, panašų argumentą šiandien 
fašistinis elementas vartoja prieš prezi
dentą. Nes, kaip atsimename, apie tą pa
tį laiką mūsų prezidentas griežtai parei
škė, kad Amerikos kariai nebus siunčia
mi užsienin kariauti. Šiandien gi milio- 
nai jų jau pasiųsta.

Bet šis argumentas prieš Rooseveltą 
ir jo karo pastangas yra gryna ir pikta 
demagogija. Tada, kai Rooseveltas taip 
kalbėjo, buvo visai kitos sąlygos ir jis 
dėjo pastangas išgelbėti Ameriką nuo 
karo. Tą patį darė ir komunistai. Roose
veltas stengėsi vienaip, o komunistai ki
taip — tikslas buvo tas pats.

Nuo to laiko sąlygos griežtai pasikeitė. 
Amerika kariauja. Visi, kam rūpi šio 
krašto ir pasaulio gerovė, karą remia ir 
darbuojasi jo laimėjimui. Tarpe tų ran
giame Amerikos komunistus. Į juos rei
kia šiandien žiūrėti taip, kaip žiūrima į 
visus patrijotingus amerikiečius, nuošir
džiai remiančius visas mūsų krašto ka
ro pastangas. Tokia demagogija, kokia 
bandoma pavartoti prieš komunistus, 
tiktai kenkia krašto vienybei.

Japoną “Sąlygos Amerikai”
Japonai nė nemano šį karą pralaimėti. 

Jie esą tikri, kad jie karą prieš Ameri
ką laimės. Tai esą užtikrinta. Jie dabar 
tik diskusuoja, ką jie darys su Amerika, 
kai jinai bus nugalėta ir parblokšta.

O kadangi jie jokių abejonių neturi, 
tai nebijo visai viešai pasakyti, ką jie 
su Amerika padarys. Oro bangomis jie 
jau paskelbė ir sąlygas, kurios būsian
čios uždėtos ant pasidavusįos Amerikos.

Po šio karo Amerika nebegalėsianti 
turėti laivyno — nei karinio, nei preky
binio. Antra, privatinių bankų negalėsią 
būti. Trečia, visos darbo unijos turės 
būti visiškai nušluotos. Mūsų valdžia, 
žinoma, turėsianti būti Japonijai ištiki
ma ir paklusni!

Vadinasi, japonų planai ir apetitai la
bai dideli. Tik jie pamiršta vieną dalyką, 
būtent, kad jie niekados neturės progos 
savo plėšikiškas rankas uždėti ant Ame
rikos. Jie pamiršta, kad jie toli gražu 
dar nėra karo laimėję. Jų plėšikavimo 
dienos pasibaigs su šiuo karu.

Kitas Lenkų Kunigas
Džiugu, kad tarpe lenkų dvasiškijos 

atsiranda žmonių, kurie nusiteikę prieš 
reakcinę kliką ir remia demokratines jė
gas. Dar nenutilo balsai apie kun. 
Orlemanskį, puikiai pasirodžiusi demo

Senas Veidas, Nauja Maska
Tai New Yorke turime dar vieną par

tiją. Ji vadinasi “Liberal Party.” O ją 
suorganizavo ta pati visiems gerai pa
žįstama menševikų klika, kuri spiečiasi 
aplinkui “Forwards” ir “New Leader”— 
Counts, Dubinsky, Rose. Tai tie patys el
ementai, kurie kelius metus kamavo 
American Labor Party, bet paskui pa
bėgo iš jos, kai par laimė j o valstijos ko
miteto rinkimus. Jų politika tokia: val
dyt arba sugriaut. Bet kai nepavyko nei 
pirmas, nei antras, tai pabėgo. Dabar 
susimetė į naują partiją, kurios tikslas 
bus, aišku, drumsti šioje valstijoje poli
tinius vandenis. Ypatingai šis naujas pa
daras stengsis pakenkti Amerikos Dar
bo Partijai. Veikiausia tai ir bus jos vy
riausia misija. Kam kitam ji reikalinga? 
Niekam.

Amerikos Darbo Partija yra didelė, 
plati masinė organizacija. ’Joje užtenka 
vietos visiems darbininkams, profesiona
lams ir smulkiems biznieriams. Ji jau 
turi išsidirbus gerą vardą šio’je valsti
joje.

Gi Liberalų Partija suorganizuota ant 
keršto ir kerikimo tikslams. Ji neturi at
eities.

Tai naciai belaisviai, suimti Kryme. Jie bandė pabėgti pagelba valties, bet taik
lus Sovietų šūviai jų valtį sudaužė ir naciai turėjo pasiduoti. Viršutiniame pa
veiksle parodoma valtis, kurioje šitie vokiečiai buyo sučiupti.

(Pabaiga)
Petras paklausė Domini- 

ko: “Ar esi pasirengęs šiam 
garbingam žygiui?” Domi
nikas atsakė: “Esu pasiren
gęs ir pasitikėk manim.” 
Tada Petras paspaudė 
draugams rankas ir pasakė, 
kad jis ir šautuvą jau turi. 
Dominikas paaiškino, kad 
kolei kas su ginklais nėra 
bėdos. Girdi, “aš turiu pa
slėpęs keturis kariškus šau
tuvus, dėžę rankinių grana
tų ir nemažai šovinių.”

Petras užklausė savo 
draugų, ar jie nežino, kas 
daugiau norėtų prisidėti 
prie partizanų. Dominikas 
atsakė, kad dar vienas dva
ro tarnautojas vardu Albi
nas su dideliu džiaugsmu 
sutiks įstoti. O kalvis pasa
kė, kad uošvis neriasi iš 
kailio, kad ko greičiausia 
sudaryti partizanų būrius 
ir kovoti su hitleriniais Fri- 
cais ir savo tautos smeto- 
naciais, kurie tik bus pa- 
gelbininkais dėl hitlerinių 
banditų. Tad visi trys nu
tarė, kad kalvis ryt vakare 
pasiims uošvį ir ateis į dva
rą pas Dominiką, pasiims 
šautuvus, granatas ir apsi
ginklavę ateis pas Petrą. 
Kalviui su Dominiku išei
nant, Petras pasakė: “Iki 
pasimatymo ryt vakare, aš 
lauksiu!”

Dominikas parėjo į dva
rą, o kalvis užėjo pas uošvį 
ir paaiškino visą reikalą. 
Senis išklausęs žento kal
bos, pasakė: “Ar žinai, sū
nau, aš išklausęs tavo kal
bos pajaunėjau ant 25 me
tų. Teisybė, kad nebe jau
nas esu, ale dar daug hitle
rinių Fricų užmerks akis 
ant visados nuo mano ran
kų.” Kalvis ką geresnio iš 
kalvės šukavo j o, užrakino 
kalvę ir vakare gerokai su
temus, su uošviu atėjo į 
dvarą,1 kur juos pasitiko 
Dominikas ir Albinas. Visi 
keturi nuėjo į dvaro sodą, 
kur buvo paslėpti ginklai. 
Pasiėmė po šautuvą, ranki
nes granatas, šovinius ir 
atėjo pas Petrą, kuris ne
apsakytai apsidžiaugė, kad 
jau turi keturis draugus ir 
visi penki susėdę nutarė ei
ti po kaimus ir organizuoti 
vyrus į partizanų būrius.

Tas jų planas neapsako
mai puikiai pasisekė. Per 
vieną savaitę laiko Petro 
Gražučio partizanų būrys 
susidarė iš 190 vyrų, o po 
mėnesio laiko jau turėjo vi
są batalijoną, net 605 vy
rus. Tokią armiją miško 
brolių turėdamas, Petras 
plačiai veikė Aukštaičių a- 
pylinkėj, prieš hitlerinius 
banditus ir savos tautos iš
davikus.

Pagaliau vieną diąną /Su
ėjo lygiai vieni metai nuo 
tos dienos, kada Petras ant 
savo vaikų kapo prisiekė 
nepaleisti nei vieno kryžio
ko ir savo tautos išdaviko 
gyvo, kuris tik paklius po 
jo ginklu. Atsisėdęs po eg
le, išsiėmė iš kišenės užra
šų knygutę ir suvedė są
skaitą, ką jis yra nuveikęs 
per vienus metus laiko su 
savo draugais. Ir štai jų 
nuveikti darbai.

Viso kryžiokų užmuš
ta 5413.

Nuo Petro peilio žuvo 94.
Savo tautos išdavikų už

mušta 13.
Tiltų susprogdinta 69.
Traukinių nuversta nuo 

gelžkelio 21.
Prekinių vagonų sudau

žyta 206. ' ’

Kariškų sandėlių sude
ginta 49,

Pieno suvežimo punktų 
sudeginta 83..

Šautuvų paimta 3,036.
Rankinių granatų paimta 

1,352.
Kulkasvaidžiu paimta 

164.
Automobilių ir trokų su

gadinta 415.
Kalvis pasakė: “Tai mū

sų vienų metų darbo vai
siai užtektinai puikūs. Jū
sų, drauge, peilis irgi atliko 
nemažai darbo, net 94 kry
žiokai užsimerkė ant visa
dos.”

Petras atsakė, supranta
ma, draugai, nemalonus 
darbas su peiliu skersti, 
kaip gyvulius, ale aš tą da
rau dėl dviejų priežasčių. 
Pirma, kaip jau mums vi
siems yra žinoma, iš pat 
pradžių mažai turėjom gin-

klų ir šovinių, o taupydamas 
šovinius turėjau peiliu ap
sidirbti su kryžiokų gy
vybėmis. Antra, tai dar aš 
vienui vienas būdamas ant 
savo vaikų kapo prisiekiau 
nepaleisti gyvo nei vieno, 
kuris tik paklius po mano 
ginklu, o prislėgdamas bu
vau apsiginklavęs šautuvu 
ir šiuo peiliu. Tad savo pri- 
siegos žodžio ir laikaus ir 
vien tik tada mano peilis 
paliks sausas nuo kryžiokų 
ir savos tautos išdavikų 
kraujo, kai neliks nei vieno 
Frico mūsų laisvoj Lietu
voj.

“Iki šiol mes visai leng
vai apsidirbom su priešu ir 
galima sakyti visai be nuo
stolių. Per visus metus vien 
tik netekom 8 draugų, iš 
kurių 6 buvo užmušti, o du 
pagauti pakarti. Tai ir vis
kas, ką mes esam nukentė
ję-”

Melas ir Apgavystė: Jų Prie
monės Prieš Lietuvių Tautą

Mažas, visai menkos ver
tės bei prasmės dalykėlis 
iššaukė nesvietiško džiaug
smo visoje lietuvių kryžio
kų spaudoje. Tačiau, žino
ma, nesvarbu, kad jie džiau
giasi. Svarbu,; kad jie šitą 
dalykėlį panaudoja melui ir 
apgavystei prieš geriausius 
lietuvių tautos interesus.

