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THE LITHUANIAN DAILY
Tai buvo Amerikos Civilio 

Karo laikais. Prezidentu buvo 
Abraomas Lincolnas. Jo kari
niam štabe labai svarbią vie
tą užėmė generolas McClellan.

Gen. McClellan buvo nenuo
širdus, ambicijų suėstas politi
kierius. Kongrese jis turėjo 
nemažai pasekėjų. Karo rei
kalams tik trukdė, varinėjo 
prieš Linco Iną intrigas. Viskas 
ėjo prie pražūties.

Lincolnas pradžioje karo 
nenorėjo susipykti su genero
lu ir neišmetė jo iš tos aukštos 
vietos. Bet paskui turėjo susi
pykti ir išvijo. Karo reikalai 
tuojau pakrypo geroj on pusėn.

1864 metais aplink gen. 
McClellan susispietė visi Lin- 
colno priešai ir pastatė jį kan
didatu į prezidentus. Bet rin
kimuose jis prakišo. Laimėjo 
Lincoln as.

Dabar vėl karas, daug di
desnis negu tada. Amerika 
vėl pavojuje. Gausiai liejasi 
jaunų amerikiečių kraujas, 
kad išgelbėjus tautą! [ šiaurinėje Burmos dalyje

Prezidentu yra Rooseveltas. | chinai užėmė punktą už 42 
Jo atsakomybė net sunkesnė ■ mylių nuo Mogaungo, o a- 

merikiečiai ištaškė japonųir didesnė negu Lincolno.
Turime generolą 7' 

thur. Jis toli nuo namų, net 
Australijoj, vadovauja be galo 
svarbiam frontui prieš Japoni-j 
ją.

Iškilo aikštėn didelis politi-į 
nis skandalas. MacArthur, pa-■ 
si rod o, susirašinėja su reakci
niais republikonais politikie- tv ,
riais ir bando diskredituoti ponus nuo Bišenpur-Silčar [Pietinėj 
prezidentą, vyriausi karinių geležinkelio, į pietus 
jėgų komandierių! [Imphal miesto. •

MacArthur pilnas didelių i Japonai pranešė, jog at- [ 
ambicijų. Jį republikonai per- siųsta dar penkios karių di- 
ša kandidatu į prezidentus, vizijos anglam pastiprinti 
Apie jį žada susispiesti visi Chittagon srityje, 
defytistai. i ’ ~

Generolas MacArthur daro 
klaidą. Jis pasirinko generolo 
McClellan kelią. Tasai baigė 
karjerą didžiausioj negarbėj. 
MacArthur turėtų pasimokin
ti iš šio istorijos lapo.

Moteriškų Drapanų Siuvė
jų Unijos čyfas David Dubins
ky visai susmuko. Bandė lėk
ti labai aukštai, tiesiog aru, o 
turėjo nusileisti labai žemai, 
paprasta višta!

Dubinsky bandė kontroliuo
ti Labor Party. Visai prakišo 
ir pabėgo iš partijos. Dabar 
žada organizuoti “liberalų 
partiją.”

Tik vienas dalykas kol kas 
tam žmogui “sekasi,” tai lie
žuviu virti smalą prieš Sovietų 
Sąjungą ir komunistus.

Šis nusinešiojęs politikierius 
ir darbininkų klaidintojas yra 
menševikų politinės veislės, 
dienraščio “Forward” auklėti
nis, žydų Grigaitis!

Ne tik lietuviai turi savo 
amžiną politinį paklydėlį — 
žydai irgi turi savo.

Menševizmas yra tokia bai
si liga, kuri pirmiausia suėda 
žmogaus širdį, paskui apsidir
ba su protu, padaro dvasios 
ubagu.

Mirė Minnesotos Farmerių- 
Darbo Partija! Bet ji mirė su
sivienydama su demokratų 
partija. Suvienytos partijos 
platforma — prezidentą Roo
seveltą išrinkti ketvirtam ter
minui.

Šiuo tarpu šis jos žygis at
rodo pilnai pateisinamu.

šiandien nėra svarbesnės 
problemos prieš amerikiečius, 
kaip neįleidimas į White 
House hooverinio republikono 
ir išrinkimas Roosevelto atei
nantį rudenį.

Kai kasdien jauni vyrai 
miršta tūkstančiais, viena mir-

(Tąsa 5-me pusi.)
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Sovietai Tūkstančiais Nai 
kiną ir Nelaisvėn Ima 

Nacius ir Rumunus

SIAUČIA ĮTŪŽĘ MŪŠIAI SEVASTOPOLIO PRIEMIESČIUOSE
Talkininkai Pradedą Ofen- 

syvą Burmos - Indijos 
Fronte prieš Japonus

Baisūs Vokiečių Nuostoliai 
2-me Ukrainos Fronte

Anglų, amerikiečių ir chi- 
nų kariai, nuleisti žemyn iš 
didelių transportinių lėktu
vų, puola japonus užnuga- 
rėn, 50 mylių į šiaurvaka
rius nuo Mandalay didmies
čio, Burmoje. Talkininkai 
ten ypač gręsia perkirst ja
ponam geležinkelį ir vieš
kelius. Jie ypač atkuoja ja
ponų susisiekimus Ye-u ir 
Mawlu srityje.

Mac A r- ataką Kuman kalnyne, šiau
riniai - rytinėje Burmoje.

Anglai nušlavė japonus 
nuo plento tarp Dimapuro

i ir Kohimos, atėmė iš priešų 
svarbią kalninę poziciją į 
šiaurių rytus nuo Imphalo 
Indijoj ir pradėjo valyti ja-1 suią Georgijos valstijoj ir

j Carolinoj žuvo 
nuo [ bent 40 žmonių ir tapo su

žeista 500.
Viesulas suardė daug na

mų ir padarė daug milionų 
dolerių nuostolių.

, vakari
niame Burmos pajūryje.

Talkininku komanduoto-

Gen. MacArthur, Gir
di, Nenorėjęs Kriti

kuoti Roosevelta
Pacifiko Frontas. — Gen. 

Douglas MacArthur pareiš
kė, kad jis savo laiškuose 
republikonui kongresmanui 
A. L. Milleriui, girdi, netu
rėjęs intencijos kritikuoti 
prez. Roosevelto valdžią. E- 
są, “aš teturiu tik vieną 
tikslą — laimėti karą ir at
likti tokius uždavinius, ku
rie man yra skirti.”

MacArthur sakė: “Aš vi
siškai atmetu bloguosius 
mano laiškų aiškinimus, 
kad, girdi, aš. juose norėjęs 
kritikuoti bet keno politinę 
filosofiją ar bet kuriuos 
aukštuosius valdininkus.”

(Tačiau, republikonų laik
raštis N. Y. Sun, karštas 
MacArthuro piršlys į prezi
dentus N. Y. Daily News, 
taip pat N. Y. Times ir fak- 
tinai visi Amerikos laikra
ščiai suprato, jog gen. Mac- 
Arthur tuose savo laiškuose 
kritikavo prez. Rooseveltą, 
vyriausiąjį konstitucinį ko- 
mandierių, ir aiškiai parodė 
norą kandidatuoti į prezi
dentus ant republikonų ti- 
kieto.)

Sąlygos Dėlei Rumuni
jos Pasidavimo

London. — Pranešama, 
kad Jungtinės Valstijos, So
vietai ir Anglija bendrai 
pagamino sąlygas, kuriomis 
Rumunija galėtų pasitrauk
ti iš vokiečių karo.

jas Burmos fronte, angių 
admirolas Mountbatten pra
nešė, kad jis perkėlė savo 
štabo centrą. į Kandy mies- 

nuo Indijos.
Bendrai yra pradedama 

talkininkų ofensyvas Bur
mos ir Indijos frontuose.

Serga Indėnų Vadas Ghandi
London. — Anglijos radi

jas pranešę, jog pavojingai 
maliarijos drugiu serga Mo
handas K. Ghandi, tautinis 
Indijos vadas.

Viesulas Užmušė 40 Žmonių 
Sužeidė 5 Šimtus

Atlanta, Ga. — Per vie-

Talkininkų Lakūnai Ardo 
Vokiečių Centrus Rumunijoj, 

Vengrijoj ir Jugoslavijoj
Nušautas Fašistų Filosofas
Berne, šveic. — Fašistų 

priešai Florencijoj nušovė 
Italijos senatorių Giovanni 
Gentilę, paskilbusį Mussoli- 
nio fašizmo filosofą, 68 me
tų amžiaus. Mussolinis pirm 
keleto dienų buvo paskyręs 
Gentile Fašistų Akademi
jos pirmininku.

Italijos frontuose tik žval
gai teveikia.

Sovietai Reikalauja
Pagerinimų Italijos 

Valdžioje
Maskva. — Sovietų vy

riausybė pareikalavo tuo- 
jaus perorganizuot Pietro 
Badoglio valdžią Italijoj ir 
priimt ton valdžion atsto
vus visų šešių demokrati
nių, prieš - fašistinių parti
jų: liberalų, komunistų, so
cialistų, katalikų ir kt.

Sovietų užsienių reikalų 
vice - komisaras Andrius 
Višinskis, narys Talkininkų 
Patariamosios Komisijos 
Italijai, pareiškė apgailes
tavimą, kad prieš-fašistiniai 
Italijos žmonės vis dar ki
virčijasi tarp savęs ir ne
sujungia savo jėgų kovai 
prieš bendrąjį priešą, Hit-

visas gali- 
apvienyti 

elementus

Višinskis, tarp kitko, pra
nešė, jog Sovietų vyriausy
bė jau pirmiau kreipėsi į 
Anglijos ir Amerikos val
džias, kad dėtų 
mas pastangas 
priešfašistinius 
Italijoj.

Jis sakė, jog Sovietai už- 
giria Talkininkų Pataria
mosios Tarybos tarimą, kad

LONDON, bal. 17. — Maskvos radijas sekamai pa
skelbė vokiečiams padarytus nuostolius Antrajame Uk
rainos fronte:

Antrojo Ukrainos fronto kariuomenė, komanduoja
ma maršalo Konevo, per ofensyvą nuo kovo 6 iki balan
džio 15 d. š. m. sunaikino 142 priešų lėktuvus, 688 tan
kus ir motorines kanuoles, 1,474 kitas kanuoles, 1,838 
minosvaidžius (mortiras), 356 šarvuotus trokus ir au
tomobilius, 25,111 kitų automobilių, 248 traktorius, 6,- 
453 vežimus, 8,740 arklių ir 63 sandėlius amunicijos ir 
kitų karinių reikmenų.

Tuo tarpu priešai mūšių laukuose paliko lavonus 118,- 
400 užmuštų, savo kareivių ir oficierių.

Tuo pačiu laikotarpiu sovietinė Antrojo Ukrainos 
fronto kariuomenė pagrobė 27 vokiečių lėktuvus, 731- 
ną tanką ir motorinę kanuolę, 1,356 lauko kanuoles, 1,- 
156 minosvaidžius, 2,090 kulkosvaidžių, 27,093 šautuvus, 
15,096 automobilius ir trokus, 149 traktorius, 198 radi
jo perduotuvus, 1,470 vežimų, 6,260 arklių, 71-ną garve
žį, 4,009 vagonus, 6,340,000 kanuolinių šovinių ir 76 san
dėlius karinių ir technikinių reikmenų.

27,393 vokiečiai kareiviai ir oficieriai tuo tarpu buvo 
paimti nelaisvėn šiame fronte.

Antrajame Ukrainos fronte vokiečiai tokiu būdu nu- .1^ sveikatnamiais darbinin- 
stojo 145,793 karių, suimtų bei užmuštų, ir prarado 169 jkams. 
lėktuvus, 1,419 tankų ir motorinių kanuolių, 2,830 kitų 
kanuolių, 5,750 kulkosvaidžių, 560 šarvuotų automobi
lių ir trokų ir 40,207 šiaip automobilius ir trokus.

Neapolis. — Pulkai Ang
lijos bombanešių sprogdino 
Turnu Severiną, arti vadi
namųjų Dunojaus Geležinių 
Vartų. Turnu Severin stovi 
rytiniame Dunojaus šone, 
kur Dunojus plaukia spra
ga Transylvanijos Alpių 
(Karpatų kalnų dalies), ir 
sudaro rubežių tarp Rumu
nijos ir Jugoslavijos. Pro 
Turnu Severiną vokiečiai 
siuntė daug kariuomenės ir 
pabūklų į karo frontus 
prieš Sovietus ir Jugoslavi
jos partizanus. Teigiama, 
kad anglų bombos padarė 
didelių nuostolių geležinke
lio stočiai ir kanalams bei 
Dunojaus prieplaukoms.

Jungtinių Valstijų bomba- 
nešiai, atskridę iš Italijos, 
ardė ir degino vokiečių nau
dojamus pastatus Bielgra- 
de, Jugoslavijos sostinėje, 
labai svarbiame Balkanų 
kraštų geležinkelių mazge.

Amerikos lakūnai bom
bardavo Brosovą (Krosnad- 
tą), geležinkelių ir pramo
nės centrą Rumunijoj, 190 
mylių į šiaurius nuo Bucha- 
resto, Rumunijos sostamie- 
sčio, kaip kad Berlynas pra
nešė.

Nacių - fašistų radijai 
sakė, jog talkininkų lėktu- 
organizuota ir j on priimta 
visų prieš - fašistinių parti
jų atstovai. Višinskis, ta
čiau, priduria, jog ši tary
ba turėtų duoti tiktai ita
lams patarimus, bet ne 
prievarta versti juos prie 
šiokių bei tokių atmainų.

Neapolis. — Italijos mi- 
nisteris pirmininkas, mar
šalas Badoglio tikisi, kad a- 
pie šios savaitės pusę gali
ma būsią sudaryt valdžią iš 
bent penkių demokratinių 

ir iš , O
visų sesių, 

vai vėl skrido bombarduoti 
Vokietiją, ir Vengriją sek
madienį.

Amerikiečiai iš oro taip
gi smogė vokiečių naudoja
miem geležinkelių kiemam 
Niš mieste, į pietus nuo 
Bielgrado.

Praeitą šaštadienį visuo
se veiksmuose prieš hitleri
ninkus anglai - amerikiečiai 
sunaikino 16 vokiečiu lėktu
vų, o savo nustojo 21-no 
lėktuvo.

"Susirgę Krymiška 
Liga,” Paspruko Na

cių Generolai
London. ■— Nelaisvėn 

imti vokiečiai sakė, jog 
manduotojas 98-tos nacių 
pėstininkų divizijos ir pul
kų komanduoto j ai, 
divizijos supliekimo 
srityje (Kryme), 
“krymišką liga” ir 
lėktuvu.

Taip pat yra žinoma, kad 
daugelis kitų vokiečių gene
rolų ir vyresniųjų oficierių 
paliko savo kareivius liki
mo valiai ir pabėgo iš Kry
mo.

pa- 
ko-

po tos
Kerčo 

susirgo 
pabėgo

Sovietai Įsiveržė 
Į Sevastopolį

Maskva, bal. 17. —United 
Press praneša, jog smar
kuoliai Sovietų kariai jau 
įsiveržė į kai kurias Sevas
topolio uostamiesčio dalis, 
Kryme.

Per artilerijos ir oro mū
šius padegtas, “Sevastopolis 
skęsta dūmuose ir lieosno-

sako ta žinių agentūra,

Maskva, bal. 17. — Rau
donoji Armija atėmė iš 
vokiečių Jaltą, miestą su 

svarbiu uostu pietiniame 
Krymo pussalio kampe, į 
rytus nuo didžiojo uosta
miesčio Sevastopolio. So
vietų kariuomenė, apgulu

si nacius Sevastopolyje, 
puola priešus jo priemies
čiuose. Tarp 40 gyvenamų
jų vietų, kurias per dieną 
atvadavo raudonamiečiai 
pietiniame Kryme, yra ir 
Li vadi jos miestas su gar
siais buvusiųjų carų vasa
rojimo rūmais. — Sovietų 
vyriausybė po proletarinės 
revoliucijos pavertė Livadi-

Raudonieji lakūnai žeria 
i nuolatinę ugnį į tūkstančius 
į vokiečių ir rumunų, besis- 
! tengiančių laivais ištrūkti 
iš tos paskutinės hitlerinin
kų papėdės Krymo pussaly- 

;je.
Sovietai bet kurią valan

dą galį atimt Sevastopolį iš 
nacių, kaip teigia naujau
sios žinios, šiuos žodžius 
berašant. j

Praeitą naktį sovietiniai 
i kovūnai užėmė paskutinę 
gerą vokiečių lėktuvų aikš
tę Kačoj, į šiaurius nuo Se
vastopolio.

Kai tūkstančiai hitleri
ninkų persigandę, beviltin- 
gai, bando laivais pasprukt 
iš Sevastopolio apylinkės, 
kiti parinktiniai nacių ka
riai kietai ginasi Sevastopo
lyje, ypač artilerijos ugnim. 
[Tuo pačiu laiku dar kiti 
priešai, sudedami ginklus, 
tūkstančiais pasiduoda So
vietam nelaisvėn.

RAUD. ARMIJOS ŽYGIAI 
ARTYN KIŠINIOVO 
London, bal. 17. — Rau

donarmiečiai keliose vietose 
prasiveržė per Dniestro u- 
pės žemutinę tėkmę į Mol
davijos Sovietų Respubliką 
ir užėmė punktus tiktai už 
11 mylių nuo Kišiniovo did
miesčio. — Moldavija karo 
pradžioj buvo užimta vo
kiečių ir pavesta Rumuni
jai.

Sovietų kariai taipgi per
simetė per Dniestro upę 
ties atvaduotu Tiraspoliu, 
36 mylios į pietų rytus nuo 
Kišiniovo. Užimdami Urso- 
ja, raudonarmiečiai perkir
to priešams Bendery - Kiši- 
niov - Galati geležinkelį ir 
didįjį plentą už 112 mylių 
nuo vadinamosios /jfalati 
spragos Rumunijoj? O tai 
50 mylių pločio strateginė 
spraga tarp Siret upės pel
kių ir Karpatų kalnų. Me
nama, kad hitlerininkai dės 
visas pastangas atremti So
vietus toje spragoje, kuri 
laikoma vartais į Ploesti ži
balo versmes.

Naciai praneša, jog siau
čia mūšiai prie Jassy mies- 

mylios į vakarus nuo Kiši- 
niovo.
Raudonarmiečiai Nugalėjo 
Minas ir Kalnų Pozicijas
Pietinėje Krymo pussalio 

dalyje Raudonoji Armija 
prasiveržė per 5,000 pėdų 
aukščio kalnus, kur naciai 
buvo tankiai prisodinę vi
sokių minų - sproginių. Per 
dieną šiame fronte raudon
armiečiai paėmė nelaisvėn 
dar 4,000 vokiečių ir rumu
nų.

Sovietų karo laivai ir lėk
tuvai, blokaduodami prie
šus pietiniame Krymo kam
putyje, nuskandino dar vie
ną vokiečių transporto lai
vą 3,000 tonų ir keturias di
deles motorines valtis. Su 
laivu ir valtimis žuvo daug 
mėginusių pabėgt hitleri
ninkų.

HITLERIS NETEKO 
70,000 KARIŲ

Per devynias dienas so
vietiniai kovūnai Kryme 
užmušė daugiau kaip 29,- 
000 vokiečių ir rumunų, o 
nelaisvėn paėmė virš 4Ų- 
000.

į

Smūgiai Kirsti Na 
ciam per Vieną 

Dieną Kryme
London, bal. 17. — Mas

kvos radijas sekmadienį da
vė sekamąjį pranešimą:

Sovietų kariuomenė, už
imdama Jaltą (Kryme), pa
grobė didelius kiekius kari
nių reikmenų ir paėmė 
daug priešų į nelaisvę. ,

Pagal dar neužbaigtą 
skaičiąvimą, per dieną buvo 
suimta 3,000 priešų karei
vių ir oficierių; pagrobta 80 
vokiečių kanuolių, 110 mi
nosvaidžių, 7,000 paprastų 
ir automatinių šautuvų, 250 
trokų ir vežimų su kari
niais kroviniais, 2,400 ark
lių, 25 sandėliai ginklų, a- 
municijos ir kitų karo reik
menų.

Naciai Daugmeniškai 
Žudo Prancūzus

London, bal. 17. — Berly
no radijas pranešė, kad na
ciai Paryžiuj sušaudė dar 
20 vyrų ir moterų, kuriuos 
vadina komunistais.

Šveicarijos spauda pa
skelbė žinią, jog hitlerinin
kai nužudė 32 francūzų tau
tinio fronto partizanus.

Anglijos radijas sakė, jog 
paskutiniu laiku vokiečiai 
viename kaime arti Lille, 
Franci jo j, sušaudė 86 vy
rus, moteris ir vaikus už 
tai, jog kas tai suardė na
ciu traukini.

___________
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Kreivas Kelias, Generole 
MacArthur.

Kongresmanas Miller (iš Nebraskos) 
įmetė į Amerikos politinį sūkurį savo
tišką bombą, paskelbdamas savo laiškus, 
rašytus generolui MacArthurui ir pasta
rojo jam. Tuo žygiu kongresmanas Mil
ler (kuris, be abejo, veikia iš vien su tam 
tikra gerai organizuota izoliacininkų 
klika) parodė Amerikos visuomenei, jog 
gen. MacArthur rįžtasi būti kandidatu į 
šalies prezidentus republikonų partijos 
sąraše.

Be abejo, gen. MacArthur turi teisę 
kandidatuoti, jei jis nori, nepaisydamas 
jam pavestų pareigų svarbiajame fron
te. Bet jeigu jis turi teisę kandidatuoti į 
prezidentus, tai visuomenė turi teisę pa
nagrinėti jojo pažiūras į šalies reikalus, 
—jojo politines ir valstybiškas kvalifika
cijas.

Kongresmanas Milller, rašydamas ge
nerolui, pabėrėžė, būk prezidentas Roo
seveltas vedąs šalį prie monarchijos, būk 
Naujoji Dalyba nešanti šaliai pražūtį. Ir 
gen. MacArthur su tuo kaltinimu sutin
ka. Jis, netiesioginiai, pareiškia, kad ne
sutinkąs su prezidento'Roosevelto politi
ka, nesutinkąs su prezidento, kaip vy
riausio karinių jėgų komandieriaus, 
strategija karo frontuose. Kitais žo
džiais, gen. MacArthuras išstoja prieš 
prezidentą, prieš savo vyriausįjį koman- 
dierių! ’ >

Taikos metu panašiai pasielgti, nieko 
baisaus, bet karo metu, tuomet, kai gen. 
MacArthurui pavesta vadovauti tūkstan
čiai mūsų krašto kareivių, kai jum paves
ta atlikt tam tikros svarbios pareigos, to
kis išstojimas prieš savo vyriausįjį ko- 
mandierių gali privesti prie apgailėtinų, 
tragiškų pasekmių.

Su kuo gi gen. MacArthuras susideda 
kovoje prieš prezidentą Rooseveltą? Kas 
jo talkininkai?

Jo talkininkai taipgi didžiausi prezi
dento Roosevelto priešai. Jo talkininkai 
— tie žmonės, kurie prieš Perlų Uosto 
įvykius visaip kliudė Amerikai ginkluo
tis ir atremti priešus, besiruošusius 
Ameriką užpulti. Gen. MacArthur susi
deda su visokiais izoliacininkais, su dery
binės taikos šalininkais, su fašizmą pro
paguojančiais elementais.

Generolas, yadovaująs mūsų kariume- 
nę veiksmuose prieš fašistinius užpuoli
kus, mezga ryšius su reakcininkais ir no
ri būti išrinktas krašto prezidentu jų, 
izoliacininkų sąrašu!

Iki šiol buvo daug kas nutylėta iš 
MacArthuro praeities. Buvo nutylėtos 

jo klaidos Filipinų salose tuojau prieš ja
ponų užpuolimą ir užpuolimo metu, bu
vo nutylėtas tas faktas, kad gen. Mac
Arthuras, veikdamas išvien su Hooveriu, 
šaudė į praeito karo veteranus, bonų 
jieškotojus Washingtone, kur buvo nu
šautas karo veteranas Juška.

Yra visa eilė ir kitų dalykų, kurie, be 
abejo, bus iškelti parodymui, jog gener. 
MacArthuras, pasimojęs įjoti į Baltąjį 
Namą izoliacininkų, derybinės taikos ša
lininkų žirgu, nėra tokis angelas, kokiu 
tūli laikraščiai bando jį padaryti.

Gen. MacArthurą remia liaudies prie
šų laikraščiai, toki, kaip Chicago Tri
bune. Jį remia ir populiarizuoja visokį 
tamsybės apuokai tik dėl to, kad jis iš
stojo prieš savo vyriausįjį komandierių, 
prieš prezidentą Rooseveltą.

Ką Amerikos vyriausias karo štabas 
darys dėl šito generolo MacArthuro “pa
sirodymo”, mes nežinome. Pagyvensime, 
pamatysime.

Bet šiandien vienas turi būti -aišku 
kiekvienam piliečiui, kiekvienam fašizmo 
priešui: reakcininkai išsijuosę darbuosis 
savo tikslams pasiekti, prez. Rooseveltą 
sukompromituoti ir išrinkti prezidentu 
“savo žmogų.”

Išvada savaimę plaukia: organizuotie-

Uruguajiečiai Apie Smetoną
Gyvenantiems Uruguajuje (Pietų A- 

merikoje) lietuviams smetonininkams, po 
to, kai Smetona nutroško, pavyko to 
krašto vyriausybę apgauti įpasakojant, 
būk Smetona buvę “didelis demokratas” 
ir “Lietuvai naudos padaręs.”

Žemiau paduodame uruguajiečių laik
raščio “Darbo” (š. m. sausio 29 d.) ap
rašymą, kaip dėl smetonin. melų, “tautos 
vado” mirtis buvo atžymėta ir ką dėl to 
mano Uruguajuje gyveną lietuviai. “Dar
bas” rašo:

“Nebe vertė tų eikvoti laiką ir užimti 
laikrašty vietą apie Smetonos gyvenimą 
ir jo darbus, nes visi lietuviai gerai ži
nome ir pažįstame Tautos vadą’, kaip jis 
atstovaudamas feodalizmo likučius engė 
liaudį ir kankino. Bet norisi painfor- 
muot kitur gyvenančius mūsų tautiečius, 
kad žinotų, kaip falšyvai painformuo
ti smetonininkų 'atstovybių’ urugvajie
čiai demokratai aprašydami apie jo tra
gišką mirtį pastatė Smetonos asmenį di
džiausiu demokratu ir pagerbė taip, kaip 
priderėtų pagerbt žymų žmogų, kuris 
daug gero padarė gyvas būdamas dėl 
tautos arba dėl žmonijos.

“Smetona nevertas tokios pagarbos, 
kokią jis gavo. Spauda sakė, kad Smeto
na, tai pirmas lietuvių tautai herojus, 
kuris visą savo gyvenimą pašventęs dėl 
demokratijos ir labai daug gero pridaręs 
lietuviams.

“Urugvajaus vyriausybė, prezidento 
Amėzagos įsakymu iškilmingai pagerbė 
Smetonos asmeny lietuvių tautą. Bet, 
kad žinotų koks buvo Smetona, tai tikri 
esame, kad nebūtų dasileidus ligi to. Lie
tuvių tauta verta pagarbos, bet ne Sme
tonos asmeny, nes jis buvo nekenčia- 
miausias ir didžiuma žiūrėjo kaipo į kru
viną budelį, taip kaip į Mussolinį, Hitle
rį arba jiems panašius, o Urugvajuj į 
Herrerą. Tai toks buvo ir mūsų tautos iš
sigimėlis Smetona.

“Sausio 19 d. 12 vai. atsibuvo gedu- 
los ceremonija, iššaunant 5 sykius iš ka- 
nuolės ir iki saulei leidžiantis šaudė kas 
penkioliką minučių po vieną šūvį. Vė
liavos buvo perrištos gedulo ženklu; vie
nu žodžiu, atiduota pagarba, kaip tikram 
tą užsipelniusiam.

“Už tokią neteisingą pagarbą tam 
žmogui, kuris neužsipelnęs gavo, pikti
nasi mūsų kolonijos pažangūs tautiečiai 
ir pareiškia protestą pasauliui, nes su 
tuo tapo įžeisti tikro lietuvio patrioto de
mokratiški jausmai. Lietuvos istorijos 
lapai sutepti krauju, kai nuo 1926 metų 
gruodžio 26 dienos pirmieji keturi su
šaudyti tapo jo parėdymu ir per tą visą 
laiką iki 1940 metų šaudė valstiečius ir 
pūdė šimtus kalėjimuose, o fašistinius 
agentus protegavo ir pats pamėgdžiojo 
Musolinį ir Hitlerį.

“Žmoniškumo akimis žiūrint į Smeto
nos netikėtą mirtį kaipo žmogaus ištikto 
nelaimės, nekultūriška būtų tyčiotis iš 
to, bet gerai pažįstant jį koks buvo gy
vas ir kaip elgėsi su Lietuvos liaudimi, 
tai nebus perdėta pasakius: vienu bude
liu mažiau...”

Lenkų Vaikai Sovietų Sąjungoj
Mr. Ralph Parker rašo New York Ti- 

mese, kad lenkų vaikai, našlaičiai, arba 
kurių tėvai lenkų armijoj, labai gerai 
mokinami ir auklėjami Sovietų Sąjungoj.

Jis apsilankė į lenkų mokyklą ir namą 
Zagorskio mieste, 50 mylių nuo Maskvos, 
kur yra viena lenkų mokykla su penkįas- 
dešimt vaikučių.

Mokykla ir namas labai gražiai, šva
riai užlaikomas. Vedėju yra Dr. Ustaki 
Kuroszko, buvęs Lenkijoj džiovininkų 
sanitarijos direktorium. Vaikučius moki
na lenkiškai, mokytojos yra lenkės, jų 
tarpe Halina Ostop, giminaitė prefeso- 
riaus Oskar Lange, kuris yra prof. Chi- 
cagos Universitete.

