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KRISLAI
Ir Vėl Sevastopolis.
Pora Valandų Įdomiame 

Pobūvyje.
14-ka Narių Per Dvi 

Savaites.
Al Dobinis Pilnas Ūpo.

Rašo R. MIZARA

Po virš pusantrų metų laiko 
Sevastopolio vardas ir vėl žėri 
dienraščių puslapiuose.

1942 metų vasarą Sevasto
polio didvyriai iškėlė tą mies
tą į aukštybes savo herojiška 
drąsa ir pasiaukojimu, begin
dami jį.

šiuo tarpu tasai miestas yra 
išvakariuose išsilaisvinimo. Gal 
kai šitie žodžiai skaitytoją pa
sieks, Sevastopolyje plevėsuos 
raudonoji vėliava.

žaibo greitumu autonominė 
Krymo respublika laisvinama.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00
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RAUDON. ARMIJA ŠTUR 
MUOJA SEVASTOPOLĮ; 
SUĖMĖ 37,000 NACIU

MacArthur- Aršiausių Re- | AMERIKIEČIAI IŠ ORO
akcininkų Kandidatas

London, bal. 16. — Sovie
tu kariuomenė vakar užė
mė pozicijas tik už trijų 

Praeitą trečiadienį teko bū-;mylių nuo Sevastopolio mie- 
ti pusiau mitinge, pusiau arba-|sto, didžio uosto ir istorinės 
lėlėje, suruoštoje Russian War 
Relief, Inc., Tautinių Grupių 
Divizijos.

Neužilgo bus pradėta nauja 
plati drabužių ir pundelių 
rinkliava Tarybų Sąjungos 
žmonėms, nuo karo nukentėjil
siems. šiame pobūvyje norėta 
išgirsti pranešimai įvairių tau
tinių grupių atstovų, kas tuo 
reikalu veikiama pas juos.

Įdomūs, tiesiog jaudinanti 
buvo tūli pranešimai.

tvirtumos, Pietiniame Kry
mo pussalio kampe. Dabar 
Raudonoji Armija štur
muoja vokiečius Sevastopo
lio priemiesčiuose. Po Šuli 
atėmimo, raudonarmiečiam 
telieka 8 mylios pasiekti 
Juodąją Jūrą į pietų rytus 
nuo Sevastopolio ir visai 
uždaryti hitlerininkus tame 
kampe.

Per vieną savaitę sovieti
niai kariai, komanduojami 
generolo Tolbuchino ir Je-štai kalba grafas Ferdinan

das Czernin, austrų atstovas, 
aiškindamas, kaip amerikie- 
čiai-austrai renka pagalbą Ta
rybų Sąjungos žmonėms. Arba 
antai kalba vengrų, vokiečių 
atstovai, pranešdami, kokius 
didelius kiekius pundelių »r 
drapanų jie pasirengę surink
ti SSSR žmonėms!

— Padėdami Tarybų Sąjun
gos žmonėms, — jausmingai 
kalba vokiečių atstovė, — mes 
ryškiausiai padėsime Vokieti
jos žmonėms!. . .

Amerikiečiai - armėnai pa
siryžę surinkti pilną laivą dra-: 
bužių ir kitokių dovanų ir vi-1 
są pasiųsti Armenijon.

Už lietuvius raportavo Ant. Kurską, Bielgorodą ir Char- 
Bimba, Lietuvai Pagalbos Tei-lkovo ir Kijevo didmiesčius, 
kimo Komiteto pirmininkas.

MIRĖ GENEROLAS N. 
F. VATUTINAS, KIJEVO 

DIDVYRIS
London. — Paskutiniu 

laiku sirgęs, mirė garsus 
Sovietų generolas Nikola
jus F. Vatutinas, po rimtos 
operacijos Kijeve. Jis buvo 

■45 metų amžiaus.
Vatutino komandoje rau- 

i- i donarmiečiai pernai vasarą 
ir rudenį atvadavo Oriolą,

mo Komiteto pirmininkas. Vatutinui susirgus, jį pa- 
—- Tuomet, kai Suomijos fa- vajavo naujas Pirmojo Uk- 
itai kariauja pries Tarybų rajnos frOntO komanduoto-šistai kariauja

Sąjungą, tai masės amerikie
čių - suomių remia Tarybų Są
jungą! — kalba suomių atsto
vė.

žodžiu, tautinės grupės 
Amerikoje vaidina milžinišką 
rolę rinkime drabužių Tarybų 
Sąjungos žmonėms. Ir dirbda
mos tąjį darbą, jos nesivado
vauja t. v. labdarybės moty
vais, — jos vadovaujasi tuo 
motyvu, kad rėmimas Tarybų 
Sąjungos nuo karo nukentėju
siųjų padės greičiau priešą su
mušti ir jų tėvų kraštus išlais
vinti. Tai ne labdarybė, o pilie
tinė pareiga kiekvieno pado
raus žmogaus!

bus 
Ki- 
pa-

jas, maršalas Gregoras K. 
Žukovas.

Gen. Vatutino kūnas 
iškilmingai palaidotas 
jeve. Ten bus jam ir 
minklas pastatytas.

Vatutinas buvo valstiečių 
sūnus. Raudonojoj Armijoj 
jis tarnavo nuo pat sovieti
nės revoliucijos, 
šiai Vatutinas 
per pirmutinį

Praeitųjų dviejų savaičių 
bėgyje LDS gavo 14-ką naujų 
aplikacijų iš vienuolikos mies
tų. Iš viso šiemet įrašyta į LDS 
92 nauji nariai.

Taip rašo LDS organas Tie
sa.

Kur veikiama, ten turima 
ir pasekmių!

Jau prieš tūlą laiką gavau 
įdomų laiškutį nuo laisviečio 
Al Dobinio, kuris veikia “kur 
nors” Anglijoj, štai keletas ei
lučių :

“Dieną ir naktį dirbame su
šilę. Jūs gal skaitote laikraš
čiuose, kad kareiviams čia la
bai lengva... Neteisybė. Tik 
dvi dienas per mėnesį gauna
me liuosas; tada ne laikas

verykus valyti, drapanas pro- 
syti. . . Nepaisant to visko, 
mes nepamirštame namų, drau-

New Yorko Daily News, 
fašistų Ašiai turavojantis 
laikraštis, rašo editoriale, 
kad generolas MacArthur 
tikrai priims republikonų 
parti j oš nominaciją į prezi
dentus, jeigu tik jie nomi-! 
nuos jį. Kad jis nori kandi- , 
datuot į prezidentus, tataiį 
aiškiai parodo jo laiškai 
kongresmanui A. Milleriui 
sako Daily News.

Tas geltonasis laikraštis 
entuziastiškai perša Mac- 
Arthurą į prezidentus ir iš 
anksto siūlo jam į ministe- 
rius ex-prezidentą Herber
tą Hooverį, senatorių Van- 
denbergą ir kitus aršiuo
sius republikonų reakcinin
kus.

MILLERIO LAIŠKAI
Republikonas kongresma- 

nas Milleris rašė gen. Mac-I 
Arthurui:

“Baisi banga pakilus A-! 
merikoj prieš (JRoosevelto) 
Naująją Dalybą... Prezi
dentas Rooseveltas mirtinai 
nusigandęs judėjimo, sie
kiančio pastatyt tamstą 
prezidentu ... Aš esu tik
ras, kad jeigu tai Naujajai 
Dalybai nebus šį kartą pa
daryta galas, tai amžinai 
dings amerikinis gyvenimo 
būdas...

“Masinis piliečių judėji-

remenko, atvadavo visą 10,- 
000 ketvirtainių mylių plo
to pussalį Krymą, apart 500 
ketv. mylių pietinio kampo, 
iš kurio Raudonasis Laivy
nas ir Sovietų bombanešiai 
neleidžia priešams paspruk
ti Rumunijon.

Per tą savaitę sovietiniai 
kovūnai Kryme užmušė 29 
tūkstančius vokiečių ir ru
munų ir nelaisvėn paėmė 37 
tūkstančius jųjų.

Raudonoji Armija, po 38 
dienų įtūžusių kautynių dėl 
Tarnopolio ir jo gatvėse, 
atėmė iš vokiečių tą svar
bų miestą, penkių geležin
kelių centrą ir nacių tvirtu
mą, Vakarų Ukrainoj. Tar- 
nopoly ‘pirm karo buvo 50,- 
000 gyventojų. Tarp kitko, 
per Tarnopolį eina didis ge- 
lenžinkelis iš Odessos į 
Lvovą ir Varšavą. Sovietų 

Į kariai užmušė Tarnopolyje 
13,600 hitlerininkų ir ne
laisvėn paėmė 2,400.

Per 19 dienų ofensyvą 
dėl Odessos (jau atvaduo
tos) ir dėl jos apylinkių, 
raudonarmiečiai užmušė 
26,800 vokiečių ir rumunų, 
suėmė 10,680 jų kareivių ir 
oficierių ir, be kitko, pagro
bė virš 400 nacių tankų ir
motorinių kanuolių ir 753imas nepatenkintas dabarti- 
kitokias kanuoles. i ne valdžia ne tik dėl jos

“Dabartinė mūsų valdžia 
nėra žmonių tarnas, bet jų! 
ponas... ir jinai nepripa-; 
žįsta asmeniui jokių teisių, į

TRIUŠKINO RUMUNU SO 
SI INĘ IR PLOESTI

London. — Bent 500 di- 
kaip kad laisvo verslo ir tt.” įdžiųjų^ Amerikos bombane- 

MacARTHUR UŽGIRIA 
MILLERIO DEKLA

MACIJĄ

į šių ir tiek pat lengvųjų lėk
tuvų pleškino Ploesti 
žibalo versmes, jo apdirbi- 

^mo fabrikus ir rumunų sos- 
Gen. ^MacArthur, laiškais < tinės Bucharesto geležinke- 

\ > ra-,]įų stotis. Amerikiečiai oro
, kovūnai, sakoma, pavertė

Tamstos aprašomi daly-Tas stotis į griuvėsių ir dė
kai Jungtinėse Valstijose į gėsių “jovalą.” 
prablaivina ir turi priverst i Per Bueharesta hitleri. 
kiekvieną tikrą patrųotą lninkai siuntg daugius ka. 
giliai susimąstyti. ' rjuomengS) ginklu ir amuni-

“Mes neturime įpulti į to- icijos prieš Sovietus. Iš Plo- 
kią padėtį namie, prieš ku-' esįj na.cįaj gaudavo didžią- 

kovojame užsie-| įa daugumą gamtinio žibalo 
ir gazolino.

Anglų ir amerikiečių lėk
tuvai vėl sprogdino ir degi
no geležinkelių stotis, lėk
tuvų ir kitų karinių fabri- Indijoj.

• atsakydamas Milleriui, 
’ šo: 

«

kų miestus Vengrijoj, šiau
rinėj, vakarinėj ir rytinėj 
Vokietijoj, kaip kad prane
šė vengrų ir vokiečių radi
jai.

Amerikiečiai per dieną 
sunaikino 18 nacių orlaivių 
ir neteko 30 savo lėktuvų.

-
į

Komunistai prieš Sauvalių
Alžyras. — šeši komunis

tai francūzų patariamojo 
seimo atstovai pasipriešino 
tam, kad generolo de Gaulle 
vadovaujamas Francūzų 
Komitetas Tautai Laisvinti 
paskyrė socialistą Andrių 
le Troąuerą beveik sauva- 
lišku komisioniėrium - val
dovu toms Franci jos vie
toms, kurias atvaduos ame-

Pirmiau-
pagarsėjo
ofensyvą rikiečiai ir anglai per atei- 

prieš vokiečius Dono upės nantį įsiveržimą antruoju 
alkūnėje 1942-1943 metais, frontu.

klaidų namie. Jie taipgi įsi
tikinę, kad reikia kritiškai 
pernagrinėt įvykius, prive- 
dusius prie Perlų Uosto 
(japonų užpuolimo) ir taip
gi pernagrinėt karo reik
menų skirstymą po to ...

'“Labai daug žmonių šio
je šalyje yra rimtai susirū
pinę pavojum komunizmo 
ir nacionalizmo bangos, ku
ri tikrai gręsia užplūsti 
Europos kraštus, Aziją ir 
Pietų Ameriką. (O nuo to 
tiktai MacArthuras tegalįs 

’išgelbėti.)

rią mes 
niuose.

“Tamstos pastabos yra; 
pilnai išmintingos, tai yi;a 
tikro valstybės vyro komen
tarai, ir aš kuo pilniausiaiI------------, -- — --------- 1--------------------------

įsu jais sutinku.
“Tamstos laiškas yra mo

kytas ir aš jį labai brangi
nu.

“O 
kuom 
gsiuos, kai daugiau jėgų bus 
man atsiųsta.”

Taigi generolas MacAr
thur užgiria kongresmano 
Millerio deklamacijas prieš 
prez. Rooseveltą, nors pre
zidentas yra vyriausias 
Jungtinių Valstijų koman- 
dierius. Jis sutinka su Mil
lerio įtarimu, būk Roose
velto valdžia vedanti į dik
tatūrą. Kartu gen. MacAr
thur pritaria Millerio šmei
žtui, būk prezid. Roosevel
tas, girdi, išprovokavęs ka
rą su Japonija ar bent ne
prirengęs Ameriką tinka
mai apsiginti. MacArthur 
netiesioginiai užgiria ir 
Millerio ir kitų Ašies glos
tytoje piršimą, būk reikią 
kuo daugiausiai ginklų ir 
kariuomenės duoti MacAr- 
thurui prieš Japoniją, palie
kant vienai Sovietų Sąjun
gai kariauti prieš Vokieti
ja.

čia mes kovojame, 
galime. Bet aš džiau-

JAPONIJOS LAIVŲ 
NAIKINIMAS

Washington. — Amerikie
čiai iki šiol sunaikino dau
giau kaip du milionus tonų 
prekinių Japonijos laivų, 
neskaitant šimtų jos karo 
laivų.

