
KRISLAI
Kodėl Dar Ne Prieš Dievą?
Gandai, Kurie Gali Būti

Tiesa.
Tai Ne Lietuvos Balsas.
Apie “Lietuvišką Džazą.”
Gaila Draugo.

Rašo A. BIMBA

Kunigų Draugas sako, kad 
kun. Orlemanskis su savo žy
giu išėjo prieš Lenkiją, prieš 
katalikų bažnyčią ir prieš
Ameriką.

Bet kodėl dar ne prieš patį 
Dievą ?

Jeigu taip, tai Ortemanskis 
gali sau ramiai darbuotis, nes 
dar nėra amžinai Draugo pra
keiktas.

Beje, Keleivis irgi susijungė 
su bažnyčios galvomis prieš 
Orlemanskį.

Brooklynas pilnas gandų, 
kad “aukščiausias preziden
tas” (Bagočius) nebebus SLA 
prezidentu. Jis esąs prakišęs 
rinkimus keliais šimtais balsų.

Jei tai būtų tiesa, tai Bago- 
čių būtų gražiai sutaisę grigai- 
tiniai kryžiokai. Jis savo pro
tu jau seniai negyvena. Ką 
jam diktuoja Keleivis ir Nau
jienos, tą jis daro.

Laučkos Amerikoje (geg. 5 
d.) skaitau:

“Jeigu taip — Lietuva sa
ko'— tai vienintelis mūsų iš
ganymas — dangus; ten rasi
me teisybę, pasieksim Dievą, 
kuris yra silpnųjų prieglauda
ir stiprybė. Dieve, gelbėk 
mus. ..”

Bet tai nėra Lietuvos bal
sas. Tai sugedusios širdies kle
rikalų balsas.

Lietuvos paAizanai. Lietu
vos sūnūs Raudonosios Armi
jos lietuviškuose pulkuose ka
poja devingalvį vokiškąjį sma
ką. .

Vietoje jiems padėti išlais
vinti Lietuvą, Laučka ir visi 
klerikalai kenkia jiems.

Lietuvos liaudis klausys tų, 
kurie save aukoja šioje kovo
je, o ne tų, kurie šaukia “vie
nintelis mūsų išganymas — 
dangus.” Dangus neišganys. 
Lietuvių tauta pati išsiganys.

Kurie ragina lietuvius nu
leisti rankas ir visas viltis su
dėti ant dangaus galybės, la
bai gražiai patarnauja Hitle
riui.

“Tarybų Lietuvoje” skaitau 
sekamą įdomų pranešimą:

“LTSR Meno ansamblių 
džazas aktyviai koncertuoja 
kariniuose daliniuose, karo 
ligoninėse ir kitur. Mūsų 
džazo kapela yeik visur su
silaukia gausių aplodismen
tų, o L. Arklio, Ch. Pota- 
šinskio, J. Šabsajaus džazo 
kompozicijos (“Džazo pa
rafrazė,” “Lietuviška rap
sodija,” “Džazo fantazija”) 
susilaukia entuziastiško pri
ėmimo.

“Puikiai džazo koncertų 
metu pasirodo J. Marijošius 
su savo komiškomis lietuvių 
liaudies dainomis ir kariškų 
temų rusiškais kupletais. 
Publika dažnai priverčia jį 
bisuoti (pakartoti).

“švelniai ir grakščiai savo 
dainas atlieka džazo solis
tė Levickaitė. Didelį pasise
kimą “step” šokiais turi G. 
Jofė. Jis šioje srityje gali 
išaugti į maestro.

“Kariniuose daliniuose ir 
ligoninėse; džazo koncertų 
klausėsi ir rusai, ir ukrai
niečiai, ir lietuviai, ir kaza
chai ir daug kitų tautų ta
rybinių kovotojų. Visi jie 
buvo patenkinti lietuviška 
džazo muzika. Vienoje eva- 
koligoninėje tuoj po kon
certo ligoninės viršininkas 
padėkojo besigydančių var
du mūsų džazo orkestrui ir 
dar įteikė padėką raštu, ku
rioje sakoma: ‘Jūsų menas 
padeda užgydyti žaizdas. 
Linkime Jums pasisekimo 
darbe ir greičiausio grįžimo 
j savo tėvynę’.”
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Netyčiame Laivų Susidūrime 
Žuvo 6 Jūrininkai

Norfolk, Va. — Preki- 
niam Amerikos laivui atsi
tiktinai smogus pirmagaliu 
į karinį laivą - ųįikintuvą 
Parrott, buvo prakirsta di
delė skylė naikintuvo šone. 
Nelaimėje tikrai žuvo trys 
jūrininkai, o trys kiti neži
nia kaip dingo.

Amerikiečių Nuosto
liai Visuose Fron

tuose Iki Šiol
Washington. — Oficialiai 

skaitmenys rodo, kad iki 
šiol įvairiuose frontuose 
užmušta 26,575 Amerikos 
kariai, sužeista 62,312, be 
žinios dingo 33,814 ir ne
laisvėn papuolė 30,601.

O1 jūreivių nuostoliai bu
vo šitokie: 18,992 užmušta, 
11,899 sužeista, be žinios 
dingo 9,192 ir nelaisvėn pa
imta 4,456.

Nuo pirmesnio oficialio 
pranešimo prieš septynias 
dienas iki kovo 4 d. skai
čius užmuštų, sužeistų, su
imtų ir be žinios dingusių 
amerikiečių padidėjo viso 
5,005.
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Republikonai Jau Nesi
priešinsią Kainų I

Suvaldymui
Washington. — Republi- 

konų vadai Jungtinių Vals
tijų kongrese jau nesistengs 
panaikint valdiškus damo- 
kėjimus, duodamus maisto 
gamintojam ir tūliems vers
lininkams, kurie be tokių 
damokėjimų negalėtų biz
nyje išsilaikyti.

Republikonai senatoriai 
ir kongresmanai reikalauja 
tiktai, kad federaliai teis
mai spręstų ginčijamus vy
riausybės patvarkymus dė
lei kainų nustatymo įvai
riems valgio produktams.

(Rbosevelto valdžia, kur 
būtinai reikia, damoka mai
sto gamintojams ir biznie
riams, kad jie patys nega
lėtų sauvališkai išpūsti kavo 
produktų kainas.)

Prancūzai Kariai Nekantriai 
Klausia: Kada Įsiveršime?
Neapolis. — Francūzai 

kareiviai ir oficieriai vaka
riniame Italijos fronte ne
kantraudami klausia asme
niškai ir per savo laikraštu
ką Patrie: “Na, o kada įsi
veršime Franci j on prieš na
cius?”

Jie trokšta kuo greičiau- 
sios progos mušti prielus 
francūzų žemėje. Daugelis 
francūzų karių su panieka 
atsiliepia apie italų kariuo
menę, kad ji taip mažai te
veikia prieš hitlerininkus.
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Labai skaudi nelaime ištiko 
brooklynietį draugą Cibulskį. 
Draugas smarkiai apdegė. Ki
tas sau cigaretą degdamas pa
degė jo drapanas!

Nuo širdies vėlinu draugui 
Cibulskiui pernešti kančias ir 
greitai sugyti.

Sovietų Bombanešiai 
Triuškina Nacius 

__ z 

Ties Sevastopoliu
London. — Sovietų bom

banešiai dieną ir naktį dau
žo ginkluotas vokiečių po
zicijas aplink Sevastopolį, 
pietiniame Krymo pussalio 
kampe.

Raudonoji Armija būtų 
galėjusi tiesiog iš priekio 
šturmuot nacius ir užimt 
Sevastopolį, bet vokiečiai iš 
savo tvirtoviškų, stipriai 
ginkluotų punktų būtų nu
kovę daug raudonarmiečių. 
Sovietai, taupydami savo 
kovūnų gyvybes, todėl pasi
ryžo sutriuškint drūtuosius 
priešų punktus, sudaužyt 
kuo daugiausia jų pabūklų, 
suminkštinti nacių pozici
jas ir tik po to šturmuot

vokiečius pačiame Sevasto
polyje, kaip .praneša Asso
ciated Press.

Maskvos radijas sakė:
“Dideli būriai mūsų bom- 

banešių naktį geg. 3-4 d. 
bombardavo vokiečių ir ru
munų kariuomenę, jų arti
lerijos pozicijas ir karinius 
sandėlius Sevastopolio sri
tyje. Buvo padaryta dide
lių priešams nuostolių. Į 
šiaurius nuo miesto nutildy
ta daug priešų kanuolių ba
terijų. Geležinkelių mazgo 
apylinkėje užkurta 10 gaid
rų ir daug sprogimų.

“Visi Sovietų lėktuvai su
grįžo į savo aikštes.”

I Daug' Daugiau Nacių Lėktu
vų Sunaikinta Italijoje

Neapolis, -r- Nuo sausio 
22 iki balandžio 22 d. Anzio 
fronte, Italijoj, amerikiečiai 
ir anglai sunaikino bent 233 
vokiečiu lėktuvus ir sužalo
jo 164. Tuo tarpu anglai- 
amerikieęiai nustojo tik 31- 
no lėktuvo.

Daugiau Vokiečiams 
Nuostolių, Nekaip 
Prie Stalingrado

Maskva. — Per Raudo
nosios Armijos ofensyvą 
kovo mėnesyje ir pirmojoj 
balandžio pusėj šį pavasarį 
buvo užmušta bei nelaisvėn 
paimta pusė miliono vokie
čių, o mūšiuose dėlei Sta-

nglijos Lakūnai
Sudavė Naują Smū

gį Budapestui
Neapolis, geg. 5. — Di

dieji Anglijos- bombanešiai, 
pakilę iš Italijos naktį vėl 
bombardavo geležinkelių 
stotis ir kitus įrengimus 
Vengrijos sostinėje Buda
pešte.

Budapeštas yra didis ge
ležinkelių mazgas, per kurį 
vokiečiai siunčia daugius 
kariuomenės, ginklų ir a- 
municijos į frontą prieš So
vietus.

Amerikos bombanešiai iš 
Italijos ardė vokiečių nau
dojamas geležinkelių stotis 
ir kitus karinius taikinius 
šiaurinėje Italijoje ir pieti
nėje Francijoje.

Visuose minimuose veiks

muose anglai - amerikiečiai 
neteko tiktai keturių lėktu
vų.

Amerikos bombanešiai iš 
Anglijos penktadienį pleški
no priešų pajūrines pozici
jas ir geležinkelių kiemus 
šiaurinėje Francijoje.

Lengvieji anglų bombane
šiai, vadinami “uodai”, ata
kavo karinius nacių miestus 
Cologne ir Mannheimą, 
šiaurvakarinėje Vokietijoje.

Holandijos atstovybė Wa
shingtone sako, jog po karo 
holandai duos savivaldybę 
Rytinės Rolandų Indijos sa
loms.

SOVIETŲ KOVŪNAI 
ĮSIVERŽĖ Į KARPA

TŲ PRIEKALNES

PALENGVINO ANG- 
LAM-AMERIKIEČIAM 

ĮSIVERŽIMO ŽYGĮ
London, geg. 5. — Nors 

Sovietai oficialiai praneša, 
jog neįvyko svarbių atmai
nų fronte, bet jų laikraštis 
Raudonoji žvaigždė rašo, 
kad daugelis Sovietų ka
riuomenės junginių jau gi
liai įsiveržė į pakraštinius 
Karpatų kalnus ir pradėjo 
aštriai atakuot vokiečių po
zicijas kalnų miškuose. Su
prantama, jog raudonar-^ 
miečiai labiausia puola 
priešus tame Karpatų kal
nyno kampe, kur sueina Če- 
choslovakijos, Lenk ijos, 
Vengrijos ir Rumunijos ru- 
bežiai.

