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ignorantas žmogus, mano su
pratimu, negali parašyti teisy
bės. Jis teisybės nežino, tai į 
kaip jis ją kitam perduos?

Labai puikų pavyzdį duoda I 
Chicagos kunigų dienraščio; 
Draugo redaktorius, štai ką jis 
gieda:

“Lietuvių tautos išsigimėliai Į 
mums gieda, kad dabartinėje 
Rusijoje, kuri vadinasi Socia
listinių Respublikų Sovietinė 
Sąjunga, yra visai kas kita: 
kiekviena tauta turi savo 1 
tinę autonomiją: 
ir rašyti savo kalba. 
18).
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Naciai Matą “Įsiveržimo 
Laivyną”; Anglai iš Oro 

Triuškina Priešus

BE ŠTAMPŲ SOVIETUOSE 
PARDAVINĖJAMA MĖSA.

IR KITI VALGIAI

London, bal. 21. — Berly-.logne, Paryžiuj ir Belgijoj.
> radijas išgąstingai įspė- . . . - - .Jie numėtė puspenkto

žiūrėkite, kiek čia pas tą 
žmogų ignorancijos: Visus de
mokratinius lietuvius jis ap
šaukia “išsigimėliais.“ Nors 
kiek kultūriškai apsitašęs žmo
gus to juk nedarys.

Antra, jisai nežino nei to 
fakto, kad Rusija nesivadina 
“Socialistinių Respublikų So
vietine Sąjunga.“ Sovietinė 
Sąjunga susideda net iš šešio
likos Sovietinių Respublikų.

Rusija yra tiktai viena tų 
tautų, kurios sudaro Sovietų 
Sąjungą, ir ji vadinasi: Rusų 
Tarybinė Federatyvė Socialis
tinė Respublika.

Ar galima tikėtis tiesos iš 
žmogaus, kuris nežino nė to 
didelio krašto tikro pavadini- 
nimo ir iš Respublikos padaro 
Sąjungą ?

• • • • no ___ .
tau-jjo vokiečius, kad anglai ir tūkstančio bombų praeitą

• gal? kalbėti i amerikiečiai sutelkę milži- naktį, sprogdindami tuos ir 
(D., bal. niška laivų skaičių, girdi, I kitus karinius vokiečių

įsiveržimui į Vakarų Euro- punktus šiaurinėje Franci- 
pą. Tarp tų laivų esą ir ka- joje ir Belgijoje.

1 1 ’ I ’ 4—\ I I F* va I r z-. Ir. n/i ■» i 1 "1/1viniai francūzų ir italų lai- Talkininkiški radijai ir 
vynai. • I laikraščiai sako, kad tokie

Naciai, iš savo pusės,. gi- ąjiglų ir amerikiečių žygiai 
riasi, kad jie pilnai paruošę js oro tai esą kelio skyni- 
daugiau kaip 300,000 ka-I^as ateinančiam anglų- 
riuomenės atremti gręsia-; amerikiečių įsiveržimui į 
mąjį talkininkų įsiveržimą 'Vakarų Europą prieš na-
antruoju frontu.

London, bal. 21. — Dau
giau kaip 1,100 Anglijos 
bombanešių kirto paraly
žiuojančius smūgius nacių 
geležinkelių centrams Co-

cius.
Amerikos ir Angį ijos 

bombanešiai triuškino vo
kiečių naudojamus geležin
kelių ir vieškelių tiltus vi
durinėje ir šiaurinėje Itali
joje.

SUNAIKINTA DAR 14 LAI
VŲ SU BĖGANČIAIS Iš 

SEVASTOPOLIO NACIAIS

Maskva. — Atidaryta tu
zinai valgių krautuvių Mas
kvoj (ir, suprantama, kituo
se Sovietų miestuose), kur 
be štampų pardavinėjama 
maisto produktai, kaip rašo 
Eddy Gilmore, Associated 
Press korespondentas. Ap
lankęs vieną tokių krautu
vių Maskvoj, jis rašo:

Kainos yra aukštos, bet 
žmogus gali pirkti, ko tik 
nori, be jokių kuponų, be 
maisto kortelių, be jokių po
pierių, be asmens liudijimo 
dokumentų ar kitų ceremo
nijų — tik imk, ko nori, ir 
užsimokėk.

“Tose krautuvėse yra 
tiek daug įvairių maisto 
dalykų, kiek tik žmogus ga
lėjai matyti Anglijos ar 
Jungtinių Valstijų krautu
vėse pirm karo.

“Žmonių veidai tiesiog 
spinduliuoja d ž i a ugsmu, 
kad jie žino, jog pirkti ga-

Ii, ko tik nori.”
Tas žymus amerikietis 

korespondentas, tarp kitko, 
primena, kad be jokių ra- 
cionavimo kortų ar punktų 
galima pirkti: jautieną, a- 
vieną, kiaulieną, vištieną, 
žąsieną, dešras, visokią žu
vį, sūrį, sviestą, kiaušinius, 
Smetoną, sutirštintą pieną*, 
taukus, aliejus, kavą, gry
bus, visokią duoną, saldai
nius, pyragaičius, obuolius 
ir įvairius skanėstus.

Žmonės klausia: “Ar ra
site. pasaulyje kitą kraštą, Rezeknėj ir Gulbenėj buvo 
kuris tiek nuveiktų, kaip i pataikyta bombomis į dau-

Raudonieji Lakūnai Smoge 
Nacių Įrengimam Gulbenėj, 

Rezeknėj ir Kivioli
London, bal. 21.—Raudo-| Tą pačią naktį sovietiniai 

nieji lakūnai audringai 
bombardavo vokiečių gele
žinkelių centrus Rezekne ir 
Gulbene, Latvijoj. Per tuos 
centrus buvo siunčiama pa
stiprinimai naciams į Os- 
trovo - Pskovo frontą prieš 
Sovietus. Kiti sovietiniai 
bombanešiai triuškino žiba
lo dirbyklas Kivioli, Esti
joj, 45 mylios į vakarus nuo 
Narvos.

Geležinkelių mazguose

■

Niekas dabar nebeabejoja, 
kad po karo Lietuvos žmonių 
valia, išreikšta 1940 metų de-

London, bal. 21. — Sovie
tų bombanešiai ir karo lai
vai Juodojoj Jūroj vakar

mokratiniais balsavimais, bus1 nuskandino 14 vokiečių lai- 
pagerbta. Lietuvą išlaisvins 
Raudonoji Armija ir Lietuva neoficialiai 
pasiliks socialistine respublika Maskvos. Tais laivais naciai 

stengėsi pabėgti iš šturmuo
jamo Sevastopolio į Rumu
nijos uostą Konstantą.

Labai mažai kuriems hit
lerininkams tepavyksta iš
trūkti pro sovietinių karo 
laivų ir lėktuvų ugnį ir pro 
minomis apsodintus jūros 
plotus, rašo United Press.

Paskutiniu atveju buvo 
nuskandinta keturi dideli 
vokiečių transporto laivai 
ir 10 vidutinių laivų, sausa
kimšai užsigrūdusių bėgan
čiais naciais 'ir rumunais. 
Be to, aštuoni kiti stambūs 
laivai ir didelis skaičius ma
žesnių laivų tapo pavojingai 
sužalota bei padegta.

(Oficialis vakarykščias 
Maskvos pranešimas sakė, 
jog sunaikinta du vokiečių 
laivai po 5,000 tonų, du po 
2,000 iki 3,000 tonų ir vie-

Tarybų Sąjungoje.
Bet štai kokia mintis kilo 

mano galvoje: Ar visi tie, ku
rie šiandien taip įžūliai plūsta 
socialistinę santvarką ir Ta
rybų Sąjungą, jau ir bus žuvę 
lietuvių tautai? Ar jie ir pasi
liks amžinais savo senojo kraš
to priešais?

O gal nemažai jų pakeis sa
vo mintis, supras savo baisią 
klaidą ir padės lietuvių tautai 
užsigydyti karo žaizdas?

Balandžio 21 dienos Tėvy
nėje Bajoras šaukia: “Kada 
mes išvysime šviesą?!“

Taip, kada?
Atrodo, kad toks Bajoras 

niekados jos nebeišvys. Ne
apykanta ir hitlerinė propa
ganda padarė jį visai aklu. Iš 
tokių sąmoningų hitlerinės 
propagandos šinkorių, kaip 
Bajoras, Grigaitis, Tysliava, 
Prunskis, St. Michelsonas, su
sipratimo ir pasitaisymo sun
ku besitikėti.

Amerikon pribuvo koks ten 
kapitonas Borislav, Michailo- 
vičiaus atstovas. Jis čia atva
žiavo kurstyti amerikiečius 
prieš Jugoslavijos partizanus 
ir jų vadą maršalą Tito.

Borislav jau paleido smir- 
. dančią bombą Amerikos spau
doje prieš partizanus.

Kodėl Amerikos valdžia šitą 
smalavirį įsileido?

Valstybės departmento 
daryta stambi klaidą.

pa-

Nepamirškite, kad Lietuvių 
Literatūros Draugija duoda 
angliškas knygas tiems savo 
nariams, kurie nori angliškai 
skaityti ir neima lietuviškų 
knygų. Todėl mūsų Draugijon 
gali rašytis čia gimę ir augę 
jaunuoliai.

Iš Rumfordo drg. Puidokas 
(Tąsa 5-me pusi.)

vų ir padegė dar kelis, kaip 
pranešama iš

nas jų torpedlaivis; be 
sunkiai sužalota trys 
hitlerininkų laivai ir 
nas laivukas.)

Neskaitant minėtų priešo 
laivų, sovietinės jėgos, pra
dedant nuo balandžio 8 d., 
jau pirmiau nuskandino bei 
pavojingai sužalojo 50 hit
lerininkų laivų.

to, 
kiti 
vie-

Turkija Sustabdė 
Karinį Metalą 

Vokiečiams
mi-

Sovietai įteikę Rumu
nams Taikos Sąlygas
London, bal. 21. — Neofi

cialiai pranešama, jog So
vietų Sąjunga davus Rumu
nijai palankias taikos sąly
gas, jeigu Rumunija negai
šuodama pasitrauktų iš vo
kiečių karo. Anglija ir A- 
merika, sakoma, užgyrė So
vietų pasiūlymus Rumuni
jai.

Italijoje ant žemės tik 
žvalgai ir artilerija teveikia 
iš talkininkų ir vokiečių pu
sės.

London. — Turkijos 
nisteris pirmininkas 
Menemencioglu p r a nešė, 
kad nuo bal. 21 d. jo kraš
tas sustabdo metalo chromo 
išgabenimus Vokietijon.

Turkų valdžia, girdi, ta
tai daranti ne kaipo bepu- 
siškas kraštas, bet kaipo 
talkininkų draugas.1

Chromas yra svarbus ka
rinis metalas, reikalingas 
plienui stiprinti.

Anglija ir Amerika rei
kalavo tik žymiai sumažin
ti Turkijos chromo parda
vinėjimą naciams. Bet tur
kų valdžia suprato, kad tal
kininkai neužilgo užkirs 
Turkijos prekybą su Vokie
tija per Bulgariją ir Rumu
niją. Todėl, esą, Turkija ir 
pasiskubino, norėdama pa
sigerinti talkininkams.

mūsų kraštas?” Jie žino, 
kad ir turtingiausiose šaly
se, Amerikoj ir Anglijoj, 
negalima be štampų pirkt 
mėsos ir daugelio kitų val
gio produktų.

“Visa Maskva dabar per- 
maliavojama, žibinama ir 
švarinama”, sako tas ame- I 
rikietis korespondentas.

gelį vokiečių karinių trau
kiniu ir sukelta visa eilė 
gaisrų ir smarkių sprogi
mu.

bombanešiai, atakuodami 
geležinkelio stotį Kivioli ir 
tenaitinius žibalo fabrikus, 
užkure penkis didelius gais
rus, kurie apsiautė beveik 
visą tų fabrikų sritį.

Visi Sovietų lėktuvai su
grįžo į savo stovyklas.

Stanislavovo fronte, Va
karų Ukrainoj, sovietiniai 
bombanešiai - šturmovikai 
supleškino vienoje stotyje 
du karinius vokiečių trau
kinius ir amunicijos sandė
lius.

Iš šio žygio taip pat su
grįžo visi sovietiniai lėktu
vai.

SOVIETAI IŠTAŠKO NACIŲ 
ATAKAS NARVOS IR 

STANISLAVOV SRITYSE

“l
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Badoglio Sudarė 5
Partiją Jungtinę
Valdžią Italijoj

London, bal. 21. — Vokie
čiai su didelėmis tankų ir 
j pėstininkų jėgomis kartoti
nai puolė Sovietų užimtą 
plotą vakariniame Narvos 
upės šone, Estijoj. Raudon
armiečiai sutriuškino na
cių atakas. Priešai, trauk
damiesi atgal, paliko 2,000Neapolis.— Italijos prem

jeras, maršalas P. Badoglio saviškių, lavonų, 
ketvirtadienį sudarė naują 
ministerių kabinetą, kurin 
įeina penkių didžiųjų parti
jų. atstovai — krikščionys 
demokratai, darbiečiai de
mokratai, liberalai, socialis
tai ir komunistai, šeštoji 
partija, vadinamieji aktivi
štai, atsisakė dalyvauti 
naujojoj valdžioj. Pirmiau 
ir socialistų vadai buvo pa
reiškę, kad neisią tokion 
valdžion; bet jie, pagaliau, 
pakeitė savo nuomonę.

Badoglio žadėjo bal. 24 d. 
oficialiai paskelbti naujo
sios valdžios sąstatą ir jos 
planus. Pavedęs įvairių par
tijų atstovams kitas minis
terijas, pats pasilikdamas 
premjeru, Badoglio pareiš
kė, kad jis skirs karinin-

Į rytus ir pietus nuo Sta-

Japonai Pradėjo Ofen- 
syvą prieš Chinus

Chungking.— Japonų ka
riuomenė verždamasi pir
myn, užėmė punktus už 7 
mylių nuo Chenghsien gele
žinkelių mazgo Honan pro
vincijoj, Chinijoj. Japonai 
vartojo ir nuodų dujas 

I prieš chinus.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo japonus Trukę.'

Naciai įkalino 1,500 ven
grų studentų.
kus laivyno, karo ir orlai- 
vyno ministeriais.

nislavovo, Vakarinėje Uk
rainoje, hitlerininkai atvejų 
atvejais kontr-atakavo so
vietines linijas. Visos vo
kiečių atakos tapo atmestos 
atgal ir užmušta daugiau 
kaip 2,500 nacių. Vienoj vie
toj apie 1,000 nacių buvo 
prasiveržę į sovietines pozi
cijas, bet raudonarmiečiai 
apsupo juos ir visus sunai
kino.

(Stanislavovo miestas yra 
didis geležinkelių centras 
netoli kampo, kur sueina 
Rumunijos, Vengrijos ir 
Čechoslovakijos rubežiai.)

Tarnopolio srityje Rau
donoji Armija per dieną už
mušė virš bataliono priešų 
ir užėmė dar kelias gyvena
mąsias vietas.

Berlynas Nužiūri Sovietų 
Ofensyvą Baltijos Fronte 
Berlyno radijas kartojo, 

kad Sovietų Sąjunga telkia 
dideles jėgas linkui Baltijos 
kraštų. Naciai nužiūri, kad 
Raudonoji Armija ten pra
dėsianti naują, smarkų o- 
fensyvą.
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NACIAI SUNAIKINO 3 LIETUVOS KAIMUS: TRAKĖNUS, LAZDĖNUS IR FERMĄ
B

Maskva. — Rašo Jonas 
Šimkus:

Pernai rugsėjo mėn. pu
sėje vokiečiai nušlavė tris 
Lietuvos kaimus: Fermą, 
Trakėnus ir Lazdėnus, Tra
kų apskrityje.

Lazdėnų kaimas buvo už 
trijų kilometų nuo tuo pa
čiu vardu vadinamos gele
žinkelio stoties, Kaišedorių 
Vievio - Vilniaus linijoj.

Bijodami atakų iš parti
zanų pusės, vokiečiai susta
tė savo kareivių įgulas dau
gelyje kaimų palei geležin
kelį. Jie turėjo savo įgulą 
ir Lazdėnų kaime. Vokiečių 
žandarai visaip terorizavo 
ir kamavo gyventojus. Jie 
uždraudė žmonėms rytais 
eiti į laukus, plėšė jų nuo-

savybę ir naikino jų gyveni
mą. Jie hušovė vieną ketu
riolikos metų * berniuką ir 
valstietį Stirblį ir užgynė 
nužudytųjų šeimom palai
doti juos su bažnytinėmis 
apeigomis.

KAIMIEČIAI BURIASI 
KOVON

Valstiečiai pradėjo slapta 
organizuotis kovai prieš vo
kiškąjį terorą. Tapo užmu
šta keli vokiečių žandarai 
Lazdėnų apylinkėje. Neži
nia, ar vietiniai gyventojai 
juos nudėjo ar partizanai.

Arti Burbiškiu kažin kas 
susprogdino vokiečių troką, 
pilną prikrautą ginklų.

Rugpjūčio pabaigoj arti 
Lazdėnų buvo susprogdin
tas vokiečių traukinys, prį-

krautas amunicijos ir žiba
lo.

Trakėnų kaime tapo pa
degtas vokiečio kolonisto 
ūkis.

Vokiečiai nepajėgė suras
ti žmonių, padariusių tuos 
žygius, nors jie visaip tero
rizavo gyventojus ir dar la
biau grūmojo jiems.
LAZDĖNŲ NAIKINIMAS

Vieną rytą baudžiamasis 
vokiečių būrys visomis pu
sėmis apsupo Lazdėnų kai
mą. Gyventojams buvo įsa
kyta pasišalinti iš namų ir 
leista pasiimti tik po mažą 
maišelį būtiniausių dalykų 
ir maisto.

Viliūniškio ir kitų aplin
kinių kaimų gyventojams 
buvo liepta susirinkti arti

Lazdėnų. Tada vienas iš vo-i siskirstyti. Lazdėnų gyven
tojai buvo deportuoti Vo-kiečių paskelbė jiem, kad 

Lazdėnai bus sunaikinti ir 
sulyginti su žeme todėl, kad 
šio kaimo gyventojai kovo
jo prieš vokiečius. Jis pa
reiškė, kad visi Lazdėnų gy
ventojai bus suvaryti į kon
centracijos stovyklas Vo
kietijoj, kad jų gyvuliai bus 
užgrobti ir pats kaimas su
degintas.

Tas vokietys sakė, jog 
toks pat likimas laukia ir 
visų kitų kaimų, kurių gy
ventojai pasipriešina vokie
čių okupantų vyriausybei.

Tada vokiečiai padegė 
kaimą ir tiktai kuomet Laz
dėnai tapo visiškai sunai
kinti, tai aplinkinių kaimų 
gyventojams buvo leista iš-

kaimu, ir traktoriais aparė 
vietas, kur Trakėnai ir Fer
ma stovėjo.

y- v*

Grūmoja žudyt Sunaikintų 
Kaimų šeimų Narius

Kelioms dienoms praė
jus, vokiečiai tokiu pat bū
du sunaikino Fermos ir 
Trakėnų kaimus.

Vyriškiai šių kaimų gy
ventojai pabėgo, kai sužino
jo, jog atvyksta baudžiama
sis vokiečių būrys.

Vokiečiai paskelbė, kad 
jie nužudys po vieną narį 
kiekvienos šeimos Trakėnų 
ir Fermos kaimuose, jeigu 
pabėgusieji vyrai nepasi
duos per penkias dienas.

Vokiečiai sudegino ir vi
siškai nušlavė abu šiuodu

ŽUDIKAS UŽMUŠTAS
Žinios apie trijų kaimų 

sunaikinimą greitai paskli
do po visą Lietuvą. Rugsė
jo 24 d. tapo užmuštas vo
kietys Lentvario žandarų o- 
ficierius, kurio komandoje 
buvo sunaikinti trys kai
mai. Apie tai žmonės taip 
plačiai kalbėjo, kad ir išda
vikas Kubiliūnas atrado rei
kalą viešai spaudoj paskelbt 
žinią spalių 3 d. apie tų kai
mų sunaikinimą. O jis tatai 
paskelbė, norėdamas įgąs
dinti lietuvius, kad jie liau
tųsi kovoję prieš vokiečius.
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Seniesiems SLA Nariams Duoklės 
Bus Pakeltos

is tirjų lietuviškų Susivienijimų, tik 
vienas SLA šiemet turės savo seimą,— 
jis bus gegužės 26 d. Philadelphijoj.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
savo seimo šiemet nešauks —praeitasis 
seimas Chicagoj nutarė nelaikyti seimo 
iki karas pasibaigs.

Romos Katalikų Susivienijimas buvo 
pasimojęs seimą laikyti šiemet, bet vė
liau pild. komitetas apsižiūrėjo, jog Sei
man suvažiuoti sąlygos (karo metu) pa
sunkėjusios, todėl prašė Pennsylvanijos 
apdraudos department©, kad jis leistų 
seimą atidėti iki 1945 metų.

.Galimas daiktas, kad SLA taipgi būtų 
galėjęs šiemet seimo nešaukti, jei ne tos 
“senosios jo bėdos”. Kaip paaiški, SLA 
šiame seime, norės ar nenorės, turės pa
kelti visiems SLA seniesiems nariams 
duokles!

Kad taip bus, rodo “SLA specialės ko
misijos” pranešimas, padarytas Tėvynė
je (bal. 21 d.).

Komisija paskelbė pirmąjį savo pra
nešimą apie SLA bėdas. Tiesa, tasai pra
nešimas yra miglotas, neaiškus, kaip ir 
daugelis toje organizacijoje dalykų. Tik 
paskaitykime:

“Pirmiausiai užtikriname visus SLA 
narius, kad bendrai paėmus Susivieniji
mo medžiaginė padėtis nėra bloga ir mū
sų organizacijai dėl dabartinės finansi
nės padėties jokis pavojus negrūmoja. 
Aplamai paėmus, šiandien Susivienijimas 
savo apdraudos žvilgsniu yra žymiai 
stipresnis, negu bent kuomet pirmiau 
buvo....”

Taigi, komisija sako SLA nariams, jog 
“bendrai paėmus” ir “aplamai paėmus”

viskas yra puiku ir gera, SLA stipres
nis, negu kada jis buvęs. Jeigu taip, tai 
kam tuomet (apskritai paėmus), daryti 
organizacijoje tokios sunkios nariams 
“reformos”? Kam “baderiuoti” senuo
sius SLA narius?!

Toliau:
“...Susivienijimas šiandien turi prob

lemas ne dėl to, kad dabartinė SLA fi
nansinė padėtis būtų bloga, bet vien dėl 
to, kad nėra užtikrinta daugumas senų
jų apdraudos skyrių narių interesams 
(?—L. Red.), kas ateity gali sudaryti tų 
skyrių nariams didelę skriaudą...”

Abejojame, ar šį sakinį supranta pa
tys tie, kurie po juo savo parašus padė
jo. Tenka suprasti komisijos “paaiškini
mą” šitaip: “bendrai paėmus” ir “apla
mai paėmus,” SLA finansinė padėtis nė
ra bloga, bet ji neužtikrina, kad senieji 
SLA nariai, per ilgus metus mokėję Su
sivienijimui duoklės, galės būti aprūpinti 
apdrauda.

Ar negeriau pasakyti aiškiai ir su
prantamai, jog SLA padėtis nėra gera ir 
ji reikalinga griežtų reformų?!

Tai būtų aišku ir suprantama!
Neapsipažinusiems su apdraudos kom

panijų bei fraternalių organizacijų pa
grindiniai/reikalais žmonėms sunku su
prasti, kas dabar norima “tautiškame” 
Susivienijime padaryti. Mes čia bandysi
me trumpai paaiškinti.

Kiekviena, sakysime, fraternalė orga
nizacija turi tam tikras iš narių duok
lėms imti sistemas—lenteles, išdirbtas 
atitinkamų įstaigų bei ekspertų. Tos 
lentelės - sistemos nusako, kiek kokio 
amžiaus žmogus už tam tikrą apdrau
dos sumą turi sumokėti organizacijos iž- 
dan per mėnesį duoklių. Kai kurios or
ganizacijos turi po keletą lentelių-siste- 
mų, kurias įstoją nariai gali pasirinkti.

SLA turi lentelę-sistemą, žinoma Na
tional Fraternal Congress vardu. Pa
gal šią lentelę dabar savo duokles moka 
net 11,176 narįaj. Kiti nąriąi (viso SLA

skelbiasi turįs apie 15,000 narių), vėliau 
įstoję į SLA, moka duokles ne pagal N., 
F. C. lentelę, bet pagal naujesnes lente
les. Nauji nariai, taigi, moka aukštesnes 
duokles, negu senieji, priklausą prie N. 
F. C. skyriaus.

Įr štai dabar bus motasi visus tuos 11,- 
176 narius perkelti į kitus skyrius, kur 
jie bus priversti mokėti aukštesnes duok
les už tą pačią apdraudos sumą.

Ir tai, matyt, turės būti greit padary
ta, nes taip įsakė New Yorko valstijos 
apdraudos departmentas.

Pasiskaitykite:
“Šiomis dienomis Susivienijimas gavo 

New Yorko valstijos Departamento įsa
kymą perrašyti visus N.F.C. skyriaus 
narius į naujuosius skyrius, arba pakelti 
N.F.C. skyriaus nariams duokles atatin
kama norma, arba uždėti N.F.C. sky
riaus nariams ‘lien’, kas reiškia sumokė
jimą kas metai tų nuostolių, kuriuos su
daro N.F.C. skyriaus operavimas.”

Komisija nuo savęs priduria:
“Taigi, Susivienijimo senojo N.F.C. 

skyriaus pertvarkymo klausimas jau ga
lutinai išspręstas...”

Išspręstas, taip, bet jį išsprendė ne ko
misija, ne pildomosios tarybos nariai, 
imą algas iš SLA iždo, bet New Yorko 
valstijos departmentas!

Įdomu ir tas, kad į šį biznį griežčiau 
įsikišo New Yorko valst. departmentas, 
o ne Pennsylvanijos, kur SLA įkorpo- 
ruotas.

Mes nežinome, ką į tai pasakys SLA 
nariai, ką pasakys suvažiavę Seiman de
legatai.

Mes tik tiek galime pasakyti: jei SLA 
• viršūnėse būtų buvusi gera vadovybė, 
gera tvarka, taupumas, broliškumas, — 
to šiandien nebūtų. Viskas kitaip atro
dytų.

Deja, per ilgus metus SLA valde sava
naudžiai fašistai ir jų talkininkai soci- 
įalistai, kurių tikslas buvo juo daugiau 
Sau dolerių pasišienauti, o ne SLA na
riams gero padaryti.

Atsimename tuos laikus, kada tie po
nai vedė kryžiaus karą “prieš komunis
tus”, kaip jie sakė. Atsimename Chica- 
gos seimą (1930 metais). Išmetę iš SLA 
tūkstančius narių, tie savanaudiški abla- 
vukai džiaugėsi, sakydami, o t, dabar 
SLA tai bus stiprus: išmestųjų sumokėti 
pinigai pasiliks SLA ižde, tai pasiliku- 
siems nariams bus saugĮi atsarga!

Na, ir matome, kas iš to išėjo!
Išmestieji sukūrė savo Susivienijimą 

—LDS. Šiandien LDS finansiniai stovi 
puikiai, tvirtai, — tvirčiau negu bet ku
ris kitas Susivienijimas.

Ar tie žmonės, kurie 1930 m. šaukė į 
Chicagos Lietuvių Auditoriją razbainin- 
kus pažangiesiems SLA seimo delega
tam mušti, pagalvoja, kokį 
bjaurų darbą Susivienijimui 
jie bent dabar žino, koki jie 
x/o trumparegiai ir glušai?!

Sovietų Raitarija 
Kovoj už Laisvę

Dabar dažniau girdime 1 da buvo gerai apmąstytos 
apie Raudonosios Armijos I ir patyrimais patvirtintos.

jie tuomet 
atliko?
tuomet bu-

Nuo Žodžių Prie Darbų.
Velykų-sekmadienį sakytoje kalboje 

sekrt. Hull, kaip jau skaitytojas žino, 
pakartodamas akcentavo, kad mūsų tik
slas šiame kare sumušti fašistus, kur jie 
bebūtų.

Tai buvo atvirai ir griežtai tartas žo
dis.

. Mažai tenka abejoti, kad karo fron
tuose fašizmas bus sumuštas. Visi ženk
lai rodo, kad Jungtinės Tautos pergalę 
laimės, gal šiemet, gal sekamais metais.

Bet neužtenka fašizmą sumušti tik 
karo frontuose. Jis reikia sumušti ir už- 
frončiuose. Fašistų, hitlerinių, japoniškų 
įr itališkų visur esama. Ne laisvi nuo jų 
ir mes, amerikiečiai. Čia fašistai yra su
siviję stambius lizdus ir varo savo šlyk
ščią propagandą, kenkia mūsų kraštui, 
kenkia Jungtinėms Tautoms karą laimė
ti.

Todėl Amerikos visuomenė pradžiugo, 
pamačiusi, jog Washingtone prasidėjo 
30-ties fašistų teismas. Ji, visuomenė, 
pagaliau mano, kad ir čia visoki Hitle
rio garbintojai bus pradėta kitaip glos
tyti.

Jei tik teisiamieji fašistai bus atitin
kamai nubausti, jei tik jie bus suvaldy
ti, tai ir jų pasekėjai bijosis savo kailį 
kišti į garbarnę.

Bet jei teisiamųjų advokatams pavyks, 
kaip jie mojasi, padaryti iš šito teismo 
komediją, tuomet Amerikos fašistams 
ragai išaugs dar didesni.

Taigi reikia rimtai eiti nuo žodžių 
prie darbų!

raitarijos didvyriškus žy
gius, apie jos rolę pergalėj 
ant Hitlerio budeliškos ar
mijos. Bet buvo laikas, ka
da hitlerininkai ir jiems 
pritarianti elementai tik 
juokus darė iš Raudonosios 
Raitarijos kazokų, kaip ir 
bendrai Raudonosios Armi
jos. Nuo to neatsiliko ir 
Mr. Grigaitis, Naujienų, o- 
rakulas, kuris visada prisi
deda su savo išmislais prieš 
darbo žmonių valstybę. Jis 
nuduodamas “gudriu” pa
sakojo, kad “...vokiečių tan
kai veržiasi apsaugoti lėk
tuvų... Bolševikai su plikais 
kardais kazokus meta prieš 
vokiečių mechanizuotas jė
gas...”

Sovietų raiteliai nuo pat 
karo pradžios vaidino svar
bų vaidmenį naikinime 
Hitlerio jėgų. Dar rugsėjo 5 
d., 1941 metais, kazokų da
liniai vadovystėje generolo 
Dovatoro sunaikino 3-čią 
vokiečių batalioną iš 430-to 
vokiečių pėstininkų pulko.

Dvi dienos vėliau Sovietų 
raitelių daliniai, vadovystėj 
generolo - leitenanto Soko- 
lovskio, sunaikino vokiečių 
motorinį batalioną ir pulką 
pėstininkų, kur naciai vien 
užmuštais neteko 1,200 ka
rių.

Spalių mėnesį, 1941 m., 
Raudonosios Raitarijos da
liniai, vadovystėj Nemco- 
vič, kovoj už Maskvą, bė- 
gyj 20-ties dienų sunaikino 
aštuonis vokiečių pėstinin
kų batalionus, šešis platu- 
nus raitarijos, 56 lėktuvus, 
104 tankus, 700 trokų, 54 
tanketkas, 15 šarvuotų au
tomobilių, 10 tiltų, 40 ka
nuolių ir daug kitų priešo 
karo įrengimų.

Sovietų raitarijos .genero
las Gorodovikov, gruodyje, 
1941 m., rašė, kad raudoni 
raiteliai labai pasižymėjo 
apgynime Maskvos, Tūlos, 
Rostovo ir kitų punktų.

Birželio 14 d., 1|943 me
tais, New York Times ko
respondentas Mr. C. L. 
Sulzberger pateikė speciali 
straipsnį apie Sovietų rai
tarijos rolę. Jis rašė, kad 
Sovietų raitarija galingiau
sia pasaulyj jėga tos rūšies, 
kad ji visada ir visur kerta 
priešui skaudžių smūgių.

Mr. Sulzberger rašė, kad 
Sovietų raitarija yra ne 
vien paslanki, greitai per
metama į naujus frontus, 
bet labai stipriai apginkluo
ta prieš lėktuviniais, 
prieš - tankiniais ir kito
kiais moderniškais gink
lais, kad greta arklių ten 
rasite trekus, šarvuotus au
tomobilius ir šarvuotus 
transportus. Nors raiteliai 
vis dar turi ilgus kardus, 
bet tai nėra jų vienatinis 
ginklas, nes jie turi savo 
tankus, patrankas, didžius 
kiekius kulkasvaidžių, mi
nosvaidžių ir kitų ginklų ir 
kad jiems nebaisūs priešo 
tankai, nes prieš juos jie 
turi pakankamai jėgų. Reiš
kia, Sovietų raiteliams nėra 
reikalo kardais “kapoti” 
priešo tankus, nes jie prieš 
tankus turi reikalingus gin
klus, o kardas yra baisus 
priešui, kada pastarasis yra 
palaužtas, kada priešo eilės 
pakrikdytos.

Gen. žemaičio Išvados
Ir nereikia manyti, kad 

tik karo sąlygose Raudonoji 
'Raitarija taip persiorgani
zavo. Sovietų Sąjungoj ka
rinio meno pažvalgos visa

telįai gali rasti sau ir savo 
arkliams maisto priešo už- 
nugaryj ilgam laikui, ko ne
galima padaryti su tan
kais.

Taip Sovietų generolai 
žiūrėjo į raitarijos rolę. Jie 
gerai suprato, kad negali
ma mesti raitelius ant prie
šo įtvirtintų apkasų, apves
tų daugeliu eilių spyglių 
tvoromis, bet jie gerai žino
jo, kad kada tuos užtvarus 
sunaikina kanuolių ugnis, 
arba pralaužia tankai, ati
daro vartus, tai pasileidus;

Sovietų Sąjungos karo stra
tegijos taktikos teisingu
mas ir komandierių 3Uga- 
bumas ir apsukrumas' įro
dytas kovoj.

Sovietų Sąjungoj užten
kamai atydos kreipiama į 
artileriją, pėsti ją, raitariją, 
tankus, lėktuvus, susisieki
mo skyrius ir kitas armijos 
dalis ir mokinama, kad tik 
bendrai naudojant sausže- 
mio, oro ir jūrų jėgas gali
ma sėkmingai mušti priešą. 
Gyvenimas patvirtino tei
singumą šių pažvalgų.

Raitarijos reikale, dar 
1938 metais, Sovietų Sąjun
gos Apsigynimo Komisari- 
jatas išleido generolo F. že
maičio - Baltušio veikalą 
“KONNICA” (Raitarija): 
Mat, Sovietų Sąjunga milži
niška šalis, daug jos piliečių 
nup mažens įpratę prie ar
klių ir jie dažnai nuo arklio 
geriau gali, kautis, negu be 
jo. Generolas Žemaitis api
budindamas raitarijos rolę 
pažymėjo šias ypatybes:

(1) Raitarija yra vikri 
armijos dalis. Ji gali į parą 
atlikti iki 100 kilometrų žy
gį ir po to tinkama mūšiui.

(2) Raitarijos kovu n ai 
gali muštis nuo arklio ir 
pėsti. Ypatingai ji gali kir
sti priešui skaudų smūgį, 
kada pralaužta frontas, ka
da ji gali užeiti priešui už
nugarin. Raiteliai į 4 ar 5 
minutes gali įveikti dviejų 
kilometrų tarpą.

į 4- 9

(3) Raitarija gali veikti šalies pastangas, 
įvairiu laiku ir įvairiame o- neuro-psichiatrijos žinovų gy
re, naktį, laike rūkų, laike 
lietaus, pusnių ir prasiskver
bti tylomis priešui iš šonų 
arba ir užnugarin, dažnai 
ten, kur priešas to visai ne
sitiki.

(4) Raitelių atakos yra 
baisios, nes tūkstančiai ar-, 
kliu taip drebina žemę, kad 
reikia gerų priešo karių, 
kad jie išsilaikytų ir nepa
sileistų bėgti. Raiteliai ne- 
.puls tiesiai priešo stiprios 
pozicijos, jie ten mušis pės
ti, nes tam išlavinti.

(5) Raitarija sėkmingai 
veikia prasigavus į užnu
garį, ardo jo susisiekimus, 
gelžkelius, naikina sandė
lius, puola rezervus, iššau
kia priešo užfrontėje suiru
tę ir raitarija nelengva su
sekti, nes ji slapstosi miš
kuose, kaimuose ir mieste
liuose.

(6) Toki raitarijos žygiai 
padeda sunaikinti priešo 
jėgas.

priešo, užnugarin raitar. ga
li padaryti daugiau, kaip 
bent kokia kita armijos da
lis, kad apsupus priešą, kad 
sugriovus jo susisiekimą, 
sunaikinus rezervus, amu
niciją ir sandėlius.

Sovietų raitarija atlieka 
svarbią rolę apvalyme savo 
šalies nuo hitlerininkų. Ir 
plati atsidarys dirva jai 
Lietuvoj, Latvijoj, Estijoje, 
kada Raudonosios Armijos 
smūgis bus nutaikytas į 
Pabaltiją jos apvalymui.

D. M. š.
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČ1US

Neuro-Psichiatrija Karinome- ; retų patyrusių psichiatrų gy
nės^ Ligoninėse dytojų ir kuo mažiausia per-

leidinėtų tarnybon tokių nau
jokų, kurie atrodo iš pat pra
džios būsią netikę.

Kaip /tyčia, tie verbavimo 
centrai nepajėgia atatinkamai 
išvėtyti naujokus ir perleidi- 
nėja daug nepastovių elemen
tų, manydami, kad gal jie tik
tų kokiai lengvesnei pareigai 
eiti, ne karo fronte. Taip tūlą 
laiką ir būdavo. Bet toliau 
taip nebedaroma. Karinė val
dyba galiausiai patvarkė ir iš
sprendė šį keblų klausimą: vi
si kariai, kurie pripažinti esą 
neryiškai-psichiškai netikę ir 
negalį eiti pilnų reguliarinių 
kareivio pareigų, griežtai at
leidžiami iš kariuomenės.

Didžiausias kariuomeii^s bei 
armijos tikslas — laimėti ka
rą, laimėti su visai gabiais pa
tvariais kariais. Todėl tokie 
kariai, kurių negalima pada
ryti kovūnais, prisieina perves
ti į kokias valdiškas įstaigas, 
valstijos ar apskrities ar ben
drijos įstaigas, tolimesniam 
gydymui ir priežiūrai.

Visokių esti neuro-psichinių 
apsireiškimų kareivių tarpe. 
Didelis saviškių išsiilgimas, 
stačiai liguistas ilgesys suba- 
lad.oja daugelį. Daugelis susi
šlapina į lovą. Kiti per miegus 
vaikšto. O daugybė stačiai bai
mės ir nerimasties suėsti, kad 
daeina net iki pamišimo (sci- 
zophrenia) ir iki silpnapro
tystės. Atgaiveluoti tokius su- 
krypėlius nelengva ir dažniau 
visai negalima.

Daugelis sunegaluoja vidu
riais, — kitiems iš rūpesčio, 
baimės ir baisaus nervų ir pro
to įtempimo prarūgsta viduriai 
ir net atsiveria opos (gastric 
ulcers, peptic ulcers).

Kitus suvargina nervinis 
kraujo apytakos apsilpimas, 
net ir širdies apsilpimas. Dau
geliui įsimeta skausmai į są
narius, 
siaują, 
parodo 
mingų, 
surandama.
galva skauda. Vis tai labiausia 
ant nervinio, ant psichinio pa
mato. Ir daugelį prisieina at
leisti iš karinės tarnybos.

nes*. Ligoninėse

Vienas įžymus nervų ir pro
to ligų žinovas J. V. kariuo
menėj, Dr. Meninžeris paduo
da savo patyrimus, kuriuos čia 
trumpai perduodu.

Kiekvienas naujokas karys, 
priimtas armijon, turi pergy
venti visą eilę griežtų aplinkos 
permainų. Ir jis privalo prie jų 
pilnai prisitaikyti. Tatai nėra 
lengvas darbas. Todėl žymus 
naujokų nuošimtis, bėgiu kele
to savaičių, pradeda išsiblaš
kyti, pasirodo esą netikę. To
kie skiriami tam tyčia kariuo
menės ligoninėn.

Beveik pusė naujų karių, 
paimtų tos ligoninės neuro-psi- 
chiatrinin skyrįun, netinka ka
riuomenėn. Dalį jų, nedidelę 
dalį, gydytojai sugeba atgau
ti ir po truputį priveda prie 
normos. O daugumą taip ir 
prisieina visai atleisti iš tar
nybos. Trečdalis visų paliuo- 
suojamų iš kariuomenės yra 
vis tokie nervų ir proto iškry-

Visa šita procedūra suėda 
daug laiko, energijos ir išlai
du, — labai trukdo karines 

Patyrusių

dytojų maža, o čia tokios ligo
ninės perpildytos visokiais ne
tikėliais. Kitus jų perdėtiniai 
išlaiko ligoninėj ištisus mėne
sius, gydydami, mokydami, vi
saip bandydami padaryti iš jų 
tikrus kareivius. Ir galų gale 
pasirodo, jog visos pastangos 

’ veltui: prisieina juos visai pa- 
liuosuoti iš karinės tarnybos.

Bet ir šis punktas ne taip 
ja uslidžiai eina. Stačiai na
mon juos leisti neleidžia kari
nė valdyba. Jau tokie patvar
kymai. Keletą mėnesių išlaiky
tas kareivis, nors jis karinių 
pareigų ir nėjo, bet buvo gydo
mas ir mokomas ligoninėj, 
toks vis viena jau skaitosi ka
reiviu, turinčiu teisės valdžios 
išlaidomis gydytis ir toliau ko
kioj civilinėj valdžios ligoni
nėj.

Perkėlimas tokių neuro-psi- 
chiatrinių netikėlių užima 
daug laiko, kol galų gale jie 
pasiekia civilinę valdišką ligo
ninę.

Kadangi šio karo frontą! ei- 
i na tolimose svetimose šalyse,

ypač į nugarą, į py- 
j kryžių. Tyrinėjimai 
neigiamai — jokių es- 
organinių trūkumų ne- 

Kitiems nuolat

Kare prieš vokiečius daž-į tai visaip bandoma prašalint 
nai užnugaryj nacių raitė- nepastovius elementus. Tas 
liai susiriša su partizanais prašalinimo darbas būtų daug 

L smūgius. : mažesnis, jei mūsų naujokų 
Ir kas svarbiausia, kad rai-' verbavimo tarybos daugiau tu-
ir kerta priešui

Drauge skaitytojau: kai 
tik jūsų kolonijoj įvyksta 
koks nors svarbesnis įvykis, 
tuojau praneškite apie tai 
Laisves redakcijai.

f » • *

Chinijos armijos skautaj ropoja Tanąi upės krantais Burmoje apsaugoti J. V. 
arniijęs skautus, žygiuojančius pirm amerikiečių lavintos chiniečių armijos pulkų 
skersai upę po praęiskyniipę sau kelio mūšiuose per raistus Huk&wi>g slėnyje.

’ H



VYDŪNAS.

“VOKIEČIŲ KARIUOMENĖS GARBE...’’ Baltimore, Md.
(Fragmentai iš traged. “Pasaulio Gaisras”)

III VEIKSMAS
13 Reginys.

Barbė, Magė, toliau Kotrė, lauke hauptman- 
nas Unschlitt, kaimo mergaitės.

BARBE (iššokdama į kambarį iš gilumos). 
Gelbėkit, panele, gelbėkit!

MAGe (nusigandusi). Kas tikosi? Kas pa
sidarė?

BARBĖ. Jis nusivilkęs kieme maudosi ir 
mane šaukiasi ...

MAGĖ. Ir iš tikrųjų ne pirtyje—tas žmo
gus?.. .

BARBĖ. Tas naujasis drūtasis! O aš klau
syti turėsiu! Gelbėkit, panele! Neištversiu!

KOTRĖ (pro duris). Neaimanuok! Pamoky
siu! Aš, Kotrė!

MAGĖ (eidama ir duris atverdama). Ką ta 
vėl prasimanys? Kotre! Nedaryk niekų. Vi
sus įklampinsi. Visiems pakenks! Kotre!

(Girdėt garsus vandens pliauškimas.)
HAUPTMANNAS UNSCHLITT. Bjaury

bė! Ar pakvaišai! Suks tave velniai...
MAGĖ. Dabar gana! Kotrė visai...
MERGAITĖS (įbėga į kambarį). Ateina!

Be drabužių! Kur būsim! Kur dingsimi
MAGĖ. Nelemtas dalykas! Kotre! Ką tu pa

darei? (Eina gilumom)
KOTRĖ: (už durų). Jau jis nurimo! Pamo

kinau! Nieko nebus! Apsivelka! .

16 Reginys.
Majoras, hauptmannas Unschlitt.

HAUPTMANNAS UNSCHLITT (netvar- 
kiai apsitaisęs, duris priešakyje kairėje at
stumdamas). Be atodairos, net brutaliai rei
kėtų čia veikti! Bet šis nelabumas prieš vo
kiečius buvo iš pat pradžios numanyti.

MAJORAS (už jo eidamas). To nė minties 
nebuvo! Tikrai blogai padarė ta senė! Bet ji 
kaip nors tur būt buvusi įžeista. Mums, eili
niams karininkams, rodosi drausmė visų svar
biausias dalykas.

HAUPTMANNAS UNSCHLITT. Bet dabar 
mano asmenyje visa vokiečių kariuomenė yra 
paniekinta. Sena boba mane aplieja kaži 
kuo. ..

MAJORAS. Bet herr kamerad, jūs tik prie
žastį ...

HAUPTMANNAS UNSCHLITT. Po velnių! 
Mes esame kare! Kariauju dėl Vokietijos gar
so ir garbės! O tada man kita kas niekis, juo 
mažiau tokia veislė, kaip tie žmonės čia. Rei
kalauju atmonės, visiškos atmonės!

MAJORAS (su ramumu). Iš moteros, senos 
moteros? Nuleisime tat juokais!

HAUPTMANNAS UNSCHLITT. Man ne 
juokai, kada vokiečių kariuomenės garbė lie
čiama !

MAJORAS. Bet kur toji užgauta?
17 Reginys.

Magė, Majoras, hauptmannas Unschlitt.
MAGĖ (kuri įžengė hauptmannui kalbant). 

Ponui hauptmannui tenka skųstis?
MAJORAS. Senoji tarnaitė jį kaži kuo 

apliejo.
MAGĖ, (su pašaipa). Iš jaunos mergelės 

buvo norėta. Iš senos buvo—nuogąstis.
HAUPTMANNAS UNSCHLITT. Neleidžiu 

jums tokių pastabų! Tai neapykanta...
MAJORAS (ramindamas). Bandysime 

viens kitą apsikęsti. Tarnaitė iš tikrųjų negra
žiai pasielgė.

MAGĖ, žinoma, ji turi atsiprašyti. (Ji žen
gia atgal ir sako pro duris). Kotre! Kotre!

(Pauža)
HAUPTMANNAS UNSCHLITT. Atsipra

šyti ...
KOTRĖ (dar už durų, drąsi, pikta). Ar 

šluotos reikia? (įeina.)
MAGĖ. Nekalbėk niekų! Atminki, karas! 

Visus gali pražudyti.
KOTRĖ. O .ką gi?
MAGĖ. Mane! Ir namus!
KOTRĖ. Neduok, dieve! To nenoriu! Atsi

prašau !
MAJORAS. Na, ar ji netinka atsiprašyti?
MAGĖ. Tinka! Kotre, atsiprašyk tą poną, 

kurį apliejai! O žemai nusilenkie ...
KOTRĖ. Kaip moku, taip šoku! (Siekia 

hauptmanno rankos.) Atsiprašau! Negerai 
pasielgiau! (Nori ranką pabučiuoti.)

HAUPTMANNAS UNSCHLITT (savo ran
ką patraukdamas), šalin savo pliurvą! Ką ji 
sako?

MAGĖ. Ji prašo atleidžiama. Negerai pada
riusi.

HAUPTMANNAS UNSCHLITT. Tą ji turi 
pasakyti visoms girdint.

MAGĖ. Bet nebėra nė vienos.
MAJORAS. Tada jas reikia sušaukti.
MAGĖ. Prieš vakarą visos susieis ir ne

šauktos.

MAJORAS. Herr hauptmann, ai- su tuo su
tinkate?

HAUPTMANNAS UNSCHLITT. Nuplakta 
turėtų ji būti, nuoga nuplakta.

MAGĖ. Kotre, eik!
KOTRĖ (išeidama piktai). Jie vistiek bjau

rybės !
HAUPTMANNAS UNSCHLITT. Ji dagi 

keikiasi! Gryniausias vokiečių nekentimas!
MAJORAS. Ji tik yra žemiausio sluoksnio 

moteriškė.
HAUPTMANNAS UNSCHLITT. Kaip tik 

tąją reikia pamokinti. Mes perdaug švelnūs. 
Triuškindami turėtume per tokius gyventojus 
žengti, tada jie išmoks vokiškumą gerbti.

MAGĖ: (kreipdamasi į Majorą). To viso ne
būtų įvykę, jeigu ponas būtų ne visų žmonių 
akyse, bet pirtyje nusimaudęs, kur jam vis
kas buvo paruošta, arba upėje tuojau už jos.

HAUPTMANNAS UNSCHLITT (sušuk
damas). Taip tai dar aš pats kaltininkas! 
Kaip išdrįstate? Aš esu vokiečių karininkas. 
(Magė, jam pradėjus šūkauti, pažvelgia į jį 
ir išeina pro duris.)

MAJORAS (tuo tarpu). Herr hauptmann, 
apie reikalą kalbėkime!

HAUPTMANNAS UNSCHLITT (vis labai 
garsiai). Juk tai kaip tik yra reikalas! Mes 
esame kare, čia tai pasidarome patogumų, kur 
galėdami. Toms boboms reikėtų parodyti, kad 
kerštavimą vokiečiams tuojau nuslopiname. 
Prie tvoros pastačius tokią reikėtų sušaudyti. 
Ir visą lizdą sudeginti.

MARGARITA AL1GER,

PERGALĖS DIENA
Iš poemos “ZOJA ”

Kai apie karą sąmyšiu žinia 
Apskriejo šalį, pamenu, tą dieną 
Aš pagalvojau: kokia bus diena, 
Kai apie pergalę šalis išgirs naujieną. 
Kokia ji bus, didžioji ta diena? 
Be abejo, bus vasara.

Ir būtinai saulėta.
Ir mūsų mylima, ir mūsų nuostabi Maskva 
Paskęs po elektros mirgėjimų gėlėtų.
Ir tiek lėktuvų ūš, ir nuostabiai geru 
Bus miestas pergalės didingoj šventėj. 
Ir mes vėl eisim Tverės bulvaru, 
Vėl muzikoj, dainoj ir gėlėse paskendę. 
Norėsis ir juokaut ir iškilminga bus, 
Ir būsim visa ką apglėbti pasiryžę. 
Mes vėl drauge.

I kiekvienus namus 
Tėvai ir broliai, virai, sūnūs grįžę. 
Vėl einam dūkt i/ siausti, kaip vaikai. 
Fašizmas sumuštas.

. Į taiką pina kelias. 
Ir metai prašvilpė,

Kaip šimtmečiai,
ir kaip viena diena, 
kaip valandėlės kelios. 

Praėjo metai sunkūs, kruvini.
Nesuskaityti nuostolių,

kančių nė neaprėpti.
Tik stabtelėjęs, atsigręžk atgal, ir negali 
Viskuo blaiviai, kas buvo, rodos, patikėti. 
Kiek daug aukų,

kiek nesurast kapų, 
Visiems nepastatyt garbės paminklų. 
Bet mes gyvename ir mums užteks jėgų. 
Mes tik dabar supratom jėgą savo ginklo. 
iMes—Stalino tradicijų nešėjai.
Mylėdami ir neapkęsdami širdim visa 
Mes iškentėm, 

nelūžom, 
ištesėjom.

Mes ištesėsim.
Kiti jau net žilais 

Iš mūsų tapo. Ir mes labiau subrendom. 
Bet tai vis niekis.

Ji ateis, 
Ji bus,

ta pergalės puiki diena—legenda. 
Mus veda priekin, štai, kova, 
Mes mąstom, štai, mes kalbam, mes alsuo- 
Ir šitą didžią dieną prieš save [jam. 
Matydami, mes jai visas jėgas aukoj am. 
Ji patekės, pailsusi aušra, 
Sušildyta šiltu kvapu mūsų krūtinių, 
Gyvu krauju virš žemės bėgdama, 
Krauju visų, kuriuos be ašarų mes minim. 
Negalim verkt.

Ir dūmas per aitrus, 
Ir saulės spinduliai jau žemėj praretėjo .. . 
Ji bus toji diena.

Bet bus
Gal ne tokia, kurią dar pernai mes regėjom. 
Tegu pasauly išsiskleis tyla.
Ir be paradų,

be žaibų,
be frazių gausaus kiekio,

Sovietų kanuolės apšaudo nacių pozi cijas prieš infanterijos atakas.

Ir žemes šiandien jau buitis’ lemta. 
Nereik dainų.

Nereikią nieko, nieko. 
Nuimt batus, sušilti prie ugnies, 
Pavalgyt, nusiprausti ir užmigti . . . 
Bet ne, juk niekas nepajėgs 
Namuos tą didžią dieną pasilikti. 
Ir vis dėlto turėsim būt kartu, 
Dainuosim 

mūsų daina 
tokią tylią.

Taures pakelsim garbei kritusių draugų, 
Mes vis dėlto tylėdami pakilę.
Kaip tik dėl to dienos neišgyveno jie. 
Ir mes staiga plačiai praplėšim langus. 
Tegul skaisčioj liepsnoja ugnyje 
Narsiųjų garbei aukštosios padangės. 
Išeisim juokdamies ir verkdami 
Ir eisim bet kokia

gatve, vis viena 
Pažįstamų nedaug pavyks sutikt, 
Todėl apsi.kabinsim sutiktą kiekvieną. 
Mano vienmeti, prieteliau brangus.
Mums ši diena—tai atpildas už daug ką. 
Nukalėm pergalę.

Fašizmo jau nebus.
Ir garbei kritusių, gyvenk ir džiaugkis. 
Tegul lig išnakčių mūs pokalbis užtruks . .. 
Tešildo saulė,

te alyvos melsvos . . .
Bet štai, ir saulė patekės, ir bus 
Pirma diena darbų, ir kelsis 
Vėl dūžiai kūjų, motorų, širdžių . . . 
Ir skulptorius, vėl radęs savo kaltą, 
Giliai vėl atsidus ir tuo pačiu
Ims naują nuostabų paveikslą kalti. 
Jo rankos nešė šautuvą, 

ir jis
Naikino priešą, ėjo ir kovojo. 
O ką dabar jis kaltu pasakys?
Ko jis ties akmeniu sunkiausiu apsistojo? 
Jisai paliko darbą, ramumą, namus 
Ir su milijonais ėjo kelią šitą, 
Kad bendro vargo didžiojo 'bruožus 
Įamžintų ranka lūžte rūstaus granito.
Ir dar nežinomas ir didis jau— 
Į kokius tolius tu dabar plasnoji?
Mes jau iš žvilgsnio amžiais nuostabaus, 
Didingo žvilgsnio

ją pažįstam, 
Zoją.

vertė E. 'Mieželaitis.

A. SUVKOV.
Jie Negrįžš iš Rytų

Priešmirtiniam šaltyje supasi gluosniai pavėjuj. 
Langai atverti. Aptemusi pirkia tuščia.
Su ašarom motina žuvusio vaiko gedėją, 
Be kelio, be tako nuklysta našlaitis nakčia. 
Vien varnas sparnais virš griuvėsių tekybo, 
Net jis papilkėjo nuo karo karštų pelenų. .. 
Ugnim, kietu plienu ir kerštu beribiu 
Atlyginsim sąskaitą priešo darbų kruvinų. 
Mes kerštą, lyg paraką sausą, išląikėm krūtinėj. 
Tuoj speigos ateis. Suvaitos pakelėse pūga. 
Pakils keršto žygiui kovotojų rūsčios šimtinės 
Ir priešą ims smogti baisia švento karo jėga. 
Po kojomis versis jam žemė išniekinta mūsų, 
Liepsnojantis pyktis nusiaus pavergtuoju kraštu. 
Vargas, mergaitės iš Šlezvigo, Švarcvaldo, Prūsų! 
Medis kiekvienas juos šūviais degins ir muš!
Vargas jums, žmonos, iš Miuncheno, Kelno, Berlyno, 
Negrįš iš rytų jūsų vyrai atgal į namus.
Mirtis iš paskos jų kiekvieno be perstojo eina, 
Žymėdama valandas baisiojo teismo dienų.
Vargas jums, motinos, vargas—nuo Oderio, Elbės ir 

Reino—
Niekados nesulauksit pareinant jūs savo sūnų! 
Negrįš iš rytų nė vienas jūs vilkiškas vaikas, 
Gaujos plėšikų paskęs čia verpetuose sriautų juodų. 
Gyvybės vardu mes prisiekiame keršyt be saiko 
Ir neapkęsti prisiekiame—meilės vardu!

Išvertė Korsakas.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
1.

2.

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

3.

4. Balanced Brand Vitamin. A ir D Capsu
les tiems, kurie tankiai slogas pagauna 
žiemą arba vasarą. 100 Capsulių $1.50, 
dvi bonkos už $2.75.

5. Phospho B tabletėlės nervų sustiprini
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.

6. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.

7. V. II. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.

8. P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš ge
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių už
kietėjimo, vienas doleris. c

9. Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie turi 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo-10. Outwitting Illness knyga
nes serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.

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

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

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

VITAL HEALTH FOODS
46S LORIMER STREET, netoU Grand St., BROOKLYN, 6, N. Y.

Kaukaziškas Motyvas
Tu primeni man rudenį ankstyvą, 
Tiktai ne tą, tėvynėj mano, 
Su jo išblukusia dangaus gelme, 
Kai soduose prisirpę krinta slyvos, 
Kai medžiai skęsta aukso gelsvume.

Aš nežinau kalnų rudens gelsvumo, 
Koks būna jis šalyje Aiastano 
Ir kaip tada atrodo ten laukai. » 
Virš Ararato gal tirštesnis rūko dūmas, 
Ir rudenio naktis kaip tavo gal plaukai.

Tik trauki tu mane į savo rytų šalį, 
Slaptingą ir viliojančią iš seno, 
Kaip gervę rudenį padangių ilgesys. 
Ten amžiui kalnai, žilais sniegais pabalę, 
Nors nuo rudens šalnos jų rožės ir nuvys.

Kostas Korsakas.

Katalikų Kunigas Organizuoja 
Šturminius Trūperius 

Prieš CIO

Katalikų kunigas John F. 
Cronin kartotinai rašo straips
nius į “Catholic Review,” 
šmeiždamas CIO organizuotus 
darbininkus. CIO lyderiai, ne
galėdami toliau pakęsti tokių 
šmeižtų, pareiškė per laikraš
tį SUN sekamai:

“The rev. John F. Cronin, 
S.S., today smeared the thou
sands of Baltimore area war
plant workers who are mem
bers of CIO affiliated orga
nizations, as being dupes of a 
gigantic ‘Communist Plot.’ To 
your charges, Father Cronin, 
we simply say, produce your 
‘facts’ to substantiate 
them...”

Lyman C. Covert, direkto
rius Industrial Union of Ma
rine and Shipbuilding Workers 
of America, CIO, kaltina ka
talikų kunigą Cronin, kad jis 
per katalikų spaudą visokiais 
būdais niekina CIO uniją ir 
mokina savo parapijonus, kad 
jie darytų triukšmą unijos mi- • 
tinguose.

Kaip L. C. Covert nurodinė
ja, tai jau katalikų kunigui 
pasisekė nekuriuos savo pa
rapijonus atitraukti nuo CIO 
unijos ir jau vieną lokalą su
naikino. Kunigas Cronin orga
nizuoja šturminius trūperius,

(Tąsa 5-me pusi.)
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beef, Wine, Liquor
NEBŪKITE NERVUOTI

(Tąsa)
Olesė matė, kaip staiga išblyško jo vei

das. Jis pasverdėjo ir, kad nepargriūtų, 
atsirėmė ranka į sieną.

“Jis girtas, ar ką? To tik betrūko!”— 
pagalvojo išsigandusi Olesė. Tačiau kaž
kas jai kitką kuždėjo. Jai pagailo jo. Ji 
priėjo prie jo ir tyliai pasakė:

■ — Ko čia murksai? Eik į virtuvę. Į 
ką tu panašus! Irgi herojus....

Andriejus žengė žingsnį į priekį, ran
ka pastūmė ją į šalį.

— Tai, vadinasi, šaipotės iš manęs? 
Aš gyvybės nesigailėjau... Jūs visi išbė
giojote, mane vieną palikote nubausti! 
Aš vienas su jais kovojau, iš jūsų pagal
bos laukiau, o jūs čia vėsinatės... O da
bar šaipotės... — Andriejus rijo ašaras.

Visi vėl pasižiūrėjo į jį. Jo įtemptas, 
lyg styga, balsas, susijaudinimas, visa 
išvaizda, sudraskyta ir susierzinusi, pri
vertė visus pasižiūrėti į Andriejų kito
kiomis akimis.

Ptacha daugiau nebegalėjo kalbėti. 
Svyruodamas jis nuėjo į virtuvę, per ją 
— į Olesės kambarį. Andriejus susmuko 
stačiai ant grindų ir taip gulėjo pusiau 
be sąmonės. Viso šito apsvaiginta Olesė 
veltui stengėsi išgauti, kad ką nors jai 
paaiškintų.

Užtat Vasilekas noriai pasakojo vir
tuvėje Raimondui ir Pšeničekui apie vi
są įvykį. Mažąjį liudytoją nuvedė pas 
Rajevskį. Apsipratęs ir apšilęs, Vasile
kas pakartojo savo pasakojimą, neuž
miršęs pridurti:

— O šautuvą Andriukas kartu pasi
ėmė, dievaž! Jis už daržinės stovi. Tuoj 
atnešiu, — ir, nelaukdamas sutikimo, iš
nyko už durų.

Jis greitai sugrįžo.
— Štai! Užtaisytas.
Zigmantas nuėjo į Olesės kambarį. 

Ptacha tebegulėjo ant grindų.
Rajevskis abiem rankom pakėlė jo 

galvą. Iš vaikino akių riedėjo ašaros.
— Jūs — šaunus vyras, Ptacha! Aš 

neatsiimu savo žodžių... O draugams jų 
klaidą reikia atleisti.

Ptacha susirado jo ranką.
— Tai aš švilpiau,—sušnibždėjo jis.
— Dabar tuo niekas neabejoja.
Savo rankoje Rajevskis pajuto jo su

tinusius pirštus.
— Kas yra jūsų rankom?

• — Aš nusiplikiau karštu vandeniu....
’ — Jūs liksite čia ir pasilsėsite. Aš at
leidžiu jus nuo dalyvavimo kautynėse. 
Saugokite moteris.

AŠTUNTASIS SKYRIUS
Raudonas lemputės liežuvėlis laižė mo

linio indelio kraštus, pripilto jaučio rie
balų.

Koridoriaus sienoje vienodai plasnojo 
sparnais kažkokio didelio paukščio šešė
lis.

Apkabinusi rankomis kelius, Sara, lyg 
užburta, žiūrėjo į smulkutį liepsnos lie
žuvėlį. Mejeris siuvo bato'aulą.

Už kambarėlio durų aptilo. Ten nuėjo 
gulti. Mejeris tyčia išsirinko tylų darbą, 
nenorėdamas jiems kliudyti. Senasis ta- 
tė sunegalo. Visi tie rūpesčiai — išmeti
mas, persikraustymas — galiausiai pa
kirto jį. Senieji darbdaviai čia neateis— 
toli, o naujų negreit susirasi. Sąžiningo 
batsiuvio vardas tik per ilgus metus už
sitarnaujamas. Naujoje vietoje viską 
pradėk iš naujo. Sunku, labai sunku, kai 
tau šešiasdešimt ketveri metai....

Ką gero, džiuginamo matė tėvas per 
savo ilgą gyvenimą? Sara atsiminė jo 
pasakojimus. Tėvo gyvenimas atrodė lyg 
ilga virtinė mažų, pilkų medinių vinu
čių, panašių viena į kitą. Vienodas kūje
lių kaukšenimas, odos kvapas, sukumpu
si nugara ir darbas, katorginis darbas 
nuo aušros ligi gilios nakties. Ir šitaip 
nuo vienuolikos metų...

Paukštis sienoje plasnojo sparnais.
Sara užmerkė akis. Argi ir jos, ir Me- 

jerio, ir jloišės, mažojo rudojo Moišės, 
laukia toks pat likimas? Seniai, kai ji 
dar buvo visai kvailutė, senelė sakė jai: 
“Likimas — tai paslaptingas svečias, ir 
kiekviena mergaitė su virpančia viltimi 
laukia jo ateinant. Tą likimą siunčia pats 
dievas. Jis neišvengiamas. Nuo jo nepa
bėgsi. Ir rūstinti likimo nereikia. Juo 
nuolankiau jį sutinka žmogus, juo jis 
maloningesnis...”

Senelė seniai numirė. Jos pasakos už
mirštos, vaikiškoje galvutėje nesudygo 
jos pasėti bibliniai grūdai. Ir jei ateitų 
dabar, tą šaltą rudens vakarą, nuvaini
kuotu paslaptingumu likimas, Sara už
trenktų duris prieš tą negando pranašą. 
Ji ir taip žino, jog skardininkas Falšto- 
kas pas juos tik to ateina, kad nuodytų 
jos gyvenimą. Jis jaučiausi tikras — jis 
turi dirbtuvę, jis rimtas jaunikis. Ir 
nors jo motina tikra furija (ji net dabar 
muša sūnų), kas jam rūpi, kaip su šita 
ragana gyvens jo žmona? Pas jį dirba 
trys darbininkai, ir jis turi savo namus... 
Jam reikia vesti. O ar Sara bloga nuota
ka? Ji gimdys vaikus ir virs skanų fišą... 
O kad ji po penketo metų taps senė — 
ką gi, toks žydaitės likimas, jei jos tėvas 
daugiau nieko neturi, tik dukterį... Kaž
kas tyliai pasibeldė į duris. Mejeris atsi
gręžė.

(Bus daugiau)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 909 has been issued to the undersigned 
to sell beer ami wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Irving Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, 
premises. 
WILLIAM ERNST

to be consumed on the

133 Irving Ave

& RICHARD LIPPERT— 
d-b-a

• Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 5049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 Boerum Piece, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLPH FEICHT 
Bar, Grill & Rest. 
Pl., Brooklyn,96 Boerum N. Y.

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

NOTICE is 
CL 79 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 343 Carlton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LONG I. GROTTO
AVe., Brooklyn, N. Y. BCarlton

NOTICE is 
L 720 has 
Io sell wine and liqurtr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4415 
Brooklyn, County 
off the premises.

ARTHUR & 
(Sunset 

4415—4 th Aye.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under

4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

CHARLES DREHER 
Wine & Liquor) 

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 65 has been issued to . the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 327 Washington Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

TOWNE LIQUOR STORE, INC.
327 Washington St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that. License No. 
L 977 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 808 Prospect Place. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAJWUEL ROSCHER
808 Prospect Place, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 280 has beeh issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 124 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

» IDA WATTENBERG
124 Myrtle Ave.. Brooklyn, N. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1540 has been issued to the undersigned 
Io sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 241 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILES LIQUOR STORE 
241 Court St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that. License No. 
L 167 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4816 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.
EAST FLATBUSH LIQUOR STORE, INC. 
4816 Church Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1154 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINA D’ANDREA
(Excct. Estate of Andrew D’Andrea) 

(Dorchester Rest.)
1154 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 7313 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1556-62 Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumeo 
on the premises.
WILLIAM C. LOHR & VINCENT SCIIAYNE 

(d-b-a Lohr & Schayne’s)
1556-62 Broadway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1467 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.

ISADORE SHARE 
(Parkside Tavern)

759 Gates Ave., Brooklyn, N. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 119-121 Conover Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOSEPH A. McGUINN 
119-121 Conover St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3333 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH DENICOLA
3333 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 al 372-4 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 688 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

688 HALSEY CORP.
688 Halsey St.. Brooklyn, N. Y. B

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDISOL tabletu- 

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

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

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 
Law at 464 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BEN KAYES TAVERN. INC. . x— '• j------—
464 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y. B Į tančiams Žmonių.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6370 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 170 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. DOLAN
(Admr. of Estate of Thomas Dolan) 
Norman Ave., Brooklyn, N. Y. B •

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- 

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.

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

170

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID STOLLER, ADM.
(Original Dave’s Busy Bee) 

Myrtle Ave., Brooklyn, N. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1507 has been issued to the undersigned 
to sell heel-, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 699 Halsey St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

HENRY

Kings, to be consumed on the

II. HAM & DOUGLAS JAMES 
(Avenue Inn)

699 Halsey St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

10—llh

NOTICE 
RL 110:

WALTER JOHNSEN 
(Scantic Bar) 

Ave., Brooklyn, N. B

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

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1065-7-9 
Brooklyn, County 
on the premises.

MAPLE COURT REST., INC.
1065-7-9 Church Ave.. Brooklyn, N. Y. B

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Church Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 125 12nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA RAUBUS & N. J. BUBLOW 
(Admins. Estate of John Bublow) 

125—42nd St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 34 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be .consumed 
on the premises. '

SOMMERSET BAR & GRILL, INC.
34 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

426 SO. 5th STREET

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

BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Bridgeport, Conn. ;
■ —I

J. Navasinskienė pranešė, j 
kad ji, laike D. M. šolomsko ! 
prakalbų, aukavo $2, bet jos 
vardas nebuvo paskelbtas^ 
Laisvės No. 82. Auka buvo Lie- i 
tuvos pagalbai. Mūsų gi Ko
mitetas Lietuvos Pagalbai no-: 
ri, kad visų aukavusių vardai 
tilptų spaudoj ir jis veda tam 
tikrą knygą aukotojų vardų. 
Todėl d rg. Navasinskienę at
siprašome už tą klaidą.

Prašome teikti Lietuvos žmo-: 
nėms pagalbą, kaip ir kas ga-i 
lite, atneškite j Jaunų Vyrų Į 
Draugijos svetainę drabužių, 
bet jie turi būti geri ir šva-, 
rūs. Ištieskime savo broliams, 
seserims, tėvams ir giminėms 
pagalbos ranką.

J. Bartkevičius.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ,',|r. 
padidinu tok 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

Tel. GLenmore 5-6191

441 ■■ fj F. W. SHALINS
i (Shalinskas) |

FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Avenue I
! Opposite Forest Parkway I

WOODHAVEN, N. Y. I

| Suteikiam garbingas laidotuves !

$150
. Koplyčias suteikiam nemoka- | 
! mai visose dalyse miesto. | 
j Tel. Virginia 7-4499 Į

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1693 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN AVANZ1NO 
(Black Horse Tavern)

1698 Nostrand Ave., I

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 701 — 39th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O’REILLY
39th St., Brooklyn,

Lietuvių Kuro Kompanija

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661
496 GRAND ST

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:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
BROOKLYN, N. Y

Amerikos lakūnai vėl ata
kavo nacių įrengimus šiau
rinėj Francijoj.

LIETUVIŠKAS jTRAKTYRIUS |
(VALGYKLA IR ALINĖ) į

Didelis pasirinkimas visokių I
Vynų Ir Degtinės |
Kasdien Turimo |

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat |
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir
Visokius Pyragus Bei Keiksus

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
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Brooklyn, N. Y. Iii 701 GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

BROOKLYN, NGRAND ST459
Telefonas EV. 4-8698(Skersai nuo Republic Teatro)

DRS. STENGER & STENGER

(BIELIAUSKAS

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

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

OPTOMETRISTS 
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-8342

NOTARY
PUBLIC

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
LAISNIUOTAS GRABORIUS

• ■ • t

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST

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

būsite patenkinti

1113 Mt. Vernon St
BROOKLYN, N. Y

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110
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w Penktas Puslapis

Turkai Sulaikė Du Hit 
lerininky Laivus

London. — Turkijos val
džia sulaikė du Rumunijos 
keleivinius laivus Istanbule, 
turkų uoste. Nes Turkijos 
vyriausybė sužinojo, kad 
tiem laivam įsakyta plaukt 
į Sevastopolį ir gabent iš 
ten vokiečių ir rumunų ka
rius, kaip sako United 
Press.

Anglų korespondentai iš 
Turkijos, be to, pranešė, jog 
kai minimų laivų jūrininkai 
ir darbininkai patyrė, kad 
jie siunčiami plukdyt bė-K 
gančius nacius iš Sevasto
polio į Rumuniją, tai jie at
metė savo vyriausybės įsa
kymą plaukti iš turkų uos
to.

Naciu Pabūklų Nuostoliai 
Sovietiniame Fronte

London, bal. 21. — Į piet- 
vak. nuo Tarnopolio sovieti
niai kariai pagrobė 15 vo
kiečių kanuolių, 800 šautu
vu, 82 kulkosvaidžius ir au- 
tematinius šautuvus.

Bal. 19 d. sovietinės jėgos 
visuose frontuose sudaužė 
bei iš veikimo išmušė 29 
nacių tankus ir nušovė 65 
jų lėktuvus.

M a s k va. — Raudonoji 
žvaigždė, Sovietų kariuo
menės laikraštis, giria mil
žinišką Amerikos gamybą, 
kuri suvaidins didžią rolę 
galutinai sumušt naciams.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

prisiuntė $130. Tai geraširdžių 
rumfordiečių dovana savo bro
liams ir sesutėms anoje pusė
je plačiųjų marių. Už tuos pi
nigus bus supirktos ir pasiųs
tos dovanos.

Iš Binghamtono d. Liužinas 
prisiuntė daug drapanų Lietu
vos žmonėms. Tai gerųjų bing- 
hamtoniečių dovanos.

Jau nemažai drapanų gau
nama ir iš kitų miestų. Bet štai 
kas svarbu: Binghamtoniečių 
drapanos išvalytos ir sutaisy
tos — gatavos dėjimui į medi
nes dėžes.

Tai gražus pavyzdys rūpes
tingumo. Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto centre prie 
tokių drapanų labai mažai 
darbo tenka bepridėti.

Baltimore, Md

«

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kad panaikinus CIO uniją Bal- 
timorėje.

Jeigu kunigui Cronin rūpi 
prieš-amerikonizmas, tai kodėl 
jis nemato Gerald L. K. Smith, 
kuris atsibaladojo į Baltimorę 
ir su miesto vyriausybės pro
tekcija, atakuoja Franklin D. 
Rooseveltą? Kunigų vieta — 
bažnyčiose, o ne unijose. Tegu 
kunigai saugoja parapijonų 
dūšias, o ne kūnus! 10 Dievo 
prisakymų sako: “Aš esmu 
Viešpats Dievas tavo, kuris 
tave išvedė iš žemės Egipto, 
namų nelaisvės.“ Tai tegul ir 
kunigai veda parapijonus iš 
nežinomų namų, o 
JŲ.

Palaiminti, Bet
Mūsų valstijos 

riaus O’Connor sūnus apsivedė 
su panele Ella M. Galvin; ce
remonijos buvo St. Ignaco 
bažnyčioje. Kunigas Smith 
pareiškė, kad per arkivysku
pą Curley, popiežius palaimi
no jaunavedžius. Pijus XII 
palaimino todėl, kad jaunave- 
dis yra gubernatoriaus sūnus, 
o antra, kad jojo jaunoji pati 
yra kunigo giminaitė. Kuni
gas Smith yra jaunamartės 
dėdė.

Na, o jūs darbininkai, ar 
jūs gaunate palaiminimus nuo 
katalikų “aukščiausios,” asa- 

ne iš aini-

Ne Visi 
gubernato-

bos? Juk jūs irgi katalikai, 
tokie geri, kaip ir gubernato
riaus sūnus! Bet šventas raštas 
sako: “Palaiminti ubagai dva
sioje šventoje.“ Todėl nei ne
pykite ant Pijaus XII, kad jūs 
niekados nei vieno biedno ne
palaimino. Todėl turėtumėt 
suprasti skirtumą tarpe ponų 
ir darbininkų.

Worcester, Mass
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos susirinkime vėl gra
žiai pasirodyta. Nutarta pa
siųsti 20 pundelių Lietuvos ko
votojams, kurie kariauja prieš 
Hitlerį. Atskiro pundelio pa
ruošimas kainuoja. $3.50, tai 
nutarta aukoti $70.

Graži auka. Jeigu visos 
draugijos taip padarys, tai 
Worcesteryje sudarysime ne
mažiau, kaip 200 pundelių. Gi 
mūsų Ukėsų Kliubas, tai vie
nas galėtų pasiųsti bent 100 
pundelių. Pinigų jis turi.

Atstovai iš Demokratinių 
Lietuvių Tarybos išdavė ra
portą, kad yra rengiama va
karienė ant balandžio 30 die
nos, Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos svetainėje. Tikietų 
kaina po $1.25 su taksais. Pla
tinami tikietai ir dovanoms, 
kurių pirma bus $25 vertės 
karo bonusas, o kitos dvi ma
žesnės. Pelnas bus skiriamas 
pundeliams. Todėl visų yra pa
reiga dalyvauti tame parengi
me ir paremti kovotojus prieš 
Hitlerį.

Birželio 18 dieną bus di
džiausia lietuvių iškilmė Wor
cesteryje, kaip bent kada pir
miau yra buvus, tai sukaktis 
25-kių metų nuo nupirkimo 
Olympia Parko. Yra užkvies
tas Antanąs Bimba pasakyti 
prakalbą. Kalbės abu majorai, 
kaip Worcester!©, taip ir 
Shrewsbury. Užkviesta visi 
kliubai, parkų draugijos vi
soj Naujoj Anglijoj, visi cho
rai ir visų kliubų ir draugijų 
pirmininkai užimti garbingą 
vietą kaftu su- kalbėtojais. 
Programoje bus ne vien dai
nų, prakalbų, bet ir sporto — 
kumštininkų, žodžiu, tai bus 
viena iš didžiausių iškilmių 
1944 metais, o visi žinome, ko
kis tai yra Olympia puikus 
parkas.

Crampton & Knowles Loom 
Works darbininkai susiorga
nizavo į CIO uniją. Dirbtuvė 
yra didelė. Išrinko valdybą. J. 
J. Bakšys, lietuvių veikėjas, 
buvo nominuotas į vieną vietą 
ir jo oponentas tik 10 balsų 
gavo daugiau. Reikia pagirti 
lietuvius, kad jie visi stojo už 
uniją. Iš tūkstančio darbinin
kų 800 balsavo už unijąf, tik 
200 buvo priešingi.

Mačiau, kad Keleivyje tū
las peckelis šaukia už atgai
vinimą LSS kuopos, net tūlus 
žmones įvardina. Manau, kad 
iš to nieko neišeis, nes ateina 
galas hitlerizmui, o kartu turi 
nykti ir keleiviniai, kurie sveiJ 
kino Hitlerio užpuolimą ant 
Lietuvos. Kalvis.

SVEIKATA—TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela n e į gyventi. 

Jeigu tamstą kankina REUMATIŠRI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS, — nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuo jaus 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 jr tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

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

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

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: ____________ _____
Tai tik taip aplankysite tikrąjį , 
Dekens Ointment. ------------ ------ -

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

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis
Vardas ir pavardė .........................................
Gatvė ir numeris ............ :.............................
Miestas ............................................ ....................... Valstija ..... ............................

DEKEN’S OINTMENT * a iwm i. i,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STAKLIŲ TAISYTOJAS
PAGEIDAUJAMAS VYRAS VIRŠAUS VIDURAMŽIO 

Turintis patyrimo prie MEDVILNĖS AR RAYON
ŽINGEIDAUJANTIS NAUDOTI SAVO PATYRIMĄ

EKSPERIMENTAVIMO DARBUI 
Su vienu iš

ŠALIES DIDŽIAUSIŲ TEXTILE IŠD1RBĖJŲ
Reikalaujama atliekamumo certifikato

PACIFIC MILLS
RESEARCH & DEVELOPMENT LABORATORIES

1 WEST CENTRAL AVENUE
East Newark, New Jersey.

(99)

DARBAI GAUNAMI 
PRIE 

TRUMPU PRIVIRINIMŲ 
SKYLIŲ KERTAMŲJŲ 

MAŠINŲ 
TEKINIMŲ 
BUFAVIMŲ

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai. 
Patyrimas Nereikalingas.

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
PRADINK ALGA 70c Į VALANDĄ 

50 VALANDŲ SAVAITĖ 
FIAT METAL 

MANUFACTURING CO. 
21-35 BORDEN AVE., L. I. CITY.

________________________________________ (UJO)

REIKIA 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

DALIAI AR PILNAM LAIKUI
BŪTINA PRAMONĖ

Kreipkitės

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

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
DARBININKAI BENDRAI

Vyrai ir Moterys 
Uniformai. Gera Alga. 
Geros Darbo Sąlygos.

BEN GREENHOLTZ 
476 Knickerbocker Avenue 

Brooklyn.
f 100)

PASIRANDAVOJIMAI 
APARTMENTS

4 KAMBARIŲ APARTMENTAS — 1816 
PARK PLACE, BROOKLYN. Garu apšil
domas, karštas vanduo, refrigerator. Renda 
$30. Dėl daugiau informacijų skambinkite 

BUCKMINSTER 4-3110 (99)

1944 WAR APPEAL

your Red Cross at his side!

PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ūkėsų Kliubo 

narių Atydai! Svarbus susirinki
mas įvyks antradienį, balandžio 25 
d. Kliubo salėje, 329 Broadway. Vi
si nariai prašomi dalyvauti ir nesi- 
vėluot. Pradžia 8 v. v. — Jonas Za- 
leckas, pirm. (95-97)

DEKEN'S OINTMENT 
an* ngą- - - • oi—a r* iwrtis r* -

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
KARINIS DARBAS 

IR
PO KARO

NUOLATINIS 
MOKINKITĖS AMATO 
PATYRIMO NEREIKIA 

75c į VALANDĄ PRADŽIAI 
85c PO DVIEJŲ MĖNESIŲ

ANTIPYROS CO., 
1175 MANHATTAN AVĖ., 

BROOKLYN
VERNON-JACKSON AVE. STOTIS 

I.R.T. SUBVE. 
GREENPOINT AVE. STOTIS 

8TH AVE. SUBVE.

(98)

BERNIUKAS, sandelio rūmui ir išsiuntinėji
mui. 5 dienu savaitė. $25. Duodama unifor

mos. SŲHIMMEL & CO., 
601 W. 26th St.

(95)

V-Y-R-A-I
Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga.

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.' 

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

vakacijos ir kalėdiniai Bonai.
Firma randasi šiaur-rytinčjc dalyje I’hila- 
delphijos, arti Frankford “L” Busais B. ir J. 
ir K ; gatvekariais linijos 3,5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

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

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(103)

REIKIA VYRŲ
Patyrimas Nereikalingas

FOUNDRY PAGELBININKAI
60 VALANDŲ —$49 PRADŽIAI

AMERICAN MARINE 
BRASS FOUNDRY, INC.

22 BERRIMAN ST.
BROOKLYN.

_________________________________________ (99)

KIEMO DARBININKAI
Prie Waterfront Terminal. Nuolatinis darbas. 

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

Klauskite M R. BARNIS.
' ' v (96)

ŠVEITĖJAI IR LYDYTOJAI 
prie Sterling Sidabro. GERA ALGA. 

Daug viršlaikių.
PAUL FREMONT, INC.
138 Prince St., N. Y- C.

(100)

VYRAI - BERNIUKAI
Lengvas medžio apdirbimas. 

Fabriko darbas.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

__________________________ (op)

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS

KARINIUS DARBUS
REIKALAUJA

Keletos Vyrų Sunkįam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS
SU GERA ĄŲGA.

Atsineškite Paliųosąvimą.
E. T, TROTTER & CO.
594 JOHNSON AVE.

BROOKLYN, N. Y. 
 (96)

LAIKRODININKAI
Patyrę

TAISYMUI IR PERBUDAVOJIMUI 
Gera Alga.

Kreipkitės
B. AXLER,

82 BOWERY (ROOM 311)
......................................................(9«

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (ioi)

VYRAI
Pakuotojai ir Sandėlio Raštininkai 

Knygų Leidėjui
5 DIENŲ SAVAITĖ. 40 VALANDŲ 

POILSIO PERIODAS
IR KITOS PRIVILEGIJOS

K M V, Ine.
526 West 26th St. (10-tos lubos)

(95)

Paprasti Darbininkai—3000
PATYRIMO NEREIKIA 

NEREIKIA JOKIŲ PINIGŲ
Daug darbo kiekvienam. Kasti ir j vagonus 
krauti anglį Mainosč Wilkes-Barre, Pennsyl
vania. Pavieniai ir vedę vyrai su ar be šei
mų priimami. Ženotiems vyrams yra daug 
tuščių namų. Kompanija aprūpins valgiu ir 
guoliu pavienius vyrus pas privatiškas šei
mas. Transportacijai Kompanija duoda $3.86. 
Algos pradžiai $46 į savaitę—48 valandos. 
Gera proga užsitikrinimui apskritų metų dar
bų, taipgi po karo. Mes siunčiame kasdien.

Ateikite ar rašykite dėl smulkmeniškų 
informacijų.

INTERSTATE AGENCY
80 Warren St., Room 101

(arti City Hall) (99)

VYRAI
Lengvas fabriko darbas. 

NUOLAT
. GERA ALGA TINKAMIEM VYRAM 

MANUFACTURERS CORRUGATED 
210 KING ST., 

BROOKLYN.
 (95)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Peim Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

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)

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 paliuoaavlmo 
pareiškimo.

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

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

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

FARMOS IR PO STIKLU 
AUGINIMŲ DARBININKAI

SVEIKAS LAUKE UŽSIĖMIMAS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

KARINIAI DARBININKAI PRIVA
LO TURĖTI ATLIEKAMUMO PA
REIŠKIMĄ.

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

MILLBURN 6-0152 
 (96)

GAMYBOS DARBININKAI 
KARINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI 
HOOK SCRAPER MFG. CO.,

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

(96)

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
• Nuolat.

5 Dienų Savaite 
GEROS ALGOS 

Fokąrjąė Ateitis.

AMERICAN LINEN CO.
210 W. 155th St. (93)

VYRAI
Nuolatinis darbas prie svarbių karinių 

materialų
MAŠINISTAI 

PLASTIC MOLDING PRESS 
OPERATORIAI

GLASS BASING MACHINE 
OPERATORIAI

GLASS FtlRNAČE CHARGER
Geresnis apmokėjimas už ekstra pastangas; 

patyrimas nereikalingas-

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC & MFG. CO.

720 Washington Ave. 
BELLEVILLE, Ni J.

No. 13 Broad Bus iki niūaų durų.

HELP WANTED—r-MALE 
REIKALINGI VYRAI

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS $55 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55. 

SHORT ORDER VIRĖJAI $55. 
, FLOOR CAPTAINS $55.

MAISTO PATIKRINTOJAS IR 
KASIERIUS $40. 
VALYTOJAI $35.

. INDŲ MAZGOTOJAI $35.
ENDURO RESTAURANT
FLATBUSH, PRIE DeKALB AVE., 

BROOKLYN.
________ ________________ 08)

TINSMITH ROOFER 
(Blętorn Stogdengis) 

ir PADĖJĖJAS su Chaufferio laisniais. 
Nuolatinis darbas.

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

(97)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI, SU PATYRI
MU PRIE PAKAVIMO. 5 DIENŲ SAVAITĖ.

GENERAL SPORTCRAFT,
17 EAST 35TH ST.

(96)

REIKIA VYRŲ
Dirbti Maliavų Dirbtuvėje.

GEROS ALGOS - VIRŠLAIKAI
Nuolatinis darbas su proga pakilimui.

F. O. PIERCE CO.
50th Ave. ir 5th St., L. I. G»ty

(97)

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

KIŲ. NORTHERN CHEVROLET, 
94-05 NORTHERN BOULEVARD, 

JACKSON HEIGHTS, L. I.
(95)

MAŠINŲ DARBININKAI 
NUSKLEMBĖJŲ

MEDŽIO APDIRBIMO ( 
FABRIKAS

Gera Alga. Pakilimai. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

523 W. 45TH ST.
(95)

ŠIAUFERIS
LENGVŲ DAIKTŲ PRISTATYMUI 

SUGABUS VYRAS BILE DARBUI 
Geras Darbas Tinkamam Asmeniui

GEO. SCHAEFER
575 JOHNSON AVE., BROOKLYN.

(95)

VYRAI IR MOTERYS
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIŲ ALGOS

MODERNINIS UŽKANDŽIŲ 
RŪMAS

PATYRIMO NEREIKIA
CLUB

RAZOR BLADE MFG. CORP.
32 GREEN ST.-3-čios LUBOS 

NEWARK, NEW JERSEY 
(Skersai nuo City Hall)

(95)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SKALBYKLOS DARBININKĖS
Nedidelė Įstaiga

5 DIENŲ SAVAITĖ —36% V AL..
GERA ALGA

Kreipkitės

80 MAIDEN LANE, 
Boom 2109 

New York City.
(101)

MERGINOS
Bendram Fabriko Darbui

LAIKAS IR PUSĖ UŽ
VIRŠLAIKIUS

A. J. & K. CO.
50 W. 17TH ST.
Į(90

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
East Side Rezidencljiniam Viešbučiui. 

Gera alga ir linksmos aplinkybės. 
Patyrimas Ncreikallngdh 

Kreipkitės į Housekeeper’s Ofisą 

THE BEVERLY HOTEL
125 East 50th St.

_____ j________ r—__________  

NAKTINĖ KAMBARIŲ 
TVARKYTOJA

East Side Itczidencijiniam Viešbučiui. 
Gera alga ir linksmos aplinkybes. 
Valandos 4:30 P.M. iki 11 P.M. 
Kreipkitės į Housekeeper’s Ofisų.

THE BEVERLY HOTEL
125 East 50th St. 

___________ (96)

I MERGINOS
TABAKO DIRBTUVEI 

Linksmas Darbas.
. Gera Alga.

Patyrimas nereikalingas. 5 dienų savaitė.

INTOCO TOBACCO CORP.
520 W. 43rd St. (2-ros lubos)

. ,.............- ................. (96)

MERGINOS—MOTERYS
Pilnam ar Daliai Laiko 

Maisto Pakavimo Fabrikui 
Kreipkitės

L. M. PETERSON CO.
• 33 35th St.

BROOKLYN (6-TOS LUBOS)
;(loo)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PRADINĖS RAŠTININKES
TYPISTS 1

Patyrimas Nereikalingas 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

3914 VALANDŲ SAVAITĖ 
IKI GEGUŽĖS 31

NUO TADA 3614. VALANDOS 
IKI RUGSĖJO PABAIGOS
UŽKANDŽIAI BE PELNO

Kreipkitės
Continental Insurance Co, 

80 MAIDEN LANE, 
Room 2109 

New York City.
(101)

REIKIA MERGINŲ. LENGVAM DARBUI 
KORKŲ DIRBTUVĖJE. $24.75 UŽ 48 VA
LANDAS. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

SEABOARD CORK CO.. 
220 TAAFFE PLACE, BROOKLYN

PROSYTOJOS MOTERŲ BLIUSKUČIV. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA. 

TOFF NOVELTY CO., 239 W. 39TH ST- 
(96)

MOTERYS
Valytojos ofisų būdinkuose. Naktiniai Šiftai. 
Geram stovyje. Pritraukiančios algos. Kreip
kitės į Superintendent 9 A.M. iki 5 P.M. 
175—5th Avenue, N.Y.C. (kampas 23rd St.)

(9S)

RAŠTININKĖS

MERGINOS SANDĖLIUI

ŽENKLINTO JOS

5 DIENŲ SAVAITĖ i
FRANKLIN SIMON I

5TH AVE., PRIE 38TH ST. |

Personnel Dept. 8-tos lubos

MOTERYS VALYMUI OFISŲ. 7 IKI 11 P.M. 
$14 Į SAVAITĘ.

CRESCENT—77 EAST 10TH ST., 1-MOS
LUBOS. (95)

MERGINOS
ARBATOS Į MAIŠELIUS 

PAKAVIMUI
Linksmos aplinkybės
5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS, $26

103 WARREN STREET
MANHATTAN

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
(98)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

II būtinų darbų reikia paliuosavtao 
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.
----------------------------------------(p

MERGINOS-MOTERYS
Be Patyrimo

MOKINTIS AMATO
Tuojau suteikiama vietos mokytis mašinų 

operavimo.
NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos 
GREITI PAKILIMAI 

Geresnis apmokėjimas už ekstra pastangai 

WESTINGHOUSE
ELECTRIC & MFG. CO.

BELLEVILLE, N. J. 
No. 13 Broad Bus iki mūsų durų. 

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

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
(96)

1 ............................. ...... ....... Jį." 4

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimas Ne- 
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera AigS. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikta 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO, 
12th St. ir 4th Ave. 9-tos luboa.
--------------------------------------------------------------

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI' 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

I
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Žmonės Susirūpinę Tai Bus ne Bile Koks Baliu
Karių Balotais

New Yorko Miesto CIO Ta
ryba išleido speciales atviru-

kas., Bet Tikras Pokylis
Pradės Imti Tarnybon 

Senesnius 26 m.
Raudonojo Kryžiaus naudai

tęs, kurias kareiviai gali varto-; ren^jamame baliuje šį šešta- 
ti prašymui baloto, kad galėtų dienį (šį vakarą), balandžio 
dalyvauti prezidentiniuose rin-! 22-rą, 419 Lorimer St., Brook- 
kimuose šį rudenį. Į >yne, ne tik kad smagiai pa-

žmonės labai susiinteresavę, silinksminsite, bet ir gerai pa
kari jų kariai galėtų gauti ba- j kvaišinsite, kadangi ir Mote- 
lotus ir dalyvauti balsavimuo-į Apšvietos Kliubas, su ku- 
se. O be tinkamos formos, ne | r’u0 bendrai veikia LLD 81- 
kiekvienas karys prisirengs irna Kuopa (moterų) irgi pri- 
parašyti, ne kiekvienas žinos, i kdėjo prie rengimo šio baliaus 
kur ir kaip rašyti, tad gatava !ir išrinko grupę gerų gaspadi- 
baloto 
jiems pagelbės gauti balotą su 
mažiau rūpesties. Tai supras
dami, namiškiai pirmomis ke- nukąrą įvykusiame 
turiomis dienomis po CIO 
spausdinimo tų atviručių 
gaudė 200,000.

Tokias formas spausdina ir' 
oficialė rinkimams tvarkyti 
įstaiga, War Ballot Commis- - 
sion. Bet ji paskelbė spausdin-;

užsisakymui formal niM su Josephine Augutiene 
j priešakyje.

Gaspadinės, išrinktos 20-tos 
: susirinki- 

at_|me, ant greitųjų pasitarusios, 
ją_ pareiškė, kad Raudonojo Kry- 

I žiaus naudai baliuje valgiai 
- j turės būti pirmos rūšies šei- 

•! myniški: tarkainiuose vynioti 
kukuliai ir kiti stiprūs užkan
džiai, taipgi ausiukių, pyragų 

sianti tik 200,000 visai valsti-i 11 kitko. Svečiai prašomi atei- 
jai, o aprokuojama iš valstijos | anksti ir be vakarienės, nes 
esant kariškoj tarnyboj apie! baliuje galėsite pirkti visokių 
1,000,000 balsuotojų. (valgių.

Masinis kreipimasis į CIO! Lietuvių Literatūros Draugi- 
dėl balotų formų rodo žmonių i jos 1-mos kuopos išrinkta ko- 
didelį susirūpinimą 
balsavimo teisėmis, taipgi lai
koma atsikirtimu gubernato- 

.riaus Dewey manevrams nu- 
muilinti kariškių balsavimams 
progą neprileidžiant federal io 
baloto.

tūros Draugijos 2-ro apskričio 
šūvis Raudonajam Kryžiui pa
remti būtų tikrai nuoširdus, 
didelis, smagus ir pelningas.

Visi lietuviai kviečiami at
silankyti, smagiai pasižmonė
ti ir sau smagiu būdu parem
ti Raudonąjį Kryžių, kuris 
gelbsti mūsų jaunimo gyvas
tis ir teikia jiems įvairiausių 
lengvatų ir džiaugsmų, kokie 
tik galima suteikti esantiems 
karo pareigose. Kožnas čia 
uždirbtas centas eis į Raudo
nąjį Kryžių.

Pulkininkas McDermott įsa
kė miesto Drafto Taryboms 
vėl pradėti imti kariškon tar
nybon vyrus 26 ir daugiau me
tų, bet tik tuos, kurie “nepri
sideda prie karo rėmimo 
veiksnių.”

Du 18 ir 17 metų vyrukai 
sulaikyti teismui kaltinimu iš
vogus 100 porų batų iš krau
tuvės, 1663 Madison Ave., 
New Yorko, o vienas 15 metų 
berniukas pervestas vaikų teis
mui.

kariškių misija aprūpins svečius šaltai
siais gėrimais ir viskuo, kas 
reikalinga gerame baliuje. Vi
sos kitos didžiojo New Yorko 
ir apylinkės kuopos, jų nariai, 
yra prašomi mobilizuoti iš sa
vo kolonijų svečius šiam ba
liui, kad šis Lietuvių Litera-

“Uncertain Glory” Rodoma I 
Strand Teatre

Errol Flynn ir Paul Lukas 
vaidina vadovaujančiose rolė
se šios dramatiškai-tragiškai 
jaudinančios Warner filmos, 
Strand Teatre, Broadway ir 
47th St., New Yorke. Ted Le
wis ir grupė kitų dalyvauja 
scenos aktuose.

Opc- 
akto-

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

FRANZO WERFEL’IO

“The Song of Bernadette” 
Su Jennifer Jones William Eythe * 
Charles Bickford * Vincent Price # Lei 

J. Cobb * Gladys Cooper Ilgai 
Atsiminsite šj judį!

RIVOLI Theatre
BROADWAY prie 49 ŠT., N. Y

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

JACOBOWSKI COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komediją
Paruošė ELI A KAZAN

LOUIS OSCAR
CALHERN ♦ ANNABELLA * KARLWEIS

J. EDWARD BROMBERG

MARTIN BECK
Vkr. $3.30 iki $1.10.

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

“Passage to Marseilles” 
{kopė Trečią Mėnesį

Kalbant apie ilgai rodomas 
filmas, primintina, kad filmą 
“Passage to Marseilles” rodo
ma jau trečias mėnuo Holly
wood Teatre, Broadway ir 
51st St., New Yorke.

Mae West pribuvo iš Holly- 
woodo į New Yorką vaidinti 
veikale

San Carlo Opera Co. 
Atvyksta į N. Y.

Keliaujanti San Carlo 
ra Company, turinti 150 
ri ų-d ai n i n i n k ų, m u z i k os,
to ir scenos artistų, šį trečia
dienį, 26-tą atvyksta New Yor- 
kan ir per 12 dienų perstatys 
operas Center Teatre, Rocke
feller Center, NeW Yorke. 
Kainos populiarės, nuo 90c iki 
$2.40, įskaitant taksus.

Savo repertuare turi 11 iš 
žymiųjų operų, šeštadieniais ir 
sekmadieniais turės po du j 
perstatymus, po piet ir vaka
re. Vadovaujama Fortune Gal-j 
lo, kompanija yra viena iš se
niausių operos grupių. Vien 
Center Teatre šis jau bus gru
pės septintas sezonas.

Paskutinė Proga Pamatyti 
“Ukraine in Flames”

Nepaprasta dokumentališka 
Sovietų filmą “Ukraina Lieps
nose” rodoma paskutinę savai
tę Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Paskuti
nė diena — 25-tą.

Sekama filmą Stanley Te
atre, pradėsi m a rodyti 26-tą, 
bus labai skaudi ironija hitle
rininkams ir labai nemalonus 
priminimas jų gizeliams. Ati
tinkamai, ji pavadinta “One 
Inch from Victory.” Joje yra 
daug nuo nacių atimtų pa
veikslų, vartotų nacių propa
gandai, filmuotų įvairiose So
vietų Sąjungos fronto dalyse 
tuo laiku, kada hitlerininkai ir 
jų frentai tarėsi esą tik už co
lio nuo pergalės ant “raudo
nųjų.” '

Paveikslai dar niekur nero
dyta Jungtinių Tautų teatruo
se, bet jie rodyta Berlyne, 
Francijųj, pietinėje Ameriko
je. Daugeliu atVejų juos ro
dant buvo kilusios riaušės. O 
viename mieste supleškėjo 
liepsnose juos rodęs teatras. 
(Dabai*, veikiausia, to “colio” 
neberodo Berlyne, nes pasida
rė perilgas.)

Filmos skleidimu Amerikoj 
užsiima Scoop Productions, 
vadovybėje Roberto Veloise. 
Aiškinimą parašė Noel Mea
dow, kuris su Maurice Lev 
rūpinosi ir filmos paruošimu 

I amerikoniškam teatrui.

“Buffalo Bill” Roxy Teatre
“Buffalo Bill,” 20th Centu

ry-Fox filmą, diriguota Wil
liam Wellman’o, yra viena iš 
tų teatro lankytojams žinomų 
“vakarinių,” , kadangi atvaiz
duoja rupias, senybines ir 
daugelyje vietų šiandien teb
esančias didžiųjų, retai apgy
ventų plotų ir milžiniškųjų 
laukinių ganyklų gyventojų 
a py stovas.

Veiksmai maždaug paremti 
vaduojantis pobūdžiu ir apy- 
stovomis Bill Cody gyvenimo 
vakaruose. Buffalo Bill rolė
je vaidina Joel McCrea, patsai 
ainis žymių vakariečių. Linda 
Darnell, vaidinanti rolėje in
di j on kaitės, turinti savyje in
di jonų kraujo. Ir kiti aktoriai 
tinkamai parinkti rolėms.

“Lady in the Dark” Jau 
Devintoj Savaitėj

ši spalvota filmą yra pirma 
Paramount Teatro gyvenimo 
laikotarpiu filmą, palikta iš ei
lės devintai savaitei. O teatras 
jau gyvuoja 18 metų, 
savaites turėta 875,000 
tojų.

MIRĖ

“Catherine the Great.

Per 8 
lanky-

48 m.,Vilimas Aukštuolis, 
99 Bratford St., East New 
Yorke, mirė balandžio 20-tą. 
Pašarvotas graboriaus Aromis- 
kio šermeninėj, Metropolitan 
Avė., Brooklyne.

Paliko nuliūdime žmoną 
Viktoriją ir dvi dukreles, Eu
geniją ir Frances.“Cover Girls” Dar Vis 

Rodoma Radio City
“Cover Girl,” spalvotas ža

vių merginų rinkinys, suderin
tas muzikališkame romanse su 
daina, šokiais ir muzika gre-i 
ta flirto, dar vis traukia nau-1 
jus tūkstančius lankytojų jį pa-1 
matyti Radio City Music Hall, ti restaurante, bendrą darbą. 
6th Avė. i ir 50th St., New Yor- . . • . . .. ,’ i Del daugiau informacijų, prašome
kO. j kreiptis pas: A. Kolendo, 327 W.

Teatras, 
met turi ir gyvųjų baletą, ko
mikų, dainininkų ir puikią or
kestrą.

Coney Islando Luna Park 
atsidarys balandžio 22-rą, bet 
pakol kas tik šeštadieniams ir 
sekmadieniams.

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras ar moteris dirb- 

. Va- 
| landos trumpos. Darbas nuolatinis.
Dėl daugiau informacijų, 

' kreiptis pas: A. Kolendo, 
kaip žinia, visuo- Houston St., New York Cty. 

(94-99)

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINE VIETA. ROCKEFELLER CENTER

Pamatyk šį melodingą judžių romaną technikinėmis spal
vomis, istoriją naktinio kliubo šokikės pakilimo į žvaigž
des per kontestą dėl žurnalo viršeliui paveikslo.

RITA HAYWORTH GENE KELLY

^Cover Girlff
ir perstatymas ŽURNALŲ VIRŠELIŲ MERGAIČIŲ, žymiausi Ame
rikos modeliai SCENOJE, “GLORY OE EASTER” ir “SPRING 
RHYTHM” su Baleto Grupe, Rockettes, Music Hall Simfonijos Ork.

CENTER THEA
Tree. 
Ketvr. 
Pen kt. 
šešt. 
šeštad. 
Sekm.
Sekmad.
Pirm. 
Ante.

Tree.
Ketvr.

•Penkt. 
šešt. 
Šąšt.
Sekm. Popiet

Vkr.
Vkr.
Vkr.

Popiet 
Vkr.

Popiet 
. Vkr. 
Vkr. 
Vkr.

Vkr.
Vkr.
Vkr.

Popiet 
Vakr.

Sekmd.

Bal.

i 
Gcg.

Vkr. "
TIKI ETAI

FORTUNE GALLO perstato SAN CARLO 
OPERA CO. Simfonijos Ork. ir Baleto 

Grupė—150 asmenį)
TREČ., BAL 26 IKI GEG. 7 

UŽSAKYMAI DABAR
6th Avenue 
ir 49th St.

26— CARMEN
27— TRAVIATA
28— AIDA
29— FAUST
29— RIGOLETTO
30— BOHEME
30 -TROiVATORE

1— TOSCA
2— Cav. Rusticana

ir Pagliacci
3— CARMEN
4— FAUST
5— RIGOLETTO
6 - TRAVIATA
6— TROVATORE
7 BARBER OF 

SEVILLE
7 -AIDA 

NUO 90c

Per Trylika Savaičių 
Viename Teatre

“The Song of Bernadette,” 
pagal Franz Werfel veikalą 
gaminta filmą, jau 13-ta sa
vaitė rodoma Rivolį, Teatre, 
Broadway ir 49th St. 
Yorke.

Embassy Žiniy Teatruose
Pradedant balandžio 20-ta, 

per savaitę,x Embassy News
reel Teatruose, 42nd, 46th, 
50th ir 72nd Sts., New Yor
ke, rodomos iš vokiečių atim
tos filmos. Rodo, kaip raudon
armiečiai veja nacius. Raudon
armiečiai, kaip žinia, vokie
čius jau yra nuviję 850 mylių 
ir atvadavę 500,000 ketvirtai
nių mylių plotus žemės. Taip-

Newigi žinios iš kitų karo frontų ir 
! namu fronto. I ' c

Komedija Beck Teatre
Martin Buck Teatre, 45th 

St., netoli Broadway, vaidina
ma komedija “Jacobowšky and 
the Colonel,” statoma Teatro 
Gildijos, parašyta Franz’o 
Werfel su S. N. Behrman. Vai
dina vakarais 8:30 ir šeštadie
nio popiečio 2 :30.

“Junior Miss” pradės penk
tą sezoną Brooklyne šį antra
dienį, Flatbush Teatre. Šį kar
tą bus tik 2 savaites.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

o LIETUVIŠKAS KABARETAS 
|Q STANLEY MISIŪNAS

/ 11 Z-Ml SAVININKAS

SHOP
Savininkas

Kaimos

Avenue

kriaučiškas 
su visais 
per daugelį 
draftuotas.

biznis, 
jrengi- 
metų.

Biznio 
Dabar

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 

valymo-prosijimo 
mais. Išdirbtas 
Savininkas yra
darydavo $8000.00 į metus, 
viskas yra landlordo rankose. Pra
šome skambinti Vi. 3-6545. Klaus
kite Mrs. Shulskas, 114-01 — 109th 
St. Ozone Park, L. I. Biznio antra
šas, 797 Knickerbocker Ave., Ridge
wood. Tačiau, norintis randavoti, 
turi būti patyręs tame biznyje.

Pasirandavoja du (6-šių kamba
rių) apartmentai. Yra vanas. $25 
rendos į mėnesį. Antrašas — 353 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. Dėl 
daugiau informacijų skambinkite 
EVergreen 7-4708, tarpo 9—6 vai.

(93-98)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

KAIP GRIAUSTINIS Iš VAKARU!
.VISŲ ĮDOMIAUSIAS PRIETIKIŲ 
JUDIS!

Štai, nesulaikomas prietikiais 
ir sąjūdžiais romansas šiaušia 

per lygumas visa drąsa 
ir įtūžimu!

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

“Uncertain Glory”
IR DAR ASMENIŠKAI, TED LEWIS, 

Jo Orkestras ir Dailus Žvaigždinis 
Vaidinimas

STRAND Broadway & 47th

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST.

Prie H.K.O. Republic Teatro

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

DARBININKŲ IŠTAIGA
SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, ■ Susirinkimų ir tt. Puiku* 
■teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

4

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

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRŲ BARBERIA1

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
ISbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

St., New York

PASKUTINĖS 4 DIENOS!

TAIPGI

JOEL 
McCREA

7th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts.
WI-7-9686

(Technikinėmis spalvomis) 

su THOMAS MITCHELL, 
EDGAR BUCHANAN.

IR DAR ŠAUNIAUSI MIESTE 
VAIDINIMAI SCENOJ su PAUL 

WHITEMAN ir Orkestru iš 50. 
VICTOR BORGE, JOAN 

EDWARDS, ROXYETTES.

Amerikinė Premjera Šiandien!—Artkino Perstato 
Po “MOSCOW STRIKES BACK” ir “HEROIC STALIN
GRAD” Rusija patiekia jums naują oficialį dokumentą

B;
1

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTĮ 
HUMPHREY

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

“Buffalo Bill”

“Ukraine in Flames”

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

RAY
JON
DAR
ir jo
CAMPO, DON RODNEY. CUGAT CHO
RU, WALTER “DARE” WAHL ir DEAN 
MURPHY, satirikas.

PARAMOUNT XTsTA.

MAUREEN LINDA 
O’HARA DARNELL Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE

44c iki 12 Dieną
HOLLYWOOD “R^DS7AY

Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

□nV V|\ \__ / /\ I Seventh Ave. ir 50th

ii 12 I

Didžiojo Ofensyvo istorija.
Pagaminta Sov. Sąjungoj. — Diriguojama A. Dovjhenko.

MATYK: Įrodymą neapsakomų Vokietijos piktadarysčių 
Ukrainoje.

MATYK: Greitą ir baisų Raudonosios Armijos kerštą.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vidurnaktį rodoma kas šeštadienį.STANLEY THEATRE

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

GINGER ROGERS
kaipo spindinti, meili . . .

LADY in the DARK
MILLAN * WARNER BAXTER * 
HALL * MISCHA AUER IR 

ASMENIŠKAI * XAVIER CUGAT 
Orkestras, su LINA ROMAY, DEL

MATYK NAUJAUSIUS SENSA
CINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
MATYK J. V. ŠARVUOTLAIVI 
SKANDINANT JAPONŲ 
LAIVUS!
MATYK MacARTHURA AUST
RALIJOJ PAMALDOSE UŽ 
BATAANO DIDVYRIUS!
MATYK VEZUVIJAUS 
IŠSIVERŽIMA!
IŠGIRSK “CONFIDENTIALLY
YOURS.”
MATYK “THIS IS AMERICA 
MAIL CALL.”
ir dar 43 žinių judžiai iš viso pa
saulio. Puikiausi judžiai mieste.
rn/iD ą ęęv newsreel 
ElUDrljJlJ I THEATRE
BROADWAY Ir 46th St., N. Y

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

$37 50

vi 1
DOttY L

jaadison b
GODOtSS 21 Į

OF HFAfc 
\11*’*®'* M950 $495°I

o *00001

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

—-------------------------r

282 Union Avė.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVerrreea 4-9612
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