
WM

■ ,- . 'ž'/k/’ff -; .<4.'. ■■<■-.’.:■.'-••»•’a • . ■' ' ' . ■' . •’■ ■ ■ '•■•' ■ ",ics« ‘:

' » -v ■ ., :■ ■ ■ '■ ■■ ■? . ••! *•..•• ■ •■■

JAU BAIGIA ATVADUOTI KRYMĄ
DU H&Jte,..

KRISLAI
Pas Kuriuos Daugiau 

Religijos?
Apie Tą Pati Lemoną.
Kodėl Jiems Bus Pilnai

Atpilta ?
Visi Jie Turėtų Eiti Velniop.
Sukta Logika.

Rašo A. BIMBA

Dar vienas yra prietaras 
prieš juodveidžius. Jie esą bai
siai religiški. Betgi ne tiesa.

Taip teigia Arthur Huff 
Fauset savo knygoje “Black 
Gods of the Metropolis.“ Jis 
sako, kad religiškumas tarpe 
negrų ir baltveidžių beveik 
toks pat.

Pavyzdžiui, sako Fauset, 
paėmus juodveides moteris, 73 
nuošimčiai jų lanko bažnyčią, 
tuo tarpu baltveidžių moterų 
62 nuoš. lanko bažnyčią. Bet 
tuo tarpu juodveidžių vyrų 
bažnyčią lanko 46 nuoš. betl 
baltveidžių — 49 nuoš.

Vadinasi, juodveides mote
rys religiškesnės už baltveides 
moteris, bet baltveidžiai vyrai 
religiškesni už juodveidžius 
vyrus.

Kokį reikalą SLA nariai tu
ri su Hitleriui parsidavusiu 
Kravčenko? Ogi jokio.

Bet SLA organo Tėvynės re
daktorius Bajoras apie šitą le
moną padarė milžinišką žinią 
ir dviejų špaltų antgalviu už
dėjo ant pirmo puslapio. (Tė
vynė, bal. 14 d.).

SLA reikalai apleisti ir nu
stumti į šalį. Bajorui daug 
svarbiau, ką niekšas loja prieš 
tą šalį, kuri taip puikiai šian
dien triuškina nacių karinę 
mašiną, negu Susivienijimo ge
rovė.

Tai kam Bajoras ištiesų tar
nauja ?

Darbo Žmonių
- Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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JAPONAI PRAKIŠ 
IR INDIJOJE IR 

BURMOJE
Amerikos Karo Sekretorius 
Nurodo Nuolatinius Didelius 

Japonų Nuostolius

Washington. — Per pas
kutinius tris mėnesius ame
rikiečiai ir australai tik 
Naujosios Guinejos - New 
Britain srityje ir Ramiaja
me Vandenyne (Pacifike) 
užmušė 26,000 japonų, skai
tant vien surastus jų lavo
nus. Bet kur kas daugiau 
buvo nukauta japonų, ale 
gyvieji pasiskubino palaido
ti juos, slėpdami savo nuo
stolius. Be to, didelis skai
čius japonų žuvo nuo bado 
ir apkrečiamųjų ligų.

Tatai pranešė Amerikos 
karo sekretorius Stimsonas, 
nurodydamas įvairius ame
rikiečių laimėjimus, kaip 
kad: atimta iš japonų di
džiuma stambios New Bri
tain salos, užkariauta tuzi
nai salų viduriniame Ra
miajame Vandenyne; sunai
kinta daugybė Japonijos 
laivų ir lėktuvų, ir vien Ho-Hitleriui, bus

papildytas'llandia stovykloj Naujojoj 
IGuinejoj dabar urmu su

kas pasiskubino pleškinta 288 jų lėktuvai, 
kriminalistus teisinti iri Burmos-Indijos Padėtis 

Ogi Chicagos kunigų Nepavojinga Talkininkams

Aną dieną šioje vietoje ra
šiau, kad Lietuvos kvislingams, 
parsidavėliams 
riestai. Jie turės
mokyti už visas 
kriminalystes.

Ar žinote, 
tuos

• ginti ?
Draugas (bal. 11). Baisus 
daiktas, girdi, “Lietuviams 
galvos risis.“ Kai Sovietai su
grįšiu, Lietuvoj kraujas plauk
siąs upeliais. Reikią skubintis 
ir gelbėti Kubiliūnus ir kitus 
parsidavėlius!

Betgi, nepaisant Draugo aša
rų, mano supratimu, Hitlerio 
agentams ir parsidavėliams 
bus pilnai atpilta už visas jų 
kriminalystes. Jeigu Draugui 
rūpėtų lietuvių tautos intere
sai, tai jis neteisintų tų parsi
davėlių ir lietuvių tautos nai
kintojų. Jis irgi jiems grūmo
tų.

Persergėt juos reikia, gru- 
mot jiems reikia. Gal vienas 
kitas pabijos ir liausis Ii ėję s 
nekaltą lietuvių tautos kraują.

Nors japonai perkirto 
anglų vieškelį tarp Imphal 
ir Kohimos miestų, rytftiėje 
Indijoje, ir atakuoja anglus 
ties tais miestais, bet ten 
japonai veikia daugiausiai 
prasiverždami iš raistų, ir 
jie dar nesusidūrė su di
džiomis talkininkų jėgomis 
Indijos lygumose, kur japo
nai tikrai bus sumušti, sa
ko sekr. Stimsonas.

Tuo tarpu Amerikos lėk
tuvai ir chinai ir amerikie
čiai pėstininkai kerta japo
nam užnugarėje šiaurinėje 
Burmoje, tolydžio žygiuo
dami pirmyn ir grūmodami 
tokiem svarbiem japonų 
centram, kaip Myitkyina.

3r000 Amerikos Lėktuvą Per Dieną 
Pleškino Vokietiją ir Vengriją

(FE

Talkininkų Spaudimas Švedi
jai ir Turkijai prieš Paramą 

Hitlerininkams
pa
su-

Anglija ir Amerika 
reikalavo, kad Švedija 
stabdytų siuntimą naciam 
reikalingų šruotų (ball bea
rings) lėktuvams ir automo
biliams. Kartu Amerika už
protestavo Turkijai, kad pi
lnai tebesiunčia Vokietijai 
daug chromo, karinio meta
lo.

20,000 Tonu Bombą 
Naciam per 6 Dienas

London, bal. 14. — Per 
šešias paskutines dienas- 
'naktis (iki penktadienio), 
■Amerikos ir Anglijos lakū
nai padarė 17,000 paskirų 
žygių prieš vokiečius. Tuo 
laiku jie numetė bent 20,- 
000 tonų bombų į nacių fa
brikus, geležinkelių centrus 
ir kitus karinius taikinius 
Vokietijoj, Austrijoje, Ven
grijoje, Jugoslavijoje, Fran
ci j oje ir kitur.

Per tas šešias dienas bu
vo nušauta ir pačiose sto
vyklose sunaikinta bent 555 
nacių lėktuvai, tai daugiau 
negu antra tiek, lyginti su 
anglų - amerikiečių nuosto
liais ore.

Tų šešių dienų ir naktų 
eigoje, kas valandą, viduti
niai skaičiuojant, 130 ang
lų * amerikiečių lėktuvai 
paleido po 150 tonų bombų 
į opiausius priešui centrus 
Vokietijoje ir jos užimtuose 
kraštuose Vakarų Europoj.

LENKAI BAIGĖ SOVIETŲ 
' OFICIERIŲ MOKYKLĄ

Amerikiečiai iš Oro Audringai 
Naikino Nacių Fabrikus

London, bal. 14. — Praei- tą, Augsburgą, Oberpfaffe- 
tą naktį lengvieji Anglijos 
bombanešiai atakavo Berly
ną ir visi atgal sugrįžo.

Penktadienio rytą Berly
no radijas pranešė, jog tal
kininkų lėktuvų būriai vėl 
skrenda bombarduot šiaur
vakarinę ir šiaurinę Vokie
tiją. — Tai būtų jau sep
tinta pagrečiui diena-naktis 
talkininkų didžiųjų oro žy
gių prieš Vokietiją.

ną ir Lechfeldo apskritį, 
šiaurinėje, vakarinėj ir pie
tinėje Vokietijoje; taip pat 
naikino nacių lėktuvų dir- 
byklas ir kitus pramonės 
centrus Gyor, Tokol ir Ves- 
ces, Vengrijoje. O dalis a- 
merikinių bombanesįių vėl 
sprogdino geležinkelių sto
tis ir kitus karinius taiki
nius Budapešte, Vengrijos 
sostinėje. Dar kiti Ameri
kos lakūnai smogė vokie
čiams Jugoslavijoj ir šiau
rinėj Italijoj.

Tuose žygiuose amerikie
čiai sunaikino iki 161-no na
cių lėktuvo, o savo nustojo

London, bal. 14. —Vakar 
bent 1,000 didžiųjų Ameri
kos bombanešių, lydimi po
ros tūkstančių lėktuvų ko
votojų, pleškino karinių 58-nių bombanešių ir leng- 
fabrikų miestus švainfur- vųjų lėktuvų.

SKANDINA BĖGANČIUS IŠ 
KRYMO HITLERININKUS

London, bal. 14. — Sovie
tų bombanešiai ir kariniai 
laivai Juodojoj Jūroj kietai 
blokaduoja vokiečius ir ru
munus, kad visai užkirst 
jiems kelią vandeniu ištrūk
ti iš Krymo pussalio į Ru
muniją. Sovietiniai karo lai- 
vukai ir lėktuvai nuskan
dino dar kelias dideles mo
torines vokiečių valtis, pa
ruoštas plukdymui 
ninku iš Krymo, 
valtin sutelpa 200 
vyrų.

hitleri- 
Tokion 

iki 300

Atimdami iš vokiečiu Sim
feropolį, raudonarmiečiai 
atgavo puikiausias lėktuvų 
aikštes toje apylinkėje ir 
visame Krymo pussalyje. 
Pakildami iš tų aikščių, so
vietiniai lakūnai juo pato
giau gali atakuot hitlerinin
kus, bėgančius atgal Kryme 
arba bandančius laivais pa
sprukti iš Krymo. Iš tų aik
ščių raudonieji lakūnai taip
gi parankiai gali bombar- 
duot Konstantą ir kitus ka
rinius Rumunijos miestus.

Kartotinai Bombarduo
ja Japonijos Kurilus

Japonai Atakuoja 
Imphalą, Indijoj

Hitlerio Policija Šaudo 
Bėgančius Nacius, Bet 

Negali Jų Sulaikyti

SOVIETAI ATĖMĖ 
TRIS SVARBIUS 
KRYMO MIESTUS

London, bal. 14. — Be- 
triuškinant Raudonajai Ar
mijai hitlerininkus Simfe
ropolyje, jie persigandę mė
tėsi galvatrūkčiais bėgti. 
Tuomet karine Hitlerio po
licija ome urmu šaudyti bė
gančius, bet vis tiek nesu
laikė pamišusio jų bėgimo.

Raud. Armija Suėmė Virš 
20,000 Naciy Kryme; At

vadavo 3 Ketvirtis Jo

Didžiuliai Fašistam 
Nuostoliai Kryme

London, bal. 14. — Sovie
tų kovūnai ketvirtadienį at
vadavo nuo nacių ir rumunų 
Simferopolį, Krymo pussa- 
lio sostinę; Feodosiją, uos
tamiestį pietiniai rytiniame 
Krymo šone, ir Jevpatori- 
ją, uosto miestą pietiniai 
vakariniame Krymo pussa- 
lio pajūryje. Be to, raudon
armiečiai per dieną atėmė 
ten iš hitlerininkų šešis 
miestus su geležinkelių sto
timis, tris apskričių mies- 

i tus ir 600 kaimų ir mieste- 
i bų.

Simferopolis, pagal nau
jesnius skaitmenis, turėjo

Kai Draugas smerkia ir kei
kia mane už grūmojimą hitle
rininkams, kodėl jis pamiršta 
Hullo, Edeno ir Molotovo pa
reiškimą, padarytą pereitą 
spalių mėnesį Maskvoje? Ar 
Draugas nesutinka su tuo pa
reiškimu? Jeigu nesutinka, tai 
kodėl j (A nepasmerkia? Kodėl 
iki šiol tylėjo?

O šitie trys vyrai, vardu 
Amerikos, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos, pasakė:

“. . .jie (kriminalistai) bus 
sugrąžinti į savo kriminalysčią 
vietas ir ten teisiami tą žmo
nių, prieš kuriuos tos krimi
nalystes buvo jų papildytos. 
Lai saugojasi tie, kurie iki šiol 
nėra savo rankų sutepę nekal
tu krauju, kad jie nepatektų 
j kaltininkų piles, nes kuo tik
riausiai šios trys suvienytos 
valstybės suras juos visuose 
pasaulio kampuose ir sugrą- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Emigracinė Graikijos Valdžia 
Kalina Savo Karius ir

Graikų Patrijotus
Kairo, Eigiptas. — Pagal 

įsakymus Graikijos emigra
cinės valdžios su premjeru 
Tsuderu pryšakyje, tūks
tantis graikų kareivių Pa
lestinoj ir Tripoly j tapo su
varyti į koncentracijos sto
vyklas už tai, kad jie kal
bėjo, jog po karo turi būti 
įsteigta demokratinė, Grai
kijos žmonių, valdžia. Tsu- 
dero vyriausybė areštuoja 
ir kitus patrijotus, kurie tik 
pritaria Politiniam Graikų 
Komitetui Tautai Laisvin
ti.

Naciam Kryme susisiekti 
nelieka jau nei vieno gele
žinkelio.

Maskva. — Prieš Vely
kas visa eilė lenkų užbaigė 
specialę oficierių mokyklą, 
suorganizuotą Raudonosios 
Armijos. Tarp lenkų naujų 
oficierių yra ir Leonas Mu- 
raško, kuris kovėsi prieš 
vokiečius, kuomet pastarie
ji atakavo Varšavą 1939 m. 
gruodyje.

Vienas Raudonosios Ar
mijos generolas, dalyvauda
mas oficierių diplomų dali
nime tiem lenkam, pasakė 
kalbą, girdamas lenkų ka
rių smarkumą, pasiryžimą 
ir ištvermę sunkiose aplin
kybėse.