Turkų Ministeris Sako, 
Gal ir Jie Kariausią
London. — Turkų radi

jas pranešė, jog Turkijos 
užsienių reikalų ministeris 
Menemencioglu sake spau
dos atstovams, kad jis, gir
di, nesistebės, jeigu ir tur
kai “turės griebtis ginklo.” 
Ministeris pridūrė; “Būtų 
žalinga manyti, kad mes gy
vename ramiais, normaliais 
laikais.”

Jis tikisi, kad Anglija at
siųs Turkijai daug reikme
nų.

Turkija, pagal talkininkų 
reikalavimą, neseniai su
stabdė savo chromo siunti
mą Vokietijai; — Chromas 
yra metalas vartojamas 
plienui pakietinti.

Turkijos sostinė Ankara 
dabar pradėjo aptemdymo 
pratimus.

Maskva. — e Raudonoji 
žvaigždė, Sovietų kariuo
menės laikraštis, sako, jog 
raudonarmiečių ofensyvas 
per devynis mėnesius 1943- 
1944 m. “pagerino mūsų 
talkininkams progą pradėti 
plačius karo veiksmus Va
karinėje Europoje, o tų 
veiksmų nekantriai laukia 
ištisas pasaulis.”

Sovietų kariuomenė at
liks savo “uždavinį, kuris 
yra visiškai sumušt priešus, 
nežiūrint, kur jie bėgtų ir 
keno žemėje mėgintų pasi
slėpti,” kaip rašo Raudonoji 
žvaigždė.

Užmušta dar 3 Aukšti 
Japonų Komandieriai
Tokio radijas paskelbė, 

jog paskutiniu laiku žuvo 
japonų admirolas Koga, ku
ris iš lėktuvo stebėjęs jūri
nį mūšį tarp japonų ir a- 
merikiečių.

(Pernai buvo užmuštas 
Japonijos admirolas Yama
moto.)

Japonų radijas kartu 
pranešė, jog tapo nukauti 
du Japonijos generolai ma
jorai.

CARUKAS PETRAS NE
GAUS PINIGŲ Iš BRA

ZILIJOS BANKO
London. — Brazilijos val

džia atmetė buvusio Jugo
slavijos caruko Petro rei
kalavimą sugrąžint jo val
džiai $9,500,000 iš Brazilijos 
Nacionalio Banko.

lingrado nukauta bei suim
ta virš 300,000 hitlerininkų. 
Tokius skaitmenis paskelbė 
Dmitrij Manuilski, Sovietų 
Komunistų Partijos centro 
narys.

Tuo laikotarpiu ši pava
sarį naciai sovietiniame 
fronte nustojo 5,000 tankų 
ir motorinių kanuolių, 10,- 
000 lauko kanuolių ir 120,- 
000 trokų.

Reikalauja Draftuot 4-F 
Vyrus, Nedirbančius 

Karinių Darbų
Washington. — Įnešta 

kongresui sumanymai rek- 
rutuot į verstinus armijos 
darbus apie 1,000,000 vyrų 
iš klasės 4-F, nuo 18 iki 45 
metų amžiaus, jeigu tie vy
rai nepasistengė gaut svar
bių karui civilių darbų arba 
apleido tokius darbus.

Tuos sumanymus remia 
karo vice-šekretorius Pat
terson, laivyno vice-sekre- 
torius R. A. Bard ir gene
rolas L. B. Hershey, vy
riausias rekrutavimo direk
torius.

Dalis republikonų ir de
mokratų senatorių ir kong- 
resmanų pasižadėjo balsuot 
už tokius sumanymus.

TREČIOJI SOVIETŲ KA
RINĖ PASKOLA

Sovietų vyriausybė pra
dėjo trečiosios karo pasko
los vajų — 25 bilionam rub
lių. Antrojoj paskoloj buvo 
išpirkta karo bonų už 20 bi- 
lionų daugiau, negu reika
lauta.

Didžiuliai Pokariniai So
vietu Užsakymai Angli

joje ir Amerikoje
London. — Prekinė So

vietų pasiuntinybė Londone 
veda derybas su anglų kom
panijomis dėlei sutarties, 
pagal kurią anglai po karo 
parduotų Sovietam mašinų, 
technikinių įrankių ir kitų 
reikmenų už pustrečio balio
no dolerių.

Sovietų Sąjunga paskuti
niu laiku padarė sutartį su 
Amerikos kompanijomis, 
kurios pasirašė pristatyt 
Sovietam po karo visokių į- 
rengimų už $2,500,000,000.

Hitlerininkai Taipgi Mo- 
bilizuo jasi Italijoje

Neapolis. — Romos radi
jas kartojo, kad anglai- 
amerikiečiai daro didelius 
pasiruošimus šturmuot vo
kiečius Italijoj tuo pačiu 
laiku, kai talkininkai ant
ruoju frontu įsiverš į Va
karų Europą, o Sovietai 
nauju didžiu ofensyvu puls 
nacius iš rytų.

Amerikiečių žinių agen
tūra Associated Press, iš 
antros pusės, praneša, kad 
hitlerininkai subūrė stam
bias jėgas atremt anglus- 
amerikiečius Italijoj.

Naciai pradėjo atakuot 
Aštuntosios anglų armijos 
pozicijas rytiniame Italijos 
fronte, Adriatiko Jūros sri
tyje. Anglai ir indėnai at
metė priešų atakas atgal.

Ties Aitape, Nauj. Gui- 
nejoj, talkininkai užmušė 
jau 842 japonus.

Smarkėja artilerijos mū
šiai Anzio, Italijoj.

ATVADUOJAMOJE LENKIJOJE SOVIETAI VISIŠKAI
NESISKAITYS SU LONDONIŠKE PONŲ VALDŽIA
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London. — Kai Raudono- dentas Raymond Daniell. “Anglijos premjer. Chur- Tas korespondentas sa- 
Armija pergrūs vokiečius “Rusai pasistengs Surasti dūlias andai pareiškė še- ko, jog anglų darbo minis-

į tikrąją Lenkiją, į vakarus 
nuo Curzono Linijos, So
vietai visiškai nesiskaitys 
su emigracine lenkų val
džia Londone, kurios pryša- 
kyje stovi Mikolaičikas. 
Taip rašo New Yorko Ti-
mes londoniškis korespon- Daniell:

vietinius vadus naujai len
kų valdžiai atvaduojamoje 
Lenkijoje; jie priešinas bet 
kokiam premjero Sti Miko- 
laičiko mėginimui įtoerkelt 
Lenkijon emigraciniįf lenkų, 
ministerių kabinetą/* sako’

šiem slaptojo judėjimo va
dams iš Lenkijos, kad Ang
lija nemato nieko nežmoniš
ko tame, jog rusai reikalau
ja sau žemių iki Curzono 
Linijos” (tai yra, sugrąžint 
Sovietams Vakarinę Ukrai-

teris Ernest Bevin tiktai 
painiojo ir temdė dalykus, 
kuomet jis lenkų parade 
Londone taip nukalbėjo, 
kad, girdi, turėtų vėl Len
kijai priklausyti Vakarų 
Baltarusija ir Vakarinė

Ištaškyti Naciu Bandy
mai Prasiskverbti Į

Sovietų Linijas
Washington. — Valdinis 

Amerikos žinių biuras pa
skelbė sekamą Maskvos ra
dijo pranešimą:

“Į pietų rytus nuo Stani- 
slavovo miesto (Vakarinėje 
Ukrainoje) priešai mėgino 
apžvalgyt sovietines pozici
jas. Visur jie buvo išblaš
kyti ugnim iš kanuolių, mi
nosvaidžių ir kulkosvaidžių 
pirma, negu pasiekė pačią 
priekinę Sovietų apsigyni-, 
mo liniją. Tapo nušluota dvi 
kuopos hitlerininkų.

“Toliau įvyko smarkus 
susikirtimas; buvo užmušta 
apie 400 vokiečių, o likusieji 
atmesti atgal iki buvusios 
savo pozicijos. Vien čia liko 
sunaikinta 12 nacių tankų, 
du šarvuoti trokai ir 20 au
tomobilių. Sovietiniai lakū
nai bombardavo priešų ka
riuomenę ir įrengimus. Čia 
buvo nušauta 13 vokiečių 

lėktuvų per kautynes ore.”
Į pienus nuo Tiraspolio, 

palei žemutinę Dniestro u- 
pės tėkmę, raudonarmiečiai 
apsupo ir sunaikino grupę 
hitlerininkų, mėginusių pra
siskverbti į sovietines pozi
cijas.

Visuose frontuose geg. 3 
d. buvo iš veikimo išmušta 
bei sunaikinta 47 vokiečių 
tankai ir nušauta 24 jų lėk
tuvai.

Puiki Nauja Rakietinė 
Amerikos Kanuolė

Washington. — Ameri
kiečiai išrado naują, labai 
gerai veikiančią rakietinę 
patranką. Ji pasirodė tokiu 
geru pabūklu, kad kongre
sas skiria 35 milionus dole
rių daugiau tokių patrankų 
prigaminti. • [

JUGOSL. PARTIZANAI
APGULĖ NACIUS ’ i

London.— Jugoslavų par
tizanai visomis pusėmis ap
siautė ir naikina vokiečius 
Mrkonjicgrad mieste.

ną ir Vakarų Baltarusiją). Ukraina.
Chinai - amerikiečiai už

ėmė Inkangtawngą Burmoj.
i • Y * • < s. • « V ■ ■: '•> h®
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Vilniečiams.
Per metų eilę gegužės mėnesio pra

džioje Vilnies Kooperatyvo šėrininkai 
suvažiuoja savo dienraščio reikalams ap
svarstyti. Šiemet jų eilinis metinis su
važiavimas įvyks gegužės 7 dieną (Lais- 
viečiai savo metinius suvažiavimus laiko 
sausio mėnesiais).

Paviršium žiūrint, atrodo, kas tokio, 
jei laisviečiai suvažiuoja, kas tokio, jei 
vilniečiai sykį per metus suvažiuoja. Iš 
tikrųjų, tai nėra “kas tokio”! Mūsų gy
venime yra didelis dalykas. Jis didelis, 
visųpirmiausiai, dėl to, kad Amerikoje 
tėra tik du lietuviški laikraščiai, du dien
raščiai, leidžiami ne Susivienijimų, ku
rių leidėjų, savininkų bendroves sudaro 
po keliolika šimtų žmonių ir tie žmonės 
tikrai demokratiškai sprendžia savo 
laikraščių leidimo problemas!

Raskite kurį kitą lietuvišką laikraštį 
Amerikoje, kuris panašiai, kooperatyviai 
būtų leidžiamas. Tūli laikraščiai iš kar
to buvo bandyti leisti demokratiškai, ko
operatyviškai, bet visi žino, kaip nepa- 
sekmingai ir tragiškai juokingai tas ban
dymas baigėsi. Geriausias tam pavyz
dys: Chicagos Naujienos!

Tik Vilnies ir Laisvės kooperatyvai 
nesuteršė to gražaus vardo. Kaip vienam, 
taip ir kitam dienraščiui priklauso po 
kelioliką šimtų šėrininkų, individualų ir 
draugijų. Nepaisant, kiek kuris turi nu
sipirkęs šėrų, jis teturi £ik vieną balsą, 
ir už savo šėrą negauna jokių dividendų, 
jei toki ir būtų galima ' išmokėti, nes 
kiekvienas atlikęs doleris eina dienraš
čiui tobulinti, gerinti! Ir šitie šėrinin
kai suvažiuoja sykį per metus, išklauso 
direktorių tarybos, administracijos ir 
redakcijos raportų, aptaria svarbiuosius 
klausimus, išrenka naują direktorių ta
rybą laikraščio reikalams vairuoti per 
sekamus metus ir gražiai išsiskirsto!