Mokiniai gavo lenkų gramatiką, kurią 
išleido Lenkų Patrijotų Sąjunga Sovietų 
Sąjungoj. Kreipiama daug dėmesio į 
lenkų kalbos tyrumą, gražumą. Vaikai 
dainuoja dainas, jų tarpe Lenkijos him
ną. Religija nėra mokykloj mokinama, 
bet niekas vaikų neatkalbinėja nuo po
terių, tarpe jų žaislų ir kitų reikmenų 
jie turi ir religinių dalykų.

Lenkų vaikus plačiai supažindina su 
kovomis, kurias veda Lenkų Armija, ko-

LABAI TEISINGAS 
REIKALAVIMAS

New Yorko dienraštis 
“PM” balandžio 13 dieną 
plačiai rašo apie mūsų ša
lies santykius su Ispanijos' 
Franco diktatūra. Straips
nyje “Franco Wants Us to 
Join Hitler to Fight So-, 
viet” Jack Shafer iškelia 
aikštėn diktatoriaus Fran- 
co vedamą bjaurią propa
ganda. Iš Madrido per ra
diją ispanai fašistai bom
barduoja Ameriką ir Angli
ją savo hitlerine propagan
da.

Ta propaganda koncen
truojasi apie ištraukimą A- 
merikos ir Anglijos iš karo 
ir pakreipimą jų Hitlerio 
pusėn. Radijo pranešėjas, 
girdi, šaukte šaukia: “U- 
mingiausias yra reikalas, 
kad civilizuotos tautos, ku
rios dabar kovoja tarp sa
vęs ir lošia bolševizmo lošį, 
mestų savo ginklus ir susi
vienytų prieš bendrąjį prie
šą. Toks yra troškimas Is
panijos. Toks yra troški
mas mūsų Caudillo (Fran
co) ir tam pritaria visa 
tauta. Mes tai pranešame 
kovojančioms tautoms.”

Toliau radijo pranešėjas 
cituojąs laikraštį “Arriba”, 
kuris pareiškęs, kad po ke
turių ir pusės metų karo 
nacizmas esąs nebepavojin
gas ir kad vienintelis tik
ras pavojus esanti Sovietų 
Sąjunga!

“PM” straipsnio autorius 
mano, kad šis gen. Franco 
ir Ispanijos fašistų įsidrą- 
sinimas išplaukia iš Wash- 
ingtono vyriausybės klai
dingo atsinešimo. Iki šiol, 
sako Shafer, mūsų vyriau
sybė glostyte glostė diktato
rių Franco. Girdi, “juo il
giau mes turime reikalą su 
Franco, tuo drąsesnis jis 
darosi.”

O “PM” tos pačios dienos 
redakcinis straipsnis, para
šytas redaktoriaus Alexan
der H. ‘Uhl, reikalauja, kad 
Amerik. ambasadorius Ha
yes tuojau būtų atšauktas . 
iš Madrido. Ispanijos fašis
tų - falangistų reikalavi
mas, kad Amerika sudėtų 
ginklus prieš hitlerinę Vo
kietiją ir prisidėtų prie jos 
karo prieš Sov. Sąjungą, 
sako Uhl, atidengia Ispani
jos diktatoriaus tikslus.

“Dabar bent jau atmosfe
ra aiški,” jis sako. “Naiviš- 
ki korespondentai Madride 
nebegalės mums pasakoti, 
kad mūsų valstybės depart-

men to politika Ispanijoje 
laimėjo Franco iš nacių 
kempės į mūsų kempę;' am
basadorius Hayes nebegalės 
pasakoti mums, kad Falan
ga darosi demokratiška; 
niekas nebegalės apgaudinė
ti amerikiečius, kad Fran
co ir Falanga gali būti de
mokratinės Amerikos drau
gais”.

Ką mes turime Ispanijos 
fašistams atsakyti?

“Tėra vienas atsakymas,” 
sako Uhl. “Hayes turėtų 
būti atšauktas tuojau. Jo 
paties savigarba, kaipo a- 
merikiečio, kuris buvo vy
riausiu Franco teisinto j u, 
turėtų to reikalauti. Ten jį 
palikdami, mes gauname 
taip į veidą, jog netoleruo
jama.”

NE ROOSEVELTAS IR 
STALINAS, BET NIEK

ŠAS KRAVČENKO
Taip vadinamų amerikie

čių socialdemokratų orga
nas “The New Leader” iš
virto iš visokios lygsvaros. 
Daugiau net, negu mūsiškės 
Naujienos, šis menševikų 
geltonlapis susižavėjo Hit
leriui parsidavusiu Krav
čenko. Karo reikalai nebe
svarbu. Karas padėtas į ša
lį. Laikraščio visas vienas 
puslapis balandžio 8 dienos 
laidoje pašvęstas populiari- 
zavimui ir garbinimui to 
pikto sutvėrimo. Įdėtas vi
sas jo pareiškimas su ant- 
galviu per visą puslapį. Pa
skui eina ilgas editorialas, 
raginantis amerikiečius ti
kėti Kravčenko šmeižtams 
prieš Sovietų žemę. Ant ga
lo dar pareiškimas trockisto 
Max Eastmano ta pačia te
ma?
s Eastman nukalba “gud
riausią” iš visų. Jis pastato 
Kravčenko ne tik prieš Sta

liną, bet ir prieš preziden- 
i tą Rooseveltą. Ką gi reiš
kia menševikams ir trocki- 
stams tie du vyrai prieš ši
tą Hitlerio agentą?!

Sako Eastmanas: “Kuo
met jis sugrįžo iš Tehera
no, prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad jis esąs įsiti
kinęs, kad Stalinas atsto
vauja Rusijos žmonių protą 
ir “širdį.” Betgi Eastman tei 
gia, kad Rooseveltas neži
no, ką jis kalba. Rusijos 
žmonių protą ir širdį atsto
vaująs šis sutvėrimas var
du Kravčenko!

Ar begali kas nors kvai
liau ir idijotiškiau nukal
bėti, kaip Eastmanas?

Atėjęs su savo armijomis, ką tik užėmusiomis Los, 
Negros sala Admiralty salyne, gen. Douglas MacArthur 
apžvelgia kūną mirusio japono ir tuo momentu genero
las tarė: “Tik tokiais aš temėgstu juos matyti.” (U.S. 
Signal Corps photo per Fedęrated Pictures).

Laisvės Reikalai
Pakalbėkime apie savo vieną: P. Šlekaitis, Scran- 

dienraščio reikalus. Ateina ton, Pa., (2); Vera Miku- 
vasara. Brooklynas visais i taitytė, Teaneck, N. J.; K. 
garais ruošiasi prie pikni-' Velykytė, Montreal, Cana- 
ko. Jis įvyks liepos 2 d. (Ju-’da; George Murnik, Fitch- 
ly 2nd) Klasčiaus Clinton 
Parke, Maspeth, L. L, N. Y.

Kas daroma kituose mie
stuose? Visur reikia šį tą 
surengti. Kur negalima tu
rėti piknikų ant platesnės 
skalės, rengkite kad ir ma
žesnius. Ypač Bostono apy
linkė ir Philadelphia turėtų 
ruošti piknikus ant plačios 
skalės.

Yra daug skaisčių vilčių, 
kad apie vidurį vasaros Lie
tuva gali būt išlaisvinta. Jei 
greit būtų daroma talkinin
kų invazija į Europą ir jėi 
ji eitų tokia viesulą, kaip 
Sovietų triumfas Ukrainoj 
ir Balkanuose, tai dar pik
niku sezonu naciškasis im
perializmas gali būt sutriu
škintas. Mūsų dienraščio 
piknikai tada būtų pergalės 
sveikinimo sąskridžiai.

Visur, kur tik būdavo 
ruošiami Laisvei piknikai, 
reikia ruošti ir šiemet. Ne- 
nuleiskime rankų, turėkime 
mintyje savo dienraštį ir 
remkime jį šiais sunkiais 
laikais.

Šiuom kartu, bėgiu poros 
savaičių Brooklyne gavome 
Laisvei 18 naujų skaitytojų 
visiems metams. Aišku, 
jog pakėlimas kainos ant 
pavienių kopijų daugelį pa- 
akstino užsisakyti dienraštį 
į namus. Iš toliau šie asme
nys pasidarbavo gavimui 
naujų skaitytojų ir gavo po

burgh, Mass.
Aukomis parėmė 

dienraštį šie prieteliai:
Po $5: Kazimieras 

cas, Hartford, Conn.,
Žilinskaitė, Lawrence, Mass.

J. Balčiūnas, B’klyn, N.

savo

Vin- 
Ona

Po $1: C. Stashinskas, 
New Kensington, Pa.; Tillie 
Urbaitis, Brooklyn,. N. Y., 
D. & A. Veličkai, Brooklyn, 
N. Y.; Vladas Mikalopas, 
Lowell, Mass.

George Likas, So. Boston, 
Mass., 50c.

Ačiū už naujas prenume
ratas ir už pinigines dova
nas. O už pasirūpinimą pik
nikais dėkosime, kai išgirsi
me, kas kur veikiama.

Laisves Administracija.

GIRAUD PAŠALINTAS IŠ 
PRANCŪZU KOMANDOS

Juo didesnės, tuo kiečiau jos krinta, sako RAF obalsis. Vėliausios sunkiasvorės 
bombos sveria iki 1^,000 svarų. Viena tokia gerai pataikyta galėtų ištaškyti visą 
nacių karo šapą.

Alžyras. — Generolas 
Charles de Gaulle, vadas 
Francūzų Komiteto Tautai 
Laisvinti, pašalino gen. H. 
Giraudą iš veiklios viršinin
kystės kariuomenėje ir pa
leido jį į atsargą su pensi
ja. De Gaulle pats vienas 
taip pasielgė, neatsiklaus
damas to valdinio komiteto, 
kurio narys ir Giraud yra.

Pirmiau gen. de Gaulle 
panaikino vyriausiojo ko- 
mandieriaus titulą, kurį 
gen. Giraud iki tol turėjo. 
De Gaulle tada paskyrė Gi
raudą generaliu kariuome
nės inspektorium. Gen. GL 
raud nesutiko su tais pakei
timais.

Du komunistai, to valdi
nio komiteto nariai, todėl, 
nupeikė generolą de Gaulle, 
kad jis be Giraudo sutiki
mo pašalino jį iš vyriausios 
komandos. Komunistai sa
ke, jog tuomi generolas de 
Gaulle kelia kivirčus tarp 
savo ir Giraudo šalininkų, 
o tatai kenkia tautinei 
francūzų vienybei kovoj

Šypsenos

vojanti išvien su Raudonąja Armija už 
Lenkijos išlaisvinimą, apie sunkią lenkų 
padėtį po nacių okupaciją, bet neveda
ma jokia kurstanti propaganda net prieš 
ponų lenkų “valdžią”, kuri sėdi Londone 
ir nuolat niekinai Sovietų Sąjungą.

S.

Tokis tai yra pavyzdis Sovietų Sąjun
goj tautų laisvės ir tautinės kultūros 
plėtimo. Taip yra su lenkąis, taip yra ir 
su kitų tautų žmonėmis, kurie turėjo pa
sitraukti giliau į Sovietų Sąjungą 
Hitlerio razbaininkų. • •

l'.Uy

nuo

Tarpe Vaikų
Vincukas: — Jau tas ta

vo tėvas, tai didelis tingi
nys: jis šiaučius, o tavo ko
jų pirštai išlindę iš bate
lių.

Petrukas: — Tavo tėvas 
ir negeresnis: jis dantistas, 
o tavo mažas broliukas ne
turi nei vieno danties.
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Lf UŽ LIETUVOS LAISVE
Leit. Vladas Kavoliūnas 
Aleksandro Nevskio Or 

deno Kavalierius
JONAS ŠIMKUS

Kai 1943 m. liepos mene-'nelengva su juo nesiskaity- 
sio i9 d. Tarybinis Informa- 'ti.
cijų Biuras pranešė apie1 Aplink matydamas skur- 
drg. . _ _ \
kovoje- su vokiečiais, man Mamas ir visų tų blogumų 

priežastis, ,Kavoliūnas pri
sidėjo prie nelegalaus vei
kimo prieš smetoninę dikta
tūrą.

Bet Smetonos šunes 
greit susekė Kavoliūno vei
klą ir 1938 metais jis buvo 
suimtas. Kalėjime praslinko 
vieneri metai, o kai vėl iš
ėjo į laisvę, Rokiškio darb
daviai kratėsi Kavoliūno, 
bijodami užsitraukti slap
tosios policijos pykti ir tu
rėti savo dirbtuvėje pa
žangų jaunuolį.

Kavoliūnas susikrapštė 
paskutinius grašgalius ir 
išvažiavo į Kauną, laikyti 
egzaminus į Konservatori
ją. Egzamenai puikiai pa
vyko. Profesoriai pasakė, 
kad balsas puikus ir gali-

pranešė apie! Aplink matydamas skur- 
Kavoliūno žygdarbį’dą ir vargą, aiškiai maty-

tuoj sūsidarė drąsaus lietu
vio vaizdas. Jis man atro
dė turėjo būti aukšto ūgio, 
griežtų bruožų, vidutinio 
amžiaus, baritono tembro 
balso. Atrodė, kad toks turi 
būti didvyris, kuris trijų 
valandų mūšyje gali savo 
ranka nuduobti 9 vokie
čius.

Bet tikrovė sugriovė 
no susidarytą vaizdą, 
susitikau patį didvyrį.

Štai aš žiūriu į jį, besi
šypsantį, drovų ir tarytum 
nesuprantantį, kodėl juo 
taip domimasi. Jis nedide
lio ūgio, bet atletiško sudė
jimo, rausvo, apskritaus 
veido, kuriame pagrindiniai 
bruožai — jaunystė. Žan
dus dengia vešlūs baken
bardai ir šatenų plaukų ma ateityje tikėtis puikios 
kuokšte tartum veržte ver- paramos Kauno Valstybi- 
žiasi iš po nedidelės pilot- nei operai, 
kės. Jo balsas švelnus, tie-| Kavoliūnas 
siog lyriškas. Mano susi- komplimentus, 
darytas vaizdas iš pagrindų * 
pasikeitė, bet asmuo, kuris 
sėdėjo su manimi, pasidarė 
dar brangesnis. Tai buvo 
gyvas žmogus, didvyriškas 
lietuvis, mokėjęs ir galėjęs 
atkeršyti grobikams už sa
vo žudomus tautiečius o- 
kupuotoje Lietuvoje.

— Ar tik ne iš Žemaiti-

mu
kai

Leit. Vladas Kavoliūnas

susirankiojo 
patarimus, 

bet konservatorijoje moky
tis negalėjo, nes neturėjo iš 
ko gyventi ir kuo už mok
slą susimokėti. Smetoniško 
viešpatavimo laikais viską 
apsprendė tik pinigai.