Anglai kontr-atakuoja ja
ponus, perkirtusius vieškelį 
tarp Dimapuro ir Kohimos,

Turkija, Girdi, Ben- VIENIJASI M1NN.
DEMOKRATAI IR 

DARBIECIAI
dradarbiausianti su 

Talkininkais
_____  ' Minneapolis, Minn. — Čia 

i. Ankara, Turkija. — Tur- prasidėjo Minnesotos valsti
jų užsienių reikalų minis-.Jos Earmerių Darbo Parti- 

! teris N. Menemencioglu sa-! Jos demokratų partijos, 
į kė svetimų kraštų korės- suvažiavimai. Jų delegatai 
pondentams, kad Turkija, svarsto, kaip apvienyt šių- 
girdi, “draugiškai nusitei- dviejų partijų . jėgas, kad 
kus linkui talkininkų ir ^uo stipriausiai^ , paremt 
kiek galėdama padėsianti Roosevelto 
jiems.”__________________ i prezidentus

Jungtinės Valstijos ir An J terminui, 
glija paskutinėmis dienomis! 
reikalavo, kad Turkija nu- bor, 
stotų pardavinėjus Vokieti
jai karines medžiagas, ypač 
metalą chromą. Turkų val
džia dar neatsakė į Ameri
kos ir Anglijos reikalavi
mo notas.

Bet suprantama, 
Turkija nepertrauks tos 
prekybos su naciais ir gal 
tiktai sutiks šiek tiek su
mažini karo medžiagų siun
timą Vokietijai.

i paremt 
kandidatūrą į 

ketvirtajam

Minnesota La-

1

1
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Laikraštis
farmerių - darbiečių 

organas, šaukia apvienyti 
tas dvi partijas, “kad padė
ti lemiamai laimėti pergalę 
kare, įkurti įvairių tautų 
bendradarbiavimą po karo 
ir užtikrinti taiką ir gero- 
višką būklę kiekvienam 
amerikiečiui.” Šių tikslų 
siekiant, turime vėl išrinkt 
Rooseveltą prezidentu, sa
ko tas farmerių ir darbinin
ku laikraštis, v

.<
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LIETUVOS PARTIZANAS, ŽYDU POETAS APSAKO NACIU BAISENYBES VILNIUJ
Maskva. — Nuo nacių iš 

Vilniaus pabėgęs, Lietuvos 
partizanas, poetas Abromas 
Sutskever apsakė N. Y. 
Times korespondentui Ral- 
phui Parkeriui, kaip hitle
rininkai ten išžudė bei už-

gų ir mūsų organizacijų... 
Žinau, kad Laisvės vajus ge
rai sekėsi, kad LDS bombe- 
rius du nupirko. . . Visi aty- 
džiai vaktuojame, kaip rau
donarmiečiai vis arčiau ir ar
čiau Vokietijos artinasi. Mes 
patys laukiame tos dienos, ka
da pradėsime keliaut į Berly- 
ną . . .

Suprantam, Al, jūsų parei
gas, atjaučiame jums! žinome, 
kad neužilgo jūs kirsite prie
šui smūgį — smūgį didelį! Lin
kini jums daug daug energijos 
ir ištvermės!

a------ ----------- ------------------
kankino 77 tūkstančius iš 
buvusių 80 tūkstančių žydų. 
Jam drauge su keliais ki
tais šimtais žydų pavyko iš
trūkti per atmatų vamz
džius (sursus), ir paskui jie 
įstojo į partizanų būrį, su
sidedantį iš lietuvių, rusų ir 
lenkų, žūt-būtinei kovai 
prieš nacius. 1

Pabėgusieji iš Vilniaus 
ghettų (išimtinai žydam 
skirtų vietų) žmonės 1942 
m. birželyje susprogdino 
vokiečių traukinį, kuris, ga
beno ginklus antrajam 
ofensyvui prieš Sovietus.

Vokiečiai ne vienu kartu, 
bet po tam tikrą skaičių 
kasdien žudė žydus per 
dvejus metus. Jie norėjo 
kuo ilgiausiai gėrėtis žudo
mųjų kankynėmis.

AKTORIAI BUDELIAI
Pirm karo Berlyne buvo 

judamųjų paveikslų aktorė
ms Kittel, vaidinęs niekšų 
roles. Karui prasidėjus hit
lerininkai pavedė jam žudy
ti žydus ir kitus nacių prie
šus. Jam buvo paskirta ke
turi padėjėjai, taipgi iš pa
laikių Berlyno aktorėlių. 
Tai jie su savo pagelbinin- 
kais išžudė ir tūkstančius 
Rygos piliečių.

Vilniuje jie kas rytas per 
1,700 dienų statė eilėn tam 
tikrą skaičių žydų ir šaudė 
juos bei kitaip žudė.

Vieną kartą vokiečiai 
pranešė, kad jie atidarysią 
penkis naujus teatrus žy
dų ghette. Žmonės pamanė, 
kad naciai minkštiną savo 
politiką. Bet ant rytojaus

po pirmutinio teatro atida
rymo hitlerininkai išteriojo 
5,000 žydų.

Vieną dieną Kittel’is ta
rė poetui Sutskeveriui: 
“Štai tau biskį dovanų.” Tai 
buvo drabužiai .poeto moti
nos, kurią vokiečiai sušau
dė .

GYVŲ DEGINIMAS.
Naciai Vilniuje žydus ir 

gyvus degino, taip pat gy
vus laidojo, lupo žydam 
akis ir plikomis rankomis 
smaugė.

Jau 1942 m. sausyje Vil
niuje buvo suorganizuotas 
žydų ghette partizanų bū
rys, vadovybėje šiaučiaus 
Vittenburgo. Vokiečiai pa
skelbė, kad jeigu jis nepa
siduos, tai jie visus žydus

tuojaus išžudys.
Šiaučius, vardu Vitten- 

burg, 41 metų amžiaus, pa
skutinį kartą suėjo draugus 
vadus viename rūsyje, sy
kiu išsigėrė, atsisveikino ir 
nuėjo vokiečiam pasiduoti. 
Ant rytojaus buvo rastas 
sužalotas jo lavonas prie 
ghetto vartų.

SPAUSTUVĖLĖ
Partizanai Vilniuje turė

jo slaptą spaustuvėlę ir lei
do laikraštuką Laisvės Vė
liavą. Jie per slaptą radiją 
gaudavo pranešimus iš So
vietų ir spausdindavo juos 
savo laikraštyje.

Besprogdinant vokiečių 
ginklų sandėlį Burkiškiuose 
žuvo ir du žydai Vilniaus 
partizanai.

Vienas 16 metų berniukas 
pagrobė rankinių granatų 
iš vokiečių traukinio. Jis 
buvo suimtas. “Kam tu vo
gei granatas?” užklausė 
budelis Kittel’is. “Aš norė
jau paleist jas į tave. Tu 
užmušei mano tėvą ir moti
ną,” atsakė berniukas.

Kartą, kuomet būrys žy
dų buvo vokiečių kareivių 
varomi sušaudyt, nusmerk- 
tieji desperatiškai puolė na
cius ir pasmaugė septynis.

300 ghetto partizanų sy
kį gavo ginklų, užtai vokie
čiai susprogdino vieną jų 
namą. Kilo toks sumišimas, 
kad visiem trim šimtam pa
vyko pabėgti. Jie tuojau 
įstojo į lietuvių partizanų 
būrį. Drauge su jais buvo ir

£

1
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; : ... . ... .r,

poetas Sutskever.
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Apie Hitlerio Žvaigždės
Gęsimų.

LDS organe Tiesoje (š. m. bal. 15 d.) 
Vyt. Arūnas rašo straipsnį po antrašte: 
“Hitlerio žvaigždė gęsta Rytuose.” Ra
šytojas gyvai, nors ne visur, mūsų nuo
mone, objektyviai duoda trumpa apžval
gą to, kas įvyko ir vyksta Rytų Fronte. 
Vyt. Arūnas rašo:

“Nėra jau taip lengva mušti vokiečius, 
tačiau Raudonoji Armija juos muša. Štai 
jau daugiau kaip dešimts mėnesių kai 
rusai muša vokiečius neatsitraukdami.

“Kiekvienas dabar supranta, kad Rau
donosios Armijos štabui’ reikėjo daug 
gabumo, šalto kraujo, stiprios dvasios 
pasiruošiant didžiajam 1941 metų puo
limui. Stalinas veda kovą tokiose vieto
se, kur jis numato laimėsiąs. 1942 metų 
rudenį Hitleris jau tikėjosi paimsiąs Sta
lingradą. Gi tikrumoje jis paaukojo ten 
savo geriausias divizijas. Stalinas žino
jo, kad viskas tai pasibaigs su maršalo 
Paulus balta nosinaite. 1943 metais lie
pos mėnesį Stalinas leidžia vokiečiams 
generolams paaukoti geriausias vokiečių 
divizijas prie Kursko. Paskui ateina iš
vadavimas Ukrainos. Stalinas duoda į- 
sakymą persikelti per Dnieprą, kada 

vokiečiai visai to nelaukė. Stalinas vijo
si vokiečius Volinijoj, kartu pamušda- 
mas Korsuno apsupimą. Stalino strate
gijoj yra daug šalto protavimo.

“Kad būti tokiu dideliu kapitonu, rei
kia iš pagrindų pažinti gyvenimą, savo 
tautą ir žmonių širdį.”

Be abejo, tas viskas yra tiesa. Tarybų 
Sąjungos vyriausioji karo vadovybė — 
daugiausiai, žinoma, Stalinas — parodė 
didelį genijališkumą šiame kare, o Rau
donoji Armija — negirdėtą drąsą ir pa
sišventimą.

Tačiau, rašant apie Tarybų Sąjungos 
laimėjimus, Raudonosios Armijos didvy
riškus žygius, visuomet reikia turėti gal
voje objektyves sąlygas, kurios tam vis
kam padėjo pagrindą: jomis yra socija- 
listine sistema, apvienijusi, sucementa
vusi visas tautas ir tauteles, supramoni
nusi kraštą ir išauklėjusi naują žmogų.

Kiekvienam turi būti aišku, jog nei 
caristinė santvarka, nei buržuazinė ne
būtų atsilaikiusi prieš visos Europos mi- 
litarinę karo mašiną, kurią Hitleris buvo 
atsukęs prieš Tarybų Sąjungą. 0 betgi 
socijalistinės tautos, susijungusios į Ta
rybų Sąjungą, ne tik tą mašiną atlaikė, 
bet iš defensyvinio karo perėjo į ofensy- 
vinj ir jau antri metai triuškina tą na
cių karo mašiną taip, kaip niekad nie
kas pasaulio istorijoje!

Savo straipsnį Vyt. Arūnas šitaip bai
gia:

“Aš neapsiriksiu ir nenustebsiu, jei 
matysiu vieną dieną žygiuojant Berlyno 
gatvėmis Sibiro farmerius, aukso jieško- 
tojus ir medžiotojus, Leningrado plieno 
liejyklos darbininkus, Maskvos audėjus, 
Doneco angliak., Uralo metalurgistus, 
Volgos žemdirbius, medžių kirtėjus iš 
šiaurės, Kaukazo vynuogių rinkėjus, Uk
rainos traktoristus, Kazakstano pieme
nis, žvejus, geologus, studentus, jūrinin
kus, agronomus, mokytojus...

“Jie žygiuos alėja, kurią vokiečiai pa
vadino ‘Pergalės alėja’ ir kur stovi vo
kiečių karvedžių stovy los. Jie žygiuos 
per Brandenbugro vartus, pro parblok
štą ant žemės prūsų erelį su svastika, 
kuris penkis metus čiulpė Europos kran
te-

“Ir tą dieną visuose Europos miestuo
se, visame pasaulyje, žmonės susibūrę 
gatvėje su džiaugsmu ir laisve krūtinėje 
giedos savo tautinį himną, kalbės savo 
gimtąją kalba...”

Tiesa!

komunistai siekia užkariauti pasaulį, 
“užkarti savo įsitikinimus kitiems,” iš 
kitos pusės jie vėl šaukia, kad “komu
nizmas bankrutuoja.”

Kad įrodyti, jog “komunizmas suban- 
krūtino Rusijoj”, tai jie pasakoja apie 
generolų ir maršalų antpečius, apie mi
ll tarines jaunuolių mokyklas, apie reli
gijos laisvę, apie tai, kad žurnalas “Po 
Leninizmo Vėliava” parašė: “Sovietinė 
tvarka yra pati progresyviškiausia ir 
pirmeiviškiausia tvarka.” Dėl to Mr. W. 
Lissner prirašė kelias špaltas, kad įro
dyti, jog komunistai pripažino, kad, jei
gu komunistinė tvarka yra progresy
viškiausia, tai reiškia dar yra ir kitos 
progresyvės, o tokiomis progresyvėmis 
šalimis ir yra demokratinė Amerika ir 
Anglija.

Čia nieko naujo, — tai tas, ką žino 
kiekvienas Sovietų Sąjungoj net pra
džios mokyklos mokinys.

Bet kaip greitai atsirado dezertyras 
Kravčenko, kuris atsisakė grįžti iš Ame
rikos į Raudonosios Armijos eiles, pasi
rodęs bailys ir savo šalies šmeižikas, taip 
greitai tie ponai pasigriebė jį, kaip gai
dys mėšlyne stikliuką, ir pradėjo kada- 
kyti prieš mūsų talkininkę.

Panašių “argumentų” bus dar daug. 
Žmonės, kurie bijo darbo liaudies, bai
siai neapkenčia Sovietų Sąjungos, nes 
ten yra darbo žmonių tvarka, darbo 
žmonių demokratija, laisvė ir valia. Bet 
tie jų skandalai, tas jų “mokslas” kas 
kart vis mažiau ras tokių, kurie jiems 
tikės.

Priešui Naudingi Skandalai
Amerikiečių spaudoj dažnai pasikar

toja skandalai prieš Sovietų Sąjungą, 
kurie vėliau trūksta, kaip muilo burbu
las ir paaiški, kad jokio pagrindo jiems 
nebuvo. Bet jie atlieka žalingą darbą, 
nes kenkia Jungtinių Tautų vienybei. 
Dažnai tuos skandalus išpučia elementai, 
pritarianti Hitleriui, dažnai tie, kurie 
bijo tikrosios demokratijos, kurie bijo 
liaudies valios.