Bet šiemetinis Vilnies šėrininkų suva
žiavimas svarbus ne tik tuo, kad jis de
mokratiškai šaukiamas ir demokratiškai, 
be abejo, bus vedamas. Jis svarbus dėl 
to, kad įvyksta nepaprastu laiku — Eu
ropon invazijos metais, prezidentinių 
rinkimų metais, didžiųjų įvykių metais, 
— metais, kuriais veikiausiai mūsų tė
vų kraštas, Lietuva, bus iš amžinojo vo
kiško priešo okupacijos išlaisvintas ir to 
krašto žmonėms bus labai reikalinga 
amerikiečių medžiaginė parama, nes jie, 
Lietuvos žmonės, bus labai išvarginti.

Su tais visais klausimais Amerikos 
lietuviu visuomenei supažindinti, jiems 
aiškinti, mobiliziuoti žmones karui lai-

mėti, prezidentui Rooseveltui išrinkti, 
Lietuvos žmonėms pagalbą suteikti dien- 
raštis Vilnis, išeidinėjantis didžiausioje 
lietuvių kolonijoje, Chicagoje, atlieka ir 
atliks didžiulį vaidmenį.

Todėl svarbu, kad josios šėrininkų su
važiavimas būtų juo pasekmingesnis. 
Svarbu, kad tam suvažiavimui sveikinti, 
jam paremti stotų juo platesnėsės demo
kratinio nusistatymo lietuvių masės.

Rytinėse valstijos^ gyveną lietuviai, 
kurie skaito dienraštį Laisvę, raginami 
pasiųsti kelis žodžius šiam vilniečių su
važiavimui sveikinti, o prie keletos žo
džių — ne pro šalį pasiųsti ir atliekamą 
dolerį dienraščiui medžiaginiai paremti. 
(Adresas: Vilnis, 3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.)

Mes sveikiname suvažiavusiuosius sa
vo metiniu suvažiaviman vilniečius ir 
linkime jiems pasekmingai savo dienraš
čio reikalus aptarti ir tinkamai ateičiai 
gaires nustatyti!

Joe Starnesį Prakišo.
Dieso komiteto (raganų gaudytojo) na- 

rys, kongresmanas Joe Starnes, prakišo 
nominacijas Alabamos valstijoj. Jis kan
didatavo dar vienam terminui į kongre
są, bet piliečiai, matyt, pasišlykštėję jo 
darbais Dieso komitete, nepadavė jam 
reikiamo skaičiaus balsų ir jis dėl to 
į sekamą kongresą neįeis.

Jei taip Texas valstijos piliečiai pada
rytų pačiam Diesui, tai iš viso būtų gra
žu!

Mėsos Porcijavimas Nutrau
kiamas

Smagiai Amerikos žmonęs pasitiko 
OPA žinią, kad mėsos pirkimasis tampa 
palengvintas, varžymas nuimamas, por- 
cijonavimas naikinamas. Tiesa, ant stei- 
kų ir kai kurių kitų jautienos mėsų por- 
cijonavimas (racijonavimas) dar palie
kamas; paliekamas jis ir ant sūriu ir 
sviesto. Tačiau, jeigu jau pilietis gali 
laisvai, be varžymų nusipirkti užtenka
mai kiaulienos, paukštienos ir avienos, 
tai jam pilonai ir užtenka.

Šis OPA žygis, be abejo, užduos smūgį 
juodosios rinkos “kupčiams”, kurie, sa
koma, iš mėsos darė didelį slaptą biznį.

Bet svarbiausia tai tas’: Jeigu invazi
jos Europon metais mes galime pirktis 
nevaržomai mėsos, pieno, duonos ir ki- 

' tokių produktų, tai tas parodo, kad da
lykai pas mus, palyginti, stovi O. K. iš 
visų pusių!

Melų Malūnai Stockholme.
Šiuo metu iš niekur tiek daug pasaulis 

naciškos propagandos, naciškų melų ne
gauna, kaip iš Stockholmo. Nuolat ir 
nuolat jie veržiasi iš ten, kaip iš kokio 
magiško šaltinio.

Paskiausias Stockholmo melas yra to
kis: vokiečiai, girdi, iš r^tų fronto jau 
permetė į Vakarų Europą 50 savo ka
riuomenės divizijų!...

Nereikia nei aiškinti, jog tai pačių vo
kiečių pramanyta “žinia” ir ji skleidžia
ma tam, kad išgąsdinti Ameriką ir Ang
liją, kad apgauti ir Tarybų Sąjungą.

Kad vokiečiai kiek nors savo jėgų iš 
Rytų Fronto ištraukė, galima daleisti. 
Bet tai nereiškia, kad 50 divizijų.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
GRIGAITIS IRGI PLA

NUOJA INVAZIJĄ!
Skaudžiai apsigauna ir 

smarkiai klysta tie, kurie 
mano, kad Amerika ir An
glija ruošia Europos inva
ziją Hitlerio karinės maši
nos sutriuškinimui. Naujie- 

' nų redaktorius Grigaitis 
tvirtina kaip tik priešingai. 
Jo supratimu, Hitlerio su
mušimui invazija nereika
linga. Jo supratimu, jeigu 
reikia invazijos ir jeigu in
vazija bus, tai ji bus tiktai 
“suvaldymui” Tarybų Są
jungos, Stalino ir bolševikų.

Tasai Jungtinių Tautų 
priešas ir visų pronacių pa
tronas šventasis, sako:

“Amerika ir Anglija ne
bus visuomet tokios nuolai
džios rusams, kaip iki šiol 
kad buvo.

“Maskva kalba pilna burna,

atvirai skelbdama, kokias 
teritorijas ji ketina Euro
poje pasiimti, o Washingto- 
nas ir Londonas tyli...

“Bus kitas dalykas, kai 
dvejetas ar trejetas milio- 
nų. sąjungininkų kareivių į- 
sitvirtins Europos konti
nente. Tada rusai jau nebe
gales sakyti, kad jie vieni 
muša nacius; ir bolševikų 
pataikūnai liausis siūlę duo
ti Sovietams ‘atlyginimą’, 
paaukojant Baltijos tautų 
laisvę.

“Turėdamos savo armiją 
Europoje, vakarų demokra
tijos turės turėti pilną bal
są Europos tvarkyme...

“Ar gali kas įsivaizduoti, 
kad Dėdei Šamui, atvyku
siam su galinga armija į 
Europą, prilips liežuvis prie 
gomurio, kai Stalinas pa
reikalaus, kad jisai, pavyz-

džiui, ‘nesikištų’ į Lietuvos 
reikalus? Kurie taip mano, 
tie sapnuoja.” (N., bal. 28

Visam editoriale nė žo
džiu nesakoma, kad invazi
ja reikalinga ir bus taiko
ma sumušimui hitlerinės 
Vokietijos. Visa pikta tira
da nukreipta prieš Ameri
kos " talkininkę — Sovietų 
Sąjungą. Dėdė Samas siųs 
tris milionus kareivių, kad 
suvaldyti Staliną! Taip 
tvirtina Naujienų redakto
rius.

Tai yra atviriausios hit
lerinės propagandos šedev
ras. Tai bjauriausios rūšies 
kenkimas karo pastangoms,7 
stengiantis padalinti Jung
tines Tautas ir jų pajėgas 
susilpninti. Išvakarėse inva
zijos, šita propaganda yra 
išdavystė!

Naminis Frontas

naudoj a- 
bet pro- 
ištekliai

Smarkus LDS Darbuoto
jas St. Kuzmickas

per- 
liuo-

kaip

FARMŲ DARBAMS JIEŠKO- 
MA JAUNUOLIŲ IR 

MOTERŲ
Iš 1 apskaičiuotų 4,000,000 

ekstra farmų darbininkų šiems 
metams, numatoma, kad apie 
1,200,000 bus berniukai ir mer
gaitės mažiau kaip 18 metų 
amžiaus ir apie 800,000 bus 
moterų, .kaip praneša Karo 
Maisto Administracija. Tarp 
kitų, manoma imti dirbti ir 
tuos, kurie dirbo farmose 
nai laike atostogų ar laike 
so laiko.

Šie ekstra darbininkai,
sako WFA, bus reikalingi pa
pildyti reguliaria farmų darbo 
jėgą, nuimti rekordinį 1944 
metų derlių. Reguliarė farmų 
pagalba yra maždaug 8,000,000 
asmenų, .kuriuos sudaro visi 
farmeriai ir jų šeimos nariai, 
nuolat užsiėmę farmos darbu, 
plius samdomi per visus metus 
darbininkai.

Patarimai savanoriams į 
farmos darbininkus - padėjė
jus:

Bet kas, kuris turi visą va
sarą laisvą dirbti farmoje, tu
rėtų būt savanoriu jau dabar.

koOrdi- 
metų 
ištek- 
1943

prižiūrėtoju 
superintendent of 

ar valsčiaus agronomu 
agent). Paruošimai 

gali būti padaryti per

Tie, kurie turės tik kelias die
nas ar savaites liuesas, turi 
laukt vietinių pranešimų.

Jeigu jūs esate miesto mer
gaitė ar vyrukas lankąs moky
klą ir norįs dirbti farmoje va
sarą, susisiekit su artimiausiu 
vidurinių mokyklų vedėju 
(high school principal), moky
klų valsčiaus 
(county 
schools) 
(county 
taip pat
vietines jaunimo organizacijas, 
kaip tai skautų, ar Y.W.C.A.

Jeigu esate miestelėnas. ir 
norite dirbti farmoje, susisieki
te su savo valsčiaus agronomu. 
(Kai kuriose vietose moterys 
įsitikrins, kad toks darbas ga
li būti parūpintas per moterų 
organizacijas, kaip tai A.W.V. 
C., Y.W.C.A., ar vietines ap
saugos tarybas—defence coun
cil) .

Agentūros pataria, .kad bet 
kas, turįs kelis mėnesius lais
vus ir norįs padėti maisto kon
servavimo dirbtuvėse, apsilan
kytų artimiausioje U. S. Em
ployment Service Įstaigoje. 
Tie, kurie turi kelias laisvas 
dienas ar savaites, tepalaukia 
vietinio kreipimosi į savano
rius. O. W. I.

Stasys Kuzmickas yra LDS 
Centro Valdybos narys, iždo 
globėjas. Jis kandidatuoja dar 
vienai tarnybai ir jis turėtų bū
ti išrinktas, nes tai nenuilstąs 
LDS vajininkas (tokis, kaip 
clevelandietis S. K. Mažans- 
kas-Mazan, kandidatuojąs į 
pirmojo LDS vice-prezidento 
vietą). f]

St. Kuzmickas

Pereitame vajuje (1943 m.) 
Stasys įrašė 33 naujus narius. 
Jis už tai laimėjo garbingą 
Centro dovaną — $25.00 ver
tės karo boną.

Mūsų smarkuolis Stasys, 
tenka čia pasakyti, jau ne be 
pirmą dovaną laimi. Nebuvo 
to vajaus, kad jis nedalyvautų. 
O ką jis dirba, visada matosi 
geros jo darbo pasekmės. Vi
sada jis moka apginti senosios 
Amerikos lietuvių sostinės še- 
nadorio garbę.

Pragyvenimą sau ir savo 
šeimai Stasys daro sunkiai ir 
ilgas valandA dirbdamas kie
tosios anglies kasyklose. Tasai 
fizinis darbas, aišku, atima ga
na daug energijos. Nepaisant 
to, Kuzmickas vistiek suranda 
pakankamai laiko visuomeni
niam veikimui ir darbui LDS!