Neužilgo Kavoliūnas bu
vo paimtas į kariuomenę. 
Jis buvo pasiųstas į Rad
viliškį, šarvuočių rinktinėm

jos būsi! — pasidomėjau, i Jam ten betarnaujant Lię- 
— Ne, — nutęsdamas at- tuvoje buvo įvesta tarybi- 

~~1'" tz i:.- tx -d^ n- santvarka.
Pasibaigė Smetonos dik

tatūros dienos, pasibaigė ir 
Vlado Kavoliūno sunkumai. 
Tarybinė vyriausybė plačiai 
atvėrė duris gabiems jau
nuoliams siekti aukštesnio 
išsilavinimo. Ji skatino ta
lentus vystyt savo gabu- 

Vlado |mus. Kavoliūnas pasirinko 
Raudonosios Armijos kari
ninko kelią ir buvo pasiųs
tas į Vilniaus karininkų 
mokyklą. Ten jis turėjo 
progos mokytis ne tik karo 
mokslo, bet ir bendrojo la
vinimosi. Nepamiršo ir dai-1 
nos. Ypatingai mėgdamas 
sportą, lavinosi ir toje sri
tyje.

Bet Vladui Kavoliūnui, 
kaip ir tūkstančiams kitų 
Lietuvos jaunuolių, neilgai 
teko džiaugtis tarybinės 
santvarkos suteiktomis ga
limybėmis.

1941 metų birželio 24 d.

sakė Kavoliūnas. — Iš Ro
kiškio apskrities, aukštai
tis. — Jis staigiu judėsiu 
patrynė kaktą ir lyg nubu
dęs pasakė:

— Ech, mano Rokiškis! 
Ten liko mano vargai, ten 
gimė mano svajonės. Ten li
ko mano tėvai...

Nelengva buvo 
Kavoliūno jaunystė. Gimęs 
1919 metais, Rokiškio aps
krity, Gaidžgalės kaime 
darbininko šeimoje, nuo 
pat prisimintinų jaunystės 
dienų turėjo pakęsti trūku
mus, vargus, o dažnai ir al
kį. Troškimas mokytis buvo 
nepaprastas, bet neturtas 
kliudė mokytis. Ir tik kai 
tėvai persikėlė į Rokiškį, 
Vladas stojo į progimnazi
ją ir baigė 4-rias klases. 
Tęsti mokslą mokykloje to
liau nebebuvo įmanoma. 
Kavoliūnas ėmė mokytis 
šaltkalvio amato, užsidirb
damas pats sau duoną. Bet 
vakarais, kai grįždavo nu
vargęs iš dirbtuvės, Vladas 
griebdavosi • knygos ir at
kakliai, pats be kieno nors 
paramos, praėjo 5-tos ir 6- 
tos klasės kursus, o paskiau 
eksternu išlaikė egzaminus 
iš 6-ių gimnazijos klasių.

Jau vaikas būdamas Ka
voliūnas mėgdavo dainą ir 
jo balsas skardėdavo vaka
rais gimtojo kaimo palau
kėse. Draugai Kavoliūnui 
patarė mokytis dainavimo, 
nes pastebėjo jį turint gra
žų, lyriško tenoro balsą.

— Dainos kirmėlikė ma
ne palengva ėmė griaužti 
ne juokais, — sako Kavo
liūnas, — ir aš rimtai ė- 
miau svajoti, kaip patekti į 
konservatoriją.

Bet rūstus gyvenimas 
diktavo savo kelią. Buvo

Kavoliūnas jau dalyvauja 
pirmuosiuose mūšiuose su 
vokiečių parašiutininkais 
netoli Švenčionėlių.

— Mūsų mokykla,. —pa
sakoja Kavoliūnas, —gavo 
įsakymą likviduoti nutūpu
sius vokiškus oro banditus. 
Vokiečiai raitėsi kaip kir
minai, bet nė vienas iš jų ne 
ištrūko gyvas. Aš tame mū
šyje, kiek dabar pamenu, 
nudėjau ne mažiau kaip 10 
hitlerininkų. Bet vokiečiai 
veržėsi ne tik oru. Greit 
pasirodė ir jų tankai. Mes 
kovėmės ir su tankų dali
niais, bet greit gavome į- 
sakymą pasitraukti.

Prasidėjo : 
traukimo kelias, 
kaunantis su vokiečių prie
šakiniais būriais, 

nas prisijungė prie .
traukiančio į Taryb. Sąjun-!s^vo visokeriopus sporti- 
gos užnugarį Lietuvos kor- niu? sugebėsimus.. Net pir- 
po dalinių.

— Vokiečiai sekė paskui 
mus, — pasakojo Kavoliū
nas. — Bet mes juos šlavė
me be gailesčio! Prie Pus- 
toškos, Nevelio ir Veliki j e 
Lūki mūsų korpo daliniai 
vokiečiams sudavė labai 
skaudžių smūgių.

Tuose mūšiuose Kavoliū
nas sunaikino nemaža vo
kiškų grobikų. Traukiantis 
per Bielorusiją Kavoliūnui 
teko praeiti nepažįstamose 
vietovėse traškanojančių gi
rių tankumynus ir pelkių 
plotus, kur ištisas 5-kias 
dienas nebuvo įmanoma 
gauti jokio maisto.

Bet visi sunkumai nepa
laužė Kavoliūnui nei svei
katos, nei valios kovoti su 
vokiškais grobikais.

Kavoliūnas išvyksta’ į ka
rininkų mokyklą tolimame 
Tarybų Sąjungos užnuga
ryje ir ją baigia jaunesnio
jo leitenanto laipsniu. Vos 
baigęs mokyklą, jis tuoj 
stoja į Raudonosios Armi
jos lietuviškus tautinius da
linius ir prasideda naujos 
kovos su nekenčiamais ir 
jau neblogai pažįstamais 
vokiečiais.

— Dabar, turėdamas ge

kurioje slepiantis buvo sau
gu slinkti vokiečių tranšė
jų linkui.

Praslinko keliolika įtemp
tų minučių. Pagaliau lietu
vių būrys prisiartino prie 
tranšėjų. Toje vietoje nesi
matė nė vieno vokiečio. 
Kavoliūnas pirmas įšoko į 
tranšėją, o paskui jį ir kiti 
kariai.

• Tranšėjos užsisukime vie
nas karys patylomis šūkte-

Atsiminimai Iš Gyve
rą karinį išsimokslinimą, 
gerą ginklą, — sako Kavo
liūnas, — aš tiesiog neri
mau, trokšdamas greičiau 
susitikti akis į akį su prū
sokais, kurie, gal būt, už
kankino mano tėvus ir ku
rie tiek daug žalos padarė 
šimtams tūkstančių mano 
tautiečių.

1942-43 metų Raudono
sios Armijos puolime Kavo
liūnas nuduobė kelioliką vo
kiečių, bet akis į akį sutik
ti su hitlerininkais nepa
vyko.

Slinko ramios 1943 metų 
pavasario dienos. Kartais 
mūsų kariams atrodydavo, 
kad jie atgabenti poilsio į 
sakuotus miškus, nes prie
šo linijos, kurias jie stipri
no daugiau kaip pusantrų 
metų, buvo visiškai ramios, griebėsi savo finkos ir ja

Ka-

— Drauge vade, už pasi
sukimo fricai!

— Nešauti! Veikti ty
liai! — sukomandavo 
voliūnas patylomis.

Leitenantas Kavoliūnas 
pirmas šoko prieš vokiečių 
išstatytuosius sargybinius. 
Nuo stipraus smūgio auto
mato buože nugriuvo pir
masis vokietis. Antrasis vo
kietis sužeidė Kavoliūnui 
ranką ir išmušė automatą, 
bet Kavoliūnas akimirka

nimo Odessoj

Bet kiekvienas karys jau
tė, kad sunkiai sužeistas 
vokiškasis žvėris bando už
gydyti savo žaizdas ir ruo
šiasi naujam, klastingam 
puolimui.

Nesnaudė ir mūsiškiai 
rankas sudėję. Jie tobulino 
savo karinį mokslą, mokėsi 
veikti greitai ir užtikrin- 
tai, atremti bet kokį priešo 
smūgį ir suduoti mirtiną 
kontrsmūgį.

sunkus pasi- TZ .. . T. 2
oo nuolatos! Kavoliūnas jau Lietuvoje 

* - - . pasižymėjo savo sportiniais
~Kavohū- gabumais. Būdamas armi- 

, besi- J°Je Ls dar daugiau išvystė

mojoje fronto linijoje jis 
pratinosi kilnoti sunkumus, 
mėtyti paties pasigamintą 
ietį, šokinėti per kliūtis ir 
ristis su draugais. Ir tie 
sportiniai lavinimais! pas
kiau kovose su vokiečiais 
parodė savo ypatingą ver-

Atėjo liepos 5 diena. Vo
kiškasis žvėris, sutelkęs di
džiules savo technikos ir 
gyvosios jėgos mases nedi
deliame bare, staiga puolė 
mūsų pirmąsias linijas. Vo
kiški bombonešiai didžiulė
mis bangomis verste užver
tė lietuvių pozicijas bom
bomis. Bet kai į lietuvių li
nijas ėmė rėplioti vokiški 
tankai, jie buvo sutikti to
kios mūsų ugnies, kad pali
kę daugiau kaip dešimtį de
gančių pamuštų tankų, 
greit pasuko atgal.

Tada dalinio vadas davė 
įsakymą Kavoliūnui išmuš
ti vokiečius iš jų tranšėjų 
pirmojoje vokiečių gynybos 
linijoje, kad tuo būdu pa
ruoštų netoli buvusios vo
kiečių rankose gyvenamo
sios vietovės užėmimą.

Kavoliūnas, surinkęs 40 
automatininkų - savanorių, 
skubiai pasiruošė žygiui. 
Priešais buvo aukšta žolė,

Šis paveikslas parodo nacių pastangas rytiniame fronte lėktuvais pristatyti amu
nicijos jų armijai, kurių Sovietų Raudonoji Armija muša ir grūda atgal linkui Bal
kanų. Paveikslai rastas pas vienų vokietį belaisvį.

man parūpino ir darbą valgo
mųjų daiktų krautuvėje už 
pardavėją, pačiame miesto 
centre taip vadinamam Novyi 
Bazar — Naujoji Rinka. Pa
statas bazaro buvo labai milži
niškas namas, miesto lėšom pa
statytas, kur sutilpo keli šim
tai krautuvių po vienu ir tuo 
pačiu stikliniu stogu. Visos 
krautuvės buvo išskirstytos į 
skyrius - sekcijas, tai yra, žu
vų, mėsos, groserių, duonos ir 
pyragaičių su saldainiais. Kož- 
na krautuvė turėjo savo nu
merį ir apačioje po skiepą. 
Visi krautuvininkai mokėjo 
nuomą miestui. Pirkėjai pre
kių daugiausiai ateidavo po
nios su tarnaitėmis, kurios neš
davo pilnus krepšius su pre
kėm, na ir jų šunyčius nešda
vo, kad nenurūktų kur vyda
masis katiną.

Krautuvėj aš buvau ketvir
tas samdytas klerkas, pasiro
dė, kad man trūksta mokslo 
matematikoj. Mat, mano kai- 

K5 : mo derėk torius pats mažai ką 
suprato apie tas visokias nu
merių rokundas, kurios man 
dabar buvo labai reikalingos 
pardavojant visokias prekes. 
Bet laimė buvo, kad jis mane 
gražiai išmokino rusų kalboj 
skaityti ir rašyti. Krautuvės 
savininkas, ponas Kavškel, bu
vo inteligentas ir mokytas lat
vių tautos žmogus, “pasigailė
jo” jis manęs, nuo darbo ne
atleido, bet vakarais jo sūnė
nas po porą valandų mokino 
mane matematikos, toblyčią 
padauginimo, numerių sudėji
mo, padauginimo ir padalini
mo. Po šešių mėnesių aš pasi
jutau, kad esu visai išnertas iš 
kaimiškos skūros. Krautuvėj 
ponios inteligentiškai kalbėjo, 
tai su jomis prekiaudamas pa
gavau gražų rusų kalbos ak
centą, pasijutau mokytas vy
ras ir vargiai kas galėjo pa
stebėt, kad aš ne Odessoj gi
męs. Mano užveizda — bosas 
buvo labai kytras žmogus, tai 
mane kaimietį išnaudojo kuo 
daugiausiai. Rytais prikeldavo 
ketvirtą valandą, kad pripil
džius krautuvę prekėmis iš 
skiepo, nes biznis prasideda 
kaip septinta valanda ryto ir 
iki šeštos vai. vakaro. Darbo 
sąlygos buvo vergiškos, porą 
mėnesių reikėjo dirbti už valgį 
ir kambarį, į kurį buvome su
grūsti keturi klerkai ir turėjo
me nuosavas lovukes. Vėliau 
mokėjo po 8 rublius į mėnesį. 
Iš pradžių sekmadieniais, ei
nant į bažnyčią, bosas duoda
vo 25 kapeikas, iš kurių liep
davo aukoti, na, tai ir balia- 
vok tu žmogau Dievo!

Mečiau tą darbą ir pradėjau 
laimės jieškoti po visą Odes
sos miestą. Bet laimės niekur 
nesuradau. Kadangi buvau 
jaunas, tai įvairiausių darbų 
turėjau progos padirbėti. Dar
bininkai visur buvo neorgani
zuoti, tai caro valdžios buvo 
draudžiama. Išnaudojimas dar
bo klasės, kaip aš pamenu, 
buvo neišpasakytas. Darbo va
landos fabrikuose nuo šeštos 
iki šeštos valandos vakaro. Pa
prasto darbininko alga —nuo 
60 kapeikų iki 80 kapeikų 
per dieną.

Mano brolis mokėjo atsako- 
mingą darbą prie kailių išrau- 
ginimo, sunkiai dirbo ir buvo 
prasmirdęs, tai padarydavo po 
tris rublius į dieną ir labai 
didžiavosi. Visokių fabrikų 
Odessoj buvo daug ir daugiau
sia vokiečių. Užveizda didelis

(Tąsa 4-me pusi.)
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smoge .priešui. Priešas at
bula ranka kirsdamas per 
Kavoliūno alkūnę, išmušė 
ir finką. Tada mūsų didvy
ris nuplėšė nuo vokiečio 
galvos geležinę kaskę ir ja 
sutraiškė vokiečio galvą. 
Per nepilnas dvi minutes 
nuo Kavoliūno rankos žuvo 
du vokiečiai. Jo draugai 
taip pat veikė žaibo grei
čiu. Keliolika fricų liko be- 
gulį tranšėjoje, o du fricai 
pasidavė į nelaisvę. Visa 
tai buvo atlikta be šūvio.

Susidoroję su' vokiečių 
sargybomis, lietuviai metė
si į tolimesnes tranšėjas, 
kur buvo vokiečių pagrindi
nės jėgos. Į vokiečių apka
sus pasipylė rankinių gra
natų kruša. Matyt, vokie
čiams pasirodė, kad priešas 
tiesiog iš dangaus ant jų 
sprandų užvirto. Vokiečių 
tarpe kilo panika. Nors jų 
buvo apie batalionas, bet 
saujelės lietuvių narsumas 
ir staigumas pakirtu vokie
čių pasitikėjimą savo jėgo
mis.

Tranšėjose prasidėjo at
kaklios grumtynės. Lietu
viai daugiausiai naudojosi 
durtuvais ir granatomis. 
Vokiečiai iš artimos dis
tancijos bandė atsišaudyti, 
bet jų šūviai buvo visai ne
taiklūs.