Lenkų generolas majoras 
Poltožyckis, primindamas 
savo tautiečiams garbę 
drauge su Raudonąja Ar
mija maršuot prieš vokie
čius, pareiškė, jog pirm "‘ki
tų velykų “mes veikiausiai 
iškilmingai minėsime Len
kijos atvadavimą nuo vo
kiečių/’

Sovietai artinasi prie Se
vastopolio, Kryme.

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų bombanešiai 
jau trečią dieną paeiliui 
bombardavo Paramuširu, 
šimušu, Matsuwa ir šaši- 
kotaną, japonų salas-tvirtu
mas Kurilų salyne, 1,000 
mylių ar kiek daugiau nuo 
Japonijos sostinės Tokio. 
Visi Amerikos lėktuvai su
grįžo be jokių nuostolių.

AMERIKOS LAKŪNŲ TŪZAI, 
BONG IR NOBILE

Australija.—Fronte prieš 
japonus, amerikietis oro 
kapitonas Richard I. Bong 
nušovė jau 27 priešų lėktu
vus. Taigi jau viršijo pra
eito karo amerikietį lakūnų 
tūzą E’d. Rickenbackerį, ku
ris tada nukirto 26 vokie
čių lėktuvus. Dabartinis o- 
ro tūzas Bong yra 23 me
tų amžiaus, farmerių sūnus 
iš Wisconsin© valstijos.

Europos fronte šiame ka
rė geriausiai iki šiol pasi
žymėjo kap. Don S. Gentile, 
nušaudamas 23 hitlerininkų 
lėktuvus ir sunaikindamas

New Delhi, Indija, bal. 14. 
— Japonų kariuomenė iš 
raistų jau visomis pusėmis 
puolanti anglus Imphal mie
ste, rytinėje Indijoje, kaip 
praneša United Press. Ja
ponai perkirto plentą tarp 
Imphalo ir karinės anglų 
bazės Kohimos. Jie veržia
si linkui Assam-Bengal ge
ležinkelio.

Bet anglai smarkiai at
mušė japonus prie Tamu- 
Palei vieškelio linkui Im
phalo, padarydami priešam 
žiaurių nuostolių.

Amerikiečiai ir chinai te- 
bežygiuoja pirmyn prieš 
japonus Mogaung klonyje, 
šiauriniai - vidurinėje Bur- 
moje.

JUGOS. PARTIZANAI 
ATGRIEBĖ MIESTĄ

London.— Jugoslavų par
tizanai atkariavo nuo vo
kiečių Kazin miestą, vieške
lių mazgą tarp Zagrebo ir 
Sibeniko.________________
ant žemės septynis. Bet tū
zo titului skaitoma tiktai o- 
re sunaikinti priešo lėktu
vai. < ,

,W; ;..X AL '

London, bal. 14. — Štur
mu užimdami Simferopolį, 
Krymo sostinę raudonar-/"‘g H j nau.
mieciai pagrobė didehus, skaitmenis, turėjo
daugius karo reikmenų o j Kvventoiu pirm ka- 
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ro. Jis. Feodosiją ir Jevpa- 
tori ja buvo paversti drūto
mis nacių tvirtovėmis. Hit
lerininkų komanda buvo į- 
sakius ypač Simferopolį 
žūt-būt atlaikyti. Bet gene
rolo Tolbuchino komanduo
jami raudonarmiečiai, per 
dieną atžygiavę 32 mylias, 
taip galingai smogė vokie
čiams Simferopolyje, kad 
jis tuojaus tapo šturmu už
imtas.

Sovietai greičiau kaip per 
savaitę atvadavo tris ket
virtadalius Krymo pussalio, 
turinčio 10,000 ketvirtainių 
mylių plotą; ir tik iki pra
eito trečiadienio paėmė ne
laisvėn 20,000 vokiečių ir 
rumunų kareivių ir oficie
rių.

Po Simferopolio atvadavi
mo, raudonarmiečiai per ke
lias valandas nuvijo bėgan
čius sumišime priešus dar 
10 mylių atgal ir užėmė 
punktus už 25 mylių nuo 
Sevastopolio, Krymo did
miesčio ir puikiojo karinio 
uosto.

Atimdami Jevpatoriją, 
Sovietų kariai atkirto hitle
rininkus dideliame vakari
niame Krymo kampe. Gene- - 
rolo Jeremenko armijai iš 
rytinės Krymo dalies telie
ka tiktai 13 mylių susisiek
ti su Tolbuchino armija ir 
taip atkirsti nacius ir ru-’ 
munus kitame kampe, ties 
pietiniai vakariniu Azovo 
Jūros krantu.

tarp jų ir 10 traukinių, ku- | 
rie buvo pilni prikrauti gin
klų, amunicijos ir kitų įren
gimų. Vien mūšyje dėl Jev- 
patorijos uosto liko nukau
ta apie 2,000 hitlerininkų ir 
pagrobta 70 jų kanuolių, 69 
minosvaidžiai, 200 kulko
svaidžių, virš 400 trokų ir 
automobilių ir keli visokių 
karinių reikmenų sandėliai.

Kautynėse Feodosijos sri
tyje sovietiniai kariai pa
grobė 20 nacių tankų, 220 
kanuolių ir minosvaidžių, 
370 kulkosvaidžių, 3,000 
arklių ir didelius sandėlius 
ginklų, amunicijos ir mais
to.

Čia, kaip ir Jevpatorijos 
apylinkėje, daugelis vokie
čių ir rumunų sudėjo gink
lus ir pasidavė nelaisvėn.

ŠVEICARAI NUŠOVĖ AME
RIKOS BOMBANEŠĮ

Berne, Šveic. — Bebom- 
barduojant Amerikos lakū
nams karinius taikinius pie
tinėje Vokietijoje, 13 jų 
bombanešių per klaidą ėmė 
skraidyti virš Šveicarijos. 
Pakilę šveicarų lėktuvai į- 
sakė jiems nusileisti že
myn ir nurodė aikštes Švei
carijoj. Nes kariaujančio 
krašto lėktuvams nevalia 
skraidyti virš bepusiškos 
šalies, Šveicarijos.

12 Amerikos lėktuvų tad 
ir nusileido Šveicarijon, bet 
vienas neklausė įsakymo; 
todėl šveicarų lėktuvas nu
šovė jį žemyn. Menama, kad 
bent dalis jo lakūnų išliko 
gyvi.

* 1

i

kan-
Sovietai bal. 12 d. -sudau

žė 35 vokiečių tankus ir nu
šovė 38 jų lėktuvus.

GEN. MACARTHUR SU
TINKĄS SU ROOSEVEL-

TO KRITIKAIS
Washington.— Gen. Mac- 

Arthur sutinka su preziden
to Roosevelto valdžios kri
tikais, kaip rodo jo laiškai 
republikonams, norintiems 
pastatyt MacArthurą 
didatu į prezidentus.

ATĖMĖ Iš NACIŲ OVI- 
DIOPOLĮ

Raudonoji Armija atėmė 
iš nacių Ovidiopolį, Juodo
sios Jūros šakos uostą, ir 
taip žymia dalim perkirto 
vokiečiam ištrūkimą laivais 
per tą vandenį, į pietų va
karus nuo Odessos.



f

Antras Puslapis Laisvė-—Liberty, Lithuanian Daily šeštadienis, Baland. 15, 1944

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-8878 
President Jos. Weiss

Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.50
United States, six months ..................  $3.50
Brooklyn, N. per year .................... $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ..............  $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Canada and Brazil, per year ...J..........  $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Komunistų Partijos Vadas Krito
Mūšyj.

Daily Worker paskelbė, kad karys 
Henry G. Forbes, š. m. vasario 16 d. kri
tęs mūšyj Anzio fronte (Italijoje), yra 
buvęs ne tik Komunistų Partijos narys, 
bet vienas josios vadų, josios veikėjų.

Henry G. Forbes yra buvęs Komunis
tų Partijos distrikto organizatoriumi va
karinėje Pennsylvanijos valstijos dalyj, 
taipgi vėliau vienu New Yorko valstijos 
komunistų vadų. Jis paliko žmona, Mae, 
kuri eina pareigas švietimo direktoriaus 
rytinėje Pennšylvanijos valstijos dalyj. 
taipgi sūnelį (kurio žuvusysis nematė), 
gimusį tuojau po to, kai karys Forbes 
buvo išgabentas į užsienį.

Nedidelė Amerikos Komunistų Parti
ja, taigi, neteko žymaus žmogaus, vei
kėjo, daug žadėjusio. Šimtai šitos Par
tijos narių yra kritę Ispanijos plotuose, 
bekovodami lojalistų pusėje prieš fašis
tus. Tūkstančiai šitos partijos narių šiuo 
tarpu yra Jungtinių Valstijų kariuome
nėje, išsklaidyti po platųjį pasaulį. Kai 
kurie komunistai (pav. seržantas 
Thompson) jau yra užsitarnavę garbės 
ženklus už drąsius ir sumanius žygius 
mūšiuose.

Tačiau iš užmuštųjų mūšiuose Henry 
G. Forbes yra pirmutinis žymus komu
nistų veikėjas.

New Yorko Komunistų Partijos va
dovybė (valstijinis komitetas) išleido pa
reiškimą dėl Forbes’o mirties, raginda
mas visus narius daugiau darbuotis par
tijos stiprinimui, uoliau remti karines 
krašto pastangas ir daugiau kovoti prieš 
fašizmą, nes tik tokiais žygiais žuvusis 
kovotojas dėl laisvės bus tinkamai pa
gerbtas.

Neatsargios Žinios iš Londono
Mūsų skaitytojai daug kartų buvo per

spėti, kad Londono “žinios” dažnai ne- 
atatinka tiesai. Kada Hitlerio armijos 
veržėsi pirmyn Sovietų Sąjungoj, tai tūli 
korespondentai tik skelbė paniką, skai
tydami valandas, kada Hitleris užims 
Maskvą.

Kada Raudonoji Armija muša priešą 
ir eina pirmyn, tai Londone dažnai mie
stus daug greičiau “ima”, negu juos pa
siekia Raudonoji Armija. Taip buvo 
“paimta” Vitebskas ir Raudonoji Armi
ja “įsiveržė į Vengriją.”

Neveltui Jungt. Valstijų sekretorius 
Mr. Hull, kaip rašė iš Washingtono Mr. 
B. D. Hulen, kovo 28 dieną, spaudos kon
ferencijoj pareiškė, kad iš “Londono 
perdaug varva žinios”, ir Tarpe kitko jis 
suminėjo faktus:

(1) Spalių mėnesį, 1943 metais, iš Lon
dono pergreitai pasauliui buvo paskelb
ta apie Mr. Hull atskridimą į Londoną

4jo kelionėje į Maskvą.
(2) Spalių mėn., 1943 metais, Londo

nas pergreitai atidengė pasauliui apie 
Italijos paskelbimą karo Vokietijai, kas 
pakenkė pačiam dalykui.

(3) Taip pat spalių mėnesį Londonas 
paskelbė apie Sovietų Sąjungos ir Jungt. 
Valstijų pasirašymą Lend-Lease proto
kolo, pirm negu jis buvo pasirašytas.

(4) Lapkričio mėn., 1943 m., anglų 
žinių agentūra Reuters, iš Lisabono, 
pregreitai paskelbė apie Kairo konferen-

I ciją’Buvo ir kitų panašių atsitikimų. Prisi- 
bijoma, kad einant prie antro fronto ati
darymo, gali vėl perdaug “varvėti” ži
nios iš Londono, ypatingai, kad kores
pondentai dažnai ten, pasiklausę nacių 
provokacinių radijo pranešimų, daro 
skelbimus.

Gal bus ne pro šalį priminti, kad kovo 
28 d., United Press žinia iš Londono 
skambėjo: “Jau tik penkios minutes nuo

Raudonosios Armijos Smiglys
Pažvelgus į žemlapį, kuris rodo, kaip 

Raudonoji Armija apvalo Sovietų Sąjun
gos žemę nuo įsiveržėlių, matysime, kad 
tam tikra dalis fronto yra priešakyj kitų 
fronto punktų. Dabar tas įsidavimas — 
smiglys yra atsirėmęs į Čechoslovakijos 
respubliką Karpatų kalnuose.

Tas Raudonosios Armijos smiglys, 
kaip laivo nosis, jau veik metai laiko ske
lia Hitlerio frontą, o paskui eina ir kitos 
armijos.

1943 metais, pavasarį frontas apsisto
jo Charkovo, Belgorodo, Kursko ir Orio
lo srity j. Raudonosios Armijos smiglys 
buvo Kurskas. Prieš tą įsidavimą, liepos 
5 d., 1943 metais, Hitleris ir išvystė ge
neral! ofensyvą, kuris baigėsi jam kata
strofa.

Po to, kai į septynias dienas Raudo
noji Armija sutriuškino priešo ofensyvą, 
tai ji pati perėjo į užpuolimą ir tas smig
lys skėlė ir skėlė Hitlerio frontą pusiau. 
Per kelis mėnesius smiglyj, priešakyje 
maršavo Raudonoji Armija vadovystėje 
generolo K. Rokossovskio, iš dešinės ir 
kairės žygiavo kitos armijos kiek iš pas- 
kiaus, apsaugodamos Rokossovskio armi
ją iš abiejų pusių.

Kada Raudonosios Armijos ašmenys 
(smiglys) pasiekė Kijevą, tai Rokossov- 

• skio jėgos pasisuko į šiaurę, o priešaky n 
atsistojo Pirmas Ukrainos Frontas, va
dovystėj generolo Vatutino. Ir dabar to 
fronto armijos, kaip kokis kaltas, skelia 
hitlerininkų frontą, tik komandieriaus 
vietą užėmė maršalas Gregoryj Žukov, 
nes gen. Vatutinas susirgo.

Todėl ir nėra nuostabu, jeigu kai 
kada to fronto Raudonosios Armijos turi 
vesti ir apsigynimo mūšius, nes vokiečiai 
sukaupia jėgas ir meta jas prieš tas aš
menis, kad užplakus ir atbukinus. Taip 
buvo prie Poltavos, Žitomiro ir dabar yra 
Lvovo krypty j.