Be to, Stasys yra geras dai
nininkas! i

Garbe1 LDK nariams turėti 
tokius žmones savo Centro 
Valdyboje!

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama Redakcija: ,
Prašau man paaiškinti 

nesuprantamą Lietuvos at
eitį. Aš vis turiu mintyje, 
jeigu Lietuva paliks po ru
sų globa, tai lietuvių kalba 
išnyks per kokį laiką. Pa
vyzdžiui, Lietuva maža ša
lis ir jos maži gamtos šalti
niai — ūkis ir girios, tai ir 
viskas. Tokiu būdu aukštų 
mokslų vyrai nepasilaikys 
Lietuvoje arba jų nereikės, 
nes netūrės ką veikti. Jie 
persikels į Rusiją, nes ten 
randasi visokių gamtos šal
tinių ir ten reikalinga daug 
mokslo vyrų. Jie ten apsi
gyvens ir saVo mokslą 
skleis ir juos spauda pa
seks, nes žinoma, kad tie 
visi mokslo šaltiniai ir išra
dimai bus spausdinami ru
sų kalba, o lietuvių kalba 
nebus reikalo spausdinti.

WPB Praneša, Kad “Baimės
Pirkiniai Iššaukė Popierio 

Veidui (Facial Tissue)
Trūkumų.

Popieris veidui yra 
mas .karo tarnyboj ė, 
tingai vartojant, jo ’
turėtų patenkinti svarbiausius 
civilių pareikalavimus, pranešė 
W. Maloney, Tissue Paper 
sekcijos viršininkas Karo Ga
mybos Įstaigoje, Popierio Sky
riaus.

Popierio veidui, kurio dabar 
gaminama po 6,700 tonų per 
mėnesį, paskutiniu laiku buvo 
jaučiamas trūkumas, daugiau
sia dėlto, kad kai kurios šeimi
ninkės pirkosi iš “baimės”, šio 
popierio gamyba paskutiniai
siais metais buvo palaikoma
1942 metų aukštumoje ir šių 
metų antrojo ketvirčio popier- 
malkiiĮ dalis, paskirta šio po
pierio gamybai, buvo aukštesnė 
už pirmąjį ketvirtį. Šio popie
rio vartojimas "karo fabrikuo
se, stiklų bei metalo dalių va
lymui, ir padidėjęs jo vartoji
mas ligoninėse kiek sumažino 
išteklius civilių vartojimui. Sa
nitarinių “napkins” gaminama 
2,500 tonų mėnesiui, kas yra 
pakankama vartojimui. Toileti- 
nio popierio gaminama apie 
35,000 tonų mėnesiui, ko maž
daug pakanka, išskiriant va
karų pakraštį ir Texas, kur 
bĮogas paskirstymas yra fakti
ne ji trūkumo priežastis.
WFA PRANEŠA APIE ŽU

VIES IR MĖSOS PER
SPEKTYVAS

1944 metų žuvų patiekimas 
nebus pakankamas patenkinti 
padidėjusius proteininio mais
to karo laiko civilių pareikala
vimus, kartu su kariniais lend- 
lease reikalavimais, praneša 
Karo Maisto Administracijos 
Vidaus Departmento žuvinin
kystės Koordinacijos Įstaiga.

Amerikos šeimininkėms pa
tartina pir.ktiš šviežių vandenų 
žuvis.

Kaip žuvininkystės
natorius praneša, 1944 
salmon’o konservuose 
liai bus mažesni, negu 
metais.

Karo Maisto Administracija 
tikisi, kad mėsos bus pagamin
ta žymiai didesni kiekiai negu
1943 metais. Civiliai, tikimasi, 
gaus kiek daugiau mėsos šiais 
metais, negu 1943 metais (131 
sv. asmeniui). Tačiau didesnė 
padidėjusios mėsos gamybos 
dalis bus sunaudota karo pajė
goms.

OPA SAKO, KAD TAUKŲ 
TAUPYMAS TURI BŪTI 

TĘSIAMAS.
Nurausimas taškų įvairiems 

taukams, riebalams bei kepimo 
alyvai neturi paliesti karo pro
gramos taupyti šeimininkavime 
atliekamus taukus. Letaliniai 
mėsos prekiautojai ir toliau 
mokės šeimininkėms po 2 rau
donus taškus ir keturis centus 
už svarą atneštų virtuvėje su
naudotų taukų, pareiškė Admi
nistravimo Įstaiga.

“Šitie atliekami riebalai sku
biai reikalingi karo programo
je pramonės reikalams,” pasa
kė pulk. Bryan Houston, OPA 
Racionavimo Administrato
riaus pavaduotojas.; “Po apdir
bimo tie riebalai eina ginklu, 
vaistų, sintetiškos gumos, ny- 
lon’o parašiutams, dažams ir 
įvairių kitų daiktų gamybai.”

Toliau Rac. Admin, pavaduo
tojas pareiškė, kad nors įvai
rių riebalų valgymui yra pa-'- x--------- _ - *
kankamai tiek civilių, tiek karo progos kultūrėti ir progre- 
vartojimui, tačiau karo pramo-SUOti! 
nei dar reikia didelių kiekių 
riebalų.

“Pramoniniai riebalai apima 
taip pat ir valgymo riebalus, 
netinkamus maistui -ir didele 
dalis pramonėje vartojamų rie
balų prieš karą būdavo impor
tuojami. Suvartoti virtuvės 
riebalai, šeimininkių sutaupyti 
palaiko reikalingą išteklių 
pramonės riebalų ir jokiu bū
du negalima leisti, kad šie iš
tekliai sumažėtų, netaupant pa
kankamai namuose.”

Atsakymas:
Pirmoje vietoje, jūs klai

dingai kalbate apie “rusų 
globą.” Nei lietuviai nori, 
nei rusai jiems siūlo savo 
globą. Sovietų Sąjungoje 
nėra tokio dalyko, kad vie
na tauta globotų kitą tau
tą. Sovietų Sąjunga suside
da iš 16 socialistinių respub
likų ir jos visos yra lygia
teisės laisvos respublikos su 
savo tautinėmis kultūromis, 
kalbomis, įstaigomis ir val
diškais aparatais. Lietuva 
yra'viena iš tų respublikų. 
Tatai reikia aiškiai visiems 
suprasti.

Aišku, kad visi tos milži
niškos Sovietų Sąjungos 
gamtos ir mokslo šaltiniai 
bus lygiai prieinami lietu
viams, kaip ir rusams, uk
rainiečiams, - haltgudžiams, 
gruzinams ir t.t. Tame ir 
laimė susijungusių respub
likų, kad jos visos galės lai
svai tais šaltiniais naudas. 
Prieš Lietuvą ir visas ta
rybines respublikas atsidą- 
ro pirmiau nė nesapnuotos

Kaip kiekviena kita res
publika Sovietų'Sąjungoje, 
taip Lietuva turės savo 
mokslines įstaigas — nuo 
žemiausių iki aukščiaūsių, 
mokyklas, kolegijas, univer* 
sįtetus, laboratorijas ir t.t. 
Moksliniai rankvedžiai bus 
taipgi lietuvių kalba spaus
dinami. Ir mokslo vyrai tu
rės darbo. Jų išradimai ir 
atidengimai gamtinių pa
slapčių bus visoje Sąjuhgo-

j e žinomi ir visiems žmo
nėms prieinami ir panau
dojami tolimesniam gyveni
mo kėlimui.

Kaip jau žinoma, Sovie
tų Sąjungoje tautos, kurios 
jau buvo ant slenksčio vi
siško išnykimo, tapo atgai
vintos ir jų kalbos praplės
tos. Tai kodėl toje Sąjun
goje lietuvių kalba, kuri 
taip gražiai ir aukštai išsi
vysčius, turėtų išnykti? Ži
noma, kad neišnyks. Lietu
vos pramonei, kultūrai ir 
mokslui kylant, lietuvių kal
ba tiktai dar toliau vysty
sis, turtės, aukščiau kils.

Žinoma, jei kalbėti apie 
labai, labai tolimą ateitį, už 
daugelio šimtų metų, gal 
žmonija ir prieis prie vie
nos kalbos. Bet ta kalba ne
bus nei rusų, nei anglų, nei 
lietuvių, nei lenkų. Tai bus 
visų kalbų susijungimo re
zultatas. Bet tai visai kita 
tėrųa ir visai kitas reikalas. 
Delbk dabar niekam neap
simoka galvą kvaršinti.

Dar grįžkime prie jūsų 
iškeltos temos. Jeigu priim
ti tą supratimą, kad Lietu
vai esant didžiulėje Sovietų 
Sąjungoje laisva šalimi, su 
didžiausiomis progomis joje 
kultūrai ir mokslui, yra lie
tuvių kalbos išnykimo pavo
jūs, tai kokia turėtų būti 
išvada? Išvada galėtų būti 
tiktai tokia: Lietuvą reikia 
atskirti nuo viso svieto, ap
statyti ją chiniška1 siena, 
neįleisti jon mokslo, laikyti 
ją vargo ir skurdo šalimi. 
Aišku, kad tokiai Lietuvai 
nereikėtų jokių mokslo vy
rų, nes ką jie ten veiktų? 
Vadinasi, tegul Lietuva am
žinai pasilieka tamsos ir at
silikimo kampeliu!

Kas nori tokios Lietuvos? 
Žinoma, joks protingas lie
tuvis tokios ^Lietuvos neno
ri. Tokia Lietuva tai iš tik
rųjų taptų kieno nors pa
vergta ir sunaikinta.

Žmonija, juk, žygiuos pir
myn, progresuos, tobulės. 
Lietuva turės sykiu žygiuot 
progreso keliu. O ji galės 
žygiuoti tiktai galėdama 
laisvai prieiti prie visų 
gamtos ir mokslo šaltinių, 
ką jai ir suteiks didžioji So
vietų Sąjunga.

Mainjerys.

Šypsenos
Jaunavedžiai keliauja jū

romis.
— Ak, brangusis! — sa

ko ji. — Jei dabar laivas 
nuskęstų, mes abu numirtu
me.

— Ne, aš labai gerai mo
ku plaukioti.

— Ak, gaip gaila, — dū
sauja ji.

Toks ten jau ir gyvenimas
— “Žiūrėkite į dangaus 

paukščius: nė sėja, nė pjau
na, į aruodus nekrauna, o 
gyvena...” taip skaitė kuni
gas iš šventraščio.

— “Et, toks ten jau ir 
gyvenimas, mėšlą ant gat
vės turi lesti,” pamanė sau 
valstietis.

Tikrai Išmoks
Jis: “Ar jūs manote, jog 

kada nors išmoksite mane 
mylėti?”

Jinai: “Gal ir išmoksiu; 
išmokau gi aš špinakūs vai- 
gyt."

Susikalbėjo
Svečias (restorane): Aš 

negaliu valgyt tos sriubos...
Padavėjas: Aš tuojau pa

šauksiu vyresnįjį.
Svečias (restorane): Aš 

negaliu valgyt tos sriubos...
Vyresnysis: Tuojau pa

šauksiu virėją. (Ateina sto
ras virėjas,, su balta kepure 
ant galvos).
^Svečias: Aš negaliu val
gyti tos sriubos..

Virėjas: O kas tokio at
sitiko? Negerai išvirta? Be 
prieskonių?

— Neturiu šaukšto! — 
suriko svečias.

Jis žino
“Ką tu darytum, jeigu 

mano čeverykais avėtum?
“Pirmiausiai juos nusi- 

blizginčiau.”
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L

Ar žinot Verknės* upę?! 
Nežinot upės mano?!
O man kasdien ji rūpi, 
Kas vakaras—vaidenas.