Pamename, kiek buvo keliama triukš
mo prieš Sovietus neva užstojant Pabal
tijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Vėliau pasirodė, kad nacių propagandos 
štabo tas buvo įsakyta.

Jau greitai bus trys metai, kaip tūla 
spauda, kolumnistai ir radijo komenta
toriai, teisina Finliandijos fašistus — '• 
“mažiukę Finliandiją”. Skaitant tą spau
dą ir klausant radijo komentatorių at
rodo, kad Amerikos talkininkė yra Fin- 
liandija (kurios lėktuvai skandina Ame
rikos laivus), o ne Sovietų Sąjunga.

Tarsi kokia bomba sprogo, kada Auk
ščiausias Sovietas nutarė, kad visos So
vietų Sąjungos Sąjunginės Respublikos, 
jų tarpe ir Lietuva, turės savo atskirą 
armiją, užsienyj diplomatinius atstovus 
ir su kitomis valstybėmis darys susita
rimus. Rėkė, šaukė, niekino mūsų talki
ninkę, kartojo, kad būk tai “Stalino sky- 
mas”, kad prie taikos stalo paimti viršų 
ant Amerikos ir Anglijos. Vėliau ir tas 
subliūško, nes pasirodo, kad tik paikas 
gali kalbėti, būk prie taikos stalo rankų 
pakėlimu bus rišami valstybių santykių 
klausimai.

Kada Raudonoji Armija įžengė į Va
karinę Ukrainą, tai tie patys žmonės vėl 
puolė Sovietų Sąjungą, kad būk' ji “įsi
veržė į Lenkiją”, “nesiskaito su Lenkijos 
valdžia,” o kada Raudonoji Armija pa
siekė Pruto upę ir kelias dienas buvo ap- . 
sistojusi, ruošėsi žygiui, tai pakėlė skan
dalą; girdi, “sustojo, kad Stalinas tik 
savo žemę nori atvaduoti.”

Arba prisiminkime, kokis buvo muilo 
burbulas Italijos klausime, su kuria So
vietų Sąjunga nutarė apsimainyti at
stovais, o užsimerkta prieš tai, kad 
Amerika ir Anglija tūkstančius žmonių 
ten turi. Visi tie skandalai karštai buvo 
remiami tos lietuvių spaudos, kuri 1941 
metais sveikino Hitlerio įsiveržimą į 
Lietuvą. Visi jie tik žalą nešė Jungtinių 
Tautų bendram reikalui.

(Pabaiga)
PANAŠŪS TIKSLAI 

ITALIJOJE
“Italijoje mūsų interesai 

tokie pat: padėti išvystyti 
galimai artimiausiu mo
mentu laisvą ir dejnokrąti- 
nę italų valdžią. Kadaise aš 
esu pasakęs, kad mes paty
rėme, jog jokio kompromi
so su fašizmu negali būti— 
ar tai būtų Italijoje, ar ki
toje kurioje šalyje. Fašiz
mas visuomet turi būti mū
sų priešas ir mūsų politika 
turi būti griežta daryti vis
ką mūsų galioje, kad jį su
naikinti.”

Mes norime suteikti visas 
progas Italijos žmonėms ta
me pasireikšti. Hull nurodė, 
kad buvo manyta, jog į 
trumpesnį laiką bus išlais
vinta pakankamai Italijos 
teritorijos, kad suteikus jos 
žmonėms progą pradėti pa
sireikšti savo valią. Bet ten 
karas užtruko.

1943 metais Rooseveltas, 
Churchillas ir Stalinas nu
tarė priimti Italijos val
džios pasisiūlymą kariauti 
prieš Vokietiją. Maskvos 
konferencijoje buvo pa
reikšta kad Italijos vyriau
sybė turi būti praplėsta, į- 
traukiant jon tuos žmonių 
sluogsnius, kurie buvo nu
sistatę prieš fašizmą. Buvo 
nutarta, kad visos fašisti
nės įstaigos būtų panaikin
tos. Šita politika, sako Hull, 
yra pravedama gyveniman.

Pagrindas Talkininkų 
Vienybei

Sekretorius Hull nurodi
nėjo, kad Jungtinių Tautų 
vienybė reikalinga ne tik 
laimėjimui karo, bet ir tai
kos palaikymui po karo. 
Bet iškyla daug įvairių 
klausimų.

“Aš tik suklaidinčiau 
jus,” pareiškė Hull, “jeigu 
kalbėčiau apie galutinius fu 
klausimų išrišimus. Tatai 
reikalauja lėto, sunkaus 
proceso, kuris reikalingas 
pastoviems ir priimtiniems 
klausimų išsprendimams 
tarpe laisvų žmonių, kuris 
reikalauja pilnų diskusijų 
su mūsų talkininkais ir tar
pe mūsų pačių žmonių.”

Jis sako, kad tos diskusi
jos arba pasitarimai dabar 
eina. Linija aiški, 
žinomi, susitarimas 
mas.

“Laisvosios tautos
privestos prie pat sunaiki
nimo bedugnės,” sako Hull, 
“todėl, kad jos dasileido bū
ti atskirtos ir padalintos. 
Jeigu jau kokia pamoka 
toms tautoms buvo duota 
mirtimi ir kančiomis, tai 
šita pamoka. Ir ta pamoka 
dar nėra pabaigta.” 
“Keturių Didžiųjų” Bend
ros Veiklos Reikalingumas

“Nežiūrint, kaip sunkus 
būtų kelias, nėra jokios vil
ties pergalę paversti pasto
via taika, nebent tikrieji 
šios šalies, Britanijos, So
vietų Sąjungos ir Chinijos 
interesai bus suderinti ir 
nebent jos susitars ir veiks 
išvien. Tai ant šito tvirto 
pamato turi būti statoma 
visokia ateities politika ir 
tarptautinė organizacija.”

Tiktai ant šitų keturių 
kraštų susitarimo ir bendro 
veikimo galima pastovi tai
ka ir šviesesnis gyvenimas. 
“Be pastovaus susitarimo 
tarpe tų keturių tautų jųjų 
pamatiniais tikslais, intere
sais ir pareigomis link vie
na kitos, visos organizacijos • • • 1

IR

tikslai

buvo

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVINGIN 
WAR BONDS paiaiKymui taikos yra po

pierinės ir pasilieka plačiai 
atdaras kelias pakilimui į

naujo agresoriaus.
“Šis būtinai reikalingas 

susitarimas ir bendras vei
kimas. tarpe keturių šalių 
nėra pavadavimas ir panei
gimas vienybės tarpe Jung
tinių Tautų. Bet tai yra pa
matinis reikalas visokiai or
ganizuotai tarptautinei vei
klai, nes ant šitos tikrovės 
rymo pastovios taikos ir 
laisvų įstaigų galimybė, ne
gu ant naujų koalicijų ir 
naujo prieškarinio laikotar
pio.

“Neigi aš siūlau, kad bet 
koks tų keturių šalių spren
dimas gali arba privalo būti 
padarytas be dalyvavimo 
kitų Jungtinių Tautų. Aš 
sakau tiktai tai, kas, mano 
supratimu, yra visų ameri
kiečių bendra nuomonė ir 
ką visi žmonės pripažins, 
kad, būtent, jeigu šitos ke
turios valstybės pasidalins 
dėl savo tikslų ir nepajėgs 
suorganizuoti ir suderinti 
savo pamatinių interesų, 
tai gali gimti tiktai kata
strofa ir jokia mašinerija, 
kaipo tokia, negali duoti tos 
būtinai reikalingos harmo
nijos ir vienybės”.

Hull nurodo, kad tokios 
vienybės tarpe tų keturių 
spėkų pasiekimas nėra len
gvas daiktas. Tai aišku 
kiekvienam. Bet toje link
mėje, girdi, jau padaryta 
didelė pirmynžanga. Jis pri
minė Atlanto Čarterį 1941 
metais, paskui 1942 metų 
sausio 1 dienos Jungtinių 
Tautu sutikima su Jo Čar- v c
terio principais ir pasižadė
jimą laikytis išvien prieš 
bendrąjį priešą, vėliau, 
1943 metų spalių 30 dienos 
Maskvos pareiškimą. Visa

“Čarteris yra išraiška 
pamatinių tikslų, linkui ku
rių mes ir mūsų talkininkai 
vedame savo politiką,” sa
ko Hull.

“Jis, čarteris, pasako, 
kad tos šalys, kurios priima 
jį, nekovoja už agrandaziją, 
teritorinę*ar kitokią kokią. 
Čarteris paduoda pagrindi
nius principus, ant kurių 
rymo liuosybės viltis, eko
nominė proga, taika ir sau
gumas per tarptautinį san- 
darbininkavimą.

“Tai nėra įstatymo ko
deksas, iš kurio būtų gali
ma pagelba smulkmeniško 
jo žodžių ir frazių analyze 
gauti atsakymą j kiekvieną 
klausimą. Jis parodo tą di
rekciją, kurioje reikia j ieš
koti klausimams išrišimų, 
bet neduoda pačių išriši
mų.”

Hull duoda pavyzdį. Sa
ko: Sunku įsiVaizdinti, kad 
“daugiau kaip 30 rubežiniųį 
klausimų Europoje būtų' 
galima išspręsti kol tebeina 
karas. Tačiau tas nereiškia, 
kad kai kurie tų klausimui 
tuo tarpu negali būti arba 
neprivalo būti išspręsti pa-i 
gelba draugiškos konferen
cijos ir susitarimo.” Jung
tinės Valstijos, sako Hull, 
visuomet pasirengusios tar
pininkauti kitoms Jungtinių 
Tautų narėms tais rubeži-i 
niais klausimais. ~ 
džiui, jos pasisiūlė už tarpi-', talkininkais dėl sutriuški- 
ninkes Sovietų Sąjungai ir|nimo Vokietijos ir Japoni- 
Lenkijai. jos plėšikų, Hull pareiškė,

Sekretorius ilgokai apsi- ,kad “negali būti jokio kom- 
stoja prie keblumų, su ku- promiso su fašizmu bei na
riais tenka susidurti einant,cizmu. Jis turi būti sunai- 
prie susitarimo. Bet koks.l&mču visur. Jo vadai, jo įs- 
klausimo išsprendimas, sa-1 taigos, ta galia, kuri ji pa- 
ko jis, turi turėti pritarimą laiko, turi būti nušluota.

bile tautą, išskiriant pagal 
padarytus patvarkymus.”

Tokia organizacija turi 
turėti ginkluotų jėgų jos 
tarimų pravedimui gyveni
mam Ji turi turėti tarptau
tinį teismą, kuris spręstų 
ginčus bei nesusipratimus 
tarpe tautų.

Atsiklausimas Kongreso 
Nuomonės

Kadangi reikia visos ša
lies pritarimo įsteigimui 
tarptautinės organizacijos 
taiką palaikyti, tai Hull sa
kos jis atsikreipęs į Kon
gresą ir pataręs jam pa
skirti iš abiejų partijų at
stovų grupę, kuri tartųsi 
su Valstybės Departments 
Vyriausybė galės savo po
litiką pilnai pravesti gyve
nimai! tiktai tada, ’kada tu
rės paramos • iš Kongreso 
pusės. Tai dar vienas iš 
valdžios pusės žygis apvie- 
nijimui visos tautos iš
sprendimui tų problemų, 
kurios prieš ją turės kilti 
po karo.
Fašizmas Turi Būti Visai ir 

Pilnai Nušluotas
Kaip niekad pirmiau, 

šioje savo prakalboje sekre
torius Hull aiškiai išdėstė 
mūsų vyriausybės griež
ei ausį pasiryžimą — nebe
palikti pasaulyje nė pėdsa
ku fašizmo. Kalbėdamas 
apie Cairo ir Teherano kon- 

Pavyz- ferencijas ir susitarimą su

tai žygiai linkui pastovios paliestų šalių, taipgi Ame-jj^ negali tikėtis nei dery- 
vienybės. Tuos žygius už- rikos žmonių.
gyrė ir Jungtinių Valstijų kad ir toks klausimas, kaip so 
Kongresas formoje Connal
ly - Fulbright rezoliucijos.

Vėliau Cairo mieste įvy
ko konferencija tarpe pre
zidento Roosevelto, Chur- 
chillo ir Chiang Kai-sheko, 
po tam konferencija Tehe
rane su maršalu Stalinu. 
“Teherano konferencijoje 
susitarta dėl bendros veik
los kaip laimėjimui karo, 
taip įsteigimui pastovios 
taikos po karo.”

Atlanto čarteris ir jo 
Principai

Sekretorius Hull plačiai 
apsistoja ties Atlanto Čar- 
teriu, nes, girdi, jo princi
pai plačiai visuomenėje dis- 
kusuojami.

rikos žmonių. Pavyzdžiui, | binės taikos, nei kompromi- 
-------  --------- ------ , nei progos sugrįžimui. 
tarptautinės pašalpos rei- j Tuo reikalu yra pasiryžę 

mūsų žmonės ir mūsų val
džia, ir taip pat lygiai pa
siryžę yra mūsų talkinin
kai y

Tuo visu reikalu nėra 
skirtingų nuomonių tarpe 
talkininkų. Visi sutinka, 
sako Hull, kad net po nuga
lėjimo priešo negalės būti 
taikos ir saugumo, jeigu 
pergalė nebus panaudota 
sunaikinimui fašistinės sis
temos iš pat jos šaknų.

Nėra Jokių Slaptų 
Pasižadėjimų

Hull pareiškė, kad nei 
jis, nei prezidentas Roose
veltas nėra padarę niekam 
jokių slaptų pasižadėjimų 
—nei diplomatinių, nei eko
nominių, nei finansinių. 
Valdžios pareigūnai pilnai 
supranta ant 
atsakomybes.

“Jungtinės 
spręs,” sako 
veikimu ar stoka veikimo, 
ar šis pasaulis vėl bus su
blokštas į kitą karą bėgyje 
ateinančių dvidešimties ar 
dvidešimts penkių metų, ar 
organizuotos taikos politi
ka valdys pasaulį. Vis ar
čiau ir arčiau mes einame 
prie sprendžiamosios valan
dos. Tiktai pilniausias su
pratimas padėties, vienybė 
ir budrumas padės mums 
pasitikti tą atsakomybę, 
kurios lygiai nėra buvę.”