Bet niekur hitlerininkams nepavyko jų 
kontr-atakos, jie tik netekdavo daugiau 
jėgų, tuo pačiu kartu pasivarydavo iš 
abiejų pusių kiti Raudonosios Armijos 
frontai ir smiglys vėl smigdavo giliau į 
nacių liniją.

Tūli numato, kad tokioj formoj Rau
donoji Armija žygiuos net iki Berlyno. 
Pulk. Kurnakovas mano, kad maršalo 
Žukovo armijos, vietoj žygiuoti prieša
kyj, tai pasiliks laiptu iš šono, apsaugos 
maršalo Konevo jėgas, kurios pavirs į 
fronto ašmenis, pervers Karpatų kalnus, 
įsiverš į Vengriją ir pasieks maršalo Ti
to armiją Jugoslavijoj. Šioj kryptyj, nuo 
maršalo Konevo jėgų iki maršalo Tito 
jėgų yra 300 amerikoniškų mylių tar
pas.

Atrodo, yra ir kita kryptis; atrodo, 
kad maršalo Žukovo jėgos apsaugos nau
jas jėgas, kurios žygiuos ant Brest-Li- 
tovsko, Belostoko ir linkui Karaliau
čiaus, kad apsupti visas Hitlerio jėgas 
Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj. Užtenka 
šioj kryptyj Raudonajai Armijai pasiva
ryti 100 mylių pirmyn, užimti Belostoko 
miestą, kad nupjauti tris, pačias svar
biausias gelžkelių linijas, kurios aprūpi
na Hitlerio Pabaltijo frontą.

Žinoma, Raudonoji Armija kirs prie
šui smūgį ten, kur yra reikalingiausia, 
kur bus sukauptos ne vien karinės jėgos, 
bet kur reikalaus ir politiniai išrokavi- 
mai. Vieną mes žinome, kad ji padarė 
ką galėjo geriausio Jungtinių Tautų per
galei ir padarys ateityj.

Kongresmanas Jesse 
Wolcott (R. Mich.), žy
mus republikonas, kongre
sinio bankų ir pinigų ko
miteto narys, yra pasiruo
šęs duoti visokių pasiūly-
mų padarymui bejėgiu 
kainų kontrolės akto. 
(Federated Pictures).

žero’* ir toliau įrodinėjo, kad tik penkios 
minutės prieš dvyliktą valandą, kurioje 
bus atidarytas antras frontas.

Kuomi Pagrįsta Jungtinių Valstijų 
Užsienio Politika?

Balandžio 9 dieną Jung
tinių Valstijų valstybės se
kretorius Cordell Hull pa
sakė prakalbą temoje “A- 
merikos Jungtinių Valstijų 
Užsienio Politika.” ši jo 
prakalba yra skaitoma la
bai didelės svarbos. Gal pir
mu sykiu šis senas ir įgudęs 
Amerikos diplomatas taip 
atvirai ir plačiai nušvietė 
tos politikos svarbiausius 
dėsnius. Su šios prakalbos 
turiniu pravartu susipažint 
kiekvienam lietuviui. Todėl 
čionai tą turinį ir paduo
dame.

TRYS DIDŽIOSIOS ŠIO 
KARO PAMOKOS

Pirmiausia, kas svarbu, 
sako Hull, kad nuo pra
džios karo Europoje mes, 
tai yra, Jungtinės Valstijos 
ir kitos tautos, kurios eina 
išvien su mumis, labai žy
miai sustiprėjome. Antra, 
kad “mes šioje šalyje per 
šį laikotarpį perėjome nuo 
giliai įsišaknėjusios tenden
cijos linkui veikimo atski
rai, pavieniai, į tą suprati
mą ir įsitikinimą, kad tik
tai pagelba apvienytos vei
klos gali būti šiame pasau
lyje pasiekta tų rezultatų, 
kurie reikalingi laisvų žmo
nių gyvenimui.

“Trečia, mes perėjome 
nuo nepaisančio toleravimo 
piktųjų įstaigų prie įsitiki
nimo, kad laisvos valdžios 
negali sutilpti šiame pa
saulyje su naciškomis ir fa
šistinėmis valdžiomis...” To
dėl, aišku, tos naciškos ir 
fašistinės valdžios turi būti 
nušluotos nuo žemės pavir- 
šio.

Sekretorius Hull priminė, 
kad dar prieš 1940 metus 
mūsų šalis pradėjo ruoštis 
apsigynimui, tai yra, pra
dėjo ginkluotis. Mūsų tiks
las buvo ne tik patiems ap
siginti, bet padėti tiems, 
kurie kovoja prieš agreso
rius. Tai buvo didžiulės 
svarbos žygis mūsų užsienio 
politikoje. “Nuo to laiko 
mes ir mūsų talkininkai”, 
sako Hull, “pasiekėme to
kios jėgos, jog jokios abe
jonės nebelieka dėlei šio 
konflikto rezultatų. Tačiau 
tie rezultatai dar toli gra
žu nepasiekti. Prieš mus 
tebestovi daug desperatiškų 
laikotarpių, bet mes išvys- 
tėme tokią pajėgą, kokios 
mes siekėme ir dabar mes 
tiktai turime turėti valios 
ją pavartoti.”

MŪSŲ TIKSLAS — 
PILNA PERGALE

“Amerikos žmonės yra

mūsų santykius su taip va
dinamomis neutrališkomis 
šalimis. Mūsų vyriausybę 
toms šalims nuolat primin
davo, kad jų likimas' yra 
surištas su Jungtinių, Tautų 
laimėjimui Bet kadangi mes 
nebuvome pakankamai tviE 
ti, tai reikėjo daryti nusi
leidimų. ’ Mes dėjome pa
stangas kiek galima suma
žinti tų kraštų pagelbą for
moje komercijos fašistinei 
Ašiai. “Tas laikotarpis” sa
ko Hull, “baigiasi. Aišku, 

i kad mūsų ir mūsų talkinin- 
ikų galybė veda mus prie 
laimėjimo.” Tą dabar turi 
suprasti kiekviena neutra- 

iliška šalis. Mes tų kraštų 
idabar griežtai reikalaujam, 
“kad jie liautųsi teikę pa
gelbą mūsų priešui.”

arba vesti jos bet kokius 
reikalus, apart tų, kurie 
reikalingi militarinėms ope
racijoms prieš priešą.” Jis 
sako, civilinė Francūzijos 
valdžia turi būti pačių 
francūzų. Pastovios val
džios įsteigimas turi būti 
palikta patiems francū- 
zams.

“Mes sutinkame leisti 
Francūzijos Tautinio Išsi- 
liuosavimo Komitetui vado
vauti įsteigimui tiesotumo 
ir tvarkos po priežiūra tal
kininkų vyriausio koman
dieriaus. Komitetas yra da
vęs viešą užtikrinimą, kad 
jis nežada amžinai būti ga
lioje. Priešingai, jis yra da

vęs užtikrinimą, kad gali
mai arčiausiu laiku bus lei
sta Francūzijos žmonėms 
naudotis soverenine valia 
pagal Francūzijos konstitu
cinius procesus. Šis komi
tetas, žinoma, nėra Francū
zijos valdžia ir todėl mes 
negalime jo pripažinti už 
valdžią.”

“Mūsų centralinis ir vy
riausias tikslas yra”, sako 
jis, “padėti Francūzijos 
žmonėms, mūsų seniau
siom draugam, įsisteigti de
mokratinę, komfjetentišką 
ir francūzišką administra
ciją išlaisvintoj francūzų 
teritorijoje.”

(Daugiau bus)

DARBININKŲ SVEIKATA
KO MES SIEKIAME

EUROPOJE?
Naciai bus sumušti. Jie 

tai žino. Todėl jie stengiasi 
Eūropą sugriauti ir pasėti 
chaosą. Mūsų pareiga, sako 
Hull, įvesti ir palaikyti 
tvarką. Mes turime stengtis 
neleisti chaosui plėtotis po 
nacių okupuotus kraštus, 
kai tie kraštai bus išlais
vinti.

“Jeigu suirutė prasiplėš
tų po visą Europą”, sako 
Hull, “tai sunku ir beperdė- 
ti rimtumą katastrofos, ko
kia sektų. Tuo būdu mums, 
visam pasauliui ir toms ša
lims, kurios yra karo palies
tos, Jungtinių Tautų politi
kos greitasis tikslas turi 
būti pastovi Europa.

“Bet pastovumas ir tvar
ka nereiškia ir negali reik
šti reakciją. Tvarka turi 
būti tam, kad išvengus cha
oso. Bet tvarka turi būti 
pasiekta tuo keliu, kad da
vus pilną progą pasireikšti 
tiems vyrams ir moterims, 
kurie tiki į pirmynžangą, 
vyrams ir moterims, kurie 
padarys galą fašizmui ir vi
siems jojo darbams, ir su
kurs laisvo ir demokratinio 
gyvenimo įstaigas.”

Čionai ponas Hull storai 
pabrėžė, kad Europos žmo
nėms turi būti po karo duo
ta pasireikšti, kad jie gale-i 
tų įsteigti laisvas, demokra- i 
tines valdžias.

MŪSŲ ATSINEŠIMAS 
LINKUI FRANCŪZIJOS
Mūsų pirmas reikalas yra 

nugalėti ir išgrūsti priešą 
iš Francūzijos, ją išlaisvin
ti iš nacių vergijos. Tam 
reikalingas vyriausios karo 
komandos autoritetas.

“Bet”, pareiškė Hull, 
“mes neturime nei tikslo,

Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČ1US

AVITAMINOZAS A
Avitaminozas A (vitamin 

A deficiency), išsivysto dėl 
stokos riebaluose tirpsta- 
mojo vitamino A. To vita
mino daugiausia turi žuvies 
kepenų aliejai, bet kokios 
kepenys (jakuos), inkstai, 
sviestas, sūris, jūros žuvys, 
kiautvarlės, kiaušinio try
niai, geltonosios šaknys ir 
vaisiai — po truputį ir ža
lios daržovės: geltonosios 
saldžiosios bulvės, javiniai 
grūdai, morkvos, griežčiai, 
apelsinai, špinatas, štareliai 
(šparagai) kūdra (endive, 
escarole, chicory greens), 
kopūstai, begalviai kopūstai 
(kale), badramos (artišo- 
kai), žyduoliai kopūstai — 
kalifiorai...

To vitamino A stoka pra
deda apsireikšti daugiausia 
dengiamuose audiniuose 
(epithelia), kaip kad oda, 
giltinės plėvės, akių plėvės, 
vidurių ir lyties organų pa
mušalai.

Jeigu to vitamino A gau
ni visiškai mažai, per ilges
nį laiką, tai pradeda gesti 
ir visai genda akys. Akių 
plėvės iš pradžių lyg būtų 
persausos. Paskiau jos kito
niškai parausta, patinsta, 
pažliūra (xerophthalmia). 
Ašarinės liaukos susitrau- i 
kia ir ašarų menkai tega- i 
mina. Obuolinės ir vokines 
akių plėvės pasidaro sugru-

I pigmento, ir todėl žmogus 
nieko nemato patamsy.

Oda atrodo pašiurusi, 
■šiurkšti ir sausa, kaip šikš- 
i na, nuberta sausais pučke- 
liais, apie plaukų ir gyva- 

i plaukių šakneles, apie rie- 
| balinių liaukučių latakėlius. 
jTokis odos pašiurimas daž- 
įniau esti jaunam, 16-30 me
tų amžiaus; rečiau vaikui 

(arba kūdikiui. Kurių oda 
lesti pašiurusi, tai dažniau- 
Isia esti pažliurę ir akys.

Jeigu vitamino A gauni 
mažokai, tai požymiai tokio 
avitaminozo neesti tokie 
žymūs ir ryškūs. Akys jau
čiasi lyg sausokos ir sun
kiau pradeda darytis įžiū
rėt ką patamsiuky. Ištyrus 
akis su fotometru, galima 
nustatyt vitamino A trūku
mo laipsnis. Oda irgi esti 

(sausa, šiurkšti ir ima ant 
i jos atsirasti spuogeliukų.

Avitaminozai A, be to, 
i pasižymi dargi dengiamųjų 
plėvių trūkumais ir kitur. 
Kvėpavimo takai sunkiau 
atsilaiko prieš visokias slo- 
Igas, katarus, slunktus, nes 
plėvelės pasidaro plonučiu- 

įtės, kaip papirosinis popie
rius, ir per jas lengviau 
pereina bakterijos.

Dengiamosios plėvelės vi
daus organuose, skilvy, 
žarnose, taipgi šlapimo ir 
lyties organuose taipo pat 
pasidaro plonesnės ir opes-

bę (hyperkeratosis) ir pra
deda užimti net ir rageną 
(corneal softening, kerato
malacia). Regėjimas eina 
menkyn ir visai akys-pasi
daro žabalos. Da pirma to 
pasireiškia vištalakis (night 
blindness, nyctalopia): pa
matinės akių plėvės (reti
na, tinklelis) nepajėgia ga

nės. Centrinėj nervų siste
moj, liaukose ir organuose 
irgi esti pakitimų.

Ir visi šitokie avitamino
zo A požymiai laipsniškai 
eina geryn ir nyksta, be
vartojant gerą, pilną dietą, 
su visų vitaminų gausa—ir, 
daęįėčkui, imant didelėmis 
dozomis žuvies taukus ir

pasiryžę kartu su mūsų tal
kininkais eiti pirmyn prie 
nugalėjimo mūsų priešų ir 
sunaikinimo naciškų ir fa
šistinių sistemų, kurios su
bloškė mus į šį karą,” pa
reiškė Hull. .

“Jie, Amerikos žmonės, ( 
taipgi yra pasiryžę, po per
galės, kartu su mūsų talki
ninkais ir visomis kitomis 
tautomis, kurios trokšta 
taikos ir laisvės, įsteigti ir 
palaikyti pilnoje stiprybėje 
tas įstaigas, be kurių taika 
ir laisvė negali išsilaikyti.” 

• Hull nurodė, kad ir po ka
ro turėsime pastoviai koo
peruoti su kitomis tautomis 
palaikyme taikos ir apgyni
me žmonių laisvės. Mūsų 
stiprybė uždeda ant mūsų 
svarbias pareigas. Nuo jų 
mes nebegalime pabėgti.

MŪSŲ SANTYKIAI SU 
NEUTRALIŠKOMIS

ŠALIMIS
Mūsų valstybės sekreto

rius rimtai prisiminė apie j

nei noro Francuziją valdyti minti matomojo purpurinio vitamino A kapsules.

Pirmasis atvežtas Į Jungtines Valstijas paveikslas iš amerikiečių atakų ant Ber
lyno parodo naikinančias pasekmes, dėl kurių, sakoma, net nacių valdžia persi- 
kėlps į Breslaū. (Federated Pictures radiophoto iš Stockholm®).
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ILIIT IE R ir IŪ RA U M IENAS
J r

Literatūriniai Krislai
Šekspyras Sov i etų Sąj u n goję.
Karas Nenustelbia Litera tinio Darbo. 
Šekspyras Mažesniųjų Tautų Kalbose. 
Siūlo Anglams Perdirbt Abėcėlę.
G. B. Shaw Kritikuoja, Angį. Rašybą. 
Policijos Cenzūra Knygoms.
Saugoja 'Bostoniečių Moralybę.

Rašo J. B ARK U S.
Štai dar vienas parodymas, kaip uoliai 

Sovietų Sąjungoje skleidžiama pažintis 
su vertingaisiais pasaulines literatūros 
kūriniais.

Nors didžiausiosios visos šalies jėgos 
dabar dedamos išmušt iš savo žemės bai
sūnus įsiveržėlius, tačiau Šekspyro (Sha
kespeare) kūrybos studijavimas ir jo 
veikalų vertimas Sovietų Sąjungoje 
laikoma, taip sakant, karinės pirmeny
bės (“priority”) darbu.

* * *

Dar antraisiais karo metais padaryta 
nauji vertimai “T/omZcZo” ir “Romeo ir 
Julietės,” o pereitais metais žymusis po
etas Boris Pasternak labai puikiai išver
tė “Antonijų ir Kleopatrą.” Kitas po
etas, Samuel Maršak, labai tobulai rusų 
kalbon išvertė karališkojo juokdario 
dainas iš tragedijos “Karalius Lyras.”

Tuo pačiu karo laiku daug Šekspyro 
kūrinių Sovietų Sąjungoje tapo išversta 
į daugelio kitų ten gyvenančiųjų tautų 
kalbas. Taip va, išlaisvintajame Ukrai
nos didmiestyje Kijeve, Franko Teatre, 
šiais metais vaidins Šekspyro '“Dvyliktą
ją Naktį” kurią ukrainų kalbon ką tik 
išvertė poetas Stešenko.

Tadžikų tautos poetas Lachuti verčia 
tadžikų kalbon “Romeo ir Julietę.” Ču- 
vašų kalbon irgi jau karo laiku tapo iš
verstas “Otelio,” o “Dvyliktoji Naktis” 
išversta kirgizų kalbon. Totorių Akade
miškasis Teatras ruošiasi vaidinti “Ka
ralių Lyra.”

. * £

Sovietiniai Šekspyro kūrybos studijuo- 
tojai domingai seka britiškųjų ir ameri
koniškųjų šekspyrinių specijalistų dar
bus. Visasovietinėje Teatro Draugijoje 
esančioji Šekspyrinė Sekcija jau daug 
kartų svarstė anglų ir amerikiečių di
džiojo poeto studijuotojų darbus.

Pereitą rudenį Nottinghamo Univer
siteto profesorius de Salo Pinto Karališ
kajai Literatūros draugijai (Anglijoj) 
skaitė ’įdomų raštą apie Šekspyro vertę 
kovoje prieš fašizmą. Sovietiniai Šekspy
ro studijuotojai kaip bematant tuo raštu 
susidomėjo ir jis buvo plačiai diskusuo- 
jamas. (Šiuos davinius užėjau Sov. Są
jungos Ambasados leidžiamame Infor
macijų Biuletine.)

George Bernard *Shaw, žymusis An
glijos rašytojas-dramaturgas, neseniai 
parašė Londono Times’ui atvirą laišką, 
pagindamas vadinamąją pamatinės an
glų kalbos sistemą (Basic English) ir 
kritikuodamas dabar vartojamąją ang
liškąją abėcėlę. Jisai pasisakė esąs pasi
ryžęs visą savo turtą palikt (jeigu val
diškuosius mokesnius apmokėjus jo dar 
kiek nors liktų) įsteigimui naujos ang
liškos abėcėlės, kuri keturiasdešimt

dviem raidėmis atžymėtų visus anglų 
kalboj naudojamuosius garsus.* * *

G. B. Shaw pasisakė jau seniai rašąs 
savo išdirbtąja abėcėlė, idant taupyt ra
šymui reikalingąjį laiką. Jisai sakosi, 
mielai sutiktų tą savo išradimą padova- 
not visuotinam naudojimui, “jei tik bri
tų valdžia būtų tiek protinga, kiek aš,” 
anot jo žodžių.

Tame laiške Shaw, tarp kitko, rašo: 
“Angliškos abėcėlės mes neturime. Ang
liškoji kalba turi keturias dešimtis du 
garsus, kurie turi būt suslebizuojami, 
idant galima būtų toj kalboj rašyt bei 
suprantamai skaityti. Turint gi tik 26 
raides, mums tenka griebtis įvairiausių
jų kombinacijų ir mainikavimų.”

Jisai pastebi, jog slebizavimas (speli- 
nimas) kiekvieno žodžio reikalauja nuo 
dalies iki kelių sekundų laiko, o kiek tai 
laiko, girdi, susiseikvoja per visą Brita
niją ir Jungtines Valstijas.%. * *

“Tas faktas, kad Rusija, su savo tris
dešimt penkių raidžių abėcėlė, gali mano 
vardą parašyt dviem raidėmis, vietoj ke
turių, gali net padaryt mums negalimu 
daiktu lenktyniuot su Rusija ekonomi
niai,” ironiškai gnybteri didysis saty
rikas. “Aš jau bent keletą metų sutau
piau, rašydamas savo sumanytąja abėcė
lė, tačiau taip parašytieji mano raštai 
reikalauja ‘išvertimo,’ perrašymo, surin
kimo ir atspausdinimo finikijiečių (da
bartine gremėzdiška • angliška) ' kalba, 
taigi nei keno kito laikas nesusitaupo, 
tik mano.” /

Bostone veikia policinė knygoms cen
zūra. Pastaruoju laiku ten uždraustos 
pardavinėt jau dvi knygos, kurios kitur 
laisvai pardavinėjamos. Pirm keleto mė
nesių Bostono policijos komisijonierius 
T. F. Sullivan “davęs suprast,” jog jis 
“neužgiriąs” novelės “Strange Fruit,” 
kurios autorium yra Lillian Smith. — 
New Yorke ir kitur ta novelė buvo vie
na labiausiai’ perkamų knygų. — Kaip 
tik policijos viršininko nuomonė apie tą 
knygą pasiekė Bostono Knygininkų Są
jungos pirmininką R. Fullerį, šis tuoj 
kreipęsis į visus pardavinėtojus, patar
damas “išimt tą knygą iš apyvartos .. .”* * *

Dabar paaiškėjo, jog ten ir kita knyga be 
aiškios priežasties “išimta iš apyvartos.” 
Šiuo kartu tai žinomo autoriaus Elliot 
Paul’o kūrinys, “The Last Time 1 Saw 
Paris.” Šią knygą iš pardavėjų atėmė 
vadinamoji Boston Watch and Ward So
ciety, seniai ten gyvuojanti, pusiau slap
ta, mekeno neįgaliota miesto gyventojų 
moralybės dabotoja. Ši sauvališkųjų 
cenzorių šaika net ir priežasties nepa
skelbė, kodėl ta knyga esanti netinkama 
Bostono žmonėms skaityti.

Bostonas jau nuo seniai žinomas reak- 
cingumu literatūros platinimo srityje... 
Ir tikrai liūdna darosi, kai pamąstai, 
kiek tai žemame laipsnyje, matyt, ran
dasi Bostono gyventojų kultūringumas, 
jei dar ir dabar policijos valdininkai bei 
kokios fanatikų-ragangaudžių organiza
cijos gali komanduoti, ką žmonėms skai
tyti ir ko neskaityti.

Vertimai — Tarybines 
Literatūros Jungtis
Tarybų Sąjungos tautų draugystė 

ryškiai atsispindi tarybinėje literatūro
je. Tarybinė literatūra—tai 40-ties Ta
rybų Sąjungoje gyvenančių tautų litera
tūra. Kiekvienos į Tarybų Sąjungą įei
nančios tautos geriausieji rašytojai tuo 
pačiu yra geriausieji tarybinės literatū
ros kūrėjai. Kiekviena iš 40 tautų dau
giau ar mažiau domisi likusiųjų 39 tau
tų literatūra, seka jos žymiuosius laimė
jimus. Tiltas, kuriuo vienos kurios Ta
rybų Sąjungos tautos literatūra pasida
ro prieinama kitų tautų skaitytojams, 
dažniausiai būna vertimas į rusų kalbą. 
Kūrinys, išverstas, sakysim, iš gruzinų, 
kazachų, ukrainiečių, latvių, lietuvių ar 
kurios kitos kalbos į rusų kalbą, papras
tai, tampa žinomas ir prieinamas ir bie- 
lorusui, ir armėnui, ir estui, ir azerbai
džaniečiu! ir bet kurios kitos tautybės 
tarybiniam skaitytojui. Štai kodėl verti
mų klausimas Tarybų Sąjungoje yra 
toks svarbus. Tai vienas iš tarybinių 
tautų draugystės ir kultūrinio bendra
darbiavimo veiksnių.

Tam svarbiam vertimų klausimui ir 
buvo paskirta tarybinių rašytojų konfe
rencija (pasitarimas), kuri įvyko 1943 
m. liepos 15-17 d. Maskvoje. Pasitarimui 
pirmininkavo žymus ukrainiečių poetas 
akademikas Maksimas Rylskij, o jame 
dalyvavo daugelis žymių tarybinių ver
tėjų, rašytojų ir kritikų.

Per 25 metus vertimų srityje Tarybų 
Sąjungoje pasiekta milžiniškų rezultatų. 
Į rusų kalbą pirmą kartą buvo išversti 
didžiuliai liaudies epai, kaip “Džangar,” 
“Manas,” įžymiausieji tarybinių tautų 
klasikų veikalai. Tie vertimai neretai vi
sam kultūriniam pasauliui pirmą kartą 
atskleidė ligi tol nežinomas menines ver
tybes, ilgų amžių dulkėmis pridengtus 
grožio šedevrus. Atlikti geriausiųjų ta
rybinių poetų ir vertėjų, tie vertimai ne
paprastai sutvirtino Tarybų Sąjungos 
tautų kultūrinę draugystę.

Dabartinis karas, dar labiau sujungęs 
didvyriškų kovų ryšiais tarybines tau
tas, iškėlė visą eilę naujų problemų ir 
uždavinių vertimų srityje. Tiems uždavi
niams bei problemoms apsvarstyti ir bu
vo skirtas tris dienas trukęs tarybinių 
rašytojų pasitarimas Maskvoje. Iš tikrų
jų gi tas pasitarimas buvo tarybinių 
tautų literatūrų augimo ir plėtojimosi 
dabartinio karo metu apžvalga, vaizdžiai 
parodžiusi, kokių didelių laimėjimų yra 
pasiekta šioje srityje. Tarybinė literatū
ra dabartiniame kare yra virtusi galin
gu kovos ginklu, visų Tarybų Sąjungos 
tautų poetų ir rašytojų balsas garsiai 
skamba fronto ugnyje, padėdamas triuš
kinti žvėriškąjį hitlerizmą.

Pasitarime buvo padaryti specialūs 
pranešimai apie Kaukazo tautas, apie 
ukrainiečių, bielorusų, kazachų ir kitų 
(Tarybų Sąjungos tautų literatūrų plėto
jimąsi dabartinio karo metu ir apie ver
timus iš tų literatūrų į rusų kalbą. Kri
tiškai buvo įvertinta visa eilė išėjusių 
verstinių knygų ir poezijos rinkinių, nu
rodyti originalų ir vertimų trūkumai, 
pabrėžti pasiektieji laimėjimai.

LMS Laiškas į Organi
zacijas ir Draugus Detroit, Mich

Mitchell bomberis praskrenda pro šturmuojantį ugniakalnį Vezuvijų išsprogdin
ti nacius iš Cassino. Koncentruotas bombardavimas senojo Italijos miesto pagelbėjo 
talkininkų armijoms jin įeiti, bet iš ten galutinai iššluoti nacius kol kas dar nepavy
ko. (U.S. Signal Corps radiophoto per Federated Pictures).

K *V***Mfa/U Ū U -fe >

Pasitarime nemažas dėmesys buvo at
kreiptas ir į Pabaltijo tautų rašytojų kū
rinių vertimą į rusų kalbą. Apie jau iš
ėjusias verstines Pabaltijo tautų rašyto
jų knygas specialų pranešimą padarė ži
nomas vertėjas Zenkevičius. Apie proble
mas, susijusias su vertimais iš Pabaltijo 
tautų kalbų į rusų kalbą, pasitarime dar 
kalbėjo latvių rašytojas Janis Niedrė ir 
mūsų rašytojas Kostas Korsakas. Jie 
abu nurodė, kad Pabaltijo tautų rašyto
jams dabar yra atsiskleidusios nepapras
tos perspektyvos — jų kūriniai neretai 
dar iš rankraščių jau verčiami į rusų 
kalbą ir spausdinami didžiuliais tira
žais. Pabaltijo tautų rašytojų knygų 
vertimai leidžiami dešimtimis tūkstan
čių egzempliorių. Pabaltijo tautų poetų 
eilėraščius verčia geriausieji vertėjai. 
Kadangi Pabaltijo tautos dar neseniai

Pakalbėkime ir Susidomėkime Mūsų 
Meno-Kul tūros Reikalais.

Lietuvių Meno Sąjungos Centro Ko
mitetas nutarė pasitarti su broliškų or
ganizacijų veikėjais, kuopomis mūsų ju
dėjimo meno-kultūros reikalais. Todėl 
mes, LMS, siuntinėjame laiškus į kuo
pas, kliubus ir į kai kuriuos pavienius 
asmenis. Šis LMS laiškas yra mūsų me
no, dailės reikalu.

Mes žinome, kad mūsų visų, kaipo as
menų i}1 organizacijų, didžiausios pas
tangos yra sukauptos karo laimėjimui. 
Žinome, kad mūsų pastangos taip pat 
prisideda prie artėjančios tragiškos fa
šizmui pabaigos. Pasaulinio karo drama 
prieš nacizmą, pagaliaus, baigsis. Grįš 
mūsų kariai — jie vėl stos prie dainos, 
vaidybos ir kultūrinio darbo. Mūsų me
no judėjimas padidės, pagyvės. Taikos 
laikui reikia ruoštis jau dabar. Reikės 
daugiau tinkamų dainų, operečių, kome
dijų, dramų ir organizacinio darbo.

Bet meno, kultūros darbas eina ir tu
ri eiti, kad ir karo laiku. Pereitais me
tais (1943) LMS išleido arti desėtko 
įvairių veikalų, daugiau kaip tiek dainų, 
kurios plačiai dainuojamos mūsų chorų. 
Vienas tokių veikalų, kurį mums paruo
šė Dr. J. Kaškaitis (“Javai Žydi”), tin
ka dabar, tiks ir po karui, jau atiduotas 
spaudai. Reikės ir daugiau tokių ir kito
kių veikalų, ką mes aukščiau jau minė
jome. Tai toki mūsų meno, dailės reika
lai.

Lietuvių Meno Sąjunga rūpinasi tais 
mūsų meno reikalais, paruošimu tos me
džiagos, be kurios meno judėjimas nega
li apsieiti. Šiuo reikalu ir siuntinėjame 
laiškus. Laiškai patys pasako, ko mūsų 
meno judėjimui reikia.

Mes norime praplėsti ir sustiprinti 
LMS organizaciniai. Antra, norime pa
gerinti LMS medžiaginiai, kad ji galėtų 
daugiau duoti mūsų, menui, kultūrai— 
daugiau ir gerų meno leidinių išleisti.

Kaip pavieniai asmenys, kuopos ir or
ganizacijos gali šiuo atveju padėti? 
Kiekvienas asmuo, norintis paremti 
LMS organizaciniai ir materialiai, gali 
įstoti pavieniu nariu į Lietuvių Meno 
Sąjungą, užsimokėdamas $1.00 arba 
daugiau į metus. Kuopos, moterų kliubai 
ir kitos organizacijos taip pat gali tapti 
LMS nariais. Kuopoms, kliubams, mo
terų organizacijoms metinės duoklės, ku
rios nori gauti po kopiją LMS visų leidi
nių, yra $5.00 į metus. Įstojimo nėra.

Dar vienas būdas paramai mūsų me
no-kultūros darbo, tai aukos. Kaip žino
ma, Lietuvių Meno Sąjunga negali vers
tis iš biznio. Išleisti scenos veikalai, dai
nos, operetės niekuomet neatneša jų iš
leidimo lėšas. O veikalų ir dainų išleisti 
reikia. Pažangus lietuvių judėjimas yra 
ir turi būt kultūriškas — ateityje jis 
bus dar kultūriškesnis. Sovietų Sąjunga 
nebūtų taip galinga militariai, ji taip 
nestebintų pasaulį, jei ji nebūtų kultū
riška, meniška. Mūsų šalyje, Amerikoj, 
taip pat meno kūryba nesustojo. Tad ir 
mes, pažangūs lietuviai, kultūriškesni 
lietuviai, kuomet veikiame karo laimėji
mui, negalime pamiršti mūsų lietuviško 
meno. Mūsų veikėjai ir veikėjos turi šiuo 
reikalu susidomėti. Reikia apie jį pakal
bėti, padiskusuoti organizacijų susirin
kimuose.

Ypatingai, kuomet Dr. J. Kaškaičio 
paruoštas veikalas, “Javai Žydi,” jau 
atiduotas spaudai, yra gera proga kiek
vienam pavieniui LMS nariui šį veikalą 
gauti veltui. Kaip LMS vienetams, taip 
ir pavieniems nariams veikalas “Javai 
Žydi”, bus išsiuntinėtas, kaip tik išeis iš 
spaudoą.

LMS Centro Komitetas,
V. Bovinas, Sekret.

teįsijungė į Tarybų Sąjungą ir iš jų lite
ratūrų palyginti spėta dar nedaug kas 
išversti, pasitarime buvo nutarta ateity- 

kreipti dėmesį į vertimus Pabal-je ypač kreipti deme 
įijo tautų literatūrų

Didelis Bendras Parengimas

Šio menesio, tai yra, ba
landžio, 23 dieną, Lietuvių 
Svetainėje, įvyks didelis ben
dras parengimas mūsų trijų 
svarbiųjų organizacijų, bū
tent: LĖD 52 kp., Aido Cho
ro ir LDS 21 kuopos. Komisi
ja šio gražaus parengimo de
da daug pastangų, kad šitas 
paskutinis žiemos sezono va
karas būtų Įdomus, linksmas, 
pasekmingas ir atneštų, kaip 
organizacijoms, taip ir gerbia
mai publikai pasitenkinimo 
bei naudos.

Programa žada būti Įvairi, 
gera. Bus suvaidinta juokin
ga komedija “Šalaputris” ir 
dalis muzikalės programos. 
Na, o magaryčioms bus jaunų 
žvaigždučių grupė, po vado- 

| vybe sugabios mokytojos Biru- 
į tės Zigmantaitės. ši grupė pa
keiks visą eilę Įdomių klasiš- 
kų šokių.

Taigi, visi Įsitėmykite, kad 
23 d. balandžio bus linksmy
bių vakaras! Beje, po Įdomios 
programos, kaip ir visuomet, 
eis abiejose salėse margi šo
kiai, vaišės ir šiaip jau pava
sario 
m ai.

linksmučiai pasikalbėji-

J. J. Butkus,
LDS 21 Kp. Koresp.

Visuose Sovietų frontuo
se bal. 11 d. buvo sunaikin
ta bei sužalota 132 vokiečių 
tankai ir nušauta 47 jų lėk
tuvai.

Sovietų kariuomenė yra 
prasiveržus kai kur jau iki 
65 mylių Rumunijos že
mėn.

! Dr. John Repshis
’ (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
| 278 Harvard Street
i kampas Inman St., arti Central Skv.
| CAMBRIDGE, MASS.

I Tel. TRObridge 6380
I OFISO VALANDOS: 
| 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
I Nedėliomis ir šventadieniai*

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadlenlais uždaryta.

A CHARLES
up-to-date

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 93 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2806 Emmons Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VARUNA BOAT CLUB. INC.
2806 Emmons Ave.. Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1836 Pitkin Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed ' 
piemises. SOLOMON GEWANTER 

(Max Gewanter & Son)
1836 Pitkin Ave., Brooklyn. N.

on the

Y. IS

No.NOTICE is hereby given that _.
RU 1528 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail undei 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 
Brooklyn. County 
on

and liquor at retail under

58th Street. Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
"WR 81 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law- 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
be consumed off the premises.

METROPOLITAN GRAPE PRODUCTS 
CO.. INC.

Brooklyn. N. Y.

to

B

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 31 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1080 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

METROPOLITAN GRAPE PRODUI IS 
CO.. INC.

Brooklyn. N.1080 Fulton

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 283 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 

. Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

936 Glenmore A 
County of Kings- 
premises.

WM. NOLAN & WM. WRAGE
936 Glenmore Ave.. Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 300 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ixiw at 
691 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SALVATORE MILANO 
i Parkside Italian Rest.)

691 Flatbush Ave., Br<x>klyn. N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1006 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 24 Alabama Avenue. 
Brooklyn. County of Kings, to 
off the premises.

RUTH JACKMAN 
Jackman Wine &
Ave.. Brooklyn. N.

Borough of 
be consumed

I Ruth
24 Alabama B

hereby given
been issued to 

wine and liquor 
>7 of the Alcoholic Beverage Control 
220 Parkside Avenue. Borough of 
County of Kings, to be consumed

the premises.
JOHN WARD 

(Paradise Bar & Grill) 
Brooklyn, N.58th

NOTT G I
RL 185:

/ given that License No. 
issued to . the undersigned 

and liquoi- at retail under
has been 
er. wine .............. ........... -

Section H»7 of the Alcoholic Beverage ControJ
Law at 5 
Brooklyn, 
on the pr<

2nd Borough of

2nd

WILLIAM OSHER 
(William's Tavern) 
Ave.. Brooklyn. N. Y. B

NOTH!
RL 1320 has been 
to sell beer, wine and liquor 
Section 107 of the ‘-----------
Law at 2572 I-ulton Stre- 
Brooklyn. County of 
on the premises.

t given that License No. 
issued to the undersigned 

at retail under 
Alcoholic Beverage Control 

■t. Borough of 
Kings, to be consumed

(Trinity
Fulton St.. Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2886-8 Atlantic Ave.. Borough ot 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the HELEN CHIBOWSKI

Atlantic Ave.. Brooklyn. N.

NOTICE is hereby 
RL 1287 has been 
to sell beer, wine

, ......................... No.
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue. Borough of

that

Law at 5101 
Brooklyn. I ------.
on the premisis

JOHN T. CON LIN 
Brooklyn. N.

County of Kings, Io be consumed

101 5th

hereby No. 
issued to the undersigned 

retail under 
Control

that

wine ami liquor at 
of the Alcoholic Beverage 

’ 663 
of

NOTICE is 
L 516 has 
to sell. ' 
Section 10 
Law at i 
Brooklyn, 
off the premises.

PARKSIDE LIQUOR CORP.
220 Parkside Ave.. Brooklyn. N. Y.

the undersigned 
at retail under

B

Section 10
Law at 209 . ...
Ave.. Borough of Brooklyn, t.ounty
to be consumed on the premises.

CATHERINE ROBE
209 Clarkson 
663 Rogers i Brooklyn,

tii at

King

B

No.NOTICE is hereb;
RL 1282 has been ...... . 
to sell beer, wine and liquoi- at retail, under 
Section 
Law at

NOTICE is hereby given that 
L 15 has been issued to the 
to sell, wine and liquor at 
Section 10' 
Law at 3511 Avenue 
Brooklyn. County of 
off the premises.

MOLLIE
I Marine Park Liquor S’ 

3511 Ave. S, Brooklyn,

undersigned 
retail under 

of the Alcoholic Beverage Control 
Borough of Brooklyn, 
ngs, to be consumed

NOTICE is hereby 
L 451 has been i 
to sell, wine and 
Section 107 of the i 
Law at 80 Henry ! 
Brooklyn, County 
off the premises.

CRANLY WINE 
80 Henry St..

given that License 
led to the 
liquor

No.

retail under

of
Borough of Brooklyn.

consumer!

prem’s

to

& LIQUOR 
Brooklyn. Y. B

NOTICE is hereby given that 
L 1003 has been issued to the 
to sell, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2395 Coney Island Ave.. Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX DRESNER 
(Dresner’s Wine & Liquor Store)

2395 Coney Island Ave., Brooklyn. N. Y. B

undersigned
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1020 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ( ontrol 
Law at 6005 7th Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PATRICK 
( Hollyoke 

6005 7 th Ave..

J. GRACE. JR.

Brooklyn. B

given thatNOTICE is hereby 
L 256 has been i: 
to sell, wine anil liquor 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed

at
undersigned 

retail undei*

107 of the Alcoholic Beverage Control 
7121 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed

TRYGVE
I Ye Ohl

Brooklyn,

and liquor at

on the

No.

retail under

of Brooklyn, 
th<

Borough 
be consumed on

premises.

premises.
WILLIAM

WAITELS, ADM 
Brooklyn, N

undersigned 
.......... .... retail under 
Alcoholic Beverage Control 
.vi-.. Borough Of Brooklyn, 

to be consumed on the

been issued to the 
wine and liquor at

SMALL! Nt;
(Bill &

Law at 8126 
Counts of 
premises.

.8126

NOTICE
RL 5661 lias

& HENRY BROWN 
Henry’s)

Brooklyn, N. Y. B

that
undors

wine and liquor at

consumer!

Brooklyn, N

been 
wine

/ given that 
issued to the

anri liquor at

No.
undersigned 
retail under

Iaw at 698 Manhattan 
Brooklyn. County of 
off the premises.

GERALD 
698 Manhattan Ave..

F. DUNNE 
Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No.
L 1019 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

\ Borough of
to be consumed

I-aw at 5408 7th 
Brooklyn. County of 
off the premises.

MARY 
5408 7th Ave..

MAILLET
Brooklyn. B

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 519 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 399-401 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SYLVIA KORNBLUTH & 
JOSEPH HERSCHMANN 
(Lincoln Wines & Liquors)

399-101 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y. B

J is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Brunt Street, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE 
L 861 I 
to sell. 
Section 107 of the 
Law at 329 Van 
Brooklyn, County 
off the premises.

ABRAHAM ELIAS
329 Van Brunt St.. Brooklyn. N. B

NOTICE is hereby given that License No. I 
L 1035 has been issued to the undersigned - 

retail uhderto sell, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2919 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

& JESSE KRESNER
Wine & Liquor Store )

St.. Brooklyn. N. Y. B

SOL. 
(Warwick 

2919 Fulton

hereby given that License No. 
been issued to the 

wine and liquor at

NOTICE is
L 889 has
to sell.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 142 Havemeyer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROSE ŽEIDEI.
142 Havemeyer St.. Brooklyn. N. Y. B

undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 4199 has been issued to the 
to sell beer, wine anil liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 6.5 I>afayette Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LINCOLN BAR & GRILL. INC.
65 Lafayette Ave.. Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6571 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1139 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LESLIE THOMPSON 
(Fulton "Bar & Grill)

1139 Fulton St., Brooklyn. N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under

Law at 1 
Brooklyn, 
on the |

58 Bedford
consumed

LOWEN BERBER

Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
RL 7027 has been issued to the 
to sell beer, wine ami liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

retail under

Law at 25 Willoughby Street. 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

CHESTERFIELD CAFE. IN(
25 Willoughby St.. Brooklyn, N. B

No.-NOTICE is hereby given that 
RL 1218 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquoi- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 721 Brighton Beach 
Coney Island 
County of K 
premises.

PINNEY PEARLMUTTER 
(Manhattan Del. & Lunch)

721 Brighton Beach Ave., 
3192 Coney Island Ave., Brooklyn, N.

to

A ve.
Borough of 
be consumed on

& 3182
Brooklyn, 

the

Y. B

License No. 
undersigned 
retail unuer

NOTICE is hereby given that 
RL 1791 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4»w at 261 Osborn Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on

61

the premises.
SAMUEL 

(Round Town 
Osborn St.,

CHELODNICK
Bar, Grill & Rest.)

Brooklyn, N. ) B

NOTICE is hereby given that 
RL 7232 has been 
to sell beer, wine 
Section 107

License No. 
undersigned 
retail under

of the 
Henry 
Kings,

issued to the 
and liquor at 
Alcoholic Beverage Control 
St.. Borough of Brooklyn.
to be consumed onCounty of

premises.
PINEAPPLE St. RFkST.. INC.

(D-B-A Seventy One)
63 Henry St., Brooklyn. N.

the

B

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 5418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5802 — 4th Avenue. Borough 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

C. & G. BAR & REST. CAFE 
(Brand’s Bar & Grill)

4th Av»„ Brooklyn, N. Y. B

of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 195 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
°n th° ^SOLOMON SCHLIFKA

(Sutter Bar & Grill)
195 Sutter Ave., Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1417 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IL KALINOVICH
(Penn. Bar & Grill)

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby ’given that License No. 
RL 5084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1550 Fulton Street, Boroyigh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY 
(Capitol Bar & Grill)

1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NEBŪKITE NERVUOTI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6313 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

rd Ave., Borough of Brooklyn, 1 
theLaw at 589 

County of Kings, 
premises.

to be consumed on

589

HELEN 
(Helen’s

WASYLISZYN 
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y. B

is hereby given that License No. 
1V.1, has been issued to the undersigned
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 

5X6 
of

NOTICE
RL 508."

Law at 
County 
premises

586

of the Alcoholic Beverage Control 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

ROSE ZINN

Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL I 107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uqder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Gates Avenue, 
Lv of Kings, toBrooklyn, 

on the premises.
ISADORE SHARP 

( Parkside Tavern) 
75!) Gates Ave.. Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4 129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 
Law at 
Brooklyn, 
on

161

of the Alcoholic Beverage Control
16 1 Myrtle Avenue. Borough of 
County of Kings, to be consumed 

the premises.
BEN KAY 

Myrtle Ave..
TAVERN. INC.

Brooklyn, N. Y. B

given that License No. 
been issued to the undersigned 

ll beer, wine and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control 

... 1136 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the promises.

FERDINAND M ANI-'RELLETTI 
( Ferdinand’s Italian Rest. & Pizzeria) 

1136 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL HUB 
to 
Section

B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1073 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings,-to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS .TAMES 
(Royal Bar & Grill)

1073 Fulton St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby. given that License No. 
RL 120) has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic- Beverage Control 
Law at 105 North 6th Streel. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE SZYJKA
165 North 6lh St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 110 1 has been issued to I he undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 173 Court Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD FLYNN 
(Flynn’s Bai- & Grill)

173 Court St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby .given that License No. 
RL 6535 has been 
to sell beer, wine anti liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Control 
Ith Avenue. Borough of 

of Kings, to be consumed
Law at 10015-19
Bror klyn. County 
on the premises.

DAVID MERLI
(Shore Road Casino)

10015-19 1th Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE hereby that License No.

wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 808-820 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on I he premises.
GLADY’S GRESTE & FRANK WEISMANTEL

J anri ica Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
IH. I .".05 has bc<n issued to t he undersigned 
i<> seil brer, 'vine a-id liquor al. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 359 Fulton Street, 
Brooklyn. County of Kings, to

the premises.
CIRCLE BAR 

Fulton St..

Borough of 
be consumed

INC.& GRILL, 
Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 13:1 Kingston Aventie, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

DANIEL HUGHES
133 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that 
been issued to the

wine and liquor at

License No. 
undersigned 

retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 924 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that 
RL 1250 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at

the premises.
ELEANOR LUBANKO

Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 5079 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 659 Fulton 'Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ASHLAND TAVERN. INC.
Fulton St.. Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1651 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 372-1 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GAGE & TOLLNER. INC. 
372-1 Fulton St., Brooklyn, N. B

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
1. Balanced Brand Vitamin—B-Complex tabletėlės viso kūno sveikumui, 

geram apetitui, ir naudinga tiems, kurie turi palinkimą į Chronišką 
Alkoholizmą. 250 tab. $2.30, dvi bonkos už $3.98, arba 1000 už $6.95.

2. KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvarkumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.

3. Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

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.

5. Phospho B tablctėlės nervų sustiprini- 
, mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.
V. H. 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 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

‘ ' i anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo
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

10. Outwitting Illness knyga

6.

7.

8.

9.

pirksi

ge- 
už-

turi

doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigu 
gausi-veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu j visus 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

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

kitus 
dieną

miestus. Rašykite arba 
nuo 10:30 vai. ryto iki

FOODS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 352 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2737 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CATIELLO CORRIDORS 
(Bradford Tavern)

2737 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICI-f is hereby given that License No. 
RL 6297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 11)7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 75 1 Thii-d Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pi-emises.

JOHN MALINOWSKI
751 3rd Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 212 Court Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DE ROSE
212 Court St.. Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4 190 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3296 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY MIKALAUSKAS & 
MATHEW ST A LONAS 

(The Logan Inn)
Atlantic Ave., Brooklyn. N. Y.3296

License No. 
undersigned 
retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ill 880 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN JAEGER 
(Club 880)

880 Jamaica Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby jjiven that 
RL 1530 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

I*o Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO A I D I S O L tablctu- 

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

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

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 1301 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei' 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 858 Glenmore Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE KROSNOGIRO
858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9715 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH, A. MOST 
(The Web Cafe)

(>715 3rd Ave.. Brooklyn, N.

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs 
sudarau 
r i k on i š k a i s. 
kalu i esant 

^M^^Mj^MBpadidinii tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tol. GLenmore 5-G191

F. W. SHALINS
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rci- 
ir

(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

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 savo. 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 

MOSTįT. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmones 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 kilų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

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

.....Deksnio Galinga Mostis .... 1-oz  75c 

.....Deksnio Galinga Mostis  2-oz $1.00 

......Deksnio Galinga Mostis .... 4-oz. „... $2.00 
.....Deksnio Galinga Mostis .. 16-oz..... $5.00

Vardas ir pavardė ...................................................................................................

DEKEN’S OINTMENT

Miestas Valstija

DEKEN’S OINTMENT p. o. box 6gg. Newark i. n. j.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji- 
J r A mo pataisymus viršaus

500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršmineti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — jiaįra 
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 tablctukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

NATŪRAI

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 
goriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45.42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hcwes St, elevciterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661| 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 Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

tw

DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Sovietų Vyriausybės Įsakymu, Aukštai Pagerbti 
Lietuvos Patrijotai už Kovą prieš Vokiečius

Maskva. — Rašo Antanas 
Sniečkus:

(Pabaiga)
DRĄSUOLIŲ ŽYGIAI
Pats Kurmis trumpu lai

ku asmeniškai suardė 13 
vokiečių traukinių. Jam va
dovaujant taipgi susprog
dinta ir kitaip sunaikinta 
daug vokiečių automobilių 
ir trokų. Pernai spalių mė
nesį Kurmis ir jo draugai 
suardė vokiečių traukinį, 
gabenusį lėktuvus, karei
vius ir amuniciją. Tarp kit
ko, buvo sunaikinta daug 
priešų lėktuvų ir sustabdy
ta pravažiavimas kitiem 
traukiniam per 72 valan
das.

Partizanas Ž, taip pat ga
vęs Raudonosios žvaigždės 
Ordiną, tik pernai gegužėje 
įstojo į partizanų būrį po 
to, kai jis užmušė tris poli
cininkus ir kelis išdavikus. 
Dabar jis yra to būrio ko- 
manduotojas. Ž. partizanai 
degino lentpjūves, sunaiki
no telegrafo ir telefonų su
sisiekimus keliose vietose ir 
suardė daug nacių trauki
niu.

Partizanė R. apdovanota 
Patrijotinio Karo Ordinu 
pirmojo laipsnio. Pirm karo

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

žins juos į kaltintojų rankas, 
idant teisingumas būtų įvyk
dytas.”

Italijos karalius Victor Em
manuel rezignuosiąs taip grei
tai, kaip tik Roma būsianti iš
laisvinta iš nacių. Sostą jis pa
vešiąs savo sūnui Humbert.

Koks jis geras!
Emmanuelio sūnus irgi su

sitepęs rankas fašizmu. Nei 
vienas jie seniai nereikalingi. 
Daug geriau būtų, jeigu ir tė
vas ir sūnus ir visa ta Savoy
pakalenija eitų velniop jau NUKENTĖJĘ

- - - - - -  SALVADORO MAIŠTE

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS j

ji buvo darbininkė vienoj iš 
didžiausių Lietuvos audyk
lų, o karo metu ši rami dar
bininkė tapo viena iš drą
siausių partizanų vadovių. 
Jinai dasigavo į žydams 
skirtą gyventi vietą (ghet
to) Vilniuje ir padėjo dide
liam skaičiui politinių kali
nių pabėgti. Iš jų jinai su
darė partizanų būrį 200 
žmonių. Jie ir dabar sėk
mingai tebekovoja prieš vo
kiečius įsiveržėlius.
BUDELIAI NENUGĄS

DINA LIETUVIŲ
Hitlerinis vice - valdovas 

von Renteln, vyriausias ko
rikas Lietuvoj, išleido spe
ciali įsakymą — kuriuose 
apskričiuose bus pastebėta 
partizanai, tai visi tų aps
kričių gyventojai bus iš
tremti Vokietijon, o jų kai
mai sudeginti. Hitlerininkai, 
be kitko, sudegino Trakėnų 
ir Lazdėnų kaimus, Trakų 
apskrity j, ir visus jų gy
ventojus išvarė Vokietijon 
į koncentracijos stovyklas.

Bet joks vokiečių teroras 
nenugąsdina Lietuvos žmo
nių. Pergalinga Raudonoji 
Armija eina vis arčiau Lie
tuvos, ir lietuviai siunčia 
geriausius savo sūnus ir 
dukteris į partizanų būrius 
kovai prieš hitlerininkus.

NUSKANDINTA DAR 10 
VOKIEČIŲ LAIVŲ

Maskva. — Šiaurinėse ju
rose Sovietų lakūnai nus
kandino tris prekinius vo
kiečių laivus, 15,000 tonų, ir 
du karinius laivukus. Juo
dojoj Jūroj nuskandinta 
penki kariniai nacių laivu- 
kai. Be to, Baltijos ir Juo
dojoj Jūrose sunaikinta 
šios didelės motorinės, 
kiečių valtys.

se-
vo-

Chicagos menševikų oraku
lui parūpo New Yorko valsti
jos Darbo Partija. Savo Nau
jienose (bal. 12 d.) jis gieda:

“Hillmano-Browderio sąra
šai gavo 57,671 balsą; Counts- 
Dubinskio sąrašai — 38,685.

“Tuo gi tarpu užsiregistra
vusių partijos narių yra 180,- 
000. Mažiau, kaip trečdalys 
narių pagrobė partijos kontro
lę į savo rankas, kadangi bal-; 
savime daugiau, kaip pusė na-| ir sušaudyta> tame skaičiu.

turėjo ir pulkininkas T. Calvo.
- - Dar keliolika nusmerkta 

i mirti.

Panama. — Per sukilimą 
prieš EI Salvadoro respub- 
likėlės prezidentą M. H. 
Martinezą susikirtimuose 
tapo užmušta bei sužeista 
keli tūkstančiai asmenų iš 
abiejų' pusių. Prez. Marti
nez skelbia, kad sukilimas 
nuslopintas.

10 sukilimo vadų suimta
rių nedalyvavo.

Bet kokią
Counts-Dubinskio grupė, kurią 
taip karštai Grigaitis remia ir 
gina, kontroliuoti tą partiją? 
Ji gi juk dar mažesnė grupė,: 
negu Hillmano?

Nėra nei logikos, nei proto stus. 
šiame Naujienų argumente.' 
Tai tik įkišimas nešvarios no
sies ne į savo reikalus.

Washington.— OPA cen- 
; tu atpigina morkas ir kopū-

Naciai ruošiasi ofeusyvan 
ties Cassino.

LJWUVB4
OTRIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
T*L EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

REIKIA VYRŲ
KAIPO PAPRASTU DARBININKŲ

Sandėlio Vyry

Nuolatinis Darbas
Materialų Kraustytoju

Gera Alga
if

Lengva Transportacija, Busai-nemokamai aptarnauja nuo 
Penn Stoties i fabriką ir nuo Frelinghuysen ir Meeker 
Avės, iki fabriko. Imkite Public Service busus No. 11, 12 

& 24 iki Frelinghuysen ir Meeker Avės.

Automobiliais—nuo South Broad St., per ramp iki Route 
25, prie pirmo fabriko pravažiuokite pirmą circle. Nuo 
Frelinghuysen Avė.—pervažiuokite Haynes Ave. tiltą iki 

Route No. 25, antras fabrikas po kairei.

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

Iš karinių darbų reikia turėt paliuosavimų.

Svarbus Paaiškinimas
Dabar trūksta daktarų. Joi žmo

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

rijimo
No. 2—Nuo

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

Rheumatiškų ir įvairių
paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

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

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

žių ir užsisenejusių ir nuo' 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

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

M. J. ŠVILPA,
1’. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614 /i Zion St.

No.

še-;

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

EASTON, PA.
Lietuvių Piliečių Kliubas 

gražią parę, naudai lietuviam nu- 
kentėjusiem nuo karo. Bus gerų 
dovanų. Visi ateikite balandžio 16 
d., 2 vai. dieną, 631 Walnut St. — 
Kviečia Kom.

rengia

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Draug, Sąryšis rengia šo

kius su užkandžiais, 16 d. balandžio, 
Laisves Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Pradžia 2:30 v. v. Malonė
kite dalyvauti, bus valgių ir gėrimų, 
taip pat turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Bilietai 75c. Prašome nares 
ir narius dalyvauti, taipgi ir sve
čius. (87-89)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. balandžio, 2 vai. dieną, pas dd. 
Praleikus, 407 Electric St. Visi 
draugai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui. — P. 
Šlekaitis, sekr. (87-89)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. ruošia gražų 

rengimą, balandžio 16 d., Liet. Salė
je, 243 Front St., 3 vai. dieną. Butj 
rodoma krutamieji paveikslai KU
PROTAS OŽELIS, taipgi ir kiti

Rodys filminin- 
iš Brooklyn, 

visus

gražūs paveikslai.
kas Jurgis Klimas
N. Y." Įžanga 50c. Kviečiame
dalyvauti. (87-89)

pa-

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas 

balandžio 16 d., 2 vai. dieną. 
O. šemberienės namuose, 15 Front 
St. Draugai, kviečiame visus daly
vauti, atsiveskite ir nauju narių. 
Taipgi seni nariai užsimokėkite me
tines duokles, taipgi yra tojau už
duočių atlikti, kurias negalima ant 
toliau atidėti Imi susirinkimo, o su
sirinkimas vėliau negalima spręsti 
kaip greitai įvyks? — J. Ramanaus
kas, org. (87-89)

įvyks 
Drg.

O

PAGELBININKAI 
PLOVĖJAI

Metalinių Indų 
PATYRIMO NEREIKIA

KARINIS FABRIKAS
NAKTINIAM .ŠIKTAM 

7 P.M. IKI (> A.M. 
.7 DIENŲ SAVAITĖ

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

Kreipkitės !) A.M. .”> P.M.

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

PAGELBININKAI
Prie Metalinių Indų

KARINIS FABRIKAS
DIENINIAI ŠIFTAI

52% VALANDŲ SAVAITĖ
ĮKAS IR PUSĖ VIRŠAUS 10 VALANDŲ!
Iš Būtiną Darbu Reikia Paliuosavimo 
Reikalaujama įrodymo U.S. Pilietybės

Kreipkitės $t A.M. 3 P.M.

91-10 92ND ST., WOODHAVEN
Kampas Atlantic Ave., Long Island City.REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

DALIAI AR PILNAM LAIKUI
BŪTINA PRAMONE

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

ČEKĄ ALGA. PAKILIMAI.
523 W. 45T1I ST.

PEČKURIS 
LA ĮSMIGTAS

Nuolatinis Darbas
WHITMAN'S CHOCOLATES

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA.

(92)

VYRAI AR GRIŽŲ VETERANAI 
Su ar be patyrimo

Gyvybiniai Karo Darbai! Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis

LYDYTOJAI
ACETYLENE & ATONIC 
VIRINTO J AI MAŠINISTAI 
J N ŠTRUMENT Ų STATĖ J AI 

PATIKRINTOJAl & MIERUOTOJAI 
TERMOMETRŲ PRIPILDYTOJ AI 

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)

(89)

kės, Union County, rengia balių, ba
landžio 15 d., 408 Court St. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius ir iš 
visos apylinkės dalyvauti šiame 
svarbiame parengime; būkit ė laiku. 
—Kom. (87-89)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. ruošia pasilinks

minimo popietį, balandžio 16 d., 2 
vai. dieną, Labor Lyceum salėje, 
15-17 Ann St., Harrisone. Duosime 
skanių valgių ir gėrimų, taipgi bus 
galima pasišokti. Pelno dalis bus 
skiriama Lietuviu Meno Sąjungai. 
Malonėkite dalyvauti, vietiniai ir iš 
apylinkės. —Kom. (87-89)

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (94)

AP VALYTOJ AI—DURŲ SARGAI
Patyrę. Naujas Būdinkas. Degintuvai. 

CUMBERLAND 6-0718.
TOWER B., 44 COURT ST., BROOKLYN.

(90)

' VYRAI
SKALBYKLAI MAZGOJIMO KAMBARIUI 

771Ąc Į VALANDĄ 
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠILTAI

THE PULLMAN CO.
48-09 31th ST. 

L. L CITY

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.

(89)

RELIEF VYRAS
ELEVEITERINIUOSE APARTMENT 

NAMUOSE

KEW GARDENS, L. I.
Alga $101 j mėnesį.

Skambinkite CLeveland 3-8852

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 J

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

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

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

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.
(89)

MĖSOS DARBININKAI
BENDRAS SANDĖLIO DARBAS

L1UGERIAI, KAROTOJAI, PAGELBININKAI 
PATYRŲ AR PRADINIAI

40 VALANDŲ SAVAITĖ, UNIJINĖS ALGOS 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ 

NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Amžiaus iki 45 metų
KREIPKITĖS Į MĖSOS DEPARTMENTĄ

H. C. BOHACK CO., INC.
4825 METROPOLITAN AVĖ.

Arti Flushing Ave., Bohack Square, Brooklyn. 
Metropolitan Av. gatvekariu iki Flushing Av. 

Flushing Ave. karu iki Metropolitan Ave.
IŠ KARINIŲ DARBŲ PRISILAIKYKITE 

WMC TAISYKLIŲ.
' (90)

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., GLenmorę 5-4800.

(92)

(Mūsų

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
• Nuolat.

5 Dienų Savkitė 
GEROS ALGOS 

Pokarinė Ateitis.
AMERICAN LINEN CO.

210 W. 155th St. (93)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite*

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O.

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)

MOTERYS
PATYRIMO NEREIKIA 

Valymui Metalinių Indų 
KARINIS FABRIKAS

Apie 55c į Valandą 
47% Valandų Savaitė 

LAIKAS IR % 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. 

_______________________________ 2!2

-

j

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJA
DIRBTI VASARNAMIUOSE
Reikia turėti Geras Rekomendacijas

SKAMBINKITE ARMONK VILLAGE 329
Telefono lėšos apmokamos

MRS. W. C. WATT
Whipporwill—Chappaqua, N. Y.

J I
J

MERGINOS (Daug)
Lengvas Fabriko Darbas
Patyrimas Nereikalingas

37*4 VALANDOS, 5 DIENOS $20
M. SLIFKA & SONS

275 — 7th Ave. (25th)
(89)

MERGINOS - MOKINĖS
apdirbimų mašinų operatorėmis 

aukštos klasės mašinšapėje.

2 MERGINOS
Švarių lininių audimų kirpimo rūmui. 

5 Dienų Savaitė
Gera pokarinė ateitis.

NUOLATINIS DARBAS
AMERICAN LINEN CO.,

210 West 155th St.

Iš anksčiau patyrimas nereikalingas. 
Geras regėjimas ir dalikatnus jausmas būtini.

PRADŽIAI $36.60
UŽ 54 VALANDŲ

MANUFACTURERS
MACHINE & TOOL CO.

277 CANAL ST., N. Y.
N. E. KAMPAS BROADWAY

(89)

I

(92) VALYTOJOS
VALYTOJOS

MOTERYS 
BENDRAM VALYMO 

DARBUI 
SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN'S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(92)

DIDELIAM DOWNTOWN BANKUI
Skaitomas Būtinu, Suteikia Nuolatiniua Dar
bus Už Gerą Algą. Pilnam Laikui Ar Daliai 
Laiko, Naktimis. Pilnas Laikas, 7:20 P.M. 
Iki 2:50 A.M.; Šeštadieniais, 3 Iki 8 P.M.

DUOSNI ATSITARNAVIMO SISTEMA

Kreipkitės 9 A. M. iki 4 P. M.
33 LIBERTY ST., NEW YORK CITY
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.
(89)

MERGINOS IR MOTERYS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI

Fabriko darbui. Šviesu, malonu, švaru 
lengva.

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS
Kreipkitės

TRANSOGRAM CO., INC.
(4-tos lubos) 37-18 NORTHERN BLVD., 

L.I. CITY

ir

(90)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

(91)

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.

_________________________________________ (89)

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 

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
DEPARTMENTĄ

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

(89)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO 

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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 Darbai! Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis 

LYDYTOJOS—VIRINTO JOS 
ACETYLENE & ATONIC 

INSTRUMENTŲ STATYTOJOS 
PATIKRINTOJOS IR MIERUOTOJOS 

TERMOMETRŲ PRIPILDYTOJOS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

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

(98)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

43Vi Valandų Savaitė 
RYTINIAIS IR VAKARINIAIS ŠIFTAIS 

$24.40 Į SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

NAKTINIAI ŠIFTAI $26.25 Į SAVAITĘ 
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

Seniai Įsteigta Išdirbimų Įstaiga
Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo. (94)

-

VOKŲ ADRESUOTOM
Adresuoti Rankom 

Sudėjimui į vokus cirkuliariy
5 DIENŲ SAVAITĖ

371/2 VALANDOS
$18

E. P. DUTTON & CO.
300 4th Ave. (23rd St.) N. Y.

(90)

MOTERŲ 
REIKIA

1-mam IR 2-ram ŠIFTAM
1-mas ŠIFTAS OPERUOJA 
Nilo 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 & Rhavvn Street 
Holmesburg, Phila., Pa.

VIRĖJOS

Į

(91)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(K)

OPERATORĖS
Ar jūs patyrę? Mums reikia jūsų 100 
riniam darbui. Marškonėm darbinėm Kelnėm 
siūti. Pagreitinimui pergalės. Aukšta mokes
tis už darbą nuo kavalkų. Geriausi įrengimai 

ilgam terminui kontraktas. 30 REIKIA 
prie viena adata mašinų.

TEL. REGENT 4515 
arba kreipkitės ištisą dieną { 
SURE FIT PRODUCTS CO.

AMBER & WESTMORELAND STS. 
Philadelphia, Pa.

ir

(90)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

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

(kamp. Veštry St., art! Canal St. atotM.
7 !r 8 Ave. Subvėa)

II būtinų darbų reikia turėti palioooavfaM 
<92)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

tetas, susidedantis iš visos apylįn- (X)
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Šeštadienį
KVIEČIAME JUS

Brooklyn© LDS jaunos mo- 
-----------  terys ir merginos (Sorority)

Balandžio 15-tos popietį, kviečia visus ir visas j jų ren- 
apie 2 vai., Frank Ramoška 
bus išlydėtas iš graboriaus 
Bieliausko šermeninės, 660 
Grand St., Brooklyne, į gra
žias Alyvų kalnelio kapines, 
Maspethe, kur ilsisi prieš ket
vertą metų (birželio mėnesį) 
mirusi jo žmona Auna.

R. Mizara, dienraščio Lais-

giamą pramogėlę šį vakarą, 
šeštadienį, balandžio 15-tą, 
Laisvės svetainėje.

Šis vakaras yra rengiamas 
sukėlimui finansų pirkimui ir 
nusiuntimui dovanų mūsų LDS 
jaunuoliams, tarnaujantiems 
Dėdei Šamui.

Čia bus tokių gardžiu val-

namie gaspadinių kepti kek
sai ir kitoki gardumynai. Mes 
norime jums parodyti, kad ga
lima sudaryti užkandžių gar
džiai ir pigiai. Muzikos bus 
visokios, valsų, foxtrotu 
mylimų polkų. Galėsite 
šokti iki valios.

įžanga tik 35c.
Pradžia 7 valandą vakare. 
Iki linksmo pasimatymo,

KOMISIJA.

Paskutinė Diena Valsti 
jos Taksams

ir tų 
prisi-

Balandžio 15-ta yra pasku
tinė diena užsimokėjimui New 
Yorko valstijos taksų. Moka 
tie, kurie 1943 metais uždirbo 
virš tūkstančio dolerių pavie
niui ir virš $2,500 porai. Mo- 
kasi nuo tos sumos, kuri už
dirbta virš $1,000.

Stanley Teatre Dar Vis Rodo 
“Ukraine in Flames”

Stanley Teatre, 7th Ave. ir 
42nd St., New Yorke, dabar 
rodomoj Sovietų dokumentalėj 
filmoj, kurioje kai kurios sce
nos yra paimtos ir iš pačių na
cių nufilmuotų blogdarybių, 
parodoma, kaip naciai sudegi
na belaisvei! paimtų raudon
armiečių ligonbutį su 400 jame 
buvusių ligonių.

Minėtoji, tai 
daugybės nacių 
minalybių prieš
laisvins ii* civilius, neužmiršti
nai parodomų filmoje “Uk
raine in Flames.”

tik viena iš 
papildytų kri- 
beginklius be-

Marital Encore

Filmos-Teatrai
Ramoška paėjo iš' 
Amerikon atvažia-i 

motais ir visą laiką

Apie Lietuvius Kariškius
vės redaktorius, pasakys atsi-1 gių, kad 
sveikinimo kalbą prie velio-j----------
nio kapo.

Frank 
Tauragės, 
vo 1913
gyveno Brooklyne.

Gyveno gražiu 
ir organizuoto, pažangaus, vi
suomenei naudingo darbo žmo
gaus gyvenimu.
vo amato darbininkų, Amalga 
meitų Siuvėjų Unijoj, rėmė j gyvybei

Dorothy Lapikaičiutė, leite- 
į nantė, dienraščio Laisvės skai- 

šeimynišku tytojų ’

niai tapo pakeltas i kapitono 
laipsnj.

Tikrosios vestuves filmų žvaigždės Carole Landis su 
lakūnu kapitonu Tom Wallace Įvyko pernai, Anglijoj, 
po trumpo ten susipažinimo ir susidraugavimo, kada 
jinai su trim kitomis merginomis, Kay Francis, Mitzi 
Mayfair ir Martha Raye, buvo nuvažiavusios pildyti 
programas karių kempėse. Remiantis ta jų kelione ir 
prietikiais dabar pagaminta nauja filmą “Four Jills in 
a Jeep,*’ tik čia vietoje tikrojo jos jaunikio yra akto
rius John Harvey. Filmą dabar rodoma Roxy Teatre, 
7th Avė. ir 50th St., New Yorke.

Tveria Naują Liaudies Chorą
Karl Adler, tarptautiniai ži

nomas chorų vadas, pirm Hit
lerio laikų buvęs Stuttgart’o 
Muzikos Konservatorijos di
rektorium, čionai Amerikoje 
pirmasis pradėjęs kurti liau
dies chorus ir susiedijų muzi
kos centrus, organizuoja Nau
ją Liaudies Chorą.

Pirmas naujo choro mitingas 
įvyks New York College of 
Music, 114 E. 85th St., New 
Yorke, balandžio 17-tos vaka
ro 8:30. Norintieji dainuoti 
kviečiami atsilankyti, o nega
lintieji ateiti tą vakarą pra
šomi pranešti atvirute savo pa
geidavimą įstoti choran ir pa
žymėti, kuri patogiausia diena 
praktikoms.

“Othello” Sėkmingai Gyvuo
ja Shubert Teatre

Shubert Teatre, W. 44th 
St., New Yorke, jau kelintas 
mėnuo lie pertraukos vaidina
mas veikalas “Othello.” Tikrai 
d i d i n gą ‘ ‘ Oth e 11 o” atvai z d u o j a 
didis aktorius-artistas Paul 
Robeson, kurio gimtadienio su
kakčiai paminėti rengiamai 
pramogai (šio sekmadienio 
vakarą) paimta 7 tūkstančius 
publikos talpinanti 17-to pul
ko Armorė, prie Park Ave. ir 
34th St.

ir šėrininkų Margare- 
tos ir Kazio Lapikaičių duktė, 
paskiausiu laiku buvo sunkiai 

Priklausė sa- Į<susirgusi. Dabar gydytojai tė- 
| vams praneša, kad jų dukros 

pavojus praėjęs, 
Lapikaičiai gyvena 

157 McKinley St., Brooklyne. 
Lt. Lapikaičiutė tarnauja 

mūsų kariškoms jėgoms jau 
apie du metai ir tuo laiku yra 
daug kartų skraidžius į užjū
rius ir atgal su mūsų kariškais 
ligoninių lėktuvais, gelbėjime 
sužeistų karių.

Linkime patrijotingai jau
nuolei greit pasveikti ir toliau 
laimingai tęsti garbingą ir 
svarbu mūsų kraštui darba už 
pergalę.

jos pažangius darbus ir kovą i sveiksta, 
prieš reakciją unijoj ir išlau- 157 Mcl
kyje. Buvo ilgametis 
skaitytojas ir rėmėjas, dalyvis 
svarbiausių susirinkimų ir pra
mogų, taipgi tūlą laiką pri
klausė ir politinėj darbo žmo
nių partijoj. Mylėjo demokra
tiją, neapkentė fašizmo. Išsi
ilgusiai laukė pergalės ant fa
šizmo ir laimingai sugrįžtant 
iš karo pergalingų vaikų.

Deja, nusilpusi jo sveikata, 
ankstoka mirtis neleido su
laukti to džiaugsmo. Jo jau
nutis sūnus Antanas jau nuo 
pereito rugpjūčio tarnauja lai
vyne ir šiuo tarpu randasi kur 
nors prie New Hebrides, žen
tas, leitenantas Ernest Duben, 
randasi kur nors Anglijoj.

Velionis dėl nesveikatos nu
siskųsdavo jau per porą ar 
daugiau pastarųjų metų, o 
paskutiniais keliais mėnesiais 
buvo visišku ligoniu. Dviem ar 
daugiau atvejų po trumpą lai
ką buvo ligoninėje, bet didžiu
mą iš aštuonių ištiso sirgimo 
mėnesių išbuvo namie. Iš pra
džių dar turėjo vilties pasveik
ti, bet vėliausiais keliais mėne
siais numanė nebepakilsiąs, 
tad nors ir stipriai sirgdamas 
norėjo pabūti namie, kur jam 
buvo smagiau, negu ligoninėje. 
Namiškiai jo pageidavimą pil
dė ir tik pereitą pirmadieni, 
be medikai iškos nuolatinės 
pagalbos nebegalint apsieiti, 
vėl nuvežė į Kings County li
goninę. '

Laisvės

Albertas židanavičius, tar
naująs Pacifiko srityje, nese-

Broliai Stanley ir Edward as 
Gaučai, sūnūs brooklyniečių 
Stanley ir Agnes Gaučų, gyve
nančių Hendrix St., po ilgo ne
simatymo, buvo susitikę Nau
joj’o j Kaledonijoj. Jaunesnia
jam Edwardui ten atplaukiant 
laivu, pirmiau ten pribuvusiam 
Stasiui buvo leista nueiti bro
lį susitikti ant laivo. Jiedu 
linksmai pasimatė ir tėvams 
atsiuntė bendrą pasveikinimą, 
iš ko tėvai turėjo didelio 
džiaugsmo taipgi.

Stasys tarnauja kariuome
nėj ir šiuo tarpu randasi Nau
jojoj Zelandijoj, o Edwardas, 
tarnaująs laivyne liuosnoriu 
jau keli motai, vyriausis petty 
officer, plaukioja kur nors jū
romis.

“Lady in the Dark” Apsipra
to Paramount Teatre

Laimingas Numeris MIRĖ

ERROL FLYNN * PAUL LUKAS 
naujam, labai įdomiam judyj, pra
sikaltimas, nebuvęs prasikaltimu

“Uncertain Glory”
IR DAR ASMENIŠKAI, TED LEWIS, 

Jo Orkestras ir Dailus Žvaigždinis
Vaidinimas

STRAND Broadway & 47th

THE THEATRE GUILD perstato 
(bendrai su Jack H. Skirball)

JACOBOWSKI Xd COLONEL
FRANZ WERFEL— S. N. BEHRMAN

Komediją
Paruošė ELIA KAZAN

LOUIS OSCAR
CALHERN ♦ ANNABELLA • KARLWEIS

J. EDWARD BROMBERG

MARTIN BECK
Vkr. $3.30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.75 iki $1.10.

Prietaringumo dėlei, dange-{ 
lyje New Yorko bildingų jusi 
nerasite 13-to numerio. Tačiau į 
bent vienam brooklyniečiui nu- - 
meris 13 buvo tikrai laimingas.1 
Vincenzo Spera, savininkas sal-j 
dainės, 6201 Fort Hamilton 
Parkway, buvo nuteistas už 
laikymą lioterijų mašinos, bet 
pasisakius turint 13 vaikų, jį 
paleido tik su vieno dolerio 
bausme.

68 m.
Brook-

Vitold Sokolousky, 
I amž., 428 S. 4th St., 
■ lyne, mirė balandžio 12 
i dotuvės įvyks balandžio 17 d., 
Kalvarijos kapinėse. Kūnas Į 

. pašarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., kuris ir rūpinasi laidotu
vių pareigomis.

Velionis paliko nuliūdime 
dukterį Katriną.

Filmą “Lady in the Dark” 
pereitą trečiadienį pradėjo 8- 
tą savaitę Paramount Teatre, 
prie Times Square. Ši yra an
tra to teatro gyvavimo istori
joj filmą, išsilaikiusi 8 savai
tes. Pirmesnė to teatro rekor
dinė filmą buvo “Star Span
gled Rhythm.”

Ginger Rogers vaidina ro
lėj karjeristės moters, kuri po 
dienos rūpesčių užsiėmime, su
laukus vakaro nori ne mažiau 
pirmenybės ir turi ne mažiau 
pasisekimo linksmautojų rate
liuose — ne mažiau už vien 
tik linksniavimui gyvenančias.

Karo Lėktuvą Veiksmai 
Embassy Teatruose

Embassy Newsreel Teatruo
se, New Yorke, šią savaitę, 
prasidėjusią 13-tą, rodomi fil
moje tikrieji veiksmai paskil- 
busio lėktuvo “Memphis 

Lekiančiosios 
didvyriškos 

vadovybėje vado Ro-

lėktuvo 
B-17

Tvirtumos ir jos
Įgulos, 
bert K. Morgan, atlikusios 25 
misijas ant priešų
Ši yra oficialė Karo Depart- 
mento fotografų nuimta filmą. 
Ko d omą ir kitos karo ir na'mų 
fronto žinios, taipgi trumpos 
priedinės filmus.

Miestavas Centras Statys 
Daugiau Operą

Regina Resnik, vienatinė 
moteris šiemet laimėjus Metro
politan Auditions of the Air, 
dainavus pereitą vasarį New 
Yorko Miesto Centro statomo
se operose, vėl dainuos Mies
to Centre bėgiu jo pavasari
nio operos sezono.

Miesto Centro operos sezo
nas tęsis per dvi savaites pra-

dedant pirmadienio vakaru, 
gegužės 1-ma.

Talentinga jauna dainininkė 
dainuos keturiuose perstaty
muose — Santuzzos rolėj ope
roj “Cavalleria Rusticana” ir 
Frasquitos rolėj operoj “Car
men.”

teritorijos.

Mrs. C. Lisitza, 54 m., užsi
mušė nukritus ar nušokus nuo 
6 aukštų namo stogo 845 Wal
ton Ave., Bronx.

Vaikai, kurie surinko 50 sva
rų popieros, įleidžiami nemo
kamai į 22 judžių teatrus.

VISKAS KOVŪNAMS . . . VISAS MUZI- 
KALIS SPINDĖJIMAS, KOKIO TIK 

NORĖTUMĖTE!

“Four Jills in a Jeep”
Vaidina "THE FOUR JILLS" — KAY 
FRANCIS, CAROLE LANDIS. MARTHA 
RAYE. MITZI MAYFAIR su JIMMY 
DORSEY IR Jo Orkestru. PHIL SILVERS 
ir pt rstatomą DICK HAYMES ir Žvaigž
diniai Svečiai ALICE FAYE. BETTV 

GRABLE. GEORGE JESSEL ir 
CARMEN MIRANDA.

>!: Ir dar šauniausias mieste vaidinimas 
scenoj su Harry Richman, The De Marcos, 

Dave Apollon >3
ROXY Seventh Ave., ir 50th St,, N. Y.

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTĮ 
HUMPHREY 

BOGART 
Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE 

44c iki 12 Dieną 

HOLLYWOOD
Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ!
Amerikinė Premjera Šiandien!—Artkino Perstato 

Po “MOSCOW STRIKES BACK” ir “HEROIC STALIN
GRAD” Rusija patiekia jums naują oficialj dokumentą

“Ukraine in Flames”
Didžiojo Ofensyvo istorija.

Pagaminta Sov. Sąjungoj. — Diriguojama A. Dovjhenko.

MATYK: Įrodymą neapsakomų Vokietijos piktadarysčių 
Ukrainoje.

• G eitą ir baisų Raudonosios Armijos kerštą.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vidurnakti rodoma kas šeštadienį.STANLEY THEATRE 7th AVENUE, 

tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9686

THE THEATRE GUILD perstato 
PAUL ROBESON

Margaret’os Webster Veikale

OTHELLO
JOSE FERRER UTA HAGEN 

MARGARET WEBSTER JAMES MONKS
SHUBERT THEA., W. 41th St., CI. 6-5990
Vakr. 8:30, Popiet Trečiad. ir šešt. 2:30

MATYK NAUJAUSIUS SENSA
CINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS. MA
TYK J. V. LAIVYNĄ PLEŠKI
NANT JAPONŲ LAIVUS RA- 
BAULE, NAUJ. GUINEJOJ. MA
TYK ANGLIJĄ PAGERBIANT 
JANKIUS DIDŽIAME LONDO
NO PARADE. MATYK BOM
BARDUOJAMUS VOKIEČIUS 
CASSINO.

EXTRA: SPEC! ALIS JUDIS

Memphis Belle
DOKUMENTALĖ ISTORIJA 
ŠIOS GARSIOS LEKIANČIOS 
TVIRTUMOS VIRŠ PRIEŠŲ 
ŽEMES — ISTORIJA DRĄSOS, 
DIDVYRYBES IR NARSOS.
Taip pat 43 žinių judžiai iš viso pa
saulio—puikiausi 

EMBASSY
BROADWAY ir

judžiai mieste.
NEWSREEL 
THEATRE 

46th St., N.

Šis judamasis paveikslas toks iškilmin
gas . . . toks didingas . . . taip žavintis, 
kad jis pasiliks atmintyje tol, kol tik 
žmogaus širdis gali jausti . . . mylėti . . . 
kentėti. .. ir triumfuoti! Sujaudinus ii 
galingas judis—paremtas Lourdes Stebuklu

FRANZO WERFELT0

“The Song of Bernadette” 
Su Jennifer- Jones * William Eythe '-1: 
Charles Bickford * Vincent Price * Txk

J. Cobb * Gladys Cooper * Ilgai 
Atsiminsite šį judį 1

RIVOLI Theatre
BROADWAY prie 49 ST., N. Y

Jūs dar niekados nematėte tokio gaftsin- 
gai-grožiško, tokia stebėtinai patrauklaus 
judžio, kaip ši sujaudinanti slaptųjų mo
teries meilių istorija . . . blizgančios sce
nos, skaiČios spalvos . . . maloni muzi
ka .. . net jums žadą užims 1

GINGER ROGERS
kaipo spindinti, meili . . .

LADY in the DARK
RAY MILLAN * WARNER BAXTER * 
JON HALI. * MISCHA AUER IR 
DAR ASMENIŠKAI * XAVIER CUGAT 
ir jo Orkestras, su LINA ROMAY, DEL 
CAMPO, DON RODNEY. CUGAT CHO
RU, WALTER "DARE" WAHL ir DEAN 
MURPHY, satirikas.

PARAMOUNT “ayA

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNEn LIETUVIŠKAS KABARETAS
^7 ’ iQj| STANLEY MISIŪNAS/ Ii ./^jI SAVININKAS

BROOKLYN

ŪBOJ? Z.YCFUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
Bteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

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.

GERIAUSI GĖRIMAI IR

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
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

DIAMOND ENSEMBLE
2212* ,,E*

y quality

NO. 070
n j' k. r 1/ u y- •

Matched 14K gold $x r*o(
Oj’

fashioned in ro
mą ntic design s.
Love|v . Weekly Terms

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAX.

All Lady Crosby 
ensembles in pre- 
sentation boxes.

De-
RO-

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANGIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi-

L nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel, Stagg 2-2178 \ atdara vattap

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselij-om, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergrcen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. STagg 2-0783
NIGHT — IIAvemeyer 8-1158.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir kl-

&&& J tos Mčšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
į Saros 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 —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasįrinkimas visokių valgių

Tel. Evergreen 4-9612