Kitų gal nežavės ji 
Krantais savais nė sraujom, 
Bet .krūmų jos pavėsy 
Aš sėmiaus džiaugsmą saujom.

Bet jos sidabro vingiuos 
Mane liūliavo meile. 
Ir laiko to laimingo 
širdis ligšiol tebgailis.

Atsiminimai brangūs 
Pūkais nuo pievų kyla:— 
Rytai birželio žvangūs 
Ir vakarėliai tylūs ...

f

Ir dainos vyturiukų 
Nuo pat ankstaus rytelio, 
Ir marios balto rūko 
Lig pagirio kur kelias.

Ir atskamba iš tolo 
Rugpjūčių pradalgėliai, 
Ir nukirsto atolo 
Šiurena sausos gėlės.

Ir sidabru man švyti 
Beržų sakuotos žievės, 
Rugiagėlėm kaišyti 
Javų barai papieviais.

Kaip būtų širdžiai miela 
Pabraidžiot tom pakrantėm, 
Kur ji džiaugsmu taip šėlo, 
Ir taip kadai tai kentė...

Kur žiupos, Pakravai kur, 
Padriežiškių* * kur sodžius, 
Kur godos godas vaikos 
Ir klysta žodžiai žodžiuos ...

II.

Vai, Verkne Verknužėle, 
Upele mylimiausia, 
Kiek .kartų, naktį kėlęs, 
Tavęs Sietyno klausiau.

Ar mato regi tavo 
Sidabro gyvą srovę? 
Ar seno aukšto klevo 
Audra da neišrovė?

Atsimenu ligšioliai
Tą klevą plačiašakį...
Jis pasakas jaunuoliui 
Kas vakarėlis sekė.

Nors buvo jos be žodžių, 
Nors maž jas supratau da, 
Bet jaunos širdys—godžios, 
Slaptas jos ypač gaudo.

O kad neišmaniau jų, 
Jos da labiau žavėjo, 
Kas vakarą iš naujo 
Klausiaus jų vėl su vėju.

šakotas aukštas klevas, 
Trim vyram vos apimti— 
Vien didumu jau savo 
Many jis ugdė rimtį.

Jam ošiant vakarais man 
Garbingi klevo metai 
Širdy man kėlė geismą 
Patirt, ką senis matė.

f

Ka matė jis kadaise 
Gimtoj mūs Lietuvėlėj— 
Ar vis taip žemę knaisė 
Su saule žmones kėlę? j

Ar vis jie taip vargingai. 
Dėl plutgalio kovojo?
Ar amžinai būt dingus 
Palaima Lietuvoje?

Kaip tikos, kad pranyko 
Mūs laisvė ir galia mūs 
Kad mūs likimą nykų 
Men kenčiam tylūs, ramūs?

♦Dešinysis Nemuno įtakas.
♦•Žiupos, Pakravai ir PadriežiškSs 

— gyvenamosios vietos paverkniais 
Stakliškių apylinkėje. — Aut.

f.! ■< v 7 ’ *.

ė Poema
Pažint, patirt, suprasti 
Ar kylame, ar puolam?
J ateitį bekraštę
Tautos mūs kelią tolų? u

Atskleist, ištirt senovės 
Užantspauduotas knygas, 
Ir jos prikelti šlovę, 
Kad sentėviam prilygus.

Atlygint seną skolą,
Kur liko nuo dienų tų, 
Kai, mus teutonui puolant, 
Vien kraujo dvoksną jutom.

Panaikint liaudies vargą, 
Kurį ligšiol ji mynė, 
Kad ne tik šimtamargiam 
Būt motina—tėvynė.

iii.

Verknele, Verknužėle, 
Mieloji mano upė, 
Kadai, meni, kaip žėlė 
Lanka, tave kur supę.

Tik margavo iš tolo 
žiedų žieduos plaštakės, 
Pirmažole, atolu
Visų tik džiaugės akys.

Gi pradalgius bevarant, 
Smagaus kiek būta juoko! 
O pusryčiam .kaip gera 
Kąst sūrgalį kietoką!

Ar ji taip pat vis želia? 
Kas šiemet ten šienauja? 
Kiek kart tavęs, upele, 
Aš klausiau vis iš naujo!

Ir nū, kai tėviškėlei 
Vėl laisvės aušta rytas, 
Neiškenčiu ir vėlei 
Paklausti šio ir kito.

Ar tebėra tas gojus, 
Lazdynų gretos tankios, 
Kur mes, vaikai, bėgiojom 
Sau riešutų parankiot?

Ar tebėra šilai tie, 
Viršūnėm susiskliaustę, 
Kur medavau taip eiti 
Su moterim grybauti?

Upele žaliakrante, 
Nors Nemunan skubi tu, 
Da pasakyk—pakrantėj 
Ar daug kas toj pakito?

Ar suka vis iš plento 
Tas dešinėn takelis, 
Kuris į tavo krantą 
Per veją vedė žalią?

Takelis—jos ir mano 
Vejoj rytais išmintas, 
Kai mum abiem vaidenos, 
Kad laimė mumiem švinta?

Kur jos šienelis grėbta, 
Ar tebžaliuoja pieva? 
Ar da tebėr tas lieptas, 
Kur jai tariau sudievu?

Kur paskutinį Įtartą 
Sudie aš pasakiau jai, 
Kad niekad nebetartų 
širdis “myliu” iš naujo ...

Ar tebėra akmuo tasj 
Kur ji žlugtelį skalbė, . 
Kur jos tiek išrymota 
Godelių mažakalbių?

Saulėlydžiuos ar žiba 
Ugnim langai namų tų, 
Kur buvo laimės ribą 
Širdis kadai pajutus?

Širdis, kuri ligtoliai 
Jieškojo džiaugsmo veltui, 
Kad ne tik sau—ir broliam 
Saulėžaibių išskeltų.

Ar tebėra namai tie,
Ar tie tebėr varteliai, 
Kur taip smagu užeiti 
Man būdavo iš kelio?

Nors ten neblaukia niekas 
Nors džiaugsmas praeity tik, 
Man, lyg gyvi, teblieka 
Vaizdai, tada matyti.

Stogai apsamanavę, 
Pajuodę sienų rąstai,— 
Kaip kitkart, dvasią žavi— 
Tik nū, ką nū ten rastai?!

Sodelis gale gryčios, 
Kur antaninės noksta— 
Kaip asai jas raškyčia! 
Brangus man, sode, koks tu!

Tie varstyti varteliai, 
Tie vaikščioti takučiai.
Vis nerimą da kelia ... 
Širduže, liūlia—čiūčia!

Klėtelė ta senoji, 
Berželiais iškaišyta, 
Kur laimė man dienojo 
Nuo vakaro lig ryto.

Svirnelis, nors ir ankštas, 
O mielas ir ramus taip! 
Kad taip rytelį ankstų, 
Da karta ten nubustai!

Graži naktis rugpjūtį!
Smagu taip patalėliuos!
Ir toks šalia šiltutis 
Ir mielas atdūsėlis!

Naktužė jau pailgo, 
Bus laiko pasilsėti.
Akys’ laukimas žvilga.
Paūžaus džiaugsmas klėty!

Vai, tie rytai vasariai!
Rudens tie vakarėliai!
Tos jauno džiaugsmo marios 
Margojoj kletužėlėj!

Kur tu, kur tu, sesele? 
Ką bedarai dabar tu ? 
Širdis nurimt negali, 
Nerimasčių apkarto.

Kur tu, kur tu, sesyte, 
žodelių kalbėjėlė?
Kaip gera paklausyt jų, 
Kaip gera būtų vėlei!

žodelių žodelyčių,
žodelelytelaičių,
Kurių nepamainyčia
Ant karalaičių kraičio!

Pranešk da man, Verknuže, 
Miela upele mano, 
Ką priešai mūs įtūžę, 
Ką jie ten prasimano?

Kaip jie šeimininkauja, 
Kaip rodo savo galią?
Ir kaip jų “tvarką naują” 
Sutinka mūs šalelė?

Sakyk da, upe mano, 
Ar sraunios sraujos tavo 
Taip pat smagiai čiurlena, 
Kaip vieną rytą žavų?

Ne! Ne linksmai tu rytą 
Nū sveikini saulutę, 
žala, mum padaryta, 
Tau skauda ir, tur būti.

O, taip tikrai skauda tau 
Del to, ką ten regi tu, 
Ko niekad tau nebūta, 
Ko niekad nematyta.

Ne man tik širdį gelią 
Dėl tos juodos vergovės, 
Kurią mūs laisvai šaliai 
Nū vokietis užkrovė.

Ir tavo šaltos bangos 
Nerymastyje čeža 
Beklausant tau, kaip žvanga 
Ant brolių mūs—retežiai.

Begirdint gailią raudą 
Išniekintų mūs sesių, 
Tau ir griaudu ir skauda, 
Kaip visa tai iškęs jos.

Bet tu regi, mieloji, 
Ne tik vergovės pančius, 
Bet tu ne tik sielojies, 
Kad žmones vargsta kenčia.

Matai da tu ir .kita: 
Bekylantį jų ryžtą, 
Ne raudas tik girdi tu 
Ir panieką fašistam!

Pakrantėmis matai tu 
Sargybas partizanų, 
Girdi jų žingsnį greitą 
Pro piliakalnį seną.

O kai duslius jų šūvius 
Tu išgirsti paplentėj, 
Prisimeni lietuvių 
Senovės laisva gentį.

Prisimeni Kęstutį 
Ir jo drąsuolių šlovę,
Laisvi kur pratę būti— 
Per visą amžių kovės.

Kur neišleido kardo 
Iš rankų nė per miegą, 
Kovos trimitų skardą 
Kaip seną midų mėgo.

Ir Margį da meni tu, 
Punioj, senuos Pilėnuos, 
Kurs didvyriu ten krito, 
Kai jo nulūžo plienas.

Tai prisiminus, tujai 
jjTruputį aprimsti lyg,
Nors priešai da tebzuja, 
O mūs daina da tyli.

Bet nors daina aptilus, 
Neb’tyli širdys jaunos. 
Tamsus tai žino šilas 
Ir plentas, tas nuo Kauno.

Visi .keliai ten žino, 
Ir gelžkeliai ir upės:
Kuo kuo, o kulkom švino 
Kas nori — apsirūpins.

Kas nori — ir granatų 
Ten gaus ir dinamito.
Užėjo miną rątyi— 
žemyn vagonai ritas.

Ir laužu virsta tankai, 
Ir kiaurimėmis—tiltai.
Mūs partizanų rankos 
Ne tokios, kad užviltų!

Ir savo žiaurų juoką, 
Ir ašarą mum šventą 
Galvom savom apmoka 
Kasnakt ten okupantai.

Ir tavo sraunios bangos, 
Nors netokia rūsti tu, 
Nuplukdė Nemunan gal 
Ne vieną jau banditą.

Senovę prisiminus
Ir dabartį pamačius, 
Rami plauk pro alksnynus, 
Per Lietuvėlę plačią.

Ji nūn ne tik senovės
Jau didvyriais garsėja, 
Ne tik Kęstučio kovės 
Kadai pulkai narsieji.

Ne jie vieni kryžiuotį 
Iš savo žemės varė.
Jį lygiai geba tvoti
Ir mūs Juozai ir Marės.

O už miškų ir upių
Mes, laikini benamiai,
Kad lupėm jį, tai lupėln, 
Toliojoj rusų žemėj.

Mes—daugiakalbė liaudis, 
Draugai vienos draugystės, 
Kovose susibaudę 
Mušt mirtinai fašistą.