Hull ragina visus Ame
rikos žmones suglausti savo 
eiles. Šiemet yra prezidenti
nių rinkimų metai. Partiji- 
nės diskusijos ir kovos neiš
vengiamos. Bet turi būti 
vengiama kraštu tinybių. 
Reikia visų Amerikos žmo
nių vienybės šioje spren-

kalas, girdi, ima be galo 
daug laiko priėjimui prie 
susitarimo. O ką jau bekal
bėti apie kitus klausimus. 
Todėl jis ragina nesigilinti 
į smulkmenas. Svarbu gau
ti, sutikimą ir pasiekti susi
tarimą principiniais reika
lais. Smulkmenos išsispręs 
patirties šviesoje.

“Tuo keliu,” Hull sako, 
“mes einame reikale tarp
tautinės organizacijos pa
laikymui taikos ir su
laikymui agresijos. Tokia 
organizacija turi būti pa
remta tvirtomis ir verstino
mis pareigomis, kad jos na
rinės tautos nevartos spė
kos viena prieš kitą ir prieš

sužeistų draugų, o ♦ karys Leonard, iš Helena, Mont 
padeda jam pasiruošti kelionėn.

edas is Italijos cassino fronto. įvarys wiuson, is 
Mass., ruošiasi pristatymui plazmos dėl gydymo

HMM

jų gulinčias

Tautos nu-
Hull, “savo

ūžiamoje mūsų tautos va 
landoje!
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Trečias Puslapis

Totorių Tarpkalne ir “Rusniakai” SLAPTAS NACIU RADIJAS 
KAPUOSE Maršalas Konevas ir Gen. Malinovskis

Jau kuris laikas Raudo- lyra ir vengrų ir žydų ma
noji Armija ir po jos vėlia-Ižumų. Bet jis turi didelės 
va kovojanti čechoslovakų i politinės svarbos. Tas kraš- 
brigada prasiveržė į Toto-itukas sudaro koridorių, ku
rių tarpkalnę, kitaip vadi- i riuom jungiasi čechosiova-
namą Jablonica, Karpatų 
kalnyne. Iš Čechoslovakijos 
pusės į šią tarpkalnę atsi
duria Karpatų Ukraina, ku
ri žinoma ir kaipo Pokarpa- 
tinė Rusija, Rusin i ja bei 
Ruthenia- O jos gyventojus 
dažnai vadina “rusniakais.” 
Šis kraštas buvo prijungtas 
Čechoslovakijai, pagal Pa
ryžiaus taikos sutartį po 
praeito pasaulinio karo.

Kada Hitleris draskė Če- 
choslovakiją, po Municho 
sutarties, tai Vengrijos ar
mija užėmė Karpatų Ukrai
ną, rusniakų žemę.

“Laisvinantieji rusai čia 
susitiks saviškius žmones”, 
kaip rašo amerikinėje spau
doje pažangus vengras laik
raštininkas Nicholas Ha- 
lasz, gyvenęs tame Čechos
lovakijos kampe:

“Į tą kraštą 12-me šimt
metyje atvyko rusų protė
viai iš begalinių Ukrainos 
lygumų; jie nuo totorių bė- 
go antrapus Karpatų kal
nų. Štai kodėl ir minimoji 
tarpkalnė buvo įvardinta 
kaipo Totorių tarpkalne. Jie 
rado prieglauda Karpatų li
pių kloniuose.

VENGRŲ PAVERGTI
“Tie žmonės dabar labiau, 

negu bet kada, pritaria ru
sams. Ir tai nestebėtina. Iki
1919 m. jie buvo per šimt
mečius vengrų pavergti ir 
kentė didesnį skurdą, negu 
žmonės bet kurioj kitoj Eu
ropos dalyj. Jie augino ja
vus, ožkas, avis ir gyveno 
vieno kambario bakūžėse 
drauge su savo gyvuliais. 
Žiemos laiku jie kirto me
džius didžiuliuose kalnų mi
škuose”. — Ir stambioji da
lis visų jų darbo vaisių tu
rėdavo būti atiduodama 
kaipo mokesčiai bei duoklės 
vengriškai - austriškai val
džiai ir ponams vengrams.

Tie Karpatų Ukrainos 
(Ruthenijos ar Rusinijos) 
žmonės neturėjo vidurinės 
klasės — nei smulkiųjų sa
vo biznierių, nei profesio
nalų. Pas juos faktinai ne
buvo net savos tautinės li
teratūros nei suvienodintos 
kalbos. Beveik visi dvasi
niai jų interesai tai buvo 
tik religiniai ginčai tarp tų, 
kurie pripažino popiežių 
bažnyčios galva, ir kitų, ku
rie žiūrėjo ,į Rusijos carą, 
kaip į savo religinį vadą.

Tik po 1|9O7 m. jie gavo 
platesnių galimybių bėgti 
nuo savo juodųjų vargų į 
Jungtinių Valstijų .ir Kana
dos kasyklas, miškus ir fab
rikus.
PO ČECHOSLOVAKIJOS 

VĖLIAVA
Tapus šiai rusinu žemei 

Čechoslovakijos Respubli
kos sudėtine dalim, tie žmo
nės per 20 metų žymiai pa
gerino sau būklę ir dikčiai 
pakilo apšvietoj. Juk dar
1920 m. tik apie 26 iš kiek
vieno šimto temokėjo rašyt 
bei skaityt, o 1933 metais 
jau 90 iš kiekvieno šimto 
rusinu skaitė ir rašė.

Pokarpatinė Ukraina, ar
ba Rusinija, yra mažas 
kraštas, tiktai apie 5,000 
ketvirtainių mylių su 700,- 
000 gyventojų, tarp kurių 

kija su Rumunija ir kuris, 
iš antros pusės, skiria Ven
griją nuo Lenkijos.

Vengrų mažuma tarp ru
sinu 1939 m. entuziastiškai 
sveikino įsiveržusias Veng
rijos diktatoriaus Horthy’o 
armijas, o rusinams, Karpa
tų ukrainams ir žydams te
ko tik aštrus persekiojimas 
ir priespauda.

“Blindos” ir Partizanai
Laiks nuo laiko rusinai 

kalnuose priešinosi veng
rams pareigūnams. Tai bu

STEBĖTINOJO VAISTO PE- 
NICILTJNO GAMYBA

penicillino
arba 51

Tačiau

Stebėtinąjį vaistą penicil- 
liną dabar Jungtinėse Vals
tijose gamina 21 naujai į- 
rengta dirbtuvė per dienas 
ir naktis. Tas dirbtuves į- 
taisyti lėšavo 20 milijonų 
dolerių pinigų, kurių dalį 
suteikė valdžia. Bet visos 
jos kartu pagamina tiktai 
po vieną svarą ir septynis 
dešimtadalius 
kas 24 valandos, 
svarą per mėnesį, 
penicillinas toks galingas 
vaistas, jog tais 51-nu šva
ra galima pagydyti 47 tūks
tančius ligonių nuo pavojin
gų kraujo užnuodinimų, 
plaučių uždegimo (pneumo
nijos), lytinės ligos gonorė
jos bei kitų apkrečiamųjų

Dabar tikimasi neužilgo 
taip pagreitint penicillino 
dirbimą, kad jo būtų gauna
ma po 9 svarus per dieną iš 
visų to vaisto dirbyklų A- 
me riko j e.

Didžiausia kliūtis sparte
sniam penicillino gaminimui 
iki šio yra ta, kad pirma 
reikia augint tam tikras 
pelėsius, kurie tik paskui 
perdirbami į grynąjį vais
tą. Menama, jog toliau pa
siseks atrast būdas, dirbti
niai gamint penicilliną iš ki
tų medžiagų, panašiai kaip 
dabar gaminama daugelis 
vitaminų.

Kiek pirmiau penicillino 
kaina buvo 150 tūkstančių

Raymond, Wash
Pavyko Abeko Prakalbos
Balandžio 1 d. įvyko pra

kalbos ir vakarėlis pas A. 
Skrebina. Kalbėjo F. Abekas, 
Vilnies redaktorius. Susirinko 
geras būrys žmonių, turėjome 
svečių, Aberdeen — M. Gry
bą, J. Dilinską, F. Grybą ir J. 
Parulj.

F. Abekas pasakė gerą pra
kalbą apie karą. Kalbėtojas 
ragino remti visokiais būdais 
mūsų vyriausybę ir jos talki
ninkus, kad tik greičiau per
galingai baigus karą. Visiems 
labai patiko, kaip kalbėtojas 
sakė, kad kur Sovietų Sąjun
gos Raudonoji Armija mar- 
šuoja, tai karšia kailį naciams 
ir žmones laisvina, kurie karš
tai sveikina ją. Sveikino tą pa
reiškimą ir publika delnų plo
jimu. Kalbėtojas ragino kreip
ti domę ir į būsimus viršinin
kų rinkimus, remti prezidento 
Roosevelto politiką, dėti pa
stangų išrinkti tinkamus žmo
nes į valdžią, remti Roosevelto 
kandidatūrą 4-tam terminui, 

vo savotiški partizanų veik
smai. Bet jie nėra vien da
bartinio karo padaras. Jau 
pirm praeito pasaulinio ka
ro, daugelis rusinu jaunuo
lių, nepakęsdami beviltingai 
mizerno gyvenimo ir veng
rų priespaudos, ėjo į miš
kus, užpuldinėjo turčius ir 
valdininkus, o savo grobius 
dalino skurdžiams tautie
čiams.

Dabar jie skirtingai ko
voja — kaipo organizuoti 
partizanų būriai, užpuldinė- 
dami vengrus ir vokiečius ir 
skindami kelią ateinančiai 
Raudonajai Armijai, kaip 
savo laisvintojai.

dolerių svarui; dabar jis 
nupigęs iki $24,375 svarui. 
Tačiaus, panicillinas taip 
stipriai veikia, kad užtenka 
mažo jo truputėlio, tik už 
$5 gonorėjai išgydyti, o už 
$35 ‘ nugalėti pavojingą 
kraujo apnuodijimą.

Šiuo tarpu faktinai visas 
penicillinas yra skiriamas 
kariams, ir tik labai retuo
se atsitikimuose tegalima 
išprašyt mažyčių biskelių 
šios gyduolės vienam kitam 
civiliam ligoniui, atsidūru
siam nepaprastai pavojin
goje padėtyje. Bet penicilli
nas išgelbėjo gyvybes tūks
tančiams sužeistų Amerikos 
karių ir sutaupė daug kar
tų daugiau mūsų kovūnam 
rankų, kojų ir kitų sąnarių.

Svarsto, Kaip Suvaldyt 
“Bepusiškus” Nacių 

Rėmėjus.

London. — Amerikos val
stybės sekretoriaus pava
duotojas, Stettinius tebetę
sia svarstymus su anglų 
vyriausybe, kaip sulaikyt 
vadinamas bepusiškas šalis 
nuo karo medžiagų parda
vinėjimo Vokietijai.

Washington. — Įvairiem 
kariniam darbam reikia dar 
2,000,000 moterų.

jeigu jis kandidatuos. Kalbė
tojas aiškino ir kokia Lietuva 
bus po karo, kokia ten bus 
tvarka. Abekas labai patiko 
publikai.

Paskui buvo vakarėlis, mo
terys atsinešė valgių, vyrai gė
rimų, tai ir linksminomės iki 
vėlumos nakties.

Labai ačiū A. Skrebunui už 
suteikimą vietos veltui, ačiū 
A. Plietai ir Plietienei, kurie 
visą vakarą dirbo. Gauta vie
nas Vilnies skaitytojas ir aukų 
surinkta $40. Parengimas pa
vyko gerai, štai aukavusių 
vardai:

Po $5 aukavo: C. Norkus, 
M. Tanauskas ir M. Malakas.

J. Klaskis $3.
Po $2: F. Grybas, J. Paru

lis, A. Taraldis, A. Rukstala ir 
J. Dalinkaucas.

A. Burt $1.50.
Po $1: W. Martin, F. Klonis, 

M. Gribas, A. Murkunas, J. 
Dalinskis, G. Kazačiunas, A. 
Masonis, L Balčiūnas, W. Kel
ly, A. Pieta.

P. Valis 50c.
Viso $40. Ačiū visiems už 

aukas!

Paskutinėmis dienomis 
specialiai Amerikos valdžios 
sekliai per kelias valandas 
iš viso užtiko šnipą, kuris 
iš kapų duobės per slaptą 
trumpųjų bangų radiją da
vinėjo pranešimus vokiečių 
submarinams.

Už dviejų dienų po to, 
kai japonai pasalingai už
puolė amerikiečius Perlų 
Uoste, federaliai agentai 
Washingtone surado Vokie
tijos ambasadoje trumpųjų 
bangų radiją, davinėjantį 
šnipiškas žinias Berlynui ir 
Japonijai.

Valdiniai Amerikos sek
liai turi tam tikrus, nepa
prastai jautrius prietaisus, 
kurie greitai nurodo siaurą 
plotą, kur veikia šnipiškas 
radijas. Tie prietaisai vadi
nasi detektoriais - atiden
gė jais. Kai kurie jų tokie 
mažiukai, kad lengvai išsi
tenka kišenių j e.

J. C. K.

Italijoj tik artilerija per- 
sišaudo ir žvalgai teveikia 
iš talkininkų ir nacių pu
ses.

Aukščiausio Teismo na
rys Stanley F. Reed, gana 
pažangus žmogus. Jis yra 
autorius Teismo nuo
sprendžio, kad Texas 
valstijos demokratų par
tijos nominaciniuose rin
kimuose turi teisę daly
vauti ir negrai. Šis spren
dimas yra skaitomas la
bai dideliu smūgiu diskri
minacijai prieš juodveid- 
žius ir prieš jį užvedė ko
vą pietinių valstijų balt- 
veidžiai politikieriai.

Baltimore, Md.
Ką Dabar Sakysite, Lietuviški 

Kryžiokai?
Lietuviai kryžiokai plepėjo 

per daugelį metų, šmeiždami 
Sovietų Sąjungą. Daugiausiai 
kryžiokai rėkė, kaip už liežu
vio pakarti, kai Sovietų vy
riausybė valė vidurinius prie
šus. Kryžiokai tuomet rėkdavo 
sakydami: “Bolševikai žudo 
geriausius rusų generolus, ge
riausius rusų armijos vadus!”

Kryžiokai sakydavo: “Bol
ševikų armija paliko be vado
vybės.” Toliau kryžiokų “ge
nerolas” Grigaitis sakė, kad : 
“vokiečių armija pereis per 
Raudonąją Armiją, kaip aš
trus peilis per sviestą.” Bet 
kare tas “sviestas” pavirto į 
kietą akmenį, o tas aštrus pei
lis, pavirto į suvytusį agurką.

O kad taip yra, tai niekas 
negali užginčyti, nes .tą pripa
žįsta Anglijos ir Amerikos vy
riausi generolai, štai, paimki
te Velykų dienos The Sun laik
raštį, atsiverskite antrą pusla
pį, trečią špaltą, paskaitykite

Dabar vis dažniau mato
me spaudoj vardus Sovietų 
Sąjungos maršalo Ivano 
Stepanovičo Konevo ir ge
nerolo Rodiono Malinovskio. 
Čia mes pateiksime žinių a- 
pie juos.

Maršalas I. S. Konev yra 
48-ių metų amžiaus, aukš
tas, petingas, mėlynų ir 
žvalių akių, kuris net ir kri
tiškame momente šypsosi, 
tartum jokio pavojaus ne- 
pripažindamas.

Jis, kaip ir kiti Sovietų 
Sąjungos militariai žmonės, 
neišpasakytai myli skaityti 
ir studijuoti. Privatinė jo 
biblioteka seka jį ir fronte. 
Jis skaito rusų ir anglų kla
sikus, o ypatingai atydžiai 
studijavo karo klausimais 
literatūrą.

Konevas nuolatos yra su 
savo armija, mėgsta pasi
rinkti štabo buveine kokią 
valstiečio stubą, kaip gali
ma arčiau paties fronto. Jis 
dažnai ignoruoja pavojų, 
nors jo štabo nariai daro 
pastabų tuo reikalu. Kada 
jo armija apsupo vokiečius 
Korsunio srity j, tai jis šta
bui vietą pasirinko tame 
koridoriuj, kuris apsuptus 
vokiečius nuo jų išlaukinės 
armijos tik 3-jų mylių tar
pu teskyrė.

Jo sandraugai - generolai 
ir kareiviai myli maršalą 
Konevą ir paprastai vadina 
“Tovarišč Vo jenny j” (Kari
nis Draugas), nes jis yra 
fronte, dalinasi su jais pa
vojais ir organizuoja per
gales.

Maršalas Konevas skaito
mas vienu iš geriausių žino
vų karo istorijos, o specia
liai Puniškų Karų Istorijos, 
kada Hannibalas su mažes
nėmis jėgomis apsupo ro
mėnus prie Cannae (Kau
nu) sodžiaus ir sumušė. 
Maršalas Konev dabar tą 
klasišką karo mokslą pritai
ko, naikindamas vokiečius, 
kaip kad apsupo jų dešimts 
diviz. prie Korsunio, sumu
šė, suėmė ir sunaikino, kas 
davė jam ir maršalo titulą.

Maršalo Konevo taktika 
— mušti priešą koncentruo
ta patrankų ugnimi, o pas
kui apsiausti, suspausti ir 
sunaikinti. Tą . metodą jis 
panaudojo prieš vokiečius 
Belgorodo, Charkovo ir

iš Londono pranešimą. Aš čia 
patalpinsiu tik du paragrafus 
to pranešimo:

“LONDON, April 8 
American and British generals 
planning the invasion of west
ern Europe would like to know 
how the Russians are able to 
move so fast against the Ger
mans, and would like to be 
permitted by Moscow to study 
the problem first hand.”

Kitas paragrafas skaitomas 
sekamai:

“The speed of the Russian 
advance is as much a puzzle 
to American and British mili
tary leaders as to the man in 
the streets, and thus they are 
lacking information which 
might aid the forthcoming as
sault on Hitler’s western 
wall.”

Trečiam straipsnio paragra
fe rašo, kad ir vokiečių vy
riausybė norėtų sužinoti, kaip 
Sovietų armijos pajėgia palai
kyti pristatymo sistemą per 
šimtus mylių išardytais keliais 
ir laukais?

Matote, Jungtinių Tautų vy-
(Tąsa 5-me pusi.) •Mažiausia, du doleriai!

Poltavos srityse. Jis išvystė 
speciales priemones ir bū
dus upių perėjimui, ir jo 
armija pirmiausiai perėjo 
tokias galingas upes, kaip 
Dniepras, Bugas, Dniestras 
ir Prutas. .

Maršalas Konev yra pės
tininkų generolas. Jo san
draugai sako, kad jis, kaip ir 
savo laikais maršalas Suvo
rovas, yra “generolas, kuris 
niekados nesitraukia, bet 
eina pirmyn.” Jis yra ir 
briljantiškas karo jėgų Or
ganizatorius.

Maršalas Konev dalyvavo 
sumušime vokiečių armijos 
prie Maskvos, gruodyj 1941 
metais, kur jo išlavinta ar
onija mušė vokiečius Kali-

GAZOLINAS IŠ AUGALŲ 
IR JŲ ATMATŲ

Žibalą, gazoliną ir tokią 
anglį, kaip minkštoji iška- 
samoji anglis, galima long- 1(jįjuoįa lėktuvų konstrukci- 
vai padirbt is cukrinių nen- j •
drių ž°lės, kviečių h-‘rugių J4-K d maršalas yra toliau
šiaudų, iš “kornų” kamb
lių, bulvių, samanų, iš me
džių, jų lapų ir pielavinų, iš 
jūrinių žolių ir abelnai iš 
visokių augalų ir jų atma
tų. Jiems perdirbt į žiba
lą, gazoliną bei minkštąją 
anglį reikia tiktai tam tik
ros, esą, nebrangios maši
nos, kurioje jie tinkamai į- 
kaitinami smarkiai suspau
stame ore ir taip paverčia
mi į skystą bei kietą kurą.

Tokias mašinas po karo 
galėsią įsigyt net farmeriai 
ir patys sau dirbti gazoliną 
ir kurą iš lauko ūkio pro
duktų arba jų liekanų. Ir jo
kiam kraštui, neturinčiam 
savo žibalo versmių ar ang- 
liakasyklų tada nereikėsią 
dėl to dejuoti.

Apie šį atradimą pranešė 
Carnegie Technologijos In
stituto profesorius E. Beri, 
raportuodamas suvažiavi
mui Amerikos Chemikų 
Draugijos užpraeitą savai-

Gamtai reikėjo milionų 
metų perdirbt augalus į ži
balą bei “akmeninę” anglį, 
o mokslinis žmogaus atradi
mas dabar tatai gali pada
ryti tuojaus, kaip kad pa
stebėjo prof. Beri. N. M.

Šypsenos
Vedybiniai Džiaugsmai
— Vyreli, tu prieš vesda

mas, mane vis vadinai savo 
gyvenimo saule.

— Taip, taip, brangioji 
žmonele, aš ir dabar vis 
galvoju, jog tu darai viską, 
kad tik man gyventi būtų 
karščiau.

Tikras Įrodymas
— Ar galima Plikiui pa

sitikėti, kad jis neišplepės 
paslapčių ?

— Visai tikrai, jis dabar 
labai moka tylėti; paskoli
nau 10 dolerių ir nė žodžio 
apie juos neprasitaria.

Puikiai Įvertino žygį
Slankius grįžta iš me

džioklės ir išdidžiai žmonai 
ant stalo numeta didžiulį

— Na, ką tu gali apie tai 

nino fronte.
1942 metais rugpjūty j, 

kada Hitlerio jėgos veržėsi 
prie Stalingrado ir Prie- 
kaukazijos, tai Konevas iš
vystė ofensyvą Rževo fron
te, sukaustė 30 vokiečių di
vizijų ir tuo jas atitraukė 
nuo užpuolimo ant Stalin
grado.

Po to, jis buvo pasiųstas 
į užfrontę, kur organizavo 
Stepų (lygumų) Armija, 
kuri vėliau pribaigė vokie
čių apsupimą Stalingrado 
srity j ir 1943 metais rug
pjūtyj paėmė Belgorodo 
tvirtumą.

Maršalas Konevas savo 
laiku buvo partizanas (Pi
liečių Karo laiku). Tada jis 
ir jo žmona nuėjo organi
zuoti partizanus kovai prieš 
admirolą Aleksandrą Kol- 
čaką rytų Sibire. Jų vaikai 
eina tėvo pėdomis: sūnus 
yra Raudonosios Armijos 
eilėse, o dukra Maskvoj stu- 

užfrontėj, tai jo mylimas 
užsiėmimas yra raitam jo
dinėti. Jis žymus sportinin
kas. Jis myli teatrą ir ben
drai meną.

GEN. MALINOVSKIS
Generolas Rodionas Mali

novskis yra gimęs Odessoj. 
Laike Pirmojo Pasaulinio 
Karo jis buvo rusų korpu
se, pasiųstas į Franciją ko
vai prieš kaizerio jėgas. Ma
linovskis buvo paoficierio 
laipsnyj, dalyvavo St. Mi
chele ir kitose kovose greta 
su Amerikos ir Kanados ar
mijomis. Jis ir dabar atsi
mena tuos laiku ir sako, 
kad ypatingai tarpe rusų ir 
amerikiečių kareivių buvo 
daug bendro, drąsoj, pasi

ryžime ir net prie baro, ka
da jie išsigėrę, vienodai su
muša stiklus.

Generolas Malinovskis 
gynė Odessą 1941 metais, 
kada ją užgulė galingos 
Hitlerio ir Rumunijos jė
gos. Tada Odessa išsilaikė 
62 dienas, tai buvo pirmas 
miestas, kuris tiek išsilaikė 
prieš Hitlerio armiją tais 
laikais.

Prieš Odessą buvo mesta 
daugiausiai rumunų! ir ten 
faktiškai galą gavo Rumu
nijos armija, kurios nuosto
liai buvo iki 300,000 vyrų! 
Ir tik tada, kai Sovietų auk
štoji komanda įsakė pasi
traukti, tai generolas Mali
novskis su paskutiniais ko
votojais išplaukė laivais iš 
Odessos.

Po to jis dalyvavo Kotel- 
nikovo kovoj, kuri faktiškai 
išsprendė apsuptų nacių 
prie Stalingrado likimą. Jis 
vadovavo išlaisvinimui Ta- 
ganrogo, Donbaso, Cherso- 
no, Nikolajevo ir dabar jo 
vadovybėj Trečioji Ukrai
nos armija atsiėmė jo gim- 
tamiestį Odessą. V. S.

Rytinėje Krymo pussalio 
dalyje partizanai daug pa
dėjo gen. Jeremenko rau
donarmiečiams supliekti vo
kiečius ties Teodosija.

r % ■'S

,<įiL

Bethlehemo Plieno kom
panijos darbininkai tebe- 
streikuoja, kad jiem viršlai
kio metu neleidžiama kavos

: /< . _ c• ‘i. .. .f gi 1 vu
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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 beeq 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 on 
premises.

SOLOMON GEWANTER
(Max Gewanter & Son)

Pitkin Ave., Brooklyn, N. 51836

the

B

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 
on the premises.

SOLOMON SCHLIFKA 
(Sutter Bar & Grill)

195 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

H. 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, wino and liquoi- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1550 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOHN M. KENNEDY 
(Capitol Bar & Grill)

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

NEBŪKITE NERVUOTI

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 81 has been issued to the undersigned 
........................................................ ......... ’ "7 of 

at 
to

to sell wine at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

METROPOLITAN GRAPE PRODUCTS 
CO.. INC.

Brooklyn, N. Y. 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 PRODUCTS 
CO.. INC.

1080 Fulton St.. Brooklyn, N. Y. B

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 
936 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
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 Law at 
691 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SALVATORE MILANO 
(Parkside Italian Rest.)

691 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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 21 Alabama Avenue. 
Brooklyn. County of Kings, to 
off the premises.

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

Borough of 
be consumed

(Ruth
21 Alabama

Liquor)

NOTICE is 
L 516 has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 220 Parkside Avenue. Borough> of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 15 has been issued to the undersigned 
to sell. wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at .3511 Avenue S. Borough of Brooklyn. 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MOLLIE KURLAND 
(Marine Park Liquor Store)

2511 Ave. S, Brooklyn, N. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been 
to sell, wine 
Section 107 of the _____...
Law at 80 Henry St.. Borough of Brooklyn. 
Brooklyn, County 
off the premises.

undersigned 
retail under

issued to the 
and liquor at

Alcoholic Beverage Control

of Kings, to be consumed

80 Henry St..
& LIQUOI

Brooklyn It

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1003 h as been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor....__ at retail under
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2395 Coney Island Ave.. Borough of 
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

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 Control 
Law at 6005 7th Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PATRICK J. GRACE. JR. 
(Hollyoke Liquor Store)

6005 7th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 256 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 698 Manhattan Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GERALD F. DUNNE
898 Manhattan Ave.. 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 

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed

L»w at 5408 7th 
Brooklyn. County of 
off the premises.

MARY 
5408 7th Ave.,

MA1LLET
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 519 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 399-101 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SYLVIA KORNBLUTH & 
JOSEPH HERSCHMANN 

(Lincoln Wines & Liquors) 
399-401 Tompkins Ave., Brooklyn, N. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 861 has been issued to the undersigned 
to aell, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 329 Van Brunt Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
®ff the premises.

ABRAHAM ELIAS
Brunt St.. Brooklyn, N. Y. B829 Van

NOTICE
L 1035

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 2919 Fulton Street, Borough of 

Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOL. & JESSE KRESNER 
(Warwick Wine & Liquor Store ) 

2919 Fulton St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 889 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
laiw at 142 Havemeyer Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROSE ZEIDEL
142 Havemeyer St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4199 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 65 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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1528 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 — 58th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WARD
(Paradise Bar 

137—58th St..

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6343 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Daw at 589 3rd Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, 
premises.

to be consumed on the

Brooklyn, N. B

License No.NOTICE is hereby given that 
RL 1852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 5723 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

WILLIAM OSH ER 
(William's Tavern)

2nd Ave., Brooklyn, N.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
2nd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1320 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2572 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn. County of 
on the premises.

Street.
Kings, to be consumed

| NOTICE
RL 508:!

HELEN 
(Helen’s

Section 107
Law at 586

premises.

586

WASYLISZYN 
Bar & Grill) 

Brooklyn, N. Y. B

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

, wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage. Control 

3rd Ave.. Borough of Brooklyn, 
be consumed on theKings, to

ROSE 
rd Ave

ZINN
1’alace Rest.) 

Brooklyn, N. Y. B

CHARLES 
(Trinity 

572 Fulton St.,

JACKMAN 
Tavern)

Brooklyn, N. Y. B

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

HELEN CHIBOWSKI 
2886-8 Atlantic Ave.. Brooklyn, N. Y. B

I NOTICE is hereby given that License No. 
i RL 4Ž87 has been issued to the undersigned 
' to sell beer, wine and liquor at retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
I Law at 5101 — 5th Avenue, Borough of 
I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

on the premisis
JOHN T. CONI.IN

Brooklyn, N.5 101 B

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

NOTICE 
RL 129 1 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 209 Clarkson Ave.. & 663 Rogers 
Ave.. Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CATHERINE ROBE 
Clarkson Ave. 
Rogers Ave

209
663 Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7121 
County

5th Ave., 
of Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

51h
(Ye Old

STENE
Cabin)
Brooklyn, N. Y. B

is hereby given that 
has been issued to the

wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE 
RL 1516 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 77 1 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the

Avė..
WAITELS. ADM.

Brooklyn, N.

is hereby given that 
has been issued to the

wine and liquor at

B

NOTICE 
RL 121: 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4521 5th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.
WILLIAM

undersigned
retail under

Kings, to be consumed on the

1521 5th

SMALLING & HENRY BROWN 
(Bill & Henry’s)

Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 1 189 ht 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on theCounty King:

8126
PETER L. O’GRADY

Brooklyn, N.

NOTICE 
RL 5661 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1354-56-58 
Brooklyn, County 
on the premises.

JUSTIN
(Unity Delicatessen) 

1351-56-58 Bedford Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 352 has been 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.

CATJELLO CORRIDORE 
(Bradford Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4190 has 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)
3296 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law a,t 754 Third Avenue, Bprough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN MALINOWSKI
754 3rd Ave., 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 under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 759 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LSADORE SHARP 
(Parkside Tavern)

759 Gates Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1530 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 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.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

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

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

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

Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5435 has been issued to the undersigned 
to sell bcor, 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 bo consumed 
on the promises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

Law at 464 Myrtle 
Brooklyn. County of 
on the premises.

BEN KAYES 
161 Myrtle Ave.,

TAVERN. INC.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1136 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FERDINAND MANFRELLETTI 
(Ferdinand's Italian Rest. & Pizzeria) 

1136 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1318 has been issued to the undersigned 
to soil 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 JAMES 
(Royal Bar & Grill)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1200 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 Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE SZYJKA
105 North 6th St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 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 Bar & Grill)

Court St., Brooklyn, N. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6535 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 100\5-19 
Brooklyn, County 
on the premises.

DAVID MERLT
(Shore Road Casino) 

Ave., Brooklyn, N.

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

10015-19

NOTICE

■1th Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under
RL 7171 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 808-820 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be epnsumed 
on the premises.
GLADY’S GRESTE & FRANK WEISMANTEL 

(Weismantcl's Casino Rest.)
808-820 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1508 has boon issued to the undersigned 
to soil beer, wipe 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)

9715 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohoiic Beverage Control 
Law at 858 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE KĮIOSNOGIRO
4(58 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

«F—

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

NOTICE is hereby given that License No. 
&L 6571 has been issqed to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I«ąw 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

jwyncE is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

RL 7282 has been 
to MU beer, wino 
Section 107 of the 
Law at 58 Henry 
County of Kings, 
premises.

PINEAPPLE St. REST., INC. 
(D-B-A Seventy One)

53 Henry St.. Brooklyn, N. Y. B

the

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

(Shalinskas)

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

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

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

NATŪRAI /- 
HERBS IH jiot

♦
Vidurių užkietėjimas yra priežastis 

visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative- Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
paįrusių 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.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
jflBb naujus 

lūs
* sudarau

r i k o n i š k a i s.
esant ir 

padidinu
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

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

f MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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

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

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

PASARGA: Neimkite nei jokių kilų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dckens Ointment.

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

•  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 ................................................................. .................................
Gatvė ir numeris ....................................................................................................
Miestas .... ...............................................................Valstija ...................................

DEKEN’S OINTMENT r. o. box 666, Newark i, n. j.
_________________________________ ____________ .

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

hereby 
bee n i

wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

359 Fulton Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed 

the premises.
CIRCLE BAR & GRILL. INC.

Fulton Si., Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that 
issued to the 

and liquor at 
Alcoholic Beverage Control 
Bedford Ave,, Borough of 
of Kings, to be consumed

has been

LOWENBERGER
Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 25 Willoughby Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHESTERFIELD CAFE. INC.
25 Willoughby St.. Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1218 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 721 Brighton Beach Ave. & 3182 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PINNEY PEARLMUTTER 
(Manhattan Del. & Lunch) 

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

the

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 
Law at 261 Osborn Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

261

the premises.
SAMUEL 

(Round Town 
Osborn St.,

CHELODNICK
Bar, Grill & Rest.)

Brooklyn, N. ) B

Law at 
Brooklyn, 
on

9

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
er. wine and liquor at retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Kingston Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE
RL 1835

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw al 92 1 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELEANOR LUBANKO
92 1 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

659

the premises.
ASHLAND TAVERN. INC.

Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 372-4 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to 'be consumed 
on the premises.

GAGE & TOLLNER. INC.
372-4 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
1.

2.

3.

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

10. Outwitting Illness knyga

DEKEN’S OINTMENT

<1 mr !■ I ■RI.II in—x>—XH—o-ib—o—►<! imu n x ■■ u m ii ■■ n 1111 ix»l

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

A ir D Capsu- 
slogas pagauna 
Capsulių $1.50,

4. Balanced Brand Vitamin 
lės tiems, kurie tankiai 
žiemą arba vasarą. 100 
dvi bonkos už $2.75.
Phospho B tabletėlės 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 tabletėlčs, sudarytos iš 'ge
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių už
kietėjimo, vienas doleris.
Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie turi 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

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.

5.

6.

7.

8.

9.

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

■, i. 11., t .j,

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
8TĄGG 2-5043

Trrrrrr*

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5118 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I41W at 5802 — 4th Avenue. Borough 
County of Kings, to be consumed on the 
prvntijaa.

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

5802 4th Ava., Brooklyn, ‘N. Y. B

of

Raktas į Gyvenimą lietuvių kalboje knygelės su daugeliu įvairių pa
tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų noįsigyti tą knygelę. Kaina 1 
doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigu pirksi už $3.50 vitaminų, tąi 
gausi veltui tą knygelę.

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

VITAL HEALTH FOODS
463 LORIMER STREET, netoli. Grand St, BROOKLYN, 6, N. Y,

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.
..Jujų.i Įuww ; . -l==g==gggĮ

............... .. .................... .........— ------- --------- -- --------- --------- ......................................... .. . ............... .................- -

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-16611 GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. £

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio 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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SUŽEISTAS C JAKOBO, 
LIETUVIS MARININKAS

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

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

Washington. — Oficialiai 
paskelbta, kad Europos sri
tyje tapo sužeistas pirmos 
klasės marininkas C. Jako- 
bėlis. Jo tėvas Albertas Ja- 
kobėlis gyvena New Bri
tain, Conn.

Philadelphia, Pa

CHEMINIS FABRIKAS 
REIKALAUJA

VYRŲ
PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA 
BOTINAS DARBAS 

IŠMOKSITE DIRBDAMI
HEYDEN CHEMICAL CORP.

290 River Drive, 
GARFIELD, N. J. 

Nesikreipkite, jei dabar esate prie karinio 
darbo.

(92)

REIKIA VYRŲ
KAIPO PAPRASTU DARBININKU

IŠ 26 Metų Raudonosios Armi
jos Sukaktuvių Apvaikščiojimo

Kovo 19 d. įvyko Lietuvių 
Tautiškoje svetainėje prakal
bos, kurias rengė keturios tau
tos : rusai, lenkai, lietuviai ir 
Ukrainai, žmonių atsilankė vi
dutiniai, atsižvelgiant į labai 
blogą orą. Ir iš priežasties ki
to labai svarbaus parengimo 
Raudonajam Kryžiui North 
dalyje — Republikonų Susi
vienijime.

Bet visgi, kaip vienas, taip 
ir kitas parengimas galima 
skaityti labai pasekmingais. 
Drg. Mizara buvo kviestas tik 
tarptautiniame parengime, bet 
jis ir Raudonojo Kryžiaus pa
rengime pasakė gerą prakal
bą.

čia seka aukotojų vardai iš 
tarptautinio parengimo. Atsi
prašau, nes visų aukotojų var
dų neturiu, skelbiu tuos, ku
riuos man pridavė:

J. Lapeika ir K. Stankūnas 
aukavo po $5.

Po $2 aukavo: J. Lastaus- 
kas, F. Naverdauskas, J. Ba
ranauskas.

Po $1 : Klimas, J. Gružaus
kas, A. Valenčius, K. Vikonis, 
G. Wasilius, K. Žilinskas, Pil- 
dis, P. Kansevičius, Kupčiūnas, 
I. Barauskas, Banionis, L. Ni- 
čienė, A. Galkus, N. Griciunie- 
nė, Mulokiutė, J. Kizauskas, 
Litvinas, M. Balukevičienė, Li- 
šinskis, M. Vogonienė, A. Mer
kienė, V. Paliepienė, J. Kruve- 
lis, Šlajus, A. Smitas, B. Lam- 
sargienė, A. J. Meškauskai, S. 
Rekauskas, M. Jonikienė, J. 
Vaitkus. Per lietuvius $48. Vi
so bendrai $325.15.

Savaitė vėliau įvyko kitas 
Raudonosios Armijos jubilėjus, 
kovo 26 d., 1144 N. 4th St. 
Čia buvo sukviesta 9 tautos 
prisidėti prie šio parengimo. 
Ir kiekvienos 
kalbėjo 
žmonių 
nebūtų 
panašus
me nebūtų tilpus publika.

Iš žymesnių kalbėtojų buvo: 
generolas N. M. Rydson, S. G. 
Lukianov ir V. Mamlyga iš N. 
Y. Ir iš Washingtofio, D. C., 
Sovietų
jūrininkas 
Visi pasakė 
bas.

Muzikalė 
jo iš dainų
buvo papuošta Jungtinių Tau
tų vėliavomis, ant estrados at
stovavo 16 Sovietų Sąjungos 
respublikų ir kiekviena turė-

REIKIA VYRŲ
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas nereika

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

(92)

KIEMO DARBININKAI
Prie Waterfront Terminal. Nuolatinis darbas.

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

Klauskite MR. BARNES.
(96)

VYRAS, NUSIMANĄS TRIE PATAISYMŲ— 
Stiprus, patyręs pečių kūrenti ; naudingas 

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

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

(92)

kai, su kunigėlių pagelba, iš
ardė. Mat, smetoniški tauti
ninkai ir klerikalai, visi trau
kia į Hitlerio pusę, po vardu 
už Lietuvos “nepriklausomy
bę.“

Mūsų mieste yra vienas gri- 
norius kunigėlis, užsilikęs nuo 
1939 m. lietuviškos ekskursijos 
į pasaulinę parodą. “Naba
gas“ taip jau Smetonos persi
gėręs fašizmu nuo kojų iki 
galvos, net jo balsas užkimęs. 
Tankiai kalba per lietuvišką 
radiją. Ir jau taip bjauriai, 
kad doram lietuviui šlykštu 
darosi! Tas “Dievo“ atsiųstas 
tarnas mano, kad šmeižtais 
philadelphiečius “išmokins“ ii* 
ant gero kelio atves, šmeižtais, 
kunige, toli nenueisi! Kovo 
11 d. per radijo jis sakė, kad 
99 nuošimčiai gerų lietuvių ei
na su juo. Tai kam pabaigoje 
savo kalbos taip histeriškai su
šuko, kad turime veikti ir 
daug veikti, nes priešas ne
snaudžia? Tai kodėl jis taip 
to vieno nuošimčio išsigando ? 
O antra, kad jau visi su ju
mis, tai kodėl savo tos “Lietu
vai Vaduot Sąjungos“ vardu 
nieko nerengiate, bet vis Rau
donojo Kryžiaus ar 
nų vardu ?

Ar ne bailiai taip 
pono Džiko radijas

liet uviams ? 
Ta propagan- 
karo laimėji- 
tokia, kokios

karo bo-

daro ? Ar 
tarnauja

tautos atstovas 
tautiška kalba, 

gana daug. Jei 
savaitė pirmiau

savo
buvo 
buvę 
parengimas, tai šita-

Philadelphijos 
Aišku, kad ne! 
da nepadeda ir 
mui, nes ji yra 
nori Hitleris.

Sandėlio Vyry

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

Materialu Kraustytoji;

Gera Alga
Automobiliais—nuo South 
Broad St., per ramp iki 
Route 25, prie pirmo fabri
ko pravažiuokite pirmą 
circle. Nuo Frelinghuysen 
Avė.—pervažiuokit Haynes 
Ave. tiltą iki Route No. 25, 
antras fabrikas po kairei.

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į j

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)

VYRAI
Be Patyrimo

Birbti naktimis, valyti air conditioning 
sistemas, ir t.t.

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

$6 I NAKTĮ PRADŽIAI ir VIRŠLAIKIAI 

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

(92)

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

KIŲ. NORTHERN CHEVROLET. 
94-05 NORTHERN BOULEVARD, 

JACKSON HEIGHTS. L. L
(95)

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

Iš karinių darbų reikia turėt paliuosaviinų. (91)

APVALYTOJAI—DURŲ SARGAI
Patyrę. Naujas Būdinkas. Degintuvai. 

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

 (90)

VYRAI
SKALBYKLAI MAZGOJIMO KAMBARIUI 

77 %c Į VALANDĄ 
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

THE PULLMAN CO.
48-09 34th ST. 

L. I. CITY 
 (94)

Baltimore, Md

Sąjungos atstovybės
M. N. Dorochov. 

jausmingas kal-

programa susidė- 
ir šokių. Svetainė

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)- 
riausi generolai prašosi Sovie
tų, kad jie juos įsileistų į rytų 
frontą, kad jie gautų sužinoti 
Sovietų karinę sistemą, pir
miau negu jie atidarys antrą 
frontą.

Ką dabar sakysite, lietuviš
ki kryžiokai? Kur jūsų akys, 
kur jūsų pasakos, kurias jūs 
plepėjot per daug metų, būk 
rusai teturį tik medinius šau-

jo atskirą savo emblemą. Man, .tuvus su amūriukais parištus, 
kaipo lietuviui, Patiko labai 
lietuvių emblema. Aukų šia
me parengime suaukota $3,- 
628.49, mažiausia auka buvo 
$1, smulkių niekas neaukojo.

Po prakalbų buvo bankietas 
priėmimui garbingų tolimų 
svečių. Bankiete dalyvavo 70 
ypatų, nes tikietai buvo $2.50. 
Bankiete kalbėjo dalyvavusių 
tautų atstovai ir tolimieji sve
čiai.

Klausantis prakalbų links
ma darosi, kaip rusai susivie
nijo, kad geriau pagelbėjus 
savo buvusiai tėvynei. Sako 
kalbas nuo tos pačios estrados 
buvęs baltagvardietis, buvęs 
priešas Sovietų Sąjungos, po
pas, kunigas ir visi kalba į vie
ną dalyką, kaip padėjus Sov. 
Sąjungai nugalėti žiauriausią 
žmonijos priešą vokietį.

O gal minėti generolai prašosi 
Sovietų, kad juos įsileistų pa
matyti tuos “medinius šautu
vus,“ nuo kurių vokiečiai stri
magalviais bėga ?

Jungtinių Tautų generolai 
stebisi iš Sovietų fronto pasi
sekimų ir stebisi viso pasaulio 
žmonija, žinoma, yra ko ste
bėtis. Dabar viso pasaulio 
žmonija pamatė Sovietų Są
jungos milžinišką galybę. Rei
kia žinoti, kad Sovietų gene
rolai neužgimė generolais. Bet 
tie Sovietų feltfėbeliai, kad va
noja kailį Vokietijos genero
lams, tai tie nespėja net bėgti!

Vitkus.

BE 100% 
WITH YOUR

MAŠINŲ DARBININKAI
NUSKLEMBĖJŲ

MEDŽIO APDIRBIMO 
FABRIKAS 

Gera Alga. Pakilimai. 
Linksmęs Darbo Sąlygos.

523 W. 45TH ST.
, (95)

MERGINOS—MOTERYS 
\ Be Patyrimo

MOKINTIS AMATO 
Tuojau suteikiama vietos mokytis mašiną 

operavimo. 
NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos 
GREITI PAKILIMAI

Geresnis apmokėjimas už ekstra pastangas

WESTINGHOUSE
ELECTRIC & MFG. CO.

BELLEVILLE. N. J.
N. 13 Broad Bus iki mūsų durų.

Kreipkitės 8:15 iki 5 P.M. Pradedant 
Pirmadienį, baigiant šeštadieni. 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
 (M) 

MERGINOS—MOTERYS
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas 

nereikalingas.
WASTE MATERIALS CORP.. 

35 WOOSTER ST. (Arti Cana!) 
_____________________________________  (92)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

ŠIAUFERIS
LENGVŲ DAIKTŲ PRISTATYMUI 

SUGABUS VYRAS BILE DARBUI 
Geras Darbas Tinkamam Asmeniui

GEO. SCHAEFER
575 JOHNSON AVE., BROOKLYN.

(91)

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

5 DIENOS

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

(X)

Kas Ardo Lietuvių Vienybę?
Pamanai: kur mūsų lietuvių 

vienybė ? Ponas J. Kavalaus- 
kas sakė, kad suvienijo Phila
delphijos lietuvius ant visados 
ir ta vargšė vienybė viso išbu
vo 9 mėnesius! Ją smetoninin-

MOKINIAI
(Vyrai & Moterys) 

PAPRASTI DARBININKAI
Be Patyrimo Vyrai & Moterys 

Reikalingi Tuojau
LONG ISLAND CITY FIRMAI

Gaminimui daugiau štofo. reikalingo 
berniukams Mėlynuose Rūbuose.

Jūs galite patekti j mūšį ir dirbti sulyg
GYVYBINIŲ LAIVYNO 

KONTRAKTŲ 
GEROS ALGOS IR 

VIRŠLAIKIAI
DIENINIAI IR NAKTINIAI 

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

UNITED STATES
EMPLOYMENT SERVICE

O F THE
War Man Power Commission

ŠEŠTOS LUBOS
BANK OF MANHATTAN BLDG.

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

(92)

ŠIFTAI

PAGELBININKAI 
PLOVĖJAI 

Metalinių Indų 
PATYRIMO NEREIKIA 

KARINIS FABRIKAS 
NAKTINIAM ŠIFTAM 

7 P.M. IKI 6 A.M. 
5 DIENŲ SAVAITĖ 
Apie 61c į Valandą 

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

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

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

(91)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(95)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RELIEF VYRAS
ELEVEITERINIUOSE APARTMENT 

NAMUOSE
KEW GARDENS, L. I.

Alga $101 į menesį.
Skambinkite CLeveland 3-8852

(94)

2 MERGINOS
Švarių lininių 'audimų kirpimo rūmui.

5 Dienų Savaitė
Gera pokarine ateitis.

NUOLATINIS DARBAS
AMERICAN LINEN CO.,

210 West 155th St.
(92)

MOTERYS
PATYRIMO NEREIKIA

Valymui Metalinių Indų
KARINIS FABRIKAS

Apie 55c j Valandą 
47% Valandų Savaitė

LAIKAS IR % VIRŠAUS 40 VALANDŲI 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Reikalaujama įrodymo U.S. Pilietybės

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

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

(91)

2

LAIVYNO VYRAI
Reikia Daug Šio Štofo 

Queens Išdirbėjus, gailinantis 
Sulyg Laivyno Kontraktų.

Sekanti aukšto išsilavinimo Mechanikai 
greit reikalingi:

2 BROWNE & SHARPE 
NUSTATYMUI VYRAI.

AUTOMATIŠKOS
SRIUBŲ MAŠINOS

OPERATORIAI
TOOL TEKINTOJAI

2 TOOL DARYTOJAI
KREIPKITĖS TUOJAU 
8:30 A.M. iki 5:30 P.M. 

UNITED STATES 
EMPLOYMENT SERVICE

O F THE
War Man Power Commission

ŠEŠTOS LUBOS
BANK OF MANHATTAN BLDG.

QUEENS PLAZA L. I. CITY
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(92)

PAGELBININKAI
Prie Metalinių Indų

KARINIS FABRIKAS 
DIENINIAI ŠIFTAI 
Apie Glc į Valandą 

52% VALANDŲ SAVAITĖ
LAIKAS IR PUSĖ VIRŠAUS 40 VALANDŲ!

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

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

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

(91)

REIKIA 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

DALIAI AR PILNAM LAIKUI 
BŪTINA PRAMONĖ 

Kreipkitės

BEVLIN BOX CO.
549 EAST 39TH ST. 
PATERSON, N. J.

Kamp. 39th St. ir 21st Ave.
(95)'

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 paliuosarlmo 
pareiškimo.

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

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

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

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

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)

MERGINOS IR MOTERYS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI

Fabriko darbui, šviesu, malonu, švaru ir 
lengva.

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS
Kreipkitės

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

L.I. CITY
(90)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

43% Valandų Savaitė 
RYTINIAIS IR VAKARINIAIS ŠIFTAIS 

$24.40 Į SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

NAKTINIAI ŠIFTAI $25.91 1 SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

Seniai įsteigta Išdirbimų {staiga 
Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo, (94)

VOKŲ ADRESUOTOJOS
Adresuoti Rankom 

Sudėjimui į vokus cirkuliarių.
5 DIENŲ SAVAITĖ 

371/2 VALANDOS
$18

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

(90)

VYRAI
Nuolatinis darbas prie svarbių karinių 

materialų
MAŠINISTAI

PLASTIC MOLDING PRESS 
OPERATORIAI

GLASS BASING MACHINE 
OPERATORIAI

GLASS FURNACE CHARGER
Geresnis apmokėjimas už ekstra pastangas; 

patyrimas nereikalingas.
WESTINGHOUSE

ELECTRIC & MFG. CO.
720 Washington Ave. 
BELLEVILLE, N. J.

No. 13 Broad Bus iki mūsų durų.

VYRAI - BERNIUKAI
Lengvas medžio apdirbimas. 

Fabriko darbas.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas

FARMOS IR PO STIKLU 
AUGINIMŲ DARBININKAI

SVEIKAS LAUKE UŽSIĖMIMAS 
PATOGI TRANSPORTACIJA 

KARINIAI DARBININKAI PRIVA
LO TURĖTI ATLIEKAMUMO PA
REIŠKIMĄ.

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

MILLBURN 6-0152

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(92)

(96)

GAMYBOS DARBININKAI 
KARINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI
HOOK SCRAPER MFG. CO

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

(96)

VYRAI AR GRĮŽĘ VETERANAI 
Su ar be patyrimo

Gyvybiniai Karo Darbai! Su puikiausiomis 
pokarinėmis progomis

LYDYTOJAI
ACETYLENE & 'ATONIC 
viRiNTOJAi Mašinistai 
INSTRUMENTŲ STATĖ J AI 

PAT1KRINTOJAI & MIERUOTOJAI 
TERMOMETRŲ PRIPILDYTOJAI 
„ SANDELIO BERNIUKAI

Iš būtinu darbu reikia paliuosavimo
MANNING. MAXWELL & MOORE, INC.

450 Communipaw Ave., Jersey City, N. .

LAIKRODININKAI
Patyrę

TAISYMUI IR PERBUDAVOJIMUI 
Gera Alga.

Kreipkitės

B. AXLER,
82 BOWERY (ROOM 311)

STOUFFER’S
X RESTAURANTAI
(PAGELBININKAI ABELNAI 

INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI 
BENDRAI PAGELBININKAI 

PATARNAUTOJAI; VALYTOJAI 
Gera Ateitis Darbininkams Su Gerais Norais!

Valgiai ir Uniformos Duodama 
Sekmadieniais ir Šventėmis Nedirbama 
Kreipkitės į Employment Department^ 
Kasdien 10 iki 6 ; še.štad. 9 iki Pietų 

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

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

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

(89)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphi joje.

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

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

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

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 0-12.

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

(103)

MĖSOS DARBININKAI
BENDRAS SANDELIO DARBAS 

L1UGERIAI, KAPOTOJAI, PAGELBININKAI 
PATYRĘ AR PRADINIAI

40 VALANDŲ SAVAITE, UNIJINES ALGOS 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ 

NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Amžiaus iki 45 metų
KREIPKITĖS Į MĖSOS DEPARTMENT^

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)

STOUFFER’S 
RESTAURANTAI 

VIRĖJOS
KEPĖJOS (Cake, Pie ir Rolls) 
PAGELBININ-KĖS 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 

(92)

MOTERŲ 
REIKIA

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

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

JOHN J.
NESBITT, INC.

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

-(H)

VYRAI
FABRIKAS, ATITEKĄS

REIKALAUJA
Keletos Vyrų Sunkiam Fabriko 

Darbui.
NUOLATINIS DARBAS

SU GERA ALGA.
Atsineškite > Paliuosavimą.

E. T. TROTTER & CO.
594 JOHNSON AVE.

BROOKLYN, N.-Y. . ■<

AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI
Geras nuolatinis darbas 

Geriausios pokarinės progos.
Puikiausia Alga

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

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

(92)

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dienų Savaitė 
GEROS ALGOS 

Pokarinė Ateitis.
AMERICAN LINEN CO.

210 W. 155th St. (93)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

It būtinų darbų reikia paliuosavbMO 
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.
arba kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.

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

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

OPERATORĖS
Ar jūs patyrę? Mums reikia jūsų 100% ka
riniam darbui. Marškonėm darbinėm kelnėm 
siūti. Pagreitinimui pergalės. Aukšta mokes
tis už darbą nuo kavalkų. Geriausi įrengimai 
ir ilgam terminui kontraktas. 30 REIKIA 

prie viena adata mašinų.

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

AMBER & WESTMORELAND STS.
Philadelphia, Pa.

(90)

MERGIN OS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS

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

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

OPPENHEIMER CASING CO.

MOTERYS! MOTERYS!
DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitėi
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER,
N. Y. C. (X)

Sų ar be patyrimo 
Gyvybiniai Karo Darbai 1 Su puikiausiomis 

Inkarinėmis progomis 
LYDYTOJOS—VIRINTOJOS

. ACETYLENE & ATONIC 
INSTRUMENTŲ STATYTOJOS 

PATIKRINTOJOS IR MIERUOTOJOS 
TERMOMETRŲ PRIPILDYTOJOS

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo
MANNING, MAXWELL & MOORE, INC.

450 Gommunipaw Ave.j Jersey City, N. J.

430 WASHINGTON ST., N. Y .C. 
(kamp. Vestry St., arti Canal St. atotM.

7 ir 8 Ave. Sub vės)
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuOMvlm*

(92)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatini* darbai. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAIT1

BERTH. LEVI & CO., INC
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.
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NfiHYorto^/Wg/2iriioi
Raudonojo Kryžiaus BaliusMoka Šimtinėmis už 

Pietus
New Yorke jau dviejose 

vietose vakarieniavęs-pusryčia- 
vęs nežinomas žmogus, mažai 
sukalbąs angliškai, kuris pa
valgęs vis išsiimąs pundą šim- 
tadolerinių ir jomis užsimokąs. 
Kasieriui protestuojant, kad 
jis neturės grąžos iš šimtinės, 
jis paliekąs visą šimtinę.

Pavojingai Apsivogę

Paskutinis šiemet pasimoji- 
mas Raudonojo Kryžiaus pa
ramai įvyks šį šeštadienį, Ap
ril 22 Laisvės salėje. Tai bus 
Literatūros Draugijos 2-ro Ap
skričio balius naudai Raudono
jo Kryžiaus.

šis balius yra viso didžiojo 
New Yorko Literatūros Drau
gijų kuopų balius. Iš visų ko
lonijų, iš viso Brooklyno tikri 
Amerikos patriotai privalo bū
ti šiame baliuje. Visi rūpinki
tės, kad šis balius pavyktų,

kad jis duotų gražaus pelno 
R a u d on a.j am K ry ž i u i.

Lithuanian - American Red 
Cross Committee prašo visų, 
kurte turite paėmę aukų rin
kimui blankas greit darbuotis 
surinkti kiek daugiausia galite 
iki šio šeštadienio ir grąžinki-
te jas šiame baliuje. Mes po 
šio baliaus baigsime aukų rin
kimą ir galutinai atsiskaitysi- 
me su Raudonuoju Kryžium 
Karinio Fondo reikalu.

P. Buknys, 
LARCC, pirm.

Iš vardenų patalpos, 116-19 
Liberty Avė., Ozone Park, 
kas nors išvogė parodai išsta
tytas eksploduojančias 20 mi
limetrų kulkas, buvusias at
imtas nuo vokiečių. Policija 
sako, kad vagišiai parsinešė 
namo eksploziją, nes kulkos 
tebebuvusios užtaisytos, gali 
eksploduoti susidarius tam są
lygoms.

Unijistai Pasveikino 
Robesoną su 5 
Aukšty Pyragu

Unijistai kepėjai, Duonke
pių Unijos Lokalo 1, AFL, na
riai, atsiuntė artisto Paul Ro- 
besono pasveikinimui 5 aukštų, 
80 svarų pyragą. Unijistų do
vaną pristatė to lokalo pre
zidentas Ben Tiedeman. Jį pa
darė kepėjas Kurt Reichert.

Ant pyrago, suvesto į glo- 
busą, pačioje viršūnėje, deko
racijomis perstatyta Robesono 
vadovaujamoji rolė pasaulyje, 
išdekoruota ranka nešanti vė
liavą su užrašu, šaukiančiu į 
“Tarptautinį Vieningumą,” o 
pats globusas apvainikuotas su 
šūkiu “Į Pergalę už Geresnį 
Pasaulį!”

Pyragas tapo atgabentas pa
rodai į 17-to pulko Armorę, 
34th St. ir Park Ave., kur 
balandžio 16-tos vakarą su
ruošta Robesono pagarbai mil
žiniška masinė gimtadienio 
pramoga, su miniomis žmonių 
svečiuose ir daugeliu žymių 
menininkų ir kitų visuomeni- 
riinkų programoj.

Sužadėtuvės iš Pirmo 
Pasimatymo-Dėl $

Bernita Arnold, 32 m., pasi
turinti ir gerai uždirbanti, liu
dijo teisme, kaip daugpatis,
įtartas vienos moters nužudy
me, 25 m. Roger Louis Gard
ner iš pirmo pasimatymo sa
kėsi jai nesvietiškai į ją įsimy
lėjęs, tokios per daug metų 
jieškojęs, ir t.t., ir t.t., ir pri- 
sispyrusiai kalbinęs jam pasi
žadėti. Ji ir pasižadėjus. O 
jis ne už ilgo iš jos pasiskolin
tais pinigais, $1,500, nupirkęs 
jai žiedą, sau automobilių ir 
jau sėkmingiau pradėjęs jieš- 
koti kitų moterų ir jų pinigų.

Paleidęs į savo uošvę gėlių 
vazoną — be gėlių, tik su že
mėmis — karys C. Prizzo, 
parvykęs Velykomis atostogų, 
tapo sulaikytas kvotimui po 
$1,000 kaucija.

f r t < K $

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui 

VALGYKITE MEDŲ 
Medaus galite gauti Laisvės 

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.

Apie Lietuvius Kariškius
Korporalas Edward as Shab- 

lauskas buvo parvykęs apie de-

Kpl. Edward Shablauskas 

vus Stanley Shablauskus ir se-

sutę, gyvenančius 65 Ten Eyck 
St. Grįžta tarnybon šį antra
dienį.

Al. Purvėnas, jau antri me
tai būnąs Anglijoj, šventėmis 
pasveikino savo motiną Mar
celę Purvėnienę su vazonu gy
vų gėlių.

George Petkus, Jr., tarnau
jąs laivyne inžinerijos trečiuo
ju petty oficieriu, prieš savai
tę laiko parvyko apie trejetai 
savaičių atostogų pas žmoną 
Madeline ir motiną S. Petkie
nę, žinomąją organizacijose 
darbuotoją, pribūdamas pas ją 
su gėlėmis.

George jau yra turėjęs ak
tyvių susidūrimų su priešu ir 
laukia progos susidurti dau
giau ir iki to laipsnio, kad kar
tą ant visados juos sunaikinti.

Ž. R.

Miestas Atleis Dirban
čius Du Darbus

Pereitą pirmadienį majoras 
LaGuardia paskelbė, kad jis 
yra paskyręs tyri neto,jus per- 
nagi’inėti miesto departmentų 
tarnautojus ii’ perspėjo, kad 
bus prašalinti iš darbų tie, 
kurie bus atrasti greta mies- 
tavo darbo turint reguliarius 
užsiėmimus ir svetimose įstai
gose. Iš tokių darbininkų, sa
kė jis, negali būti miestui nau
dos. Esą rasta dirbančių už 
metinę algą $4,000 miestui ir 
už kitus $247 per mėnesį ki
tur.

Tuo pat sykiu majoras pa
sakė, kad jis griežtai kovos už 
pridėjimą algų, kad atpildyti 
darbininkams nedateklių, pa
sidariusį dėl pakilimo kainų.

Jūrininkai Reikalavo 
Tyrinėti Cougliliną

Virš du tūkstančiai jūrinin
kų, daugelis iš jų veteranai ne 
vieno mūšio prieš naciškus jū
rų vilkus Atlantike, savo susi
rinkime, Manhattan Center, 
New Yorke, pereitą ketvirta
dienį, reikalavo prokuroro Bid
dle tyrinėti fašistuojantį ku
nigą Coughlin.

Newyorkiečių j ū r i n i n k ų 
veiksmas faktinai buvo parė
mimu Michigano unijistų veik
los. Neseniai tokį reikalavimą 
priėmė Wayne County CIO In
dustrinių Unijų Taryba, atsto
vaujanti 400,000 unijistų Mi
chigan valstijoj, kur gyvena 
ir rėksnys kun. .Coughlin.

Katė ir Gelbėtojas

Du Vaikai Pateko po 
Treku

Vaikydamiesi sviedinį, du 
berniukai staiga išbėgę iš už 
Švaros Department© trokd sta
čiai vidurkelin ant Park Ave., 
netoli 184th St., New Yorke, 
ir nespėję pamatyti ateinančio 
anglinio troko, o troko vai
ruotojas nebespėjęs troko su
laikyti. Abu vaikai tapo užva
žiuoti. Walter Ross, 9 m., ant 
vietos mirtinai sutriuškintas, o 
Ernest Falano, 7 m., nuvežtas 
ligoninėn kritiškoje padėtyje.

Nelaimę matė desėtkai vai
kų ir šimtai suaugusių.

Judžią Sukaktis 
New Yorke

Queens apskrityje numato
ma šiemet turėti 110,000 per
galės darželių.

Visame Mieste Rinks 
Drabužius Sovietų 

Karo Pagalbai
Su gegužės 1-ma visame 

mieste prasidės dvisavaitinis 
vajus rinkimui drabužių So
vietų Sąjungos pagalbai per 
Russian War Relief.

Drabužių rinkime koope
ruos miesto vyriausybė su vi
somis miesto įstaigomis. Dau
gelis visuomeniškų įstaigų bus 
nuskirta centrais sunešimui 
drabužių. Tame darbuosis ir 
miesto mokyklų vedėjai, mo
kytojai ir mokiniai.

Vincas Karlonas-Geras 
Patrijotas

Pereitą penktadienį aplankė 
Laisvės įstaigą Vincas Karto
nas iš Maspeth, L. L, N. Y. 
Aplankė šiuom. reikalu: Nusi
pirko už $1.400 War Bonds, 
kad padėti Literatūros Drau
gijai išpildyti savo pasižadėji
mą kariniais bonais sukelti 
sumą nupirkimui bomberio. 
Aišku, tuom pat kartu jis pa
deda Dėdei Šamui gerai apsi
ginkluoti pergalei.

Vincas Kartonas padeda sa
vo šaliai visais frontais. Jis 
pasiėmė Raudonojo Kryžiaus 
blankų ir kitos medžiagos, sto
ja į darbą su Lithuanian-Ame
rican Red Cross Committee 
rinkti aukas Kariniam Fon
dui. Ir tai dar ne viskas. Kar- 
lonas paaukojo Lietuvos vai
kučiams pundelio nupirkimui 
$2.70 ir dienraščiui Laisvei $2.

Kartonas dažnai paremia 
savo dienraštį gražiom dova
nom ii’, kaip matome, gražiai 
remia ir kitas svarbias įstai
gas.

Papilietis.

įkalino už Sukimą Nuo 
Kariuomenės

James Morris Colmer ir 
Alec Colmer, tėvas ir sūnus, 
nuteisti po pusantrų metų ka
lėti kaltinimu suokalbiavus 
pristatinėti Armijos Signalų 
Korpusui netikusias vielas.

Sūnus, James, buvo super
intendentu firmos Acorn In
sulated Wire Co., 225 Kings 
St., Brooklyne, o tėvas, Alec 
Colmer, formanu gaminių pa
tikrinimo kambaryje. Jiedu 
prie kaltės prisipažinę.

Pati firma nubausta pasi- 
mokėti $10,000.

Errol Flyn, Paul Lukas ir nauja dramos aktorė Jean 
Sullivan naujoje filmoje “Uncertain Glory,” dabar 
Strand Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke. Be 
filmos, yra įdomūs veiksmai scenoje.

Pennsylvania Stotyje jau 
atidaryta nauja pakeleiviams 
kariškiams patalpa, kurion jie 
galės užeiti pasilsėti ir keletą 
vai an d ų prasn ūsti.

Už neteisingą išpildymą Pa
renkamosios Tarnybos anke
tos, Joseph G. Hepburn, 28 m., 
iš Forest Hills, nuteistas du 
metus kalėti.

Įstrigo Kamine
Gyventojams buvo dikčiai 

nesmagumo, kada katė kaip 
nors įstrigo kamine apartmen- 
to, 1973 Bryant Ave., Bronxe, 
ir vaitodama per kelias dienas 
nedavė ramybės. Bet kada na
mo prižiūrėtojas įleido kami
nai! ant virvės 10 metų ber
niuką, savo giminaitį, katės 
gelbėti ir tas įstrigęs pradėjo 
šauktis pagalbos, tada jau rim
tai nusigando. Tačiau po pus
valandžio pavyko vaiką iš
traukti. Po to jau niekas dau
giau nenorėjo siųsti vaikų į 
kaminą, bet pašaukė gyvulių 
globos draugijos agentus, ku
rie, pramušę iš apartmento į 
kaminą skylę, katę išviliojo ir 
išsivežė.

Arnold Weiss, 24 m., pa- 
gelbininkas Commodity Cre
dit Corp, prie lend-lease siun
tinių, nuteistas metus kalėti 
kaltinimu paėmus $1,145 ky
šių.

Septyni asmenys pasiųsti 
dviem ir pusei metų kalėjiman 
už nepridavimą savo naujo 
antrašo drafto tarybai.

Brooklyniečiai gali gauti 
daržininkystės informacijų 
CDVO raštinėj, 131 Livingston 
St. ..........

Brooklyn© Dodgers pravedė 
specialę žaismę priešais Phils 
pereitą ketvirtadienį. Pelnas 
skirta Raudonajam Kryžiui.

PIRKITE KARO BONUS

14-tą paminėta 
jubilėjus. Tą dieną 

50 metų) buvo pirmu 
publikai parodyta Edi- 
Kinetoscope. Rodymui 

batų krautuvė,

Balandžio 
judžių 
(prieš 
kartu 
šono
panaudota 
1155 Broadway, New Yorke.

FILMOS
“Three Russian Girls” 

RKO Teatruose
Amerikiečių gaminta Holly- 

woode filmą “Three Russian 
Girls,” apie tris didvyriškas 
Raudonojo Kryžiaus slauges 
Sovietų fronte, dabar rodoma 
visuose RKO teatruose Man
hattan, Bronx ir Westchester 
apskričiuose.

Kita greta šios rodomoji fil
mą yra “The Sullivans,” apie 
amerikiečius jaunuolius bro
lius Sullivanus, kurie padėjo 
gyvastį už mūsų kraštą.

Roxy Teatras Pakeis 
Programą

Filmą “Four Jills in a Jeep” 
rodoma antrą ir paskutinę sa
vaitę Roxy Teatre, 7th Avė. 
rr 50th St., kur, apart filmos, 
visuomet būna 
grama scenoje, 
čiadienį pradės 
falo Bill.”

ir įdomi pro- 
Ateinantį tre- 
rodyti “Buf-

PIRMUTINIS iy GERIAUSIAS BROOKLYNE

jQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
O, STANLEY MISIŪNAS

/ !l Z-Tsll SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

savininkas

GERIAUSI GĖRIMAI IR

$

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku» 
eteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos 
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktoriui 
tšbalsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-977I-

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų Ir Degtlnte
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

★ ★ ★

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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 <ts,st-28m->
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. M

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL. KVergreea 4-9612