Kavoliūno būrio vyresny
sis seržantas Kirinas, susi
dūręs su vokiečiu, kirto 
jam kumščiu į veidą. Vo
kietis įsikando dantimis į 
Kirino pirštus, o antra ran
ka bandė išmušti iš kojų 
Kiriną. Bet mūsų karys sa
vo pirštais tvirtai įsikabino 
į vokiečio pasmakrę, par
metė jį ant žemės ir per
smeigė durtuvu.

Pats Kavoliūnas grumty-; 
nių tranšėjose metu durtu
vu ir automatu nudobė dar 
6 vokiečius, o visas jo bū
rys išguldė daugiau kaip 
šimtą fricų. Vokiečiai, ma
tydami neatsilaikysią, me
tėsi iš tranšėjų bėgti neto
limo miškelio link.

— Negalėjome susilaiky
ti nesijuokę, — pasakoja 
Kavoliūnas,— kai vokiečiai 
iššokę iš apkasų pasileido 
bėgti. Jie bėgdami avėsi ba
tus, atsiseginėjo diržus ir 
visa tai metė į šalį, kad pa
spruktų iš mūsiškių nagų. 
Bet mūsiškiai šį kartą pa
sinaudojo automatais ir 
daugelis fricų miško nepa
siekę užvertė kulnis.

Pats Kavoliūnas vokie
čius vijosi savo būrio prie
šakyje. Jo abi kojos jau bu
vo sužeistos, jo pasakoji
mu, jis visai nejautęs jo
kio skausmo ir paskui vo
kiečius lėkęs tartum spar
nais.

(Pabaiga Rytoj)r
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EASTON, PA.

Buvo tai 1900 metais, nuo 
to laiko jau praūžė 44 metai, 
bet Odessa nebus pamiršta iki 
grabo lentos. Odessos gatvės, 
pastatai, parkai ir bulvarai 
taip gražiai pamenami, lyg 
kad aš ten būčiau gyvenęs 
prieš motus laiko, gal todėl, 
kad buvau tuo kart jaunas.

Odessa dabar labai pagar
sėjo per visą pasaulį, ypač 
pastaruoju laiku, kuomet ge
nerolo Malinovskio raudonar
miečiai išgrūdo banditus na
cius iš Odessos; džiaugsmo bu
vo ne tiktai Sovietų Sąjungai, 
bet ir visiems sąjungininkams, 
o ypač mums, amerikiečiams.

Aš buvau 15 metų berniu
kas, kaime užaugintas, “moks
lus” ėjau pas to paties kaimo 
derektorių per šešias žiemas. 
Nekenčiau aš kaimo gyvenimo, 
nei ūkiškų darbų, troškau pa
bėgt ar išvažiuot į miestą. 
Odessoj gyveno mano brolis 
Mikas, vyresnis už mane
metų; per didelį mano prašy
mą nuo jo ir gavau malonų 
pakvietimą atvažiuoti pas jį į 
Odessą apsigyvenimui. O ko
kia man buvo laimė ir neišpa
sakytas džiaugsmas! Odessa, 
aš šaukiau,! kaip pakvaišęs, 
slaunus miestas ant Juodųjų 
Jūrų krašto.

Mano brolis fotografijoj su 
užriestais ūsais, atrodė čystas 
ponas. Ot, mislinu, pas ką bus 
“laimė” ir gyvenimas, šeimoj 
kilo lermas: tėvas lovoj guli 
ir serga, mamytė nuolat ver
kia, kad jauniausias sūnelis — 
Vincukas už dienos, kitos ap
leis jos samanotą bakūžę....

Prasidėjo kelionė į Odessą 
tuoj po naujų metų. Ant Jo- 
navo stoties užsimokėjau už 
geležinkelio bilietą 9 rublius 
ir 60 kapeikų. Iš 10 rublių 
man pasiliko 40 kapeikų. Na, 
ir sudiev Lietuva! Traukinys 
vėžio greitumu nulapnojo per 
Vilniaus miestą linkui Odes
sos. Keliavome dvi dienas, tai 
yra, 48 valandas. Ir sekma
dienio ryte, 10-tą valandą, pa
siekėme Odessos stotį.

Brolis jau. laukė manęs. 
—Vieką, Vieką! — Jis šaukė 
apkabinęs mane, pabučiavo. 
Aš rankoj laikiau tarbą su 
baltiniais ir Lietuvos duona. 
Atrodžiau kaimo tipas ant 
šimto nuošimčių. Jis paėmė 
iš manęs tą tarbą. Brolis buvo 
drąsus, nieko nepaisantis, rus- 
kai kalbėjo ir juokėsi.

Brolis gyveno antroj pusėj 
miesto ir ta dalis vadinosi 
Maldavanka. Kiek pasikalbė
jus, už poros skersgatvių su
sėdome į konkę, tai buvo gat- 
vekaris arkliais traukiamas. 
Važiavome skersai miesto, per 
patį centrą ir aš jaučiausi, 
kaip ta maža peliukė, pagau
ta į spąstus. Kadangi tai bu
vo sekmadienio šventė, tai visi 
žmonės labai gražiai apsiren
gę, visi rusiškai kalbėjo, 
čiauškėjo ir juokavo. Aš ištem
pęs ausis klausiau tų kalbų, iš 
kurių supratau gal kokį treč
dalį. Galva svaigo; argi tai 
galėtų būti sapnas? Gatveka- 
ris buvo pilnas Odessos žmo
nių. Sėdėjome išilgai gatveka- 
rio vieni prieš kitus ir visų 
akys buvo atkreiptos linkui 
manęs, bet niekas nesijuokė. 
Brolis sako, mat, tu vesniak— 
kaimietis, už tai ant tavęs visi 
žiūri, bet tai niekis, už mėne
sio kito, tu susilyginsi su jais 
visais.

Už poros savaičių brolis
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(Tąsa) «
Vasilekas užsikorė į viršų. Ptacha dar 

kartą apžiūrėjo katilinę, gęstančias pa
kuras ir įlindo paskui jį. Vasilekas jau 
laukė jo. Andriejus atsargiai nuleido 
saugiklį ir padavė jam karabiną. Po to, 
nusibrūžindamas pečius, įsispraudė į 
skylę ir, griebdamas rankomis už byran
čių anglių, su dideliu vargu prasiskverbė 
į viršų.

Vasilekas ragino jį. Andriejus sučiupo 
didelę anglies nuolaužą ir užvertė sky
lę. Vaikas ir rankomis, ir kojomis padė
jo jam, ridendamas ten antracito gaba
lus. Per minutę skylė buvo užversta.

Vasilekas vedė Andriejų savais keliais. 
Ptacha siaubingai pagalvojo, kas bus, 
jeigu jis neįlįs į ventiliacijos vamzdį. Su 
didžiausiu palengvėjimu atsiduso, kai 
paskui Vasileką įkišo galvą ir pečius ir 
pradėjo pamažu judėti į priekį.

Kada jie išsikapstė į viršų, lijo smul
kus lietus. Anglių kiemas buvo kitoj pa
grindinės fabriko teritorijos pusėje, nuo 
kurios jis buvo atitvertas aukšta akme
nine siena.

Čia buvo nutiesti geležinkelio bėgiai 
privažiuoti.

Vasilekas nuėjo pasižvalgyti. Greitai 
jis sugrįžo ir pranešė, kad prie geležin
kelio nieko nėra.

— Ten stovi trys eilės tuščių vagonų. 
Per vidurį po vagonais galima praeiti, 
ir niekas nepastebės. O prie užpakali
nių vartų nieko nėra. Juos spyna užra
kino. Mes užlipsime ant vagono, o nuo 
vagono — ant vartų ir — tuoj į laukus! 
— kalbėjo Vasilekas Andriejui į pačią 
ausį.

Jie nušliaužė nuo anglių kalno 'ir pa
silenkę nubėgo tarp vagonų.

Vasileko planas pasirodė puikiausias. 
Paskutinis vagonas stovėjo prie pačių 
vartų. Jie persikorė per geležinius var
tus ir šoko bėgti geležinkelio pylimu.

Vasilekas skrido priešaky, kaip pauk
štis, išskėtęs rankas ir šokdamas dvimet- 
riais šuoliais. Jis dažnai atsigręždavo

—sušuko jis ir susigriebė ranka už šir
dies.

— Bėkime, Audrink, bėkime, dar pa
sivysi — vaikas nekantriai šokinėjo, 
bailiai dairydamasis. Permirkęs ligi siū
lo galo, jis susitraukė, drebėdamas iš 
šalčio ir baimės. Jo purvu aptaškytos ko
jos sustingo. Stovėdamas ant pabėgio, 
jis trynė koją į koją. Jam atrodė, kad 
Andriejus labai ilgai sėdi.

— Pakaks jau, Audrink, bėkim!
Ptacha pavargęs atsigręžė, pasižiūrėjo 

į Vasileko kojas ir į kažką panašų į ke
purę, lyg blyną prilipusią prie jo galvos, 
į visą jo į ragą susirietusią figūrėlę, sena 
moteriška jekele, ir aštrus gailestis ir 
karti šuniško gyvenimo nuoskauda, kad 
jis net drabužėlių ir batukų tam vaikui 
negalėjo uždirbti, užėmė jam kvapą.

“O dabar ir duonos kąsnio nebus. Ir 
pačiam nėra kur prisiglausti...”

— Audrink... — gailiai užtraukė Vasi
lekas.

Andriejus atsikėlė. Iš ten, kur tirštoje 
migloje nuskendo fabrikas, tebesklido 
rūstus sirenos staugimas.

— Švilpia, — išdidžiai sušnibždėjo jis, 
su pasigėrėjimu klausydamasis storo sa
vo sąmokslininko balso. Ir jau nebebėgo, 
o skubiai nužingsniavo. Vasilekas bidz- 
nojo šalia smulkia ristele, kas minutė 
apsidairydamas.

Nuo aukšto pylimo Ptacha pamatė pa
žįstama namuką prie vandentraukio ir 
tik dabar patikėjo,1 kad išsigelbėjęs.

— Vasilekai, broliuk! Dobilėli... Vas- 
ka, stipena! Spjaunam dabar į juos! O 
už tave aš dar atsiskaitysiu...—Jis ap
kabino broliuką, prispaudė jį prie krūti
nės. Gera, kad nereikia slėpti ašarų. Kas 
jas įžiūrės, kai lietus lyg iš kibiro pila!

ir LDS 208 
auga ir pui-

LDS 208 kp.

■ -■» -- - 
pasižiūrėti, ar suspėja brolis. Andriejus 
bėgo iš paskutiniųjų. Lietus kirto jiems 
tiesiai į veidus. Žemi, sunkūs debesys ap
vilko visą dangų.

Andriejus nemetė karabino. “Vis tiek 
užmuš, jeigu sugaus. Nors nukepsiu ko
kią porą prieš galą,” — galvojo jis, vis 
dar netikėdamas, jog išsigelbėjo. Ir tik
tai tada, kai fabrikas liko toli užpakaly
je ir privažiuojamieji bėgiai pradėjo 
sukti į stotį, Andriejus sustojo ir, nete
kęs jėgų, susmuko ant pylimo...

— Stok, Vasilekai, toliau nebegaliu!

— Mes tiktai naktį galime pradėti, o 
išeiti dabar trisdešimt žmonių krūvelei 
— kvailybė, — jau piktai atrėžė !Ra- 
jevskis.

Čobotas atkakliai papurtė galva.
— Ligi nakties jie visus mus išvaikys, 

o mūsiškius kalėjime iškars. Dabar — 
pats metas. Aš nesutinku ir baigta!

Tuoj po jo karštai prašneko Metelskis.
— Drauge Zigmantai, Čobotas teisus. 

Kada masės išėjo į gatvę, kada šaudo 
darbininkus, mes turim žengti- su gink
lu. Tegu mus sutriuškina, tačiau nega- 

. lime nežengti. Šiaip mes užsitrauksime 
gėda... Juk tai marksizmo aksioma... Te
gu ir per ankstybas žygis, tačiau, jei 
jau prasidėjo, mes turime jam vadovau
ti.

Apie LDS 208 Kp. Veikimą
Man atrodo, kad mažai yra 

aprašoma apie LDS 208 kuo
pą, tai yra lietuvių ameriko
nišką jaunimo kuopą westsi- 
dėj. Po tos kuopos vardu yra 
grupe veikiančių merginų ir 
jaunų moterų, pasivadinusių 
(LDS Sorority Giris). Paėmus 
atydon jų veiklą per metus 
laiko, jos yra atlikę labai 
daug gero ir gražaus darbo ir 
jų darbas labai surištas su ra
šinėjimu ir siuntinėjimu dova
nų lietuviams kareiviams. Tos 
LDS merginos dabar yra gana 
plačiai žinomos 
kp. labai gražiai 
kiai veikia.

Balandžio 2 d.
turėjo parengimą, davė gerą ir 
gražią dailės programą iš įvai
rių dainų, duetų ii’ solų, daly
vavo ir visas merginų choras. 
Programa buvo labai maloni. 
Pildė visi lietuvių vaikinai ir 
merginos Amerikoje augę. Jau 
seniai tokį parengimą turėjo
me ir būtų puiku, kad tankiau 
tokių parengimų įvyktų.

Programai vadovavo Stella 
Smith-Smitrevičienė, ji akom
panavo pijami visą eilę įvairių 
dainų ir perstatinėjo progra
mos eigą. Smagu pažymėti, 
kad LDS 208 kp. turi tokias 
gabias drauges, kaip Stella 

‘Smith ir Lillian Gugas. Per jų 
pastangas ir gerą kooperaciją 
darbas eina labai pasekmin
gai. Apart paminėtų draugių, 
patemijau, kad tos kuopos jau
nų moterų ir merginų yra la
bai energingų ir veiklių. Jos 
energingai darbavosi ne tik pa
rengimo darbe, bet taipgi daug 
parduodant tikietų.

žmonių buvo pilna Draugi- 
liks 
k lo
va i -

me LLD 52 kp. susirinkime, tai 
žinote, kad kuopa turi daug 
įvairių komisijų ir daug svar
bių darbų, todėl raginame, 
kad visi nariai dalyvautumėte 
52 k p. susirinkimuose. Manau, 
nenuostabu bus pažymėti, kad 
52 k p. susirinkime įstojo 11 
naujų narių, toks pat skaičius 
naujų narių įstojo vasario mė
nesį, tas rodo, kad kuopa au
ga. Narių užsimokėjimas yra 
labai pagirtinas, tik per du 
susirinkimus užsimokėjo arti 
100 narių, tai smagu matyti!

Mūsų laikraščių vajininkė 
d. M. Smitrevičienė davė trum
pą, bet nuoširdų raportą iš 
laikraščių vajaus. Pas ją yra 
daug pasiryžimo darbuotis 
tam svarbiam reikalui ir, ži
nom, kad platinimas laikraš
čių ir literatūros yra darbas 
kovos prieš fašizmą. Todėl d. 
Smitrevičienė 
buotis, kad 
gus.

Vajininkų 
kietas įvyko 
susirinkimas 
skaitą.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gcsų 

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

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

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

(Bus daugiau)

i ATSIMINIMAI IŠ GYVENIMO ODESSOJE
t

st

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
ar mažas, jis ir vokietis, o jau 
jų kytrumas, kaip išnaudot ru
sus darbininkus neišpasaky
tas! Ant kiek aš pamenu, tai 
darbininkai fabrikuose, dėl 
kąsnio duonos, ėsdavo vieni ki
tus ir užvaizdom kyšius duo
davo.

Vaikščiojant po miestą vi
sur kur matydavai, kaip po
nai su karietomis ant guminių 
padangų, su pora nenulaiko
mų arklių švaistydavosi, o ir 
automobilių kaip kur galima 
buvo pamatyti.

Odessa tuo kart turėjo dau
giau, kaip pusę milijono gy
ventojų. Gražus miestas, pla
čios gatvės, namai nuo dviejų 
iki septynių aukštų, Deriba- 
sovska gatvė kožnas vakaras 
perpildyta publikos. Preobra- 
ženskaja, biznio gatvė, Alex- 
androvskas bulvaras buvo ap
gyventas rusiškos aristokrati
jos. Odessa turėjo daug teatrų, 
operų 
artistu 
rašius, 
blogo, 
ros.
kraščiais 
mas, apiplėšimai, 
buvo kuo tankiausia ir tas nie
kam nebuvo naujiena. Prosti
tucija buvo legališka, jaunuo
liai, bile tiktai turėjo 50 ka
peikų, tai užeidavo į salę, tų 
panelių sėdi iki 50, visos jau
nos. Kampe pijanistas skambi
na polką ar “valsą, gali bile

bet 
ir

man 
akis 
man

n a lįpo
O desso j

pabaigoje, 1903 metais, išvy
dome New Yorko miestą. Tą 
pačią dieną aš pamačiau 
aukštus fabrikų kaminus, dū
mų kvapsnis ir smokas buvo 
toks pats, kaip ir Odessoj. Sun
kiai atsidusau su minčia, kad 
gal aš ir užsidirbsiu ant duo
nos ir drapanų, bet to aukso 
niekur nesimato, o dar, kaip 
tyčia, keli darbininkai apsku-- 
rę praėjo su blekiniais kati
liukais. Mintis buvo neklaidin
ga, nes mano darbo sąlygos 
pagerėjo Amerikoj tik po pen
kių metų.

• V. J. Stankus.

ir cirką su garsiuoju 
Durovu. Kad viską ap- 
ką Odessa turi gero ir 
neužtektų jaučio skū-

Nakties laiku, ypač pa- 
miesto, gengsteriz- 

užmušimai

A »

*

kas su jom šokti, kiek patin
ka. Tai tokia “batiuškos” ca
ro buvo tvarka. Pabaigus gy
vent Odessoj tris metus, buvau 
įsidirbęs kiek geresnį darbą— 
chemikalų fabrike, pas poną 
Sancenbacherį, bet užvaizda- 
formanas pradėjo ant manęs 
priekabių jieškoti, žodis po 
žodžio ir jis man spyrė į sėdy
nę, užvirė mano kraujas ir aš 
jam paleidau savo kumštį į 
snukį. Už valandos jis 
atnešė vilko bilietą, 
jo buvo pamėlynavus 
buvo džiaugsmas.

Kadangi buvo tiktai 
jų metų, tai tuo laiku
sunku darbą gauti. Brolis sa
ko : —važiuok į Lietuvą pas 
mamytę į svečius, o pavasarį 
sugrįši atgal.

Kaip pasakyta, taip ir pada
ryta. Pas mamytę trys mėne
siai prabėgo. Pasitaikė, kad 
mano kaimynas Juozas Rakic- 
kas važiavo į Ameriką. Jis 
man sako: — Važiuojam, Vin
cai, į Ameriką, ten aukso kal
nai, ką tu su savo ta Odessa? 
Drapanas turi gražias, bet ki- 
šeniai tušti. Amerikoj kas kita, 
pinigų, kaip šieno.

Aš apsimislinau, dar tiktai 
18 metų, tai per tris metus 
užsidirbsiu tiek pinigų, kad 
parvažiavus į Lietuvą galėsiu 
išsipirkti nuo Mikės caro ka
riuomenės. Viskas OK. Kėdai
niuose agentui Zaveruchai su
mokėjome po 120 rublių už vi
są kelionę į Ameriką. Gegužės

Rochester, N. Y.
40 Metų Sukakties Balius
Balandžio 29 d., 6:30 vai. 

vakare, savo svetainėje, bus 
40 m. sukakties DLK Gedi
mino Dr-tės šauni vakarienė su 
programa.

Pasak draugystės valdybos, 
tai už maistą reikės nariams 
užsimokėti, bet kiti prismokai 
bus veltui.

Nariai ne tik kviečiami, bet 
raginami dalyvauti, nes tik vie
ną' 40 metų sukaktį apvaikš
čiosime. Kviečiami ir ne na
riai. Galėsite prisirašyti atmin
ties baliuje. Kviečiame ir kitų 
miestų — Binghamtono ir Buf
falo lietuvius.

Pažmonys bus geras — už
tikriname.

Sovietų 
$85.05, 

Lietuvos

Jau išpardavė 160 
Kalendorių 1944 m. 

parduoti 14 knygų 
taipgi

jų Svetaine ir, tikiuosi, 
gražaus pelno. Tai geros 
ties, jums, jauni draugai, 
kinai ir merginos!

Apie LLD 52 Kp.
Kurie dalyvavote praėjusia

pasiryžus dar
iu vajui užsibai-

** W1 
pagerbimo ban- 
pasekmingai ir 

priėmė pilną at-
Surengimas bankieto 

lėšavo kuopai $20.49 ir kuopa 
nutarė lėšas padengt iš iždo, o 
surinktas aukas dėl 
medikalės pagelbos, 
visas pasiųsti per 
Gelbėjimo Komitetą.

Smagu prisiminti apie mū
sų energingą draugą J. Luobi- 
kį, jis dirba, kad ne vienokį, 
tai kitokį darbą, jam sekasi 
gauti naujų narių į 52 kp., 
bet daugiausia, tai parduoti li
teratūrą.
Vilnies 
Baigia
“Daug Labų Dienų, 
nedaug yra likę iš 100 knygu
čių “Teisybė ir Melai Apie 
Lietuvą.” Taipgi kiekvieną 
mėnesį parduoda po 10 žur
nalu “Soviet Russia Today.” 
Tai didelis ir svarbus darbas 
gero draugo!

(Tąsa 5-me pusi.)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
'rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 

i dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmoro 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY X BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 2-8842

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 bercikalo 
rūpinasi Ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto -— paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

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

260 Phosphate tabletėlių už $1.00. Į persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake- 
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

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

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

kad geriausių valymui ir sutvarkymui 
I pairusių vidurių. Už pakeli 65c ir 

! noreli int im ne X7ic/% *? nul/n,

j iiai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderi pasiųsime pro- 

i duktus.
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GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA
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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos- dieną iki vėlai.
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426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NOTARY 
PUBLIC!

Koresp., Č. 1 1 ■ ....... - .

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

S
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Anglai Vėl Bombardavo 
Vengry Sostinę

London, bal. 17. — Didie
ji Anglijos bombanešiai de
gino ir ardė geležinkelių 
stotis Budepeste, Vengrijos 
sostamiestyje. Oro bombo
mis anglai naikino ir kitus 
kariniai svarbius pastatus 
toje apylinkėje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tis atrodo labai mažas dalykė
lis. Betgi taip nėra. Drąsi, kar
žygiška, genijališka mirtis 
reiškia labai daug ir šiandien.

Belaikė Sovietų
Vatu tino 
žmonijai nelaimė, 
dar jaunas, 
metus amžiaus.

Užgęso skaisti, brangi gy
vybė išlaisvintojo Kijevo ir 
Charkovo!

generolo 
mirtis yra didžiulė 

Jis mirė 
vos sulaukęs 45

Ir vėl neužilgo Senatas 
svarstys Marcantonio “Poll- 
Tax” bilių. Pietinių valstijų se
natoriai kaustosi sabotažui. Jie 
nepraleisią šio biliaus, nors 
jiems reikėsią ištisus metus 
kalbėti, trukdyti karo pastan
gas, sabotažuoti!

Bet ar Amerikos žmonės jų 
sabotažą toleruos! Ar Ameri
kos žmonės vėl leis šitiems 
žmonių priešams ir politiniams 
storžieviams dar ant ilgiau pa
laikyti ant šio krašto didžiąją 
gėdą?'

Detroit, Mich
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Rodosi, jau buvo minėta, 
kad karo priežastis dikčiai su
silpnino mūsų dailės jėgas ir 
Aido Choras buvo priverstas 
atšaukti operetę “Pepitą.” Da
bar to parengimo vieton bus 
duotas margumynų vakaras, 
balandžio 23 d., 5:30 po pie-1 
tų, Lietuvių Svetainėje, ant 
25-tos. Bus suloštas dviveiks
mis veikaliukas — juokinga 
komedija ir didelę dalį pro
gramos pildys Rusų Stygų Or
kestrą ir šokikai. Taipgi duos 
gerą programą Aido Choras. 
Rengia LDS 21 kp. LLD 52 
kp. ir su dailės spėkomis pri
sideda Aido Choras bendrai.

Taip dalykai stovi mūsų 
kuopoj ir darbas eina kultū
ros ir a pš vietos srity j. Valdy
ba kviečiame visus narius 
kreipti domę į kuopos susirin
kimus, lankykite skaitlingai 
kiekvieną mėnesį. Susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėne
sio trečią sekmadienį nuo 2
vai. po pietų, 4097 Porter St.I 
Malonėkite jsitėmyti, kad šio | 
mėnesio susirinkimas įvyks ba-j 
landžio (April) 16 d. Kviečia-; 
me visus, senus ir naujus na
rius, dalyvauti susirinkime.

Nariai, kurie negalite atvyk
ti į susirinkimą užsimokėti, tai 
priduokite duokles J. Alvinui,

SVEIKATA—TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 

Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS, — nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTJ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostinm. Kaina 1-oz. 
75 centai. 2-oz. — $1.00, 4 oz. — $2.00, 16 oz. — $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta:
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį M MI 1^
Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

Mostis .... 1-oz... 75c
Mostis ....2-oz........$1.00
Mostis .... 4-oz... $2.00
Mostis .. 16-oz...... $5.00

Deksnio Galinga
Deksnio Galinga
Deksnio Galinga
Deksnio Galinga

Vardas ir pavardė
Gatvė ir numeris

.ValstijaMiestas ..... ..........................................

DEKEN’S OINTMENT p. o. ęox m Newark i, n. j.

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE

KIEMO DARBININKAI
Trie Waterfront Terminal. Nuolatinis darbas.

Taikos darbas. Gera alga.
Patyrimas nereikalingas
Skambinkite EV, 9-4151.

Klauskite MR. BARNES.
(96)

M.
visi
lite

Gotautai, J. Brazauskui, 
Alvinienei ar J. Luobikiui, 
yra valdybos nariai ir ga- 
pilnai jiems pasitikėti.

Fin. Sekr. Alvinas.
Aukos Lietuviams 
Raudonarmiečiams

Detroito Lietuvių Vyrų Kliu
bo narys ir geras Lietuvos pa
triotas, Kazimieras Pocevi- 
čius, niekeno neraginamas su
rinko nemažai auku nuo savo 
draugų ir pažįstamų dėl Lie
tuvių raudonarmiečių pagel- 
bos, tai yra, dėl Sovietų kovo
tojų medikalės pagelbos.

Minėtas draugas gerai žino
mas lietuviams tautietis, per
davė visas aukas Lietuvių Mo
terų Pažangos Kliubui, su tuoj

Kliubas 
kam pa- 

vardai ir 
žinomas

Justui

aukojo

Pocevi-
George

tikslu, kad Moterų 
aukas tikrai nusiųs, 
skirtos ir aukotojų 
rinkėjo vardas bus 
Lietuvos prezidentui 
Paleckiui.

Aukas perdavė Kazys Po- 
cevičius Lietuvių Moterų Pa
žangos Kliubo sekr. M. Ginai- 
tienei ir pirm. M. Alvinienei.

Štai aukotojų vardai: 
Kazimieras Masys 

$2.
Kiti po $1: Kazys 

čius, John Kokuraitis, 
P. Leshkis, Alice Skaudienė, 
William Levvon, Kastantas 
Rinkūnas, Paul Varnas, Dan. 
Grina, George Nausėda, Juo
zas Valinskas, Albert Gutzeit, 
Steve Praidis, Antanas Vėgė- 
la, John Mitrin, Antanas Ado
maitis, George Jočionis, Jo
seph Mockevich, Pranas Jočio
nis, Antanas Benson-Beniušis, 
John Kašinskas, Juozas Palu
kaitis, Anthony Nauzis, Frank 
Bakaitis, Aleksandra Rusas, 
Charles Nausėda, Simonas žu- 
sinas, Liudvikas Valeika, 
Frank Simanavičius ir Vincas 
Shumskis. Viso aukų $31. 
Draugui K. Pocevičiuj ir au
kotojams tariame širdingai 
ačiū už taip didelį patrijotiš- 

ir labdarybės darbą! Au- 
nusiųstos paskirtam tiks-

ką 
kos 
lui.

Pirm. M. Alvinienč, 
Sekr. M. Ginaitienė.

PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR 

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų. Pažangos Kliubo 

mėnesinis susirinkimas‘-įvyks ketvir
tadienį, balandžio 20 d., 7:30 v. v., 
Draugijų salėj. Turėsime daug 
bių reikalų aptarimui, todėl 
narės esate prašomos būtinai 
vauti. — M. Ginaitienė, sekr.

(91-93)

svar- 
visos 
daly-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No 
L 606 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1525 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
QUALITY WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1525 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

DEKEN’S OINTMENT

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
KAIPO PAPRASTU DARBININKŲ

Sandėlio Vyrų

Nuolatinis Darbas
Lengva Transportacija, Bu- 
sai-nemokamai aptarnauja 
nuo Penn Stoties j fabriką 
ir nuo Frelinghuysen ir 
Meeker Avės, iki fabriko. 
Imkit Public Service busus 
No. 11, 12 & 24 iki Frel
inghuysen ir Meeker Avės.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT CO.
HIGHWAY 25, PRIE HAYNES AVE., NEWARK, N. J.

Iš karinių darbų reikia turėt paliuosavimą. (94)

CHEMINIS FABRIKAS 
REIKALAUJA

VYRŲ 
PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA 
BŪTINAS DARBAS 

IŠMOKSITE DIRBDAMI
HEYDEN CHEMICAL CORP. 

290 River Drive, 
GARFIELD, N. J. 

Nesikreipkite, jei dabar esate prie karinio 
darbo.

(92)

VYRAS. NUSIMANĄS PRIE PATAISYMŲ— 
Stiprus, patyręs pečių kūrenti ; naudingas 

prie fabriko. Nuolat. Alga $30.
AINSLIE KNITTING MACHINE, 

750 Grand St., Brooklyn
(14th St. Canarsie line, Grand St. Sta.)

(92)

MOKINIAI 
(Vyrai & Moterys) 

PAPRASTI DARBININKAI
Be Patyrimo Vyrai & Moterys 

Reikalingi Tuojau
LONG ISLAND CITY FIRMAI

Gaminimui daugiau štofo, reikalingo 
berniukams Mėlynuose Rūbuose.

Jūs gal te patekti į mūšį ir dirbti sulyg
GYVYBINIŲ LAIVYNO 

KONTRAKTŲ 
GEROS ALGOS IR 

VIRŠLAIKIAI
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 

Ateikite Tuojau! 
8:30 A.M. iki 5:30 P.M.
UNITED STATES

EMPLOYMENT SERVICE
. O F THE

War Manpower Commission
ŠEŠTOS LUBOS

BANK OF MANHATTAN BLBG.
QUEENS PLAZA L. I. CITY

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
(92)

2

LAIVYNO VYRAI 
Reikia Daug Šio Štofo 

Queens Išdirbėjai, gaminantis 
Sulyg Laivyno Kontraktų. 

Sekanti aukšto išsilavinimo Mechanikai 
greit reikalingi:

2 BROWNE & SHARPE 
NUSTATYMUI VYRAI.

AUTOMATIŠKOS 
ŠRIUBU MAŠINOS 
4 OPERATORIAI 

TOOL TEKINTOJAI
2 TOOL DARYTOJAI

KREIPKITĖS TUOJAU 
8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

UNITED STATES 
EMPLOYMENT SERVICE

O F THE
War Manpower Commission 

ŠEŠTOS LUBOS 
BANK OF MANHATTAN BLDG. 

QUEENS PLAZA L. I. CITY
Iš būtinų darbu reikia jtaliuosavimo.

(93)

VYRAI
Nuolatinis darbas prie svarbių karinių 

materialų
MAŠINISTAI

PLASTIC MOLDING PRESS 
OPERATORIAI

GLASS BASING MACHINE 
OPERATORIAI

GLASS FURNACE CHARGER
Geresnis apmokėjimas už ekstra pastangas ; 4 

patyrimas nereikalingus.

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC & MFG. CO.

720 Washington Ave. 
BELLEVILLE, N. J.

No. 13 Broad Bus iki mūsų durų.
(96)

VYRA! AR GRĮŽĘ, VETERANAI
Su ar be patyrimo

Gyvybiniai Karo Darbai I Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis

LYDYTOJAI
ACETYLENE & ATONIC 
VIRINTOJAI MAŠINISTAI 
INSTRUMENTŲ STATĖJAI 

PATIKRINTOJAI & MIERUOTOJAI 
TERMOMETRŲ PRIPILllYTOJAI 

SANDĖLIO BERNIUKAI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

MANNING, MAXWELL & MOORE, INC. 
450 Communipaw Ave., Jersey City, N. J. 
____________________________________ (93)

LAIKRODININKAI
Patyrę

TAISYMUI IR PERBUDAVOJIMUI 
Gera Alga. 

Kreipkitės
B. AXLER,

82 BOWERY (ROOM 311)
s . . • < ..................... - (96)-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Materialų Kraustytoji)

Gera Alga
Automobiliais—nuo South 
Broad St., per* ramp iki 
Route 25, prie pirmo fabri
ko pravažiuokite pirmą 
circle. Nuo Frelinghuysen

Avė. tiltą iki Route No. 25, 
antras fabrikas po kairei.

PAGELBININKAI
PLOVĖJAI

Metalinių Indų 
. PATYRIMO NEREIKIA
KARINIS FABRIKAS

NAKTINIAM ŠIITAM 
7 P.M. IKI 6 A.M.

5 DIENŲ SAVAITĖ
Apie 61c į Valandą

5% BONŲ
VIRŠLAIKIAI viršaus 40 VALANDŲ! 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Reikalaujama įrodymo U.S. Pilietybės

Kreipkitės 9 A.M.—3 I’.M. 
šeštadienį iki Pietų

94-10 92ND ST., WOODHAVEN
Kampas Atlantic Ave., Long Island City.

 (91)

PAGELBININKAI
Prie Metalinių Indų 

KARINIS FABRIKAS 
DIENINIAI SIUTAI 
Apie 61c j Valandą 

52% VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ VIRŠAUS 40 VALANDŲ! 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Reikalaujama įrodymo U.S. Pilietybės 

Kreipkitės 9 A.M.—3 P.M. 
šeštadienį iki Pietų

94-10 92ND ST., WOODHAVEN 
Kampas Atlantic Ave., Long Island City.

. (91)

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKU

DALIAI AR PILNAM LAIKUI
BŪTINA PRAMONĖ

Kreipkitės

BEVLIN box co.
549 EAST 39TH ST. 
PATERSON, N. J.

Kamp. 39th St. ir 21st Ave.

VYRAI - BERNIUKAI
Lengvas medžio apdirbimas. 

Fabriko darbas.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA. PAKILIMAI.
523 W. 45TH ST.

(95)

PECKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(92)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionalini 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-rytinčje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford "L” Busais B. ir J. 
ir K ; gatvekariais linijos 3,5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

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

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

______________ (103)

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA

Keletos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA.

Atsineškite' Paliuosavimą.
E. T. TROTTER & CO.
594 JOHNSON AVE.

BROOKLYN, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

dar-

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (95)

VYRAI
SKALBYKLAI MAZGOJIMO KAMBARIUI 

77%c Į VALANDĄ 
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

THE PULLMAN CO.
48-09 34 th ST.

L. I. CITY
(94)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.
_______________________________________ (95)

RELIEF VYRAS
ELEVEITERINIUOSE APARTMENT 

NAMUOSE
KEW GARDENS, L. I.

Alga $101 į menesį.
Skambinkite CLeveland 3-8852

(94)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St.), N. Y.
kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.arba

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.
(X)

STOUFFER’S
RESTAURANTAI

PAGELBININKAI ABELNAI 
INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI 

BENDRAI PAGELBININKAI 
PATARNAUTOJAI; VALYTOJAI 

Gera Ateitis Darbininkams Su Gerais Norais!
Valgiai ir Uniformos Duodama 

Sekmadieniais ir Šventėmis Nedirbama 
Kreipkitės į Employment Departments 
Kasdien 10 iki 6; šeštad. 9 iki Pietų 

346 Lexington Ave. (40th St.) 1 lub.
(92)

FARMOS IR PO STIKLU 
AUGINIMŲ DARBININKAI

SVEIKAS LAUKE UŽSIĖMIMAS 
PATOGI TRANSPORTACIJA 

KARINIAI DARBININKAI PRIVA
LO TURĖTI ATLIEKAMUMO PA
REIŠKIMĄ.

TUOJAU STOKITE Į DARBĄ
F. & F. NURSERIES, 
SPRINGFIELD, N. J. 

MILLBURN 6-0152
(96)

GAMYBOS DARBININKAI 
KARINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI
HOOK SCRAPER MFG. CO.

219th St. South Side L. I. R. R. tracks, 
QUEENS VILLAGE
HOLLIS 5-6622

(96)

(Mūsų

AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI
Geras nuolatinis darbas 

Geriausios pokarinės progos.
Puikiausia Alga 

vyrai padaro daugiau $60 į savaitę) 
Daug viršlaikių, jei norima. 
Kreipkitės pasiruošę dirbti.

GROVE MOTOR SALES 
Oldest Chevrolet Dealers in Brooklyn. 
1511 Bushwick Ave., GLenjnore 5-4800.

(02)

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dienų Savaitė 
GEROS ALGOS 

Pokarinė Ateitis.
AMERICAN LINEN CO.

210 W. 155th St. (93)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TINSMITH ROOFER 
(Blėtom Stogdengis)

•r PADĖJĖJAS su Chaufferio laisniais.
Nuolatinis* darbas.

T. WYNNE ROOFING CO.
320 W. 15th St.

_________ ______________________ _________ (97)

REIKIA VYRŲ
Dirbti Maliavų Dirbtuvėje.

GEROS ALGOS _ VIRŠLAIKAI 
Nuolatinis darbas su proga pakilimui.

F. O. PIERCE CO.
50th Ave. ir 5th St., L. I. City

•______________________________ (97)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ledo dirbtuvėje
GERA ALGA

Laikas ir pusė už viršlaikius
KNICKERBOCKER ICE CO.

116 ELIZABETH ST.
TELEFONAS CANAL 6-4243

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
________________________________________ (93)

REIKIA VYRŲ
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas nereika

lingas. WASTE MATERIALS CORP.,
35 WOOSTER ST. (Arti Canal) 

 (92)

VYRAI
Be Patyrimo

Dirbti naktimis, valyti air conditioning 
sistemas, ir 1.1.

Darbas dabar pažymėtas būtinu.
Pastovus darbas po karo.
Vyrai su 1A priimami.

$6 I NAKTĮ PRADŽIAI IR VIRŠLAIKIAI

KREIPKITĖS 87-68 126th ST.
RICHMOND HILL, L. I.

(92)

AUTO MECHANIKAI 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS. LAIKAS IR PUSĖ 
VIRŠAUS 40 VALANDŲ. DAUG VIRŠLAI

KIŲ. NORTHERN CHEVROLET, 
94-05 NORTHERN BOULEVARD, 

JACKSON HEIGHTS, L. I.
(95)

MAŠINŲ DARBININKAI 
NUSKLEMBĖJŲ

MEDŽIO APDIRBIMO
FABRIKAS

Gera Alga. Pakilimai.
Linksmos Darbo Sąlygos.

523 W. 45TH ST.
(95)

ŠIAUFERIS
LENGVŲ DAIKTŲ PRISTATYMUI 

SUGABUS VYRAS BILE DARBUI 
Geras Darbas Tinkamam Asmeniui

GEO. SCHAEFER
575 JOHNSON AVE., BROOKLYN.

(91)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

2 MERGINOS
Švarių lininių audimų kirpimo rūmui. 

5 Dienų Savaitė
Gera pokarinė ateitis.

NUOLATINIS DARBAS
AMERICAN LINEN CO.,

210 West 155th St.
(92)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

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

_________________________________________ (95)

STOUFFER’S 
RESTAURANTAI 

VIRĖJOS
KEPĖJOS (Cake, Pie ir Rolls) 
PAGELBININKĖS ABELNAI 

SERVICE PANTRIES 
INDŲ IR PUODŲ 

MAZGOTOJOS 
VALYTOJOS

Valgiai ir Uniformos. Sekmadieniais ir 
Šventėmis Nedirbama A

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
DEPARTMENT^

Kasdien 10 iki 6; šeštad. 9 iki Pietų 
346 Lexington Ave. (40th) 1-lubos 

(92)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St.), N. Y.
kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.arba

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.
(X)

MOTERYS! MOTERYS!
Su ar be patyrimo 

Gyvybiniai Karo Duibai! Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis 

LYDYTOJOS—VIRINTOJOS 
ACETYLENE & ATONIC 

INSTRUMENTŲ STATYTOJOS 
PATIKRINTOJOS IR MIERUOTOJOS 

TERMOMETRŲ PRIPILDYTOJOS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

MANNING, MAXWELL & MOORE, INC. 
450 Comtnutjlpaw Ave,, Jersey City, N. J.

(98)

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 

$26 IKI $86 
su viršlaikiais i savaitę ; gerai patyrusios.

Taipgi reikia pradinių.
ATEIKITE PASIMATYT SU MUMIS 

Puikus Darbas! Geras Bosas! 
Graži Dirbtuvė!

CONSOLIDATED MERCANTILE 
' CO.

11 E. 35th St. Ruimas 1406

I 
■1

į

MERGINOS—MOTERYS 
Be Patyrimo 

MOKINTIS AMATO 
Tuojau suteikiama vietos mokytis mašinų 

operavimo.
NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos 
GREITI PAKILIMAI

Geresnis apmokėjimas už ekstra pastangas 
WESTINGHOUSE

ELECTRIC & MFG. CO. 
BELLEVILLE. N. J.

N. 13 Broad Bus iki mūsų durų. 
Kreipkitės 8:15 iki 5 P.M. Pradedant 

Pirmadieni, baigiant šeštadienj. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(90 

MERGINOS—MOTERYS
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas 

nereikalingas.
WASTE MATERIALS CORP., 

35 WOOSTER ST. (Arti Canal)
(92)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

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

(X)

MOTERYS
PATYRIMO NEREIKIA

Valymui Metalinių Indų
KARINIS FABRIKAS 

Apie 55c į Valandą » 
47J/(į Valandų Savaitė 

LAIKAS IR VIRŠAUS 40 VALĄNDŲ! 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo ' 
Reikalaujama įrodymo U.S. Pilietybės 

Kreipkitės 9 A.M.—3 P.M. 
Šeštadienį iki Pietų

94-10 92ND ST., WOODHAVEN
Kampas Atlantic Ave., Long Island City.

(91) 1- -......... — ——

MOTERYS PAKUOTOJO^
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Rytiniai Šiftai 6 A.M. iki 2 P.M. 
Vakariniai Šiftai 2 P.M. iki 10 P.M.
Naktiniai šiftai 10 P.M. iki 6 A.M. 

43’Xi Valandų Savaitė 
RYTINIAIS IR VAKARINIAIS ŠIFTAIS 

$24.40 I SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

NAKTINIAI ŠIITAI $25.91 I SAVAITĘ 
Pradžia Su Reguliariais Pakilimai* 

Seniai Įsteigta Išdirbimų Įstaiga 
Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

pareiškimo. (94)

MOTERŲ 
REIKIA

1-mam IR 2-ram ŠIFTAM
1-mas ŠIFTAS OPERUOJA 
Nuo 8 A.M. iki 4:30 P.M.
2-ras ŠIFTAS OPERUOJA

Nuo 4:30 P.M. iki 12:30 A.M
Kreipkitės

JOHN J.
NESBITT, INC

State Road & Rhawn Street 
Holmesburg, Phila., Pa.

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMO
GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITĖ 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

OPPENHEIMER CASING CO. 
430 WASHINGTON ST., N. Y .0. 

(kamp. Vestry St., arti Canal St. stoti**.
7 ir 8 Ave. Subvės)

Iš būtinų darbų reikia turėti nalluoMvfa** 
___________________

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatirtl* darba*. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITt

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

VALYTOJOS
MOTERYS ~

BENDRAM VALYM0 
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.
Y (92)
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NowWko^/^W2inios
Iš Puerto Rico Kūdikį 
Atgabeno New Yorkan 

Operacijai
Pereitą sekmadienį LaGuar

dia stot in pribuvo Pan-Ameri
can Cliperis, kuriame, tarp ki
tų keleivių, buvo saržentas 
Angelo Sabino su septynių die
nų sūneliu, paskubomis atvež
tu į Columbia Presbyterian 
Medical Center švelnutei nu
garkaulio nervų operacijai 
pas dr. Byron M. Stookey. 
Kūdikio motina, dar neišsvei- 
kus po gimdymo, likosi ligo
ninėj Puerto Rico.

Mirė Begeriant Kavą
Gasiniam karšto vandens šil

dytuvui išvartojus kambaryje 
visą oksigeną, prisvaigo ir pa
galiau mirė Conception Ortiz, 
35 m., savininkė apartmento, 
214 Johnson Avė., ir jos dvi 
giminaitės, Ludovina Ortiz, 18 
m., ir Trinity Ortiz, 13 m. 
Laukdamos užkaistančio van
dens maudynei, moterys 
kučiavosi ir gėrė kavą,
bešildomu vandeniu atėjo ne
tikėta, belaikinū mirtis.

sne- 
o su

Keturi Broliai Kariai 
Susitiko Anglijoj

Keturi broliai Goodman’ai, 
sūnūs Benjamin Goodman’o, 
1152 Manor Ave., Bronx, tar
nauja kariuomenėj ir visi vie- 
nas po kitam tapo išvežti į už
jūrius. Neseniai visi 4 broliai, 
leitenantas Charles, karys Mil
ton, korporalai Julius ir Paul, 
susitiko Anglijoj.

Stampos ir Punktai

Antradienis, Baland. 18, 1944

Pasakykite ir Kitiems!
Pasakykite savo draugams 

ir draugėms šapoje, pasikvies- 
kit savo kaimynus ir šeimyną 
neturėti kito “deito” šio šeš
tadienio vakarą, balandžio 22- 
rą, kai tik Raudonojo Kry
žiaus naudai rengiamąjį balių 
Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyno.

Balių rengia Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 2 apskritys 
per brooklyniškes LLD kuopas, 
tad šis balius turėtų būti tur
tingas 
daugi, 
nariai 
kuopų, 
Reiškia 
svečiu.

publika ir smagus, ka- 
reikia tikėtis, jį parems 
ne vien tik

bet ir iš
, turėsime

Brooklyno 
apylinkių, 
ir tolimų

Iš MaspetJio
Kpl. Kaulinis Išvyko Tarnybon

Pasisvečiavęs virš savaitę 
laiko pas žmoną ir tėvelius, 
korporalas Džimis Kaulinis iš
vyko atgal tarnybon, kur nors 
į Kansas valstiją.

Laimingų jam pasekmių.
Ndr.

Kainų Administracija 
Šaukia Atsakomybėn 

Daug Firmų
Didžiajame New Yorke ir 

apylinkėje 46 firmos ir atski
ri asmenys pašaukti atsako
mybėn už ėmimą aukščiau Ri
binių kainų ir brukimą pirkė
jams nereikalingų prekių, kad 
galėtų gauti būtinai reikalin
gų. Taip vadinamasis “tie-in” 
pardavimas pasmerktas šmu- 
gelišku, kaip kad ir pardavi
mas virš lubinėmis kainomis.

Toks pardavimas, kaip atsi
buvo labai plačiai

praktikuojamas pradėjus trūk
ti sviesto, taipgi svogūnų ir 
kai kurių kitų prekių. Turėjai

Raudonos stampos (mėsai, mename, 
sviestui, sūriams) A8, baigiant 
su M8 geros neribotam laikui. 
Kožna verta 10 punktų ir grą
ža už jas išduodama ne stam-; prisipirkti glėbį kitokių daik-
pomis, bet “tokenais.” i tų, reikia ar nereikia, kad par-

Aliejai ir kiti riebalai i davėjas susimiltų tau duoti 
(apart sviesto), pradedant ba-i ketvirtį svaro sviesto. Tačiau 
landžio 16-ta, parduodami vi-'toks pardavimas dar aršiau 
sai be punktų. ! slėgdavo mažmenomis parda-

Mėlynos stampos (kenuo-; vinėtoją-krautuvininką. Pavie- 
tiems vaisiams ir daržovėms) nis pirkėjas, supykęs ant vie- 
A8 iki K8 geros dabar ir ne- no, nuėjai pas kitą. Gi maža- 
ribotam laikui. Jos taipgi yra j jam krautuvininkui ne taip 

lengva tas padaryti. Senąjį 
pamesi, naujas tau gal nepar
duos.

Kainų Administracija seniai 
atsišaukė į krautuvininkus iš- 

wholesalers” ad-

kožna po 10 punktų.
Cukraus stampos 30 ir 31 

geros neribotam laikui, štam
pą 40 gera iki kovo 1945 m.

Batų stampos 18-tos, pirmoj 
knygelėj, laikas baigsis šio duoti tokius 
mėnesio 30-tą. Orlaivinė stam-j nfinistracijai, bet bijodami jų 
pa 1 trečioj knygelėj gera ne
ribotam laikui. Taipgi neužil
go įeis galion dar viena orlai
vinė stampa.

keršto didžiuma krautuvinin
kų vis vien tylėjo. Dabar, ma
tomai, Kainų Adsministracija 
susirinko pakankamai faktų.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
1.

2.

Balanced Brand Vitamin—B-Complex tabletėlės viso kūno sveikumui, 
geram apetitui, ir naudinga tiems, kurie turi palinkimą j Chronišką 
Alkoholizmą. 250 tab. $2.30, dvi bonkos už $3.98, arba 1000 už $6.95. 
KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvarkumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.
Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsu
les tiems, kurie tankiai slogas pagauna 
žiemą arba vasarą. 100 Capsulių $1.50, 
dvi bonkos už $2.75.
Phospho B tabletėlės nervų sustiprini
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.

t
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.
V. II. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.
P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš 
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
kietėjimo, vienas doleris.
Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie 1 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo-

gff- 
už-

turi

10. Outwitting Illness knyga
nės serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.

11. Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
12. Raktas į Gyvenimą lietuvių kalboje knygelės su daugeliu įvairių pa

tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų neįsigyti tą knygelę. Kaina 1 
doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigu pirksi už $3.50 vitaminų, tai 
gausi veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto iki 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, netoli Grand st., BROOKLYN, 6, N. Y.

kuopos 
priima- 
baliuje 
trošk u- 
svarba.

Apie vaišes netenka ir klaus
ti. Jeigu vienos kurios 
baliuje esate vaišingai 
m i, tai grupės kuopų 
tikrai nebus alkio nei 
lio. Vienok ne tame
Svarbiausia tas, kad pelnas eis 
mūsų pačių vaikams ginkluoto
se jėgose suteikti pagalbą ir 
bent kiek parankamų. Tokiem 
tikslam mes esamo pasiryžę 
pašvęsti savo laiko ir lėšų bile 
kada, bile kur. Juo. linksmiau 
bus ta pareiga atlikti sau sma
giu būdu — ne aukomis, bet 
pasilinksminimu šauniame ba
liuje. Dėl to visi Laisvės skai
tytojai prašomi būti agitato
riais už to baliaus sėkmingu
mą.

MIRĖ
Joseph Yurkins (Jurkevi

čius), 39 m. amžiaus, gyveno 
678 Belmont Ave., Brookly
ne, mirė balandžio 16 d., Uni
ty ligoninėje. Laidotuvės įvyks 
balandžio 20 d. Kūnas pašar
votas namuose. Laidotuvių pa
reigomis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Prašo Padaryti Ablavą 
Ant Savo Knygyną

Popieros surinkimu suintere
suotos įstaigos atsišaukė į šei
mininkes, kad atlikdamos pa
vasarinį namų valymo darbą 
peržiūrėtų ir namų knygynus. 
Geras, svarbias ir įdomias kny
gas prašo dovanoti pasiuntimui 
kariams, o nebereikalingas ati
duoti popieros rinkliavai.

Miestavi švaros Departmen- 
to trekai kas trečiadienis su
renka ant šaligatvių išnešamą 
atlikusią popierą. Prašo ne
maišyti popierą su šiukšlėmis 
ir laikraštinę popierą surišti 
atskirai nuo žurnalų ir knygų.

Pagerbė Radio Mėgėjus 
Ir Išradėjus

švaros Departmento Mokyk
los patalpose ir prie jos, 22nd 
St. ir East River Drive, New 
Yorke, pereitą sekmadienį 
įvyko masinis mitingas ir de
monstracija pagerbti radio 
mėgėjus ir jų išradimus.

Radio mėgėjų būriai yra su
organizuoti teikti miestui susi
siekimą atsitikime, jeigu re
guliariai susisiekimai būtų su
naikinti dėl atakų iš oro ar ko
kios kitos tolygios nelaimės. Ir 
šiose ceremonijose 300 mėgė
jų pakartojo slaptybių išlaiky
mo pasižadėjimą - priesaiką. 
Vincent T. Kenney, majoro 
padėjėjas radio reikaluose, iš
davė pagarbos ženklus atsižy
mėjusiems.

Mitinge ir parodoje buvo vi
sokių radio setų, subudavotų 
per radio mėgėjus. Vienu iš 
tinkamiausių praktiškam var
tojimui ir lengvai kilnojamų 
buvo Frederick Long’o iš 
Douglaston, Queens, padirbtas 
setas, sveriąs mažiau keturių 
svarų, operuojamas motorcyk- 
lio batarėjos ir turįs pajėgą 
susisiekti per 15 mylių.

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui

VALGYKITE MEDŲ
Medaus galite gauti Laisves 

įstaigoje
3 svarai už $1.20
5 svarai už $2.00

Bitininko Končiaus Medus 
$1.00 už Kvortą

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

Frank Ramoška Gražiai 
Išleistas į Paskutinį 

Pasilsį
Ilgametis Brooklyno gyven

tojas Frank Ramoška, pereitą 
šeštadienį, balandžio 15-tą, ta
po išlydėtas iš graboriaus Bie
liausko šermeninės, Brooklyno, 
į gražias Alyvų kalnelio kapi
nes, kur jau arti ketveri me
tai ilsėjosi jo žmona Anna.

Prano šermenys buvo skait
lingai lankomos visomis die
nomis, taip ir išleistuvių dieną 
ankštai prisipildė koplytėlė ir 
jos prieškambariai jo draugais 
kriaučiais, kaimynais, Laisvės 
skaitytojais ir kitais jo idėji
niais ir asmeniniais draugais, 
nors oras palydėjimui pasitai
kė labai nepalankus, visą laiką 
lijo, o protarpiais stačiai pylė 
ir šaltas didelis vejas kalto ka
lė lašus į paskutinę drabužio 
siūlę.

Del tų žiaurių oro sąlygų 
padaryta ir maža pakaita iš
leistuvių 
skelbtas 
kalbėjo 
pines.
kad Frank Ramoška buvo vie-1 
nu iš tų darbininkų, kuris my
lėjo laisvę, patsai gyveno lais
vai ir pagal savo išgalę rėmė 
tą judėjimą, kuris kovoja už 
laisvę visiems žmonėms, kuris 
kovojo neleisti fašizmui užkur
ti šį pasaulinį karą ir dabar 
kovoja už greitesnę pergalę 
ant fašizmo ir už geresnį pa
saulį. Kiekvieno darbininko, 
kiekvieno norinčio gyventi vor- 
tmgo žmogaus gyvenimu as
mens yra pareiga būti organi-

kuri pagirtinai išlaikė draugės 
pareigas dingus vilčiai bendro 
gyvenimo. Pastaraisiais pora 
su virš mėnesių ligonio prie
žiūroje jai pagelbėjo jo duktė 
May, parvykusi iš pietinių 
valstijų vėl gyventi Brooklyno.

Jos buvo prie jo lovos ir pas
kutinę jo gyvenimo valandą.

Velionio sūnus Antanas ir 
žentas Ernest negalėjo būti 
laidotuvėse, nes jiedu šiuo tar
pu randasi kariškoj tarnyboj 
užjūriuose. D-e.

e i gojo — R. Mizara, 
kalbėsiant prie kapo, 
pirm išlydėjimo į ka- 
Kalbėtojas pabrėžė,

česnienės sūnus ir 
gerai žinomų lietuvių. 
Ramoška buvo vargo 
žmogus. Nuo 12 metų 

netekęs motinos ir 
tėvo, kuris

z u otų, remti tas jėgas, kurios 
veikia už pergalę ant fašizmo, 
sakė kalbėtojas.

Draugą Ramošką palydėjom 
keliolikoj ankštai prisipildžiu
sių automobilių, kas irgi ne
paprastai gerai mašinų ir ga- 
zolinos trūkumo taikais. Pali
kom apdėtą skaitlingais gėlių 
vainikais nuo jo šapos darbi
ninkų, šeimos ir kitų draugų. 
Palaidotas pirmajame gra
žiausiame kalnelyje prieš pat 
didžiuosius kapinių vartus, 
kur randasi Marčiukas, Talan- 
dzevičienė, 
eilė kitų

Frank 
ir darbo 
amžiaus
beveik nepažinęs 
dar pirm motinos mirties buvo 
iškeliavęs Amerikon. Tad dar 
vaikiščių pateko tarp svetimų, 
dirbo pas siuvėjus gizeliu ir 
pramokęs, jaunu vaikinėliu 
būdamas, 1913 metais pribuvo 
Brooklynan ir čia išgyveno 
visą laiką, dirbdamas pas 
kriaučius. Visa laika buvo 
Amalgameitų Unijos nariu ir 
rėmėju pažangiojo sparno, 
taipgi įvertino ir rėmė visą pa
žangų judėjimą. Skaitė dien
raštį Laisvę. Buvo laisvų pa
žiūrų, taip gyveno ir nujaus
damas mirsiąs prašė dukters 
May ir draugės S. Petkienės 
prižiūrėti, kad jis laisvai galė
tų numirti ir taip būti palai
dotu. Jo pageidavimas tapo iš
pildytas.

Mirė dar ne senas, tik 50 
metų amžiaus, nuo vidurių vė
žio. šiokių tokių nesveikatų jis 
jausdavo begiu pastarųjų po
ros metų, bet nekreipė į jas 
daug domės, o kada liga stip
riai suspaudė, jau buvo per vė
lu. Visuotino ligonio padėtyje 
jis jau buvo per pastaruosius 
arti metus laiko. Daugiausia 
ilsėjosi namie. Jį prižiūrėjo jo 
draugė S. Petkienė, su. kuria 
prieš pat susirgimą velionis 
buvo pradėjęs draugauti ir

R

Kuri pasirinktumėt ? O šiai mergelei, Ritai Hayworth, 
ir tenka ši role Columbia’s spalvotoje filmoje “Cover 
Girl,” dabar rodomoje Radio City Music Hall, 6th Ave. 
ir 50th St., New Yorke. Iš vienos pusės prie jos meilina
si Lee Bowman, iš kitos Gene Kelley.

jį/ĮR Jį

Brooklyno amatinėse moky
klose paruošta karo fabrikams 
102,000 darbininkų.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija Sapoj
Tclef.: GR. 7-7553

( 2539DETROITE- ‘ ---

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
t

221 So. 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta.

Woodward Avenue 
• ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

*1*
[ LIETUVIŠKAS

I TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINK) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

SHOP
Savininkas

Kalnios

Avenue

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

—orri j—iufi u ...... ................. ■ ■ imi..................... i ■■ ...............m i > i i n . ...in.... i u — n — ii — u—■ i,i ....hiibiĮ

ILITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Avė.$0000

BROOKLYN

<a

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

TAIPGI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LEVANDAUSKAS

Graborius-Undertaker

(Įsist. 28 m.)

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

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*7) O STANLEY MISIŪNAS

/ '' . 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

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
(šbalsamuoja 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

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

.    ■ ■■■</ »*»Į ■■■ n n III 11 1—

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDEKALIS IŠTYRIMAS $2.

GODOESS 
of TO*B

DOU-T 
NIADISON
21

$4950 U950
e *3750 Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai -Ar Mokyklos Baigimo k 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612