Ir kur Ramusis Donas, 
Kur Dniepro plačios sraujos,— 
Vėl—vėliavos raudonos, 
Vėl—mes šeimininkaujam!

Kasdien artėt artėja, 
Stiprėt stiprėja nuolat 
Mūs pergalė. Lauktieji 
Laikai išaušo: Puolam!

Visu frontu jį puolam, 
Ir pliekiame, ir vėjam! 
Į mūs krūtinių uolą 
Jau baigia dužt jo svajos.

Jo svajos: Vokietijai 
Pavergti mus, Europą! 
Save apverkt—karti jai 
Dalia nūnai atkopa!

Ir dienos jau arti tos,
Kai mūs graži tėvynė, 
Vergovės pančiam kritus, 
Mus sveikins, kur ją gynėm.

Tad, nors ruduo atėjo, 
Laukai sužliugo pelkėm, 
šio rudenėlio vėjai 
Pavasarėliu dvelkia.

Nors ir keliai pabjuro, 
Ir medžiai jau belapiai,
Nors lapkritis prie durų— 
Gegužiu tartum kvepia.

Tegu lanka pa juodus, 
Kur ritini vilnis tu,— 
Mūs dainos, mūsų godos 
Tau vyturiais pragys tuoj.

Te debesys, uždengę
Tau saulę, žvelgt jon gina,— 
Rytuos, žiūrėk, padangė 
Jau rausta mum jurginais.

Treti jau metai—gėlės 
Ir tos lavonais dvokė 
Šisai gi rudenėlis 
Visai, visai kitokis!

Nors vakarai ankstybi 
Ir tamsūs, ir šaltoki, 
Stogų kreigai išklebę 
Neb vargą betgi suokia.

Ir jie ir, šalia kelio, 
Seni gumbuoti gluosniai 
šaukte lyg šaukia šaliai: 
—Kitoks ruduo mum šiuosmet!

Ir nors svirnuos bei kluonuos
Šį rudenį da tuščia, 
Jawkitimet ir duonos
Ir kito gero bus čia!

Lai nūn tuščiam daržely 
Tik bulvenojai pūna— 
Naujam pražys biržely 
Radastos ir bijūnai.

Tad, nors nuogais vingioji 
Laukais, Verknei, tu nūdien, 
Nebeliūdėk, brangioji, 
Kaip ši daina neliūdi!

VI.
Būk, rudenėli, sveikas! 
Tu vis gražus šaly mūs. 
Voratinkliai tik draikos 
Lengvučiai virš arimų.

Rūke melsvajam girios 
Tik aukso lapais tviska, 
Padange saulė yrias 
Ramiai nusėst už miško.

Tylų, ramu, smagu taip!
Lietuviškas ruduo tai!
Menu, taip kitkart būta, 
Kai paverkniais svajota.

Bet darganoti vėjai
Mum sudrumstė dienas tas.
Vargomečiai užėjo
Viskam kitokis mastas.

Pakito Lietuvėlėj, 
Kiauri pakito metai— 
Laukais, javai kur žėlė, 
Juodieji tankai trata.

Kas gryčią siaubas lanko 
Ir spiegia miestų mūruos. 
Ir vasaros nublanko, 
Ir rudenys nušiuro.

Visa gamta — sakytai— 
Mūs tėviškėj mielojoj 
Nelaukia nieko kito 
Ir tuo vienu sielojas:

Kad vokiškasis maras, 
Kaip amaras, pranyktų, 
Kad naujo ryto žaros 
Išvytų tamsą piktą.

Ir nujaučia, atrodo, 
Kad laikas nebtoli tas, 
Kada nuo siaubo juodo 
Šalis bus išvalyta.- \

Ir nuojauta dienos tos 
Šilų viršūnėm šnera,

Ordinuotas lietuvių poetas LIODAS GIRA, skaito savo kūrinį.

Sakytai, šalį guostų: 
—Greit vėl ramu bus, gera!

Ir Lietuvos padange, 
Pavėjais ir prieš vėją, 
Panemunėm lig Daugės 
Tas šneresys jų skrieja: 

—Ateina iš Rytų jau, 
Vaduotojai ateina!
Jie pavergėją guja, 
Atgal, į jojo Reiną!

—Ir šventas kerštas bręsta, 
Tautų artėja teismas!
Kas gyvas, kilkit! Kraštui 
Laisvužė vėl ateis mūs!

VII.

Sveika, sveika sulaukus, 
Šio rudenio Verknuže!
Klausyk aidų iš lauko, 
Klausyk, ką miškas ūžia.

Nors plauki vakaruosna,— 
Rytuosna vis žiūrėki.
Kitoks ruduo mum šiuosmet: 
Mes žengiam vis į priekį!

Vis žvelk rytų padangėn— 
Ir vakarais ji švinta! 
Vaduotojai tai žengia 
Į žemę nukankintą.

*

Tad lauk jų, kaip visi mes, 
Rytuosna pasitraukę, 
Naujai dvasia atgimę, 
Išvyst tėvynę laukiam.

Tad lauk jų! Lauki mūsų, 
Kaip tie draugai ir broliai, 
Kurie da neužduso 
Vergovėje ligšioliai.

Nors negavau mažiausios 
Da iš tavęs žinutės, 
Bet, ir tavęs neklausęs, 
žinau taip turi būti!

Kaip ir laukai tie mūsų 
Tebėr, kokie ir buvę, 
Ir žmonės, nors po prūsais, 
Bet vis tebėr—lietuviai!

Bet vokiškajai jėgai 
Nenulenkė jie sprando, 
Ir dvasioj nepaliego, 
Ir grandinius mest bando.

Fašistiškojo smurto 
Neapkenčia mūs liaudis, 
Ir vis stipriau juo purtos, 
Ir sėklas jo išgliaudys.

žinau tai, ir daugiau da,— 
Kas bus gal jau netrukus 
Daina pakeis vėl raudą, 
Pranyks rudasis ūkas!

Išbėgs, kaip svirno žvynės, 
Kraujobridžiai fašistai, 
Ir vėl pražys tėvynė, 
Kaip obels kad pražysta.

Ne! Da puikiau žydės ji 
Didžioj darnioj komunoj, 
Prie plytos plytą dėsim 
Ir taps mūs žodis—kūnu.

Mūs pievose ir vėlei 
žvangės nuo,ryto dalgės, 
Visi, kas dirbt bus kėlę— 
Linksmi dirbs, dirbs pavalgę.

Vėsioj upelio sraujoj 
Sau prakaitą nuplovę. 

žinos, kad dirbo sau jie 
Ir tėviškės gerovei.

Varpais skambės smagi mūs 
Daina vėl rugiapjūtėj.
Dainuos šalis atgimus, 
Kaip gera laisvai būti!

Ir toks platus atrodys 
Visiem dangus gimtinės! 
Ir toks svarus bus žodis, 
Mūs žodis pirmutinis!

Mūs žodis, tartas draugui, 
Ir žodis, tartas priešui, ' 
Kada, laimėję, saugūs, 
Namolei taiką nešim!

Tokis gaivus bus oras, 
Tokia šviesi saulutė!
Ir toks širdy .kils noras 
Visur pirmiesiem būti!

Ir tokios naktys žvainos,
Ir žvaigždės tokios ryškios!
Ir taip skambės mūs dainos, 
Svečiuose ir namiškiuos!

Taip ant širdies bus gera,
Kad jungo siaubas dingo,
Kad nebėra jau karo,
Kad taip aplink džiaugsminga!

Ir tau džiugu, mieloji, 
Bus tų dainų klausytis, 
Matyt, kaip pėdas kloja 
Bernai, džiaugsmu nušvitę.

O kiek erdvės bus dainai,
O kiek brandos bus javui, 
Kai traktoriai, kombainai, 
Burzgėt krantuos ims tavo!

Vai, tai smagu, smagu bus, 
Verknuže, upe mano!
Visi bus sotūs, džiugūs, 
Kas gyvas—jaunas, senas.

Ir gims vis naujos mintys, 
Sumanymai nauji vis. 
Juk taip kilnu vadintis— 
Gyvenimo dalyviais!

Ir nuovargio nejusim 
Planuot lig gaidžiagysčių, 
Kiton kreipt upę pusėn, 
Ar skrosti žemės ysčių.

/
Ir tau, miela upele,
Gal teks pajust naujovių, 
Gal net pakeisti kelią, 
Ar gi lint savo griovį.

Bet ir naujuos krantuos tau 
Bus ar smagu, smagiau da 
Tekėt, naujųjų uostų 
Pajusti kraštui naudą.

Pajusti savo jėgą 
Galingose turbinos’ ;
Matyt, kaip skurdas bėga, 
Ir kuo šalis dabinas.
(Tąsa Sekančiam Meno Skyr.)

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS^.

Atlikimui lengvo pakavimo maisto fabrike.
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI

Kreipkitės 8—5 Kasdien. 8—2 šeštadieniais.
BLOCK & GUGGENHEIMER

Review Ave. (tarp Borden & Greenpoint 
Avenues) L. I. City.

Queens I.R.T. iki Hunters Point StotiM, ano 
ėia važiuokite Calvary Cemetery Autobusu iki

Review Ave.
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(Tąsa)

1918 metų pradžioje Petliūra iš karto 
pakeitė prancūziškąją orientaciją į vo
kiškąją ir su vokiečių okupacinės ka
riuomenės gurguole grįžo į Kijevą. Čia 
jis neblogai įsikūrė prie hetmano Skoro- 
padskio, tačiau greitai su juo susiriejo ir 
kurį laiką buvo suimtas. Vėliau jis tai 
apsukriai išnaudojo, dėdamasis “kovoto
ju” prieš vokiečius ir hetmaną, kuriems 
dar vakar laižė kojas. Direktorijoje jis 
didžiausias dešinysis, ir iš tiesų vado
vauja ne Viničenka, o jis. Tačiau, apla
mai, Viničenkos pasitraukimas jau iš
spręstas, ir tada Petliūra neabejotinai 
užims jo vietą/Savo karjeros sumetimais 
dabar tas avantiūristas ir demagogas 
sukilėlių judėjimą išnaudos prieš vokie
čius ir dvarininkus. Jis nieko nevengia, 
švaistydamasis šūkiais “Už nepriklauso
mą Ukrainą”, “Šalin lenkų ponus,” o iš 
kitos pusės — “Šalin maskolius” ir pan. 
Mūsų agentūra prie Denikino štabo pra
neša, jog Petliūra pasisiūlė Denikinui 
padėti. Tačiau kalba, kad Denikinas ne
panorėjo turėti su juo reikalų. Mes ma
nome, jog Petliūrą už tam tikrą mora
linę ir materialinę kainą galima nupirk
ti, ir jis tarnaus Lenkijos karalystei, jei
gu, žinoma, jį gerai prižiūrėsi, turint 
galvoje, kad tas žmogus kiekvieną mi
nutę gali parduoti bet kurį šeimininką, 
kai jam pasirodys naudinga. Prašome 
tai Varšuvoje pasižymėti. Kartojame: 
Petliūra gali tarnauti Lenkijai, jei tik jį 
tinkamai sutvarkysite. Nors jo kariuo
menė sudaryta išimtinai iš valstiečių, 
nuteiktų prieš mus, tačiau “vyriausiasis 
atamanas”'jau ne kartą įrodė sugebėji
mą savo politiką apversti aukštyn ko
jomis. Viena, su kuo Petliūra iš tikrų
jų kovos, tai su bolševikais, kurių jis 
nekenčia ir kuriuos naikina su pagirti
nu uolumu. Mes manome, kad dabar pats 
patogiausias laikas nors ir Volinijos ir 
Podolijos gubernijoms užimti. Reikia 
naudotis, kada Rusija įtempusi visas jė
gas kituose frontuose. Primename, jog 
tai bus sunkiau padaryti, kai raudonieji 
partizanų pulkai susijungs į vieną armi
ją. Tatai reikia atlikti nepastebimai, 
stumiant Petliūros dalinius į pietus, ir, 
kol petliūrininkai užsiėmę plėšikavimu ir 
žydų pogromais, šiaurinę Volinijos dalį 
galima išvalyti nuo jo gaujų ir įvesti 
Rzeczpospolitos valdžią.”