Aš kalbu apie tos spaudos 
keliamą alasą prieš Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komite
tą. Tasai komitetas, kaip 
jau visiems Amerikos lietu
viams žinoma, atliko ir at
lieka labai gražų ir naudin
gą darbą visai lietuvių tau
tai. Jis renka ir siunčia lie
tuviams už jūrų medžiaginę 
paramą. Tūkstančiai lietu
vių pavienių ir šeimų yra 
pasitraukę į Sovietų Sąjun
gos gilumą. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai jaunų lietuvių 
sudaro lietuviškus Raudo
nosios Armijos pulkus. So
vietų Sąjungos gilumoj vei
kia keliolika lietuviškų mo
kyklų. Mūsų parama tiems 
lietuviams, tiems kovoto
jams, toms mokykloms, 
tiems vaikučiams yra toks 
gražus ir prakilnus darbas, 
jog jam, rodos, šiandien 
priešintis bei kenkti galėtų 
tiktai patys nuožmiausi lie
tuvių tautos ir žmoniškumo 
priešai.

Dar daugiau. Pasirodo, 
kad amerikiečių dovanos 
pasiekia ir Lietuvos parti
zanus, taip didvyriškai ir 
pasišventusiai kovojančius 
prieš hitlerinius plėšikus. 
Tai mūsų amerikiečių tie
sioginė parama kovai už 
naikinimą okupantų ir lais
vinimą Lietuvos iš nacių 
vergijos.

Todėl, aišku, visi demo
kratiniai nusiteikę lietuviai, 
visi nuoširdūs patrijotingi 
lietuviai, remia Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
pastangas. Remia taip, jog 
jau keturi dideli dovanų 
siuntiniai išsiųsti, o penk
tas siuntinys ruošiamas ir 
bus išsiųstas birželio 22 die
ną, kai sueis lygiai trys 
metai nuo nacių užpuolimo 
ant Lietuvos. Ir, kaip mato
si, kasdien ta parama auga 
ir plečiasi. Kasdien į komi
teto centrą plaukia punde
liai, drapanos. Daugelis ge
raširdžių lietuvių aukoja 
stambias dovanas mūsų bro
liams ir sesutėms anoje pu
sėje plačiųjų, jūrų.

/Parama ir Pastangos Dar 
Padidės

Tai dar ne viskas. Visi ti
kime ir trokštame, kad Lie
tuva neužilgo bus išlaisvin
ta. Neužilgo mūsų dovanos 
galės eiti tiesiai Vilniun ir 
Kaunan! Lietuvos žmone
lės išskėstomis rankomis 
šauksis prie mūsų ir prašys 
mūsų paramos. Juos kruvi
nieji naciai apiplėšė iki gy
vo kaulo. Pagelbos jiems 
reikės daug ir ilgai.

Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetas, matyt, tatai 
supranta ir tai atsakomybei 
energingai ruošiasi. Beveik 
visuose didesniuose mies
tuose jau susiorganizavo 
komiteto skyriai. Kitur jie 
yra organizavimosi procese.

Varo Juos Baision Des- 
peracijon

Šis Komiteto darbas ir jo 
pasisekimas, atrodo, varo 
desperacijon klerikalų, tau
tininkų ir menševykų vadus. 
Nuo pat to darbo pradžios 
jie liežuviu ir raštu sten
gėsi jam pakenkti. Visaip 
melavo ir plūdo. Šaukė sa
vo pasekėjus neduoti nei 
cento, nei drabužio Lietu
vos žmonėms. Bet jų pa
stangos buvo veltui. Atsilie
pimas ir parama auga!

Tai dabar jie, įpuolę bai
sion desperacijon, pasičiupo 
tam tikrą incidentą ir tikisi 
sugriausią visas pastangas 
suteikti Lietuvos žmonėms 
paramą. O tas incidentas, 
tai vieno reakcinio teisėjo 
New Yorko mieste atsisa
kymas užgirti Komiteto ap
likaciją dėl inkorporavimo. 
Ir šaukia dabar visi kryžio
kai, visi lietuvų tautos ir 
Amerikos priešai. Visaip tą 
dalyką iškraipo, kad tik 
daugiau pakenkti lietuvių 
tautai, kad tik sulaikyti a- 
merikiečių paramą jų bro
liams ir sesutėms už jūrų.

šis teisėjo pasielgimas 
neiko bendro neturi su jo
kiu legališkumu. Niekas ne
gali uždrausti Amerikos 
žmonėms šelpti nuo karo 
nukentėjusius žmones. Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto pastangos, tuo būdu, 
pilnai legališkos, teisėtos. 
Todėl, aišku, Komiteto dar
bas eis pirmyn, kaip ėjo. 
Nes visų padorių lietuvių y- 
ra toks nusistatymas, kad 
visais galimais būdais padė
ti Lietuvos žmonėms, nu
kertėjusiems nuo kuro. Tai

aišku, kaip diena. Tai jau ( 
pilnai įrodyta.

Kiek man žinoma, lietu
vių komietas yra surišęs su 
Russian War Relief, kuris 
yra valdžios užgirtas ir re
miamas — remiamas taip
gi visų patrijotingų ameri
kiečių be skirtumo politinių 
bei religinių įsitikinimų. 
Pavyzdžiui, New Yorko 
mieste protestantų bažny
čios galva vyskupas Man
ning yra garbės pirminin
kas Russian War Relief ko
miteto dėl drapanų rinkimo 
Sovietų žmonėms, nukentė- 
jusiems nuo karo. Lietuvių 
Komitetas visą paramą lie
tuviams siunčia per Rus
sian War Relief.
Kodėl Jie Taip Meluoja ir 

Veidmainiauja?
Tai šitaip dalykai stovi. 

Tai tokie yra faktai. Betgi 
kryžiokai bando viską ap
versti aukštyn kojom. Štai 
tik vienas jų melo ir apga
vystės pavyzdys. So. Bosto
no Darbininkas (geg. 19 d.) 
net ant pirmo puslapio di
džiausios žinios formoje, 
džiaugdamasis to vieno tei
sėjo nuomone, sako: “Broo
klyn© lietuviai komunistai 
suorganizavo Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komitetą, 
kurio vardu komunistai 
renka pinigus ir drabužius, 
bet legaliai jie to daryti ne
gali...”

Kas žodis tai melas. Pa
našiai melagingai apie tai 
yra rašę Draugas, Naujie
nos, Keleivis, Vienybė ir vi
si kiti tos rūšies laikraščiai.

Melas, kad Brooklyno ko
munistai suorganizavo tą 
komitetą. Komitetas yra 
darbas plačiausios demęk- 
ratinės lietuvių visuomenės. 
Komunistai yra tik dalis 
tos visuomenės. Komitetas, 
kaip matome iš jo pareiški
mų ir darbų, yra beparty- 
viška nepolitinė įstaiga. Jis 
neužsiima jokia propagan
da. Jo tik vienas tikslas: 
suteikti Lietuvos žmonėms, 
nukentėjusioms nuo karo, 
paramos. Jis, kaip matėme 
spaudoje, kviečia prie to 
darbo, telkia tam garbin
gam darbui visus lietuvius, 
be skirtumo politinių bei 
religinių pažiūrų.

Melas “number two”, kad 
Komiteto vardu “komunis
tai renka pinigus ir drabu
žius.” Išeina, kad kas nors 
prisidengęs komiteto vardu 
renka sau pinigus ir drapa
nas. Gi komiteto pranešimai 
ir raportai parodo, kad prie 
rinkimo Lietuvos žmonėms 
paramos prisideda visi pa- 
triotingi lietuviai, kurių 
tarpe, žinoma, randasi ir 
komunistai, ir visos jų do
vanos yra pasiunčiamos lie
tuviams už jūrų. Komiteto 
knygose viskas surašyta. 
Bile organizacija arba įstai
ga gali komiteto knygas pa
tikrinti ir įsitikinti, kad 
kiekviena dovana pasiekia 
savo tikslą.

Melas “number three”, 
kad legaliai negalima rinkti 
Lietuvos žmonėms paramos. 
Niekur joks įstatymas to 
nedraudžia. Komiteto dar
bas yra legalus ir naudingas 
Amerikos karo pastangoms. 
Tai darbas, kuriuo, mano 
supratimu, kiekvienas gali 
didžiuotis. Tai darbas, ku
riam gali priešintis ir jį 
griauti tiktai tie, kurie no
ri pasitarnauti hitlerizmui.

Todėl mano supratimu, 
demokratiniai lietuviai turi 
dar smarkiau darbuotis, 
dar kiečiau suglausti savo 
eiles ir eiti talkon Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komite
tui jojo garbingose pastan
gose.

Neklausykite kryžiokų 
melų!

Nesiduokite būti apgauti!
Rokiškietis.
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TfceČias Puslapis

Juozą Ramanauską į Kremato- 
riją Palydėjus

I.
Mirė Juozas Ramanaus

kas.
Mirė “Minersvilės Rama

nauskas,” kaip daugelis A- 
merikos lietuvių jį vadino.

Senas lietuvių veikėjas, 
veiklus kovotojas dėl darbi
ninkų labo. Ilgametis mūsų 
spaudos bendradarbis. Lie
tuvių angliakasių patrijar- 
chas 1

Juozas Ramanauskas gi
mė 1870 metais Lapenkoj, 
Gižų parapijoj, Vilkaviškio 
apskrity j. Jo tėvai buvo 
mažažemiai.

Amerikon atvyko 1889 
metais ir apsigyveno She
nandoah, Pa. Neužilgo ten 
atvyko ir jo jaunesnysis 
brolis, Vincas, kuris šiuo 
metu farmeriauja netoli 
Minersvillės.

Neužilgo, berods, 1895 
metais, abu broliai persikė
lė gyventi į Minersvillę — 
nedidelį miestelį, apie 16- 
kos mylių atstume nuo Še- 
nadorio. Ir čia Juozas Ra
manauskas gyveno visą sa
vo amžių — apie 50 metų.

Per visą Amerikoje gy
venimą, Juozas Ramanaus
kas buvo angliakasys. Jokis 
biznis, jokia kita profesija 
jo nesmalsino. Jis kasė an
glį, taigi, visą savo gyveni
mą, — tik prieš desetką 
metų liovėsi dirbęs, kai jo 
sveikata gerokai susilpnė
jo.

Atvykęs į Minersvillę, po 
kiek laiko Juozas Rama
nauskas vedė dabartinę sa
vo žmoną Marijoną, kuri 
tuomet buvo našlė ir dabar 
pasiliko našlė.

Juozas atvyko Amerikon 
būdamas karštai tikinčiu 
kataliku. Ir jis pradėjo 
veikti katalikiškose draugi
jose. Jis veikė su nesenai 
mirusiu kun. Antanu Milu
ku ir kitais, platindami lie
tuvybę, kaip išmanydami 
keldami lietuvių tautinę 
sąmonę, nes tuomet dauge
lis lietuvių buvo lenkų įta
koje ir neturėjo užtenka
mai tautinės sąmonės' ir 
drąsos, kad nuo jų atsiri
boti.

Bet Juozas Ramanaus
kas buvo teisingas žmogus, 
ščyras veikėjas, ne- dolerio 
gaudytojas. Ir jis pastebėjo, 
kad tūli kunigai, su kuriais 
jis draugavo, neteisingą 
politiką veda! Jam ypačiai 
metėsi jų neteisinga politi
ka, kai kunigai, pasivadinę 
talkon tulus tamsius ele
mentus, pasimojo suskaldy
ti Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje, kurio velionis 
nariu buvo.

[piknikas]
Rengia LDS Trečias Apskritys

Sekmadienį, Gegužės 28 May
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Kai jie suskaldė Susivie
nijimą, tuomet Juozas per
ėjo griežton prieš juos ko
von. Jis rašinėjo Tėvynėn 
ir kituosna laikraščiuosna, 
labai juos smerkdamas.

Tuomet velionis Juozas 
gavo nuo kunigų divorsą.

JUOZAS RAMANAUSKAS 
(Ši nuotrauka padaryta jau 

prieš eilę metų)

Kai mainieriai pradėjo 
organizuotis į savo uniją, 
Juozas buvo veiklus tos 
unijos narys ir vedė propa
gandą tarp lietuvių mainie- 
rių, kurių vis daugiau ir 
daugiau važiavo iš Lietu
vos, kad jie organizuotųsi 
ir būtų geri unijistai.

Pagaliau, prasidėjo Ame
rikoje platesnis socijalisti- 
nis judėjimas. Įsikūrė 
Amerikos Socijalistų Parti
ja. Juozą, kaip ir jo brolį 
Vincą, sužavėjo tas naujas 
politinis darbininkų judėji
mas.

O kai 1905 metais įsikū
rė Lietuvių Socijalistų Są
junga, tuomet Juozas Ra
manauskas pradėjo joje 
darbuotis. Jis buvo uolus 
josios veikėjas. Jis buvo jo
sios Pild. Komiteto nariu; 
jis daug rašė Kovai, jis 
veikė vietos socijalistų kuo
poje ir rajone. Jis jau tuo
met 'buvo veiklus žmogus, 
žinomas visoje Amerikoje.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu, Juozas Ramanauskas 
stovėjo su tarptautiniais so
či jalistais. Jis buvo artimas 
Vinco Kapsuko draugas. 
Jis stojo už kovą . oportu
nistams. Iškilus Didžiajai 
Spalių Revoliucijai Rusijo
je, Juozas buvo josios karš
tas. šalininkas ir šalinin
kas organizavimo Komu
nistų Partijos Amerikoje. 
Joje jis išpradžių labai 
energingai dirbo, tačiau, 
kilus frakcijoms, tūlą laiką 
Ramanauskai buvo pasi
traukę iš komunistinio ju
dėjimo. Bet neužilgo jie ir 
vėl jin sugrįžo ir Juozas 
tam judėjimui dirbo iki sa
vo mirties.

Toki yra trumpi bruo
žai iš Juozo Ramanausko 
visuomeninės darbuotės, iš 
jojo ilgų metų lietuviškame 
gyvenime veikimo.

II.
Tenka pasakyti, kad Juo

zas Ramanauskas buvo drū
tas fiziniai žmogus (jis, 
beje, buvo ir stiprios valios 
vyras!).

Apie 50 metų išdirbti po 
žeme, angliakasyklose, — 
nėra juokas. Na, o liuoslai- 
kius Juozas paaukodavo vi
suomeniniams darbams!

Retai kada jis susirgda
vo. Be to, kaip jo našlė, 
draugė Ramanauskienė, pa
sakoja, jis-buvo labai kant
rus žmogus.

Juozas mirė sirgdamas 
vidurių vėžio liga. Vėžio li
ga nėra staigiai pripuola
ma liga — tai ke’Ietos metų 
procesas. Kiti žmonės, sirg
dami vidurių vėžio liga, 
skundžiasi, guodžiasi, de
juoja, lanko gydytojus. Bet 
Juozas kuomažiausiai skun
dėsi. Visai neseniai prieš sa
vo mirtį velionis pasiskundė 
savo žmonai, kad jam nela
bai gerai jaučiasi gerklėje, 
ties krūtine, ir tt. Drg. Ra
manauskienė manė, jog tai, 
gal būt bus nuo išgerto šal
to vandens ar stiklo šalto 
alaus. Ji ragino Juozą eiti 
pas gydytoją.

— Ko aš ten eisiu? — 
atsakė Juozas Ramanaus
kas. — Ve, parašysiu dr. 
A. Graičūnui laišką, pasa
kysiu, kame dalykas, jis 
man prisius tokį patarimą 
ir bus gerai... Aš dar gy
vensiu iki karas pasibaigs...

Reikia pasakyti, kad Juo- 
zas labai norėjo gyventi ir 
matyti karo pabaigą, jo pa
sekmes, naujos taikos kūri
mosi progresą.

Jis parašė dr. Graičūnui 
ir nuo jo gavo patarimų. 
Bet vistiek dalykai nesitai- 
so. Jam skauda, erzina ka
žin kas ir tiek. Dr. Graičū- 
nas, nematęs jo, negi žino
jo, kad Juozas turi vėžio li
gą — pats velionis Juozas 
to nežinojo.

Pagaliau draugė Rama
nauskienė pašaukė gydyto
ją. Šis davė jam vaistų 
“nesmagumams” (skaus
mams) apmarinti ir šis gy
dytojas jau nebuvo optimis
tas Bet gydytojas pata
rė jam vaikščioti, jei tik 
gali ir nesirūpinti. Po keie
tos dienų Juozas staigiai 
mirė.

Beje, kadaise buvo Juo
zas stiprus rūkorius, tačiau 
prieš keletą metų, pataria
mas dr. Kaškiaučiaus, jis 
buvo ir rūkymą numetęs. 
Tai irgi žmogaus valios 
stiprumo parodymas.

III.
Juozo Ramanausko palai

kai guli graboriaus Tusono 
koplyčioje (graborinėje), 
kuri stovi pačiame Miners
villės centre. Guli Juozas 
ramiai, bet išvargęs, kaip 
žmogus po ilgo ir sunkaus 
darbo, nes iš tikrųjų Juo
zas ir buvo ilgametis sun
kaus darbo darbininkas. .

Trys gėlių vainikai stovi 
prie jo grabo. Velionio pa
geidavimas buvo, kad prie 
jo grabo nebūtų nei vieno 
vainiko. Jis norėjo, kad jo 
giminės, prieteliai ir drau
gai, užuot leidę pinigus gė
lėms, išleistų juos mųsų 
dienraščiams, Laisvei arba 
Vilniai, paremti ir tuomi jį 
paminėti, pagerbti. Drau
gė Ramanauskienė su tuo 
sutiko ir atsakė draugams 
ir prieteliams, pakartoda
ma velionio troškimus. Tas 
viskas buvo ir Pottsvillės 
dienraštyj parašyta.

Draugai lanko Juozą — 
lanko ne tik minersvillie- 
čiai, bet ir apylinkinių mie
stų lietuviai, kurie matė 
šeštadienio Laisvėje žinią 
apie jo mirtį.

Juozo Ramanausko lai
dotuvės — nepaprastas į- 
vykis, nes tai pirmas tokis 
atsitikimas, kad iš Miners
villės miesto mirusio lietu
vio palaikus krematorijoj 
degintų!

Bet kiekvienas, tiek jo 
draugas, tiek priešas — 
Juozą gerbia. Aš stoviu ties 
koplyčios durimis ir dai
rausi, leisdamas iš burnos 
cigareto dūmus.

Praeina policmanas ir 
klausia dviejų, ne toli nuo 
manęs stovėjusiųjų vyrų.

— Kas mirė?
— Ramanauskas, — at

sako jie.
— Tas senukas, ką mokė 

kitus? . ..
— Taip.
Susimąsto policmanas. 

Pastovi ir eina.
Pirmadienį apie 10 vai. 

ruošiamasi Juozo palaikus 
gabenti į krematoriją, Rea- 
dingo mieste, arti 40 mylių 
nuo Minersvillės.

Suvažiavo jo giminės; 
tik ką atvyko iš Detroito 
jo brolvaikė, Uršulė Bagdo
nienė. Pilnutėlė koplyčia 
žmonių ir jie visi nebetelpa 
— tūli šalygatvyj stovi.

Kalba Laisvės redakto
rius R. Mizara.

Jis patiekia velionio trum
pą biografiją, užakcentuoja 
klausytojams jo nuopelnus. 
Jis vadina Juozą Rama
nauską lietuvių, mainierių 
patrijarchu. “Juozas Ra
manauskas,” sako kalbėto
jas, “gyveno mažame Mi
nersvillės miestelyj, bet jį 
žinojo, jį pažino (iš jo dar
bų) visa didžioji Amerikos 
Lietuva ... Minersville ir 
Ramanauskas mūsų sąvo
koje iki šiol buvo vienas 
neatskiriamas dalykas...”

Kalbėtojas nurodė,- ku
riais principais velionis 
remdamasis dirbo ir veikė. 
Jis buvo nepalaužiamas ten, 
kur ėjo reikalas apie prin
cipus, bet minkštas, kaip 
sviestas ten, kur ėjo meilė 
savo tautai, savo klasei, sa
vo kraštui.

— 1941 metais vasarą 
Šenadoryj įvyko piknikas,- 
tęsė kalbėtojas, — kuria
me ir man teko būti. Tuo
met Hitleris buvo tik ką už
puolęs Lietuvą ir visą Ta
rybų Sąjungą. Matau tik 
ką atvykb abu Ramanaus
kai — Juozas ir Marė. Pri
ėjau, pasisveikinau. Vos 
spėjus rankomis pasispaus
ti, kai žiūriu Juozo akys 
paskendo ašarose. Verkė 
jis, kaip mažas vaikas. Ko
dėl jis verkė? Jis verkė to
dėl, kad jo gimtinė žemė, jo 
tėvų žemė,, jo Lietuva, prie
šo užpulta ir niokiojama. 
Jis verkė, bet podraug ir 
artavojosi priešui neapy
kanta, klausinėjo, ką mes 
darysime padėjimui fašistų 
užpultiems broliams lietu
viams, tarybinės Lietuvos 
žmonėms greičiau sumušti 
užpuoliką ir, išsivadavus, 
vėl laisvai gyventi, kuriant 
naują gyvenimą... Jis la
bai troško matyti' priešą 
sumuštą, karą laimėtą ... 
Tačiau, nelaboji liga pa
smaugė jį anksčiau negu 
tatai įvyko...

Kalbėtojas ragino susi
rinkusiuosius pažadėti mi
rusiajam, kad jie tęs tąjį 
darbą, kurį jis dirbo, kad 
jie rems mūsų organizaci
jas, mūsų spaudą, mūsų 
karines pastangas, Ameri
ką ir Jungtines Tautas.

Po to Stasys Kuzmickas 
gražiai sugiedojo “Neverkit 
pas kapą.. ” kuriai žo

džius parašė Julius Jano
nis, o muziką — Mikas Pe
trauskas.

Juozas Ramanauskas, 
būdamas gyvas, dažnai pri
mindavo Stasiui: “Kai aš 
numirsiu, Stasiuk, tu man 
padainuok ...” Stasys pildo 
Juozo prašymą.

IV.,
Važiuojam.
Iš viso 15-ka automobi

lių, aklinai lydėtojais pri
kimštų.

Lydime Juozą Ramanau
ską iš jo numylėto mieste
lio, Minersvillės, į Readin- 
gą, kur yra Charles Evans 
krematorija. Jį lydi jo žmo
na Marė, jo brolis Vincas, 
jo povaikiai, anūkai, gimi
nės ir, žinoma, didokas bū
rys idėjos draugų ir prie- 
telių iš Minersvillės, Frack- 
villės, Šenadorio (iš čia bu
vo du kupini automobiliai, 
Kuzmicko ir Kučinsko).

Lendame pro aukštus 
kalnus, žaliuojančiais rū
bais apsivilkusius. Bet kai 
kur tarp tų žalių kalnų 
stovi kiti, žmogaus rankos 
supilti juodi kalnai — tai 
akmens skeveldrų kalnai— 
juodo akmens, iškasto iš že
mės gelmių podraug su an
glimi.

žiūriu ir galvoju: kiek 
šiuose juoduose kalnuose 
yra akmens, amžinatvėn 
vežamojo Juozo iškasto?!... 
Juk jis kasė per 50 metų! 
Tie kalnai, — savotiškai 
šiurkštus didelis paminklas 
tūkstančiams tokių Juozų.

Krematorijos pastatas 
jau senokas, bet gražaus 
stiliaus, erdvus, puošnioje 
apylinkėje stovįs. Koplyčia 
erdvi ir gražiai įruošta.

Juozo Ramanausko pa
laikai stovi grabe prieš pa
lydovų akis, o šie sėdi ir 
paskutiniu sykiu jį stebi.

Trumpai kalba R. Miza
ra :

— Iki mes iš šito kapi
nyno išvažiuosime, veikiau
siai Juozo Ramanausko kū
nas jau bus pavirtęs į pele
nus ir dūmus, narstančius 
melsvoje, gražioje padangė
je ... Juozas Ramanauskas 
laidojamas savo senovės bo
čių būdu... Mūsų protė
viai kadaise Lietuvoje po 
mirties buvo deginami, tik 
ne tokiose krematorijose, 
bet ant laužų ... Lietuviai 
pradėjo laidotis į žemę tik 
po to, kada jie priėmė kata
likų religiją, kuri byloja, 
jog žmogaus vėlė atsiskiria 
nuo kūno tik laikinai, kad 
paskui kiekvienas kūnas 
atsikelsiąs ir susivienysiąs 
su vėle... Laisvamaniai 
tam netiki. .. Bet šiandien 
daugelis ir laisvamanių dėl 
įvairių priežasčių laidojasi 
žemėje. .. Laidojimosi bū
dai neturi mus skirti. Tai 
nėra principo dalykas... 
Yra svarbesnių dalykų, ku
riais mes privalome rūpin
tis ...

Ragina palydovus vykin
ti gyveniman Juozo idėjas, 
tęsti jo darbus ir' baigia: 
“Amžina atmintis tau, Juo
zai!... Mes pažadame dirb
ti naudingą darbininkams, 
savo tautai ir visai visuo
menei darbą, kurį tu dir
bai...”

Stasys Kuzmickas jaus
mingai sugieda: “Tu darbo 
sunkaus nukankintas...” 
Žmonės apsiverkia... O 
grabas iškilmingai nešamas 
linkui sienos, kurioje atsi- • 
daro durys. Grabas įtalpi
namas. Durys lėtai užsida
ro... ‘

Išėję palydovai laukan, 
valandėlę tariasi, kalbasi ir 
stebi į aukštoką krematori
jos kaminą: Rodosi per jį 
eina dūmai, susilieję su 
dangaus mėlyne... Taip, (

rodosi, kyla, kyla siaurais 
verpetėliais...

Mes skirstomės.
Juozas Ramanauskas jau 

palaidotas. Dalyvis.
P. S. Pildydami velionio 

Juozo Ramanausko prašy
mą, tūli draugai tuojau pa
skyrė jo pagerbimui (užuot 
gėles pirkti) pinigus Lais
vei : Draugai Grabauskai, 
duonos kepyklos savininkai 
iš Frackvillės — $10; še- 
nadoriečiai Motuzai — $5; 
šenadoriečiai Naravai—$3. 
Kiti sakė vėliau paskirs 
Laisvei arba Vilniai; kiti 
ALDLD knygoms leisti; ki
ti — nukentėjusiems nuo 
karo Lietuvos žmonėms su
šelpti. Jie taip pagerbs mi
rusį už darbininkų reikalus 
kovotoją.

Vokiečių Komandierius An
trajam Frontui Atremti

London.— Generolas Kari 
Rudolf von Rundstedt yra 
paskirtas vyriausiu vokie
čių komandierium atremti 
gręsiančiam talkininkų įsi
veržimui antruoju frontu į 
Vakarų Europą.

Rundstedt, 68 metų am
žiaus, pirmiau veikė Lenki
jos ir Sovietų frontuose.

Sakoma, kad Hitleris no
rėjęs padaryt feldmaršalą 
Rommelį aukščiausiu ko
mandierium prieš anglų-a
merikiečių antrąjį frontą; 
bet senieji aristokratiški 
vokiečių armijos vadai iš
reikalavę tam darbui skirti 
Rundstedtą.

Hartford, Conn:
Gegužės 7 dieną įvyko Liet. 

Literatūros Draugijos Moterų 
Kliubo susirinkimas. Narių su
sirinko gražus būrelis, kelios 
draugės atnešė mezgimų, kitos 
dar mezga, nori subaigti, kiek 
turi vilnų ir visus mezginius 
kartu pasiųsti į centrą.

Nutarta mėgsti ir per vasa
rą, neimti vakacijų. Vilnų ga
vimu rūpinsis drg. V. Kazlau. 
Nutarta surengti parengimas, 
nud kurio pelnas eis Lietuvos 
žmonių pagalbai. Jis įvyks ge
gužės 28 d., 3 vai. po pietų, 
155 Hungerford St. Bus ska
nių valgių, gėrimų ir gera mu
zika šokiams. Girdėjau, kad 
komisija ketina nauju būdų 
pagaminti labai skanių, valgių. 
Į komisiją apsiėmė: V. Miller, 
F. Kūles, O. Giraitienė, o ki
tos draugės sutiko pagelbėti.

Drg. V. Kazlau pranešė, 
kad gausime naują brošiūrą 
“Moteris ir Karas.” Drg. O. 
Silks apsiėmė ją platinti.

Nutarta susirinkimai laikyti 
vasaros laiku 6 vai. vakare, 
vietoj 4 valandos, kaip pirma 
buvo, nes visos draugės norės 
pasigrožėti gamta, taipgi ap
žiūrėti “pergalės daržus.” Se
kamas susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, birželio 4 d., 6 vai. va
kare.

Kliubietė A. Latvienė ir 
mezgėja M. Sabaliauskienė 
serga. Linkime draugėms pa
sveikti ir vėl stoti į darbą.

M. B.

Kunigas Orlemanskis, ku
ris pastaraisiais laikais 
smarkiai pagarsėjo. Jis turi 
parapiją Springfield, Mass. 
Kai vyskupas norėjo jj nu
bausti ir pasiųsti j kliošto- 
rių, visi iki vienam parapi- 
jonai užstojo jį ir privertė 
vyskupą dovanoti bausmę. 
O vyskupas norėjo jj nu
bausti už tai, kad jis nuvy
ko Maskvon tartis su Sovie
tų vyriausybe dėl suvieniji
mo demokratinių lenkų ka
ro laimėjimui.

Tai Bus Pačių Fašistu 
Didelė Vagystė

Romos radijas pranešė, 
kad, girdi, nežinia kas išvo
gė 20 milionų lirų (milioną 
dolerių) vertės aukso ir ki
tų brangenybių, padėtų sau
giam laikymui į teisdarys- 
tės rūmus Romoje. Sako, 
tai buvęs turtas pabėgėlių iš 
tų vietų, kurias anglai ir a- 
merikiečiai iš oro bombar
davo Italijoj.

{Reikia manyt, kad patys 
naciai ar Mussolinio juod- 
marškiniai išvogė tuos pa
bėgėlių pinigus, perlus ir 
deimantus.)
IM1. !........... ..... . ..........

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

PIRKITE KARO BONUS

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
PIKNIKAS

Įvyks .

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS
CLINTON

PARK
Betts & Maspeth Avės.,
MASPETH, L. L, N.*Y.

MONTELLO, MASS.
PIRMAS METINIS

LIETUVIU TAUTIŠKO NAMO PARKE
Prasidės Gegužės-May 27, 8 vai. vakare 

tęsis per tris dienas ir naktis.

Gegužės 28, 29 ir 30 May I
Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

/ GERA MUZIKA ŠOKJAMS j
< ĮVAIRŪS VALGIAI IR GĖRIMAI >
( KALBĖS MIESTO VIRŠININKAI ’ 

■
Piknikas prasidės 1 vai. dieną, išskiriant pirmadieni, į

• Gegužės-May 29, pradžia 6 vai. vak.
KVIEČIAME VISUS I PIKNIKĄ. Rengimo Komitetas. L
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IŠ AMAIGAMEITŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
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__ (Tąsa)
— Viešpatie, argi tiesa? — šypsoda

mosi tarė Olesė.
Ptacha nustojo šokti.
— Klausyk, Lenką! — pribėgo jis prie 

Pšeničeko. — Ar seniokai neturi ko nors 
tokio, nuo ko pasaulyje linksmiau gyven
ti? — Ir Andriejus mirktelėjo pirmą kar
tą nusišypsojančiam Raimondui.

— Pasiutusios karvės pienelio? — iš 
karto suprato jį Leonas. — Aš manau, 
jie turi. Juk ponai medžioklėje, rodos, 
šildosi spiritu. Aš akimirksniu, tik kaip 
vyresnybė? Gal būt, tai nesutinka su 
programa? — pusiaukelyje prie durų 
susilaikė Leonas.

— Aš manau, to nereikia...— tarė Rai
mondas, nejučiomis sumišęs, kad prieš
tarauja pirmasis, tarsi pasiimdamas vir
šininko vaidmenį.

— Nereikia, vyrai, kam mums tai? — 
palaikė jį Sara.

— Jei nereikia, tai nereikia, iš karto 
ataušo Ptacha.

— Kam tu jį atkalbinėji, Sara? Jei jis 
nosį rankove šluosto, vadinasi, suprato, 
—skambiai nusijuokė Olesė.

— A! Varpelis suskambėjo! — nusi
šypsojo ŠČabelis.

Net niūrusis Pšigodskis nustojo rau-

— Linksmi žmonės tie mūsų vaikai, su 
jais ir mirti neliūdna, — tyliai pasakė jis 
Ščabeliui.

Šis pasilenkė prie jo ir taip pat tyliai 
paklausė:

— Kaip jūs manote, drauge Pšigods- 
ki, ar nujoti mudviem pas Cibulę? Vai
kus čia paliksime, dar tris partizanus 
postoviams pakeisti. — Ar skaitėte? 
Mogelnickis jiems pinigų siūlė. Visaip 
gali atsitikti. Jojame, a?

Pagalvojęs Pšigodskis sutiko.
— Štai kas, berneliai, mes su draugu 

Pšigodskiu josime į Sosnovką, — garsiai 
tarė ŠČabelis, pakildamas iš užstalės,— 
o jūs čia budėkite. Raimondai, mes pa
vedame tau vadovauti jūsų nedideliam 
būreliui. Paryčiu mes grįšime ir perve- 
šime tuos, — jis ranka parodė į duris,— 
į Sosnovką.

Prie vartų, jau sėdėdamas ant arklio, 
ŠČabelis įsakinėjo Raimondui.

— Gerai žiūrėk. Langus uždangstyki- 
tePPats tikrink sargybinius. Jei kas, ar
klius su rogėmis laikyk paruošęs. Jeigu 
sargybiniai pastebės jų būrį arba žval
gus, sodink grafienes į roges, o patys ant 
arklių — ir tiesiai miško proguma šau
kite į Sosnovką. žodžiu, sumesk pats, 
kaip geriau.

Tuo tarpu kitame kiemo gale Pšigods
kis atsisveikino su Pranciška.

— Tu kaip, ar su jais važiuosi, jeigu 
pakeis? — kurčiai paklausė jis.

— Gal ir važiuosiu. Kur man?
— Nevažiuok pas juos! Važiuok pas 

tėvą į Sosnovką.
— Tai pas tave, ar kaip? Kad vėl muš- 

tum, ar taip? Ne, nėra kvailių. Aš neno-

riu su tavimi gyventi, supranti? Neno
riu.

— Pranciška!
— Tu man negrasink! Aš ne tam už 

tavęs tekėjau, kad mane -kumščiais dau
žytum.

Šaltas vėjas pūstelėjo į jų įkaitusius 
veidus.

— Pšigodski! — pašaukė ŠČabelis.
— Nemušiu, važiuok pas tėvą. Ten pa

sišnekėsime. O ten nevažiuok, užmušiu!...
Kai visi namelio langai buvo sanda

riai uždangstyti, Raimondas ir Ptacha 
dar kartą apėjo aplink sodybą. Sniegas 
nustojo snigęs. Buvo šviesi naktis. Mė
nuo vogėsi į medžių viršūnės. Pušys me
tė didelius šešėlius.

Miške tyla. Po kojomis vos girdimai 
girgždėjo purus sniegas. Jis viską aplin
kui apklojo vatine antklode, susupęs į ją 
mažąjį namelį ir kitus trobesius.

Buvo girdėti, kaip arklidėje arkliai ra
miai kramtė avižas.

— Atidžiai žiūrėkite, draugai, — kal
bėjo Raimondas trims partizanams, — 
paryčiu mes vėl jus pakeisime. Jeigu ką 
nors pastebėsite, praneškite. Išsivaikš
čiokite į savo vietas.

Kai jiedu su Andriejum įėjo į valgo
mąjį, Pšeničekas, ką tik grįžęs iš sar
gybos, jau pasakojo mergaitėms kažką 
juokingą.

— Ką jis čia pliauškia? — paklausė 
Ptacha, nusi j uosdamas diržą su šoviny- 
nais.

.— Jis sako, kad tu paskui savo šešėlį 
bėgiojai, manydamas, kad tai legioninin
kas. Ar tiesa? — juokėsi Olesė.

, Šį kartą Ptacha geraširdiškai nusišyp
sojo ir beviltiškai mostelėjo ranka:

— Ką gi, toks jo amatas — malūninin
kas...

— O ką mums dabar veikti, Raimon
dai? — paklausė Sara.

— Aš manau, kad jūs su Olese galit 
gulti, o mes turime pabudėti šią nakte
lę. Pasėdėsime, šį tą pasišnekėsime.

— Aš nenoriu miegoti, — atsisakė Sa
ra.

— Ir aš, — pritarė Olesė. •
— Na, tada reikia ką nors veikti, šiaip 

nuobodu visą naktį budėti; ir Andriejus 
vėl pradės kibti prie manęs, o aš netek
siu kantrybės, ir bus triukšmo, — pra
dėjo Leonas savo seną žaidimą.

— Tu nelabai “dėkis gaidžiu,” — erzi
no jį Andriejus.

— Ką gi, ukrainiškai aš, nors ir blo
gai, bet kalbu, o ar tu čekiškai supran
ti?

— Vėl pradėjo? Įgrįso! — supyko Ole
sė.

— Ech, kad taip čia mandolina. Pa
skambinčiau polkutę, o jūs pašoktumė
te. Vis tiek tas pats galas. Juk rytoj 
mums šventė. Tai pradžiugs Grigorijus 
Michailovičius, kai pamatys mus su ta
vimi, Olese! — sušuko jis.

— Olesė — žinoma, o iš tavęs koks jam 
džiaugsmas? — paklausė Leonas.

t Bus daugiau)

Chicago, UI. — Amalgamei
tų unijos konvencija praėjo di
deliu pasisekimu. Dalyvavo ar
ti 1,000 delegatų. Pasisakyta 
už karo metu nestreikavimą, 
už rėmimą Rooseveltp karo 
laimėjimo politikos, ir pasisa
kyta už prezidento “draftavi- 
mą” ketvirtam terminui.

Amalgameitų unija dikčiai 
padėjo kitoms CIO unijoms, 
nors anos dabar toli šią pra
augo, kaip automobilių darbi
ninkų unija, plieno darbinin
kų unija ir kitos.

Penktadieni popiet konven
cija užsibaigė, 
besniais 
jas.
Lietuviu

G

priimant svar- 
klausimais rezoliuci-

Delegatu Pagerbimui 
Bankietas

Lietuvių delegatų konvenci
joje dalyvavo 13. Nuo penkių 
lietuviu lokalu buvo 10 dele
gatų, du nuo tarptautinių lo
kalų ir vienas nuo unijos cen
tro.

Šių delegatų pagerbimui chi- 
cagiškis lietuvių kriaučių sky
rius (lokalas) surengė bankie- 
tėlį ketvirtadienio vakare, Lie
tuviui Liuosybės salėje, Cicero. 
Garbės narių ir svečių dalyva
vo per 60 asmenų.

Užkandus, pokalbių progra
mą atidarė vietinio skyriaus 
pirmininkas Paškauskas, per
statant K. Kairį, biznio agen
tą, kuris pakvietė svečius de
legatus pakalbėti, įspėdamas 
neliesti politikos.

Iš Montreal, Kanados, tarp
tautinio lokalo pakvietė pakal
bėti Vilkelį. Jis trumpoje kal
boje pažymėjo, kad tenykščių 
siuvėjų uždarbiai kiek mažes
ni. Bet jie šiuo laiku irgi savo 
būklę pagerino. Lietuvių pri
klauso prie tenykščio lokalo 
per 100. Lietuviai buvę pirmu
tiniai to skyriaus organizavi
me.

ten neblogai sekasi.
Nuo Rochester! o skyriaus 

kalbėjo delegatas J. Bitinas. 
Keliolika metų atgal, jis sakė, 
turėjo didelį lietuvių lokalų. 
Dabar tėra apie 120 narių, ta
me skyriuje. Šiaip nieko ypa
tingo jų veikloje.

Baltimoriškio skyriaus agen
tas ir delegatas Vincas Luiza 
pasižymėjo geru iškalbumu. 
Apie lietuvius kriaušius pabrė
žė, jog turi didelį skyrių, ku
riame priklauso per 700 siu
vėjų. Skyriuje yra ir jaunesnių 
žmonių. Jie kontroliuoja 19 
dirbtuvių. Ten lietuviai lošia 
šios pramonės srityje svarbią 
rolę.

Nuo paties skyriaus persta
tė pakalbėti| jo sesutę, Mrs. 
Anna Hydock. Ji prisiminė tik 
tiek, kad darbo yra laįSai 
daug.

Nuo Brook lyno skyriaus kal
bėjo Buivydas, Montvila ir 
Načiunskas. Tai skaitlingiau
sias skyrius iš visų, kuriuose 
lietuviai siuvėjai priklauso — 
turi per 1,400 narių ir apie 
${535,000 turto.

Montvila pažymėjo, kad jis 
stojo į uniją 1909. Tais laikais 
buvusios sunkios kovps, teko 
ir kraujo pralieti ir kalėjimuo
se pabūti. Bet šiandien jau ki
ti laikai ir unija, kaip 
rius gerai laikosi.

Buivydas nesilaikė 
naiviškų įspėjimų. Jis 
apie politiką kalbėjo,
kaip po karo sutvarkys Euro
pos dalykus. Nu rietė tokią pa
sakaitę, kaip paprastai šių die
nu socialistai nuriečia.

Načiunskas tik apie lokalo 
dalykus kalbėjo ir pridėjo, 
kad jie nevengia politinių 
klausimų. Bendrai tas išeina 
ant naudos, skyrius auga, na
riai lavinasi. Tai buvo juoda 
akis chieagiškio skyriaus poli
tikai, kurią vairuoja labai at
silikęs socialistinis elementas.

Perstačius pakalbėti Buivy
dienę, kuri buvo kaipo vieš
nia konvencijoje, ji pagyrė 
moteris, kad jos dirba. Papa
sakojo, kad vyrai vaikščiotų 
surūkę, kai kaminai, jei ne

ir sky-

Kairio 
ne tik 
bet ir

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo Ir G esu 
Po Kiekviena Valgiu?

TAMSONO AI D I S O L tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

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

Šypsenos
Samdant Tarnaitę

— Negalima pasakyt, kad 
tamstos rekomendacijos bū
tų labai geros.

— Ką tamsta, ponia! Ma
no buvusi šeimininkė, pasi
žiūrėjusi į mano darbą, pa
sakė, kad mano rekomenda
cijos perdaug geros.

Nuo Bostono lietuvių sky
riaus kalbėjo Palaima ir Usc- 
vičius. Savo kalbose abudu pa
brėžė, jog skyrius laipsniškai 
mažėja. Jaunų žmonių, ypač 
vyrų, ’ mažai eina į kriaučių 
pramonę. Bendrai lietuviam

moterys. Jos supratimu tie, 
kurie neapsiveda, tai tuojaus 
sunyks ir išmirs, žinoma, iš 
tokios kalbos buvo dalyviam 
nemažai juoko. Ji sakė yra 
Chicagos patriotė.

A. Jankauskas, kuris sakė
si atstovaująs unijos centrą ir 
pastaruoju laiku darbuojąsis 
Vermont valstijoje organizavi
mui CIO unijos, daugiausia 
kalbėjo apie tos valstijos dar
bininkų problemas, kad ten 
labai maži uždarbiai, didelė 
reakcija ir 1.1. Vienok ir ten, 
sakė jis, ledai pralaužiama.

Bendrai, kalba būtų buvus 
daug geresnė, jeigu jis būtų 
tiek nesisielojęs ir nebandęs 
per nemierą girtis. Nupasako
jo, kad Amalgameitų unija vi
siems kelią parodžius organi
zuotis; kad lietuviai savo krau
ju ir kūnais padėjo siuvėjų 
unijai pagrindą. Gerai padarė 
jis paprašydamas atsistoti pa
gerbimui Nagrascio ir Lažins- 
kio, kurie žuvo kriaučių kovo
se Chicagoje už unijos buda- 
vojimą didžiajame streike 
1910 m.

Apie save A. Jankauskas 
nupasakojo, kad jis išėjęs pra
dinę, aukštesnę ir net univer
sitetą unijų veikime. Tačiau 
bekalbant apie unijos politinį 
veikimą net toje valstijoje — 
Vermont, kur paskutiniu laiku 
jis darbuojasi, juos vadina ko
munistais.

Tad jeigu taip, tai komunis
tinis judėjimas yra tikras ma
sių judėjimas, kurio baisiai ne
kenčia reakcininkai. O neken
čia dėl to, kad jis yra tikras 
judėjimas, vedantis darbinin
kiją į geresnio gyvenimo lai
mėjimą.

Nuo mar.škininių skyriaus iš 
Mount Carmel kalbėjo M. 
Chepulienė.

Prie pabaigos K. Kairys per
statė pakalbėti chieagiškio 
skyriaus viršininkus, bet to

skyriaus delegatam J. Katiliui 
ir Bay-Bagočinskiui neleido 
kalbėti, juos neperstatė.

Tai mat, kokia šio skyriaus 
biznio agento nepolitika, ne
duoti išreikšti mintis, tarti ke
lis žodžius j susirinkusius dėl 
to, kad jie biskį kitaip žiūri į 
bendrą unijinį judėjimą.

Dėl to buvo nepasitenkini
mo chicagiškių kriaučių tarpe, 
kurie sudarė publiką.

Už ką tenka pagirti pačius 
delegatus ir abelnai lietuvius, 
tai už darbštumą unijos stipri
nime. Tai vienintelė pramonė 
— adatos pramonė — kur lie
tuviai turi savo skyrius — lo
kalus.

Rep.

Užimdami lėktuvų aikštę 
Wakde saloj, amerikiečiai 
užmušė bent 833 japonus. O 
japonai nukovė 41 ameri
kietį ir sužeidė 135.

Anglo lakūno D. Moxham 
žmona pagimdė 4 kūdikius.

Talkininkai nuskandino 
dar 6 nacių laivus.

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVI<IIIS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

senų padarau 
X. naujus paveiks- 
\ lūs ir krajavus 

\sudarau su ame- 
| cikoniškais. Rei- 
Ikalui esant ir 
[padidinu tokio 
7 dydžio, kokio pa- 

1 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

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

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

,• *■ v : . • ♦ t /

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

426 SO. 5th STREET, ‘ BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-95081 GREEN STAR BAR & GRILL ‘I

Lietuviškas Kabaretas

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai (rengtos 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- 
plininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
fetokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

‘ Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
Jie pagelbės ir jums. *
5 260 Phosphate tabletėlių už $1.00.

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

Pas Ligonę
Gydytojas: — Kada pie

tus valgai?
Ligonė: — Antrą valan-

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 STI 459

aĮ (Skersai nuo Republic Teatro)
BROOKLYN, N. Y. 4

Telefonas EV. 4-8698 j

MATŪRAI

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

Gydytojas: —• O ką vei
kiate po piet?

Ligonė: — Laukiu vaka
rienės.

Iš Nelaimės Pradžiugo.
— Ar tamsta žinote, kad 

Olšauskų Petrą pametė 
žmona — pabėgo su kokiu 
tai kabaretninku—artistu.

— Ką sakote, ką sakote? 
Tai ką jis vargšas dabar 
veikia?

— O, dabar jis jau kiek

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc

THOMSON’S NATURAL ROOD CO.
st STREET LONG ISLAND CITYt N.

Xi-- ’

496 GRAND ST. BROOKLYN, N
TĘLEFONA$ EVERGREEN 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio 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



Ketvirtadienis, Geg. 25, 1944
L*~"' .................. ..... . " —

) Atmesdami Bulgarijos Prem
jero Siūlymą, Sovietai Tvir

tina Talkininkų Vienybę
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

čius; būtų nusilpnintas vi
sas pietinis vokiečių spar
nas ii* sutaupyta tūkstančiai 
sovietinių gyvybių, kaip tei
gia Times korespondentas, 
bet aukštesniais tikslais va
dovaudamiesi, Sovietai atsi
sakė nuo tokio sau paleng
vinimo.
BULGARIJOS ŽMONĖS 

PRITARIA SOVIETAM 
80 iš kiekvieno šimto Bul

garijos žmonių yra palan
kūs Rusijai ir jie greičiau 
kovotų drauge su Sovietais 
prieš nacius, negu išvien su 
vokiečiais prieš Sovietus. 
Fašistinė Bulgarijos val
džia, todėl, nedrįsta pa
skelbt Sovietam karo, nors 
jinai jau 1941 m. paskelbė [ 
Amerikai ir Anglijai karą.

Naciai daugiausiai nau
doja bulgarų kariuomenę 
kaip savo sargus ir padėjė
jus Graikijoje ir Jugoslavi
joje. Jeigu Bulgarija atsi
mestų nuo nacių ir atšauk
tų savo kariuomenę iš tų 
kraštų, tai Hitleris turėtų 
siųsti daugiau vokiečių į 
Graikiją ir Jugoslaviją va
dinamai “tvarkai palaikyti.” 
O Hitleriui reikia taupyti 
vokiečių kariuomenę prieš 
ateinančius naujus Sovietų 
ir anglų - amerikiečių ofen- 
syvus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PRAŠOME JSITĖMYTI
Norime atkreipti visų kolonijų 

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

LDS 3-Č1O APKR. PIKNIKAS
LDS 3-čio Apskr. piknikas įvyks 

gegužės 28 d., Lithuanian Liberty 
Park, Inc., 340 Mitchell Ave. Pra
džia 2 vai. dieną. Programa 6 v. v. 
Jei lytų, parke yra didelė salė nuo 
lytaus apsisaugoti. Programą pil
dys: Sietyno Choras, iš Newarko, 
vadovaujant B. Šalinaitei. Kalbės 
R. Mizara, LDS prezidentas. Šo
kiam gros Pavidis Orkestrą. įžanga 
45c, įskaitant taksus. Užkviečia 
Kom. (123-124)

HARTFORD, CONN.
Gegužės 28 d., 3-čią vai. dieną 

įvyks skrinučių parė, pagelbai lietu
viams, karo nuskriaustiems. Bus 
gera muzika, skanių valgių ir gėri
mų. Kviečiame visus dalyvauti. — 
Rengėjai. (123-124)

PLYMOUTH IR APYLINKĖJ, 
PA. ,

Laisvų Kapinių apvaikščiojimas 
įvyks Kapų Lankymo Dienoj, an
tradienį, geg. 30 d. Pradžia 10 vai. 
ryto. Bus vietinis kalbėtojas ir iš 
apylinkės. Kviečiame dalyvauti, ap
lankykite savo giminių, draugų ir 
pažįstamų kapus, pagerbti mirusius. 
Kas norės nusipirkti sklypą kapinė
se, tai bus proga šiame apvaikščio- 
jime. Kurie esate skolingi už skly
pus ir už kitus mokesčius, malonė
kite atsiteisti, kad prisiėjus nelai
mės nereiktų turėt bereikalingų 
ginčų. Kapų Komitetas bus ant 
vietos. Kviečiame visus, didelius ir 
mažus dalyvauti kapinėse viršmi- 
nėtoj dienoj. — C. S. Kasparas, 
sekr. (Liet. Laisvų Kakinių Bendr.) 

(123-124)

CLEVELAND, OHIO
Paskutinis Šiame sezone parengi

mas įvyks sekmadienį, geg. 28 d., 
Maniushko salėje, 1037 E. 79th St. 
Rengia Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas. Kviečiame visus ir visas 
dalyvauti, tuomi paremsite tą taip 
svarbų Lietuvos Gelbėjimo darbą ir 
kartu linksmai laiką praleisite prie 
gražios Luizos orkestros. Įžanga 
25c asmeniui. — Rengėjai. (1Ž3-124)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 28 d. geg. 10 vai. 
ryto, 143 Pierce St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. — L. T.

(123-124)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Laisvas Kapinynas ren

gia metinį pikniką, sekmad., geg. 
28 d. Liet. Darže (Už Lakewood 
ežero), Chestnut Hill Rd. Pradžia 1 
vai. dieną. Piknike šokiams gros 
John Satulo’s orkestrą. Turėsime 
gėrimų ir skanių užkandžių. Kvie
čiame waterburiečius ir iš apylin
kės lietuvius dalyvauti ir paremti 
Lietuvių Laisvą Kapinyną. — Ren
gėjai. (123-124)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA MOTERŲ *
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
l'crry Street Clo«te.' ,7g9 Cteter, N. I.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PALIUOSAVIMO. (X)

Talkininkai Nuskandino Šešis 
Nacių Laivus Vid. Jūroje
Washington. — Greitieji 

Amerikos ir Anglijos kari
niai laivukai Viduržemio 
Jūroje nuskandino šešis vo
kiečių laivus, prikrautus a- 
municijos ir gazolino, nors 1 
tuos laivus lydėjo du prie-1 
šiški naikintuvai.

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS '

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant moderniško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I., N. Y. Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti di
delį bičių ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių bitelės su
renka skanų 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, ¥2 galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson's Natural Food Co. 

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

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebūklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuos 
ju duodamas dėžutę vieną čįykai, 
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. Vardai mosčių: •
No. 1—Nuo dantų gėlimo, užsiviet- 

rijimo ir sustiprina smegenis. 
No. 2—Nuo Rheumatiškų ir įvairių 

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

No. 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, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašlnąo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Komų Ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. UŽ visas minėtas 
Odos ligas, garantiją aūodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
No. 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 se
kamai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, S ta. A.

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614 J/j Zion St,

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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.

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
LYDYTOJAI 

KALIBRUOTOJ AI 
MAŠINISTAI

INSTRUMENTŲ TAISYTOJAI 
GYVYBINIS APSIGYNIMO DARBAS ' 

Su puikiausiomis pokarinėmis progomis. 1

MANNING, MAXWELL 
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.
_____ _________________________ _________(126)

REIKALINGI FABRIKO 
DARBININKAI
Vyrai ir Moterys 

Patyrimo Nereikalaujame
Kreipkitės

HUNTER CAR SIGN CO., 
30-48 LINDEN ST., FLUSHING, L. I.

(128)

Šypsenos
Nereikalingas Susirūpi

nimas
Naujokas Petraitis dar 

tik pirmą dieną kareivinėje. 
Jis nuolat žiūri į laikrodį, 
kabantį ant sienos. Puska
rininkiui tai pradėjo nepa
tikti.

— Klausyk, Petraiti, — 
sušuko puskarininkis, —ne- 
spoksok įbedęs akių į laik
rodį. Aš pats tau pranešiu, 
kai jau būsi atlikęs karinę 
prievolę.

Gamtos Logika
Mokykloje mokytojas aiš

kina savo auklėtiniams, 
kaip puikiai yra surėdyta 
gamta.

— Kaip manote, — klau
sia mokytojas, — kodėl gul
bė turi tokį ilgą kaklą?

— Kąd ji potvinio metu 
neprigertų! — drąsiai atsa
ko mokiniai.

Laiave—Liberly, Lithuania^ Dail/

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ABELNAI DARBININKAI
Atlikimui daugybes darbukų 
dažnai reikalingi išstatymui 
ir pardavimui naudotų auto
mobilių. Viši karai yra po 
uždangalu Show Roome. Dar
bas nėra vargingas nei sun
kus. Taigi amžius nekliudo, 
jei asmuo turi noro atlikti 
dienos darbų. Tas yra nuola
tinis darbas su gera alga.

PALIŠ1U0T0JAI
Nublizgi.nimui Automobilių
šis darbas yra nuolatinis prie 
kurio geras darbininkas gali 
padaryti viršaus $50 į savai
tę. Puikiausios darbo sąlygos.

AUTO MECHANIKAI

STILLMAN & HOAG, INC.
Buick Dealers Since 1908

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

ENGLEWOOD 3-0242

(124)

EKSPERTAI PAKUOTO JAI
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 Būtimj Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126)

Kaip Gyventi iš Nedidelės 
Algos

— Su nedidele alga visai 
jau nėra taip sunku gyven
ti.

— Kuriuo būdu?
— Reikia mažiau pinigų 

leisti tam, kad žmonės ne
žinotų, jog tu gauni mažą 
algą. k

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI, DIRBTI KARPETŲ VALYMO FA
BRIKE. PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

$30 I SAVAITĘ PRADŽIAI.
COMMONWEALTH CARPET CLEANERS, 

197 HIGHLAND PLACE, BROOKLYN.
(124)

MAŠINŠAPĖS PAGELBININKAI 
LENGVAS DARBAS. 54 VALANDŲ 

SAVAITĖ—NUOLAT
SUPCO PRODUCTS CORP., 

123 W. 64TII ST.
(124)

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
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)

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 paliūdijimas.

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

________________________________________ (123)

V-Y-R-A-I
Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 

Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga.
Geros vietos, dabar atviros saldainių 

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
PETER-PAUL, INC.

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

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

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

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(131)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

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

BUŠELMANAS
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
PAUL STUART

18 Ė. 45TH ST.
N. Y. C. (123)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA GELEŽIES 
DARBININKŲ

UŽBAIGEJAI IR PAGELBININKAI 
Gera Alga.

Nuolatinis Karinis Darbas.

KARGER IRON WORKS
.403 E. 107TH ST., N. Y. C.

(125)
..............  1 1 v

SANDELIO RAŠTININKAI
Gražinos ir naujanybės. Patyrimas nereika

lingas. 5 DIENŲ SAVAITĖ. Pakilimai.
MAJESTIC MERCHANDISE CO., 

268 — 4th Ave, N. Y. C.
G 2 5)

REIKALINGI 
KELIAUJANTIEJI 

MATUOTOJAI
MATAVIMO GRUPEI 

NEW YORKE IR KITUR
UŽ NEW YORKO

' MIESTO
LOCKWOOD, KESSLER 

& BARTLETT
32 COURT STREET, 

BROOKLYN.

KARPYTOJAI IR ŠVEITĖJAI 
Prie Plastiko Naujanybių

GERA ALGA. NUOLAT.
FRANK RAKOWSKI 
467 LIBERTY AVĖ., 

BROOKLYN.
________________________________________(125)

ROD MIERUOTOJAI
MIERUOTOJŲ GRUPĖMS 
NEW YORKE IR KITUR

Už NEW YORKO I 
MIESTO

PATYRIMAS PAGEIDAUJA
MA, BET NEREIKALINGAS.

LOCKWOOD, KESSLER 
& BARTLETT

32 COURT STREET, 
BROOKLYN.

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

KILNOJIMUI KAVALKUOSE MEDŽIAGAS l 
70c į Valandą. Garantuojama Viršlaikiai už 

Laiką ir Pusę.

L. & L. RIGBY SHRINKERS, INC. 
806 West 37th St.

_____________________________________________(125)

VYRAI
DARBAS VIDUJ. DAUGMENINJAI 

PIENINĖS PRODUKTAI 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

NUOLAT. BŪTINA PRAMONĖ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

GERA ALGA
LILLIAN DAIRY PRODUCTS CO.
36-48 84th ST., LONG ISLAND CITY

(124)

PAKUOTOJAI
Du vyrai pagelbininkai krovėjai, iš- 
krovėjai ir pakuotojai svarbių radio 
materialų. Puikiausios darbo sąlygos

Prašome Kreiptis
Communications Products Co. Ine.
846 Bergen Ave., Jersey City, N. J.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas

(128)

STALIORIAI
l-MOS. KLASĖS

DARBAS PRIE STALŲ
$1.20 — $1.35 Į VALANDĄ

FURNICRAFT
735 1st Avc., N. Y. C.

(128)

DIENĄ IR NAKTĮ
* LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH' RIVER,

N. Y. O. (X)

PĖČKURIS 
LAISNIUOTAS 

Nuolatinis Darbas 
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST. 
PHILADELPHIA, PA. 

________________________________________(125) 

LEDO KILNOTOJAI 
ir CHAUFFEURS 

LABAI GERA ALGA. 
Kreipkitės Asmeniškai 

CIRILLO BROS. ICE CORP. 
545 PRESIDENT ST. 

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

VYRAI 
Dirbti medinių dėžių dirbtuvėje. Nuolatinis 

darbas. Daug viršlaikių.
1 CESCO. 604 W. 87TH ST. r (įso

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS . 
BE PATYRIMO

PILNAM AK DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
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 

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

SANDĖLIO RAŠTININKĖS
Gražmos ir naujanybės. Patyrimas nereika

lingas. 5 DIENŲ SAVAITĖ. Pakilimai.
MAJESTIC MERCHANDISE CO., 

268 — 4TH AVE., N. Y. C. 
________________________________________(125)

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN'S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA. 
________________________________________(125) 

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RĘSTA U RANTO 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) 

MAŠINŲ OPERATORĖS 
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA 
5 Dienų Savaitė, 9 Valandų Diena 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
Viršaus 40 Valandų 

RICHARD BEST PENCIL CO. 
1120 GROVE STREET 

IRVINGTON, N. J.
(120 

MERGINOS IR MOTERYS 
REIKALINGOS

Rankom siuvėjos ir apkarpytojos, darymui 
kaspinų sumezgimų ir naujienybių daiktukų. 

NUOLATINIS DARBAS 
MAYER NOVELTY 

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

(1 blokas už Maspetho Car Barn)
(124)

NAMŲ DARBININKĖ 
$120 Į MĖNESĮ

Puiki vieta viduramžei moteriai. Paprastas vi
rimas. Nereikės skalbt. Šeimynoje yra, du 
suaugusi asmenys ir 2-jų metų 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 8 P.M.
6 P.M. IKI 9 P.M.

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)
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 SAVAITĖ 

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

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

(1M>

t
 10% SAVED
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS /
* .■. ... J
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Ketvirtadienis, Geg. 25, 1944"

\(nvY>rko^zWžifc)/iiiio4 Ruošiasi Statyti Gyve
namus Namus

Į Pikniką Važiuojantiem 
Nurodymai

Tie, kurie iš Brooklyno bei 
New Yorko važiuosite į LDS 
trečio apskričio pikniką šį sek
madienį, 28 d. gegužės, Lin
den, N. J., ir važiuosite trau
kiniais, tai atvažiavę į New 
Yorką Liberty St. (traukiniai 
išeis iš New Yorko Liberty 
St.: 1-mą valandą dieną, an
tras traukinys 1 :30, trečias — 
2:30 ir ketvirtas trečią valan
dą dieną), važiuokite į Eliza
beth, N. J. ir iš Elizabeth, N. 
J., imkite busą 44-tą į Lin
den. Atvažiavę į Linden, išlip
kite ant Wood Ave. ir Cedar 
Ave. Po kairei bus Lithuanian 
Liberty Park — 340 Mitchell 
Ave.

Automobiliais važiuokite iki 
Newark, N. J., paimdami No. 
1 kelią tiesiai iki Linden, 
Wood Ave.

Prašome visų pasilinksmini I )<omunjSįaį §įoje konvencijoje 
mo my e ojų nepamirs i sio>Vyrįausja svarstė-galvojo, kaip 
sekmadienio ir LDS trecio Ap- , , ,. _ . v. . ., .¥. .. . . . , pastatyti musų krašto vienm-sknao pikniko. Atm.nk.te >r vir- jni inte -r 
tai, kad atsitikime lietaus, pik-1 tiio įlausimu komunistai pa. 
nikas vistiek įvyks, mat, yrai , _ • , , , .., . 1 ’ dare viską, kas begalima pa-gera svetainė su pastoge nuol , .. . . .......~ t „ įdaryti, patys pirmieji atsisakė
letaus apsisaugoti. Gera oi- j savo partingum0 Jis gražiai ir 
es ra so įams. ryškiai pašiepė tuos, kuriems
Norintieji įsirašyti į LDS,, kartu su Hitleriu nepatiko ko- 

kviečiami nuoširdžiai. Daktaro munistų padarytos pakaitos, 
egzaminacija veltui piknike ir Anti-semitizmas, anti-katali- 
nauji nariai gali įstoti visai' kizmas, anti-negrizmas ir an- 
veltui, tik pasimokant mene-, ti-komunizmas, Hitlerio įran- 
sines duokles į organizaciją, kiai skaldymui tautinio ir

Apskričio Komitetas. ! tarptautinio vieningumo talki- 
 Į ninkuose turi būti įstatymais 

~ | ir «i n----- v i uždrausti ir visiškai išravėti išZvdus Keikė. Bet Zvdo mūsų gyvenimo, sakė Browde
ris. Iš jo turiningos kalbos 
dar teks pakalbėti atskirai.

Pagerbta Kritusieji ir 
Kariaujantieji

Mitingas pradėta atsistoji
mu pagerbiant Amerikos virš 
15,000 karių, jau padėjusių 
gyvastis kare prieš fašizmą ir 
milionai kitų, kurie pasiruošę 
bile minutę stoti į 
mąjį mūšį.

Estradoje, prieš 
pastolį, skaisčiom 
spalvom švietė tarnybinė vė
liava, parodanti, jog ir komu
nistų organizacija išleido ka- 
riškon tarnybon virš 9,000 na
rių ir auksinė žvaigždė virš 
mėlynosios rodė, kad jau esa
ma sudėjusių didžiausią auką, 
atidavusių gyvastis. r

William Z. Foster, vetera
nas komunistų vadas ir nau
jos sąjungos vice-prezidentas, 
atidarė mitingą ir taręs svei
kinamąjį žodį, mitingo vedi
mą perdavė Peter V. Cacchio- 
ne’i, New Yorko miesto tary
bos nariui iš Brooklyno, kuris 
antrąją programos vedimo pu
sę vėl perleido co-pirmininkui, 
Benjamin J. Davis, Jr., antra
jam komunistui miesto tarybos 
nariui..

Gilbert Green, jaunas New

Žydus Keikė, Bet Žydo 
$ Priėmė

Walter Deja, 43 m., 807 E. 
8th St., Brooklyne, Vokietijoj 
gimęs Amerikos pilietis, teis
me tapo nubaustas pasimoke- 
ti $50 už važiuojant keliu gre
ta kito automobilisto burnoji
mą, kad “Hitleris atėjęs Ame
rikoj suvaldys žydus ir ameri
konus.” Burnoti jis pradėjęs 
sustojus prie raudonų šviesų ir 
taip kartojęs keliuose sustoji
muose, kol gretimoj mašinoj 
važiavusis pašaukė policiją.

Nuteistasis, pasirodė, tiek 
pinigų su savim neturįs ir ne
norįs liktis kalėjime, tad už jį 
$50 uždėjo tūlas Cohen ir iš
sivedė namo.

. SIGMUND ROMBERG’S

pradėta 
pinigus.” 
Herald Tribune

“Operetės iškilmė sėkmingai 
—Puiki pramoga už tuos 

—Howard Barnes,

Vkr. Antrad. iki
Popiet. Treč., šešt., ir Sekm. 50c, $1 ir
Ji .50 ir 20% taksų--Priimama Užsakymai

N.Y. CITY CENTER, 131 VV. 55 St.
MAYOR I .A GUARDIA, President

WtICHTWH

Sekm. 75c iki $2.

OSCAR HAMMEKSTEIN II 
SCHWAB and MANDEL

Starring 
barant tahnay 
UtlW M0E.AH *

Minios Sveikino Naują 
Komunistų Sąjungą

Amerikoj nėra buvę iki šiol 
tokių organizacinių krikštynų, 
kokias iškėlė didžiojo New 
Yorko žmonės naujai įkurtai 
Komunistų Politinei Sąjungai 
(Association) pereitą antra
dienį, milžiniškajame Madison 
Square Gardene.

Apie 18,000 Gardene susi
rinkusios publikos sutiko ir pa
lydėjo naujos sąjungos naujus 
viršininkus ir jų kalbas aud
ringomis ovacijomis, o nauja
sis prezidentas, Earl Browder 
pasveikintas atsistojimu ir il
ga ovacija, kuri po jo prakal
bos nutraukta Browderio išsi- 
skubinimu radio stotin, nes jis 
tuojau po prakalbos Gardene 
sakė prakalbą visam kraštui 
NBC radio ryšiais.

Browderis, vyriausis vaka
ro kalbėtojas, pareiškė, jog

sprendžia-

kalbėtojų 
tautinėm

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

5.

seniems ir sveikiems.

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

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.

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

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

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

6.

8.

4 55 Lorimer St4 netoli Grand St., Brooklyn 6, N. Y.

va-Yorko valstijos komunistų 
das pravedė išpardavimą nau
jos Browderio parašytos kny
gos “Teheran — Our Path in 
War and Peace.”

Arnold Johnson, komunistų 
vadas iš Ohio pravedė rinklia
vą, kurioje, kaip buvo skelbta, 
surinkta $7,922 pinigais ir dar 
apie pora tūkstančių pažadais, 
visa tai po užsimokėjimo nuo 
$50c iki $2 įžangos.

Asmeniškai sveikino mitin
gą (skaityta jų kalbos verti
mai) svečiai iš lotyniškos Ame
rikos: Elias Lafferte, Chilės 
Komunistų Partijos preziden
tas; Salvador Ocampo, Chi
le^ atstovų buto narys ir Dar
bo Konfederacijos sekretorius, 
Kom. Partijos C. K. narys; 
Augusto Duran, Colombijos 
Kom. Partijos prezidentas. 
Raštu sveikinimą atsiuntė 'Lu
cien Midol, francūzų komunis
tų vadas. Jo buvo tikėtasi mi
tinge, tačiau jis išsiskubino na
mo savo krašto laisvinimo pa
reigoms, nelaukęs mitingo. Jo 
sveikinimas gautas iš kelionės 
'į Algiers.

Kovotojų prieš fašizmą at
stovybę davė Robert Thomp
son, ' už savo atsižymėjimus 
Pacifiko fronte apdovanotas 
Distinguished Service Kryžiu
mi.

Kiti kalbėjo: Elizabeth Gur
ley Flynn, Močiutė Bloor, Ben 
Gold.

Nepaprastą dainų - scenos 
veiksmų programą turiniu ir 
išpildymu davė Josh White, 
Laura Duncan, Jack De Mer
chant ir Bernie Hern. Pastara
sis, kituose mitinguose pasižy
mėjęs “militarišku analistu,” 
šį kartą vaidino “salesmaną,” 
bandantį įpiršti-pardūoti “re- 
publicle.” Ką tas karštai per
šamas, bet neperkamas naujas 
“manufacturers” “išradimas” 
atstovavo, bent kiek su politi
ka susipažinusiems abejoti ne
teko, tad didžiulė arena aidė
jo juoku ir, gal būt, ne vienam 
sugestavo praktišką argumen
tą susidūrime su tokiais pirš
liais nuošaliai nuo scenos.

Dėka disciplinuotam tvar
kos vedimui ir punktuališku- 
mui, tiek kalbų ir kitų veiks
mų išgirdus ir darbų atlikus, 
mitingo dalyviai pirm 12 vai. 
vakaro jau buvome namie.

Rep.

Baliūnas Iškeliavo
Vėjas pereitą pirmadienį nu

traukė saitą prie Battery Park 
pririšto baliūno, čion atvežto 
Jūrininkystės Dienos parodai, 
iškėlė 3,000 pėdų aukštyn ir 
“padangėmis” nugabeno į ne
žinomą kelionę.

Baliūnas buvo vienas iš tų 
kariškų sargų, vartojamų jūro
se apsaugai laivų nuo priešo 
“dive-bomberių.” Jis turėjo 34 
pėdas ilgio ir 14 pėdų dia
metre.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, geg. 
25 d., 8 v. v. Rusų Name. Kviečia
me visus narius dalyvauti. (122-123)

PARDAVIMAI
Turi būt parduotas namas — mū

rinis, trijų šeimynų, su visais nau
jausiais įtaisymais; garu šildomas, 
yra garadžius. Savininkas ant žemu
tinių lubų, bet atiduos tuščius že
mutinius kambarius, jeigu bus rei
kalas. Kreipkitės: 15106 
St., Richmond Hill, N. Y. Telefonas: 
Republic 9-1506. (122-125)

115th

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 informacijų rašykite: 
R. E. Bath, St. James, L. I., arba 
telefonuokite Smithtown 1499.

(124)

Piliečiai Veikia 11 Bis 
trikto Rinkiniuose

Majoras LaGuardia pereitą 
antradienį paskelbė, kad mies
tas jau turi $120,000,000 sta
tybai gyvenamų namų tuojau 
po karo, “jeigu valstija neuž
dės ant mūsų perdaug stab
džių,” tuomi leisdamas supras
ti, jog norintieji mieste turėti 
—matyti gerus namus, vietoj 
laužynių, turi rūpintis pastaty
ti valstijos seimelyje ir kapite
liu je gerus atstovus ir vyriau
sybę.

Statybą žada pradėti taip 
greit, kaip tik rasis pakanka
mai medžiagų ir darbo jėgų.

Kalbėdamas konferencijoj, 
sušauktoj Citizen’s Housing 
Council sąryšyje su minima 
Housing Week, majoras sakė, 
jog ateina laikas, kad “ren-

kandidatu Ells- j dauninkai atsisakys gyventi 
i pavojinguose, aplūžusiuose,

Vienuoliktame kongresinia
me distrikte, kuris susidaro iš 
Staten Island ir žemutinės da
lies Manhattan, energingai 
ruošiamasi birželio 6-tą įvyk
siantiems kongresmano rinki
mams. Sudaryta specialis ko
mitetas, į kurį įeina beveik 
visos Staten Islande esančios 
CIO, AFL ir gelžkeliečių uni
jos, taipgi Darbo Partija, šis 
komitetas rems pro-Roosevelt 
kandidatą, Thomas V. Cant
well. O republikonai ir kitos 
prieš Rooseveltą nusistačiusios 
jėgos išstatė
worth B. Buck.

nesveikuose butuose po karo ir 
jų nusistatymas tame yra tei
singas.”

Už pajėgimą mieste pasta
tyti pirmuosius gyvenamų na
mų projektus, majoras atidavė 
“amžiną kreditą prezidentui 
Rooseveltui, kad federalė vy
riausybė pirmu kartu per 156 
metus pripažino, jog aprūpini
mas gyventojų butais yra vy
riausybės rūpestimi.”

Majoras kritikavo politikie
rius ir tuos teisėjus, kurie 
trukdo gyvenamų namų page
rinimui.

Sutrukdė Traukinius

Paveikslas iš Sovietų filmos “Taxi to Heaven” pirmu 
kartu Amerikoje pradesimos rodyti Stanley Teatre, 7th 
Avė .ir 42nd St., New Yorke, šį trečiadienį, gegužės 24- 
tą. Kaip matyti iš vardo, tai važiavime “taksiku į dan
gų” turės būti ir juokų, ne vien tik rimties, kuria 
taip paskilbusios Sovietų Sąjungos filmos.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ iQį STANLEY MISIŪNAS

/ ll^x-^,1 SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome altinius 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, IIEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS ?2.

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

Signalų sistemai sugedus 
ant Independent subway, tarp 
125 ir 145 Sts. stočių, tūkstan
čiai žmonių pavėlavo į darbą 
pereitą pirmadienį. Kitą ‘sulai
kymą traukinių padarė tūlas 
vyras, nušokęs ant bėgių Nor
thern Blvd, stotyje, Jackson 
Heights.

Netoli 160th St., Hudson 
upėn įšoko ir prigėrė nežino
ma, senyva moteris. Jos kūną.; 
tuojau iškėlė iš upės.

Laukė Sūnaus su Pyra- A 
gu ir Pokyliu, Bet...
Mr. ir Mrs. William Elmicke 

pereitą sekmadienį laukė sū
naus Williamo, 16 metų, su 
didele viltimi ir su pyragu. Tą 
dieną buvo Williamo gimtadie
nis ir tėvų troškimas, kad sū
nus sugrįžtų, davė jiems nau
jos vilties, kad gal sūnus pa
norės sugrįžti savo gimtadie
nio proga.

Vienok tėvų viltis ir pasili
ko tik viltimi. Prie stalo pa
liktoji tuščia vieta, taip ir pa
siliko iki galo. Ir pyragą pali
ko nepjautu — Williamo ne
buvo.

William prasišalinęs iš na
mų, 560 W. 160th SL, New 
Yorke, pereito sausio 31-mą. 
Priežastis: Aar neturėdamas 
16 metų, William buvo 6 pėdų, 
180 svarų vyras. Jis norėjo ei
ti į darbą, ne į mokyklą. Bet 
į darbą niekur nepriėmė be 
leidimo iš švietimo įstaigų, o 
tos įstaigos nedavė jam leidi
mo dirbti.

Miestan dabar atvežama 
daug žuvies.

^CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į , į2
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

J. GARŠVA
Graborlus-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

V;.-.-. ■ ' ------------------------- ---------- ji

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
282 Union Avė.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tek Evergreen 4-9612

TAIPGI

•B

ipl

• qODDES’ 
of TDAfc

» »375°
1495°

douy 
ĮAAD»oM 
21 

$4950

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