Edvardas padėjo laišką ant stalo.
— Ką gi, mums taip visai patogu, — 

tarė jis, pagalvojęs.
— Vadinasi, jūs taip pat pritariate? 

— pagyvėjo Potockis.
— Taip!

— Dabar jūs suprantate, kokia turi 
*būti mūsų politika: kol mūsų jėgų maža, 
reikia veikti tyliai, iš. Rusijos ir Ukrai
nos atimant apskritį po apskrities. Balt- 
gudijoje beveik visai nėra jų kariuome
nės. Rusijai karo kol kas mes neskelbsi
me, bet, naudodamiesi kiekviena patogia 
proga, stumsime raudonuosius dalinius 
iš Baltgudijos ir Lietuvos. Šiam tikslui 
naujasis užsienių reikalų ministeris, po
nas Vasilevskis, spaudoje jau sukėlė 
kampaniją prieš tarybinę valdžią. Pato
gu, kai dar pasitaiko kabliukas.

— Koks? — paklausė Edvardas.
—* Maskvoje jie atėmė diplomatines 

privilegijas iš pono Žarnovskio, kurį Re
gentų Tarybos* pasiuntinys Lednickis 
paliko savo vietoje. Vasilevskis jau pa
kėlė triukšmą, kaltindamas bolševikus, 
kad jie sulaužę tarptautinę teisę, ir jau 
nusiuntė du ultimatumus, reikalauda
mas tuoj grąžinti teises Žarnovskiui ir 
atiduoti pasiuntinybės archyvus.

Edvardas nustebęs pasižiūrėjo į jį.
— Atleiskite, aš jūsų nesupratau. Juk 

iš tikrųjų Žarnovskis buvo ne Lenkijos, 
bet okupantų atstovas? Juk mūsų vy
riausybė Regentų Tarybą paskelbė ne
teisėta.

Potockis nusijuokė.
— Mums tai suprantama. Tai tiesa. 

Kas Lenkijoje nežino, jog Regentų Ta
rybą sudarė vokiečių bernai, pardavę 
Lenkiją “mažmenomis ir išvežtinai.” 
Tiesa ir tai, kad jie paskelbti neteisėtais, 
tačiau diplomatams tas faktas, kad 
Maskvoje, išeidami iš to nutarimo, Žar
novskiui atėmė įgaliojimus, pakankamas 
surikti apie tarptautinės teisės laužymą, 
nors sveikam protui tai ir aišku. Tačiau 
svarbu tai, kad būtų surastas kabliukas. 
Mūsų laikraščiai jau šaukia, jog bolše
vikai įžeidinėja Lenkijos garbę, suima 
pasiuntinius ir panašiai... Tatai įkai
tins visuomenės nuomonę, leis šiaip,taip 
pateisinti mūsų puolimą Baltgudijos 
fronte. ..

Edvardas pajudėjo, stengdamasis pa
togiau atsisėsti.

— Žinoma, taip elgtis su kita valsty
be būtų negražu. Tačiau kovai su bolše
vikais visos priemonės geros! — Jis pa
sižiūrėjo į laikrodį. — Tarp kitko, šian
dien aš įsakiau sušaudyti dvidešimt rau
donųjų, sėdinčių kalėjime. Leiskite, aš 
paskambinsiu į štabą?

(Bus daugiau)

* Regentų Taryba — laikinė “nepri
klausomos” Lenkijos vyriausybė, 1917 
m. sudaryta iš stambių dvarininkų ir 
pramonininkų pagal vokiečių ir austrų 
nurodymus.

Pittsburgh, Pa.
Balandžio 19 Dieną McKees 
Rocke Atsitiko Baisi Tragedija

Seserys Marcelė Birgiolienė 
(Billienė) ir Monika Amsienė 
laukė gatvekarįo ant kampo 
West Carson St. Tuo tarpu at
bėgo trokas ir užlėkė ant jų. 
Abi buvo nugabentos ligoni
nėn. Marcelė tuojau pasimirė, 
o Monika tebėra gyva, tebe
guli ligoninėje, gal išgys.

Marcelė Billienė buvo našlė 
ir turtinga moteriškė. Prieš du 
metu jos vyras mirdamas pa-

liko dvi farmas, gazolino stotį, 
ir daug namų. Ji paliko nuliū
dime sūnų Aleką, tris dukte
ris — Stepanę, Marcelę ir Vik
toriją ir keletą anūkų. Iš Lie
tuvos paėjo iš Skirsnemunių 
parapijos, Palisio vienkiemio. 
Po tėvais vadinosi M. Skricky- 
tė.

Apart Monikos, Marcelė tu
ri dar dvi seseris — Lukšienę 
ir Vikšrienę. Abi gyvena Mc
Kees Rocks.

Velionė tapo palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis.

D. P. Lekavičius.

Portage, Pa

Philadelphia, Pa.
Nepaskelbti vardai aukoju

sių lietuviams šelpti, prakal
bose, bal. 16 d.

Po $5: L. Ničiene ir J. Kas- 
pariunas.

Po $2: J. Rainys, U. Stepo
naitienė, Gižauskas ■ (Chester, 
Pa.), B. Miliauskas, W. Scotch, 
O. Kušleikiene ir H. Mattis.

Po $1: M. Vogonienė, M. 
Bizuliene, C. Wase, M. Abrai- 
ticnė, J. Urbonas, J. Misikonis, 
J. Bulauka, J. Karosas, A. 
Zigmantavičienė, J. Lukoševi
čius, II. Kušleikiene, A. Paulu- 
kaitis, A. Purvinis, P. Pilėnas, 
E. Mulokiutė, J. Šimkienė, U. 
Žilinskienė, P. Bačauskas, T. 
Bačauskienė, A. Meškauskie
nė, J. Meškauskas, M. Manke- 
levičius, O. Navickienė (Ches
ter, Pa.), L. Balukevičius, H. 
Tureikiene, J. Gružauskas ir 
B. Lamsargienė.

Šį aukotojų surašą tik va
kar man pridavė, todėl atsi
prašau, kad sykiu su kores
pondencija nepaskelbėme.

Bal. 25 d. būrys draugų ir 
draugių susirinkome Liet. Re- 
publikonų Susiv. patalpoj, per
žiūrėti drapanų ir sukrauti į 
baksus bei maišus. Prikrovė
me net 14 baksų-maišų. Labai 
daug šį kartą radome gerų 
drapanų ; 38 poras gerų čeve- 
rykų ■ nemažai cukraus, muilo 
ir kenų. Drg. L. Ničiene jau 
antrą pundelį pridavė ir Mr. 
ir Mrs. Mattis pundelį.

Drapanų aukojo: Pildis, M. 
Kairis, M. Vaidžiulienė, M. 
Klimas ir Valukevičienė.

Viską ekspresu pasiuntėme 
centran, Brooklynan.

Kita antradienio v ak a ra at
lankysime kitas stotis, Frank- 
fordo Kliubą ir pietinės mies
to dalies kliubą.

S. V. R.

PIRKITE KARO BONUS

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

K senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
r i k o n i š k a i s. R e i - 

Ol&;U^^^jfe^Mkalui esant ir
Padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

MEDUS NEBŪKITE NERVUOTI

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKeS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant moderniško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I., N. Y. Mano 
specijalįzacija yra, kad išvystyti di
delį bięių ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių bitelės su
renka skanų ir sveiką medų. r 
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, % galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.

Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co. 

45-42 — 41st Str., 
Long Island City, N. Y.
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| Dr. John Repshis
’ (REPŠYS) I

LIETUVIS GYDYTOJAS
lį 278 Harvard Street
j kampas Inman St., arti Central Skv. I 
| CAMBRIDGE, MASS. * 
į Tel. TRObridge 6330 ,
I OFISO VALANDOS: į

10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare r,
| Nerišliomis ir šventadieniais '

! LIETUVIŠKASTRAKTYRIUS
| (VALGYKLA IR ALINE) į 

J Didelis pasirinkimas visokių Į' 
I Vynų ir Degtinės j
j Kasdien Turime I

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
a Savininkas ,
| 411 Grand St. Brooklyn į

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

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

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

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gosų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AID ISOL 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.

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.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

F. W. SKALIUS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499 t.

LWUVIiM

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant alus, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

Tei-

var-

Wit-
Karl

Savukas,

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS f

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

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING k

\c~Lx 532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė

ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, į krautuves 

• ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Gražiai Pasidarbuota Del 
Lietuvos Žmonių

Geros ir nuoširdžios draugės 
Helen Savukas ir Veronika 
Tolius parinko aukų suteiki
mui pagelbos Lietuvos žmo
nėms. Atsiliepimas vietos žmo
nių buvo labai nuoširdus. Su
rinkta net $69.50. Pinigai pa
siųsta Lietuvai Pagelbos 
kimo Komitetui.

Čionai telpa aukotojų 
d ai:

Po $5 aukojo: Dave 
tan, Sigmund Schoenfeld, 
Gerber, Tophelia
Anna Savukas ir Helen Sa
vukas.

Joseph Joseph $3.
Po $2: Raymond Savukas, 

Felix Rozaukas, Joseph Am- 
brozaitis, Wesley Norkus ir 
Lewis Denne.

Po $1: Anna Good, Anna 
Kanis, Veronika Tolius, John 
Kuzeneski, And. Kalisaki, Kay 
Kalisaski, Anna Norkus, Ja
cob Yanuskevich, Anna Danie
las, Adolph Matunis, Antho
ny Saukaitis, Anna Yurkonis, 
Joseph Lukosavich, Andrew 
Fedore, Mary Cullen, Ida Pia- 
tik, Mrs. Descavich, Elsie Ti- 
mura, Louis Nolan, Mary Kar- 
duck, Mary Kalasaski, Ida 
Daroba, Rose Lewis, Joseph 
Kuzick, No Name ir John 
Bubnes.

Victoria‘McCabe 50c.
Visiems aukotojams ačiū.

Rep.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

HMM

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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:

Lietuvių Kuro Kompanija

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. JO

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE *

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. *
Telefonas EV. 4-8698 ĮT

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲTO

DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

.»-«&
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Areštuotas Ward Kom 
panijos Vedėjas

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

T

Chicago Tapo areš
tuotas ir yra po $250 užsta
to laikomas Montgomery 
Ward kompanijos vedėjas 
Paul D. Sowell, kad jis nu
plėšė nuo sienos valdišką 
plakatą, kuriame sakoma, 
jog ta kompanija yra paim
ta valdžios žinybon, ir visi 
darbininkai raginami dirb
ti.

Anglai Užvaldą Svarbų 
Kelią Burmoj

London. — Anglų kariuo
menė užėmė kalnų pozici
jas, iš kurių gali kontro- 
liuot svarbų karinį kelią 
tarp Buthidaung ir Maung- 
daw, pietiniai - vakarinėje 
Burmoje. Anglai atgriebė 
punktą, kurį japonai buvo 
pirmiau užėmę arti Bathi- 
daungo.

Pataria Viešai Plakti Užkie
tėjusius Gengsterius.

Chicago. — Veikiantysis 
Illinojaus gubernatorius H. 
B. Cross sakė, jog reikėtų 
viešai plakt pririštus prie 
stulpo gengsterius ir kitus 
nesitaisančius kriminalistus. 
Girdi, “viešo plakimo gėdos 
tie pasipūtėliai žulikai ir 
padaužos daug labiau bijo
tų, negu kalėjimo.”

Anzio fronte Italijoj per 
paskutines 24 valandas te
buvo tik mažų susidūrimų 
tarp talkininkų ir vokiečių.

PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR

VISŲ KOLONIJŲ ATIDAI.
Siuomi pranešame, kad PRANE

ŠIMAI Iš KITUR bus garsinami du 
sykius vieton tris sykius, kaip kad 
pirmiau. Priežastis — stoka vietos 
laikraštyje. Todėl prašome organi
zacijų valdybos narių tai jsitėmytl. 
— Laisvės Administracija. (107-110)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. moterų susirinki

mas įvyks geg. 8 d., 7:30 v. v. Liet. 
Salėje. 29 Endicott St. Malonėkite 
visos dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų. — A. W. (107-108)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 9 d.. Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 7:30 v. v. Nariai prašo
mi dalyvauti šiame susirinkime, nes 
turime svarbių reikalų. Taipgi ga
vome balsavimo blankas iš Centro, 
rinksime Centro valdybą. Kurie ne- 
pasimokėjote duoklių, ateikite ir 
užsimokėkite, 
sekr.

duoklių,
— P. Baranauskienė, 

(107-108)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 7 d., 2 vai. dien<, pas B. Rad
zevičius, 9 Carbon Lane.

Visi draugai ir draugės privalo 
būt susirinkime. Atsiminkite, kad. 
jau penktas mėnuo užstojo, o dar 
mes nevisi esame užsimokėję meti
nes duokles. Taipgi užgirsime savų 
delegatų raportus iš 12-to Apskričio 
konferencijos ir iš Liet. Pagelbos 
Teikimo Komiteto, 
sekr.

J. Vilkelis, 
(106-107)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA KARINIU DARBININKU
VYRAI IR MOTERYS 

PILNAM IR DALIAI LAIKO
Lydytojų 

Mechanikų 
Metalo Darbininkų 

Pagelbininkų 
Paprastų Darbininkų, tt.

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės j Dirbtuvės Ofisą

L. O. KOVEN & BRO., INC.
First St. ir Paterson Plankroad

HOBOKEN, N. J (117)

Japonai Baigia Užimti Didį 
Chinų Gelžkelį

Chungking. — Japonai 
užėmė jau beveik ištisą di
dįjį geležinkelį, einantį tarp 
Peipingo ir Hankowo, Chi- 
nijoj, apart paskutinių 65 
mylių to geležinkelio. 
Briaudamiesi tolyn į vaka
rus, japonai gręsia turtin
goms Honan provincijos 
angliakasykloms, kaip kad 
pranešė chinų komanda.

Pietinėje Honan provin
cijos dalyje japonai, po kru
viniausių kautynių durtu
vais, užėmė Mingkiango 
miestą ir prasiveržė iki 
Kioshano, kurį dabar jie a- 
takuoja.

MOTERYS - VYRAI 
JAUNUOLIAI 

Pilnam Laikui ar Daliai Laiko 
Patyrimas Nereikalingas 

Vakacijos su Algom 
PASTOVUS DARBAS 

PO KARO 
Geros Algos 

KREIPKITĖS

Home Town 
Laundries, Inc. 
Front ir Water Sts., 

Teaneck, N. J.
(112)

nu-Amerikos lakūnai 
skandino Chinijos vandeny
se dar du japonų laivus.

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
Gesu ir Elektra suvirinimui, 

l’lakščių Metalo Darbas. 
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

AERO MUFFLERS CORP., 
ROCKLEIGH, N. J. CLOSTER 1G60

(112)

OPERATORIAI IR DARBININKAI 
BENDRAM DARBUI 
PRIE UNIFORMŲ 

VYRAI IR MOTERYS
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 

BEN GREENHOLTZ
476 KNICKERBOCKER AVE., BROOKLYN.

(110)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor DIENINIAI SANDĖLIUI VYRAI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1753 Fulton St.. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS LEVINE & SAMUEL LEVINE 
d-b-a Fulreid Bar & Grill

1753 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.. 
RL 1394 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ’at 137 Court 
Brooklyn, County of 
on the premises.
COURT-ATLANTIC 1 

137 Court St.,

Street, Borough of 
Kings to be consumed

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1341 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1518 Avenue M. Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off tho premises.

IRA H. MEYER 
1518 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 94 has been issued to the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 117 Columbia Heights, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on tho premises.

THE NORWEGIAN CLUB, INC. 
117 Columbia Heights, Brooklyn, N. Y.

4.

EKSTRA! Vitaminai dėl 
nusilpusio kūno, visiems, 
seniems ir sveikiems.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE
EKSTRA! 
suvargusio 
jauniems,
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

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

2. KAL-DAK nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.

3. Balanced Brand Vita - O - Iron 
tabletėlės, kartu Vitaminai ir

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.
Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 
pavasari arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iŠ geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.
Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.
BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjus} vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.
BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

Puikiausias štabas atsidaro 
vyrams prie krovinių

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT
OFISĄ

GOTU STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(111)

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55.

MAISTO PATIKRINTOJAS IR 
KASIERIUS $40.

ENDURO RESTAURANT
FLATBUSH, PRIE DeKALB AVE., 

BROOKLYN.

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

$55

(ui)

Nuolatinis Darbas
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA

(111)

EKSPERTAI PAKUOTOJAI
Į Pundus Rišti Audimus 
NUOLAtlNlS DARBAS.

■'VIRŠLAIKIAI
DAVID SICKERTON

48 LISPENARB S*T.,
N. Y. C. (111)

VALYTOJAI 
SANDELYJ VYRAI 

BERNIUKAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ

John Wanamaker
9th ST. IR BROADWAY

Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1.
Iš būtinų darbų reikia turėt USES 

Paliuosavimą. (108)

DžIANITORIAI 
PASIUNTINIAI 
QUEENS BANKUI

GERA ALGA 
Patyrimas Nereikalingas 

JAMAICA 6-3200, EXT. 55
(111)

REIKALINGI VYRAI
Visokiem darbam pieninėje dirbtu

vėje. Patyrimas pageidaujama, 
bet nėra reikalingas.

DAIRYMEN’S LEAGUE
19th St. ir Avenue B, Manhattan. 

GRamercy 5-5008.

VYRAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

HARDBOARD PRODUCTS 
REPUBLIC 9-2480

(108)

(107)

NAKTINIS APVALYTOJAS
.^Puikiausias štabas atsidaro 

naktimis, aptvarkymo darbas.

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

DARBAS PRASIDEDA 6 P.M.
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 

OFISĄ
60TII STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s

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 
NUOLĄTINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp.

Broadway & Fairview
*

♦Camden, N. J

(114)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitėi

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. (X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Rezidencijiniame Viešbutyje. Geros Algos 

Geros darbo sąlygos. Kreipkitės j Housekeeper. 
HOTEL DORSET, 30 W. 54TH ST.

(107)

MECHANIKAI, PAGEtBININKAI, 
ELEVATOR,

puikiausia proga; būtina pramonė.
THE MAINTENANCE CO.,
453 W. 42nd St., N.Y.G.

(107)

■ift

PAPRASTI DARBININKAI ir APTAISYMAM VYRAI
Nuolatinis darbas 

Karinis Darbftš 
Reikalingas Atliekamumo Pareiškimas 

RALPH B. CARTER CO. 
192 Atlantic St., Hackensack, N. J. (108)

dar-

VYRAI!
VYRAI! 
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbipinko 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. (108)
REIKIA VYRŲ. Būtina pramonė; švarus 

darbas, gera alga; viršlaikiai.
JEWEL SHEEN WATERPROOFING CORP., 

35-43 37th St., L. I. City. 
Telefonas RAVENSWOOD 8-0770.

 (108)

BERNIUKĄ!, lengvas sandėlio darbas. Pri- 
segioti tikietukus. Išdalyti darbą. Gera proga.

Pakilimai. Robin Redbreast Co.
19 W. 34th St.

________________________________________ (108)

VYRAS VIDAUS RUOŠAI 
$29.00, VIRŠLAIKIAI, 

APMOKAMOS VAKACIJOS.
Kreipkitės į Timekeeper /

PRINCE GEORGE HOTEL, 15 E. 27TH ST.
 \ (107)

BERNIUKAI
NORINTI DIRBTI

Priėmimo ir Išsiuntinėjimo Dcpartmcntc 
Patyrimas nereikalingas. Gera pradinė alga.

ELLAY STORES
229 — 4TH AVĖ. (11-TOS LUBOS)

(107)

VYRAI reikalingi darymui šniūrinių tinklų. 
Tinkanti vyrai gali uždirbti $25 j dieną, 

sigynimo darbas. Kreipkitės į 
M. & K. MARINE CORPORATION 

44 WHITEHALL ST. BO. 9-0944.
(107)

PAGELBI- 
valandų

JAUNI VYRAI—BERNIUKAI,
NI NICAI, medžio darbas. $22 

pradžiai. Viršlaikiai.
HEIFETZ, 11 W. 25th

40

St.

Ap-

(100)

VYRAI 
VAŽlNĖTOJAI 

VYRAI PRIE BUFETO 
AUTOMOTIVE MAŠINISTAI 

AR MECHANIKAI 
Laikas ir pusė už viršlaikius. 

MEYER MOTOR PARTS, 
146-06 HILLSIDE AVE. 

JAMAICA, L. I.
(107)

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė. 

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
, 73c Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL PL., BRONX
(108)

MECHANIKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
$1.02 Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

HIST ST. & CANAL PL., BRONX
(108)

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
' MAŠINERIJOS.

Būtina Pramonė.
PRIIMAMI NEPILIEČIAI.

Pilnai patyrę prie
LATHES

MILLING MAŠINŲ
ABLIUOTOJAS

PRIE STALO DARBAS
$1.16 I VALANDĄ

44) VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.

| HAISS MFG. CO.
141ST ST. & CANAL PL., BRONX

(108)

Amerikiečiai atxjme iš ja-

netoli Grand St Brooklyn 6, N465 Lorimer St

Talkininkų lakūnai 21-ną
dieną paeiliui datigmeniškai ponų daugiau pozicijų Hol- 
bombardaVo Vokietiją ir 
jos pajungtus kraštus

landią miestelio srityje, 
Naujoje Guiiiejoje.

Džianitorius, Aptarnautojai 
Medžiagų Kraustytojai 

100% Karinis Darbas—Geros 
Darbo Sąlygos.

Jūs galite reikalauti vieno iš tų 
darbų.

Ir jei jūs reikalausite—
Jūs turėsite pokarinę ateit} 
su
THE WATSON FLAGG 

MACHINE CO.
“Kur Jūs Susirasite Draugus“ 

Kreipkitės kasdien ar Antradienių vaka
rais 6 iki 8, 845 E. 25th St., Paterson.

Iš karinių darbų nesikreipkite.

(112)

VYRAI *
Ledų Dirbtuvei Darbininkai

Būtina Pramonėj 
PREMIUM ICE MFG. 
NEW HYDE PARK, L. I.

(109)

JAUNI VYRAI
Mokytis Amato.
GERA ALGA.

KESSLER LUGGAGE,
27 W. 20TH ST.

VYRAI IR BERNIUKAI
Viršaus 18

Lengvas fabriko darbas. 60c j valandą.
Nuolatinis darbas. Laikas ir puSe už 

viršlaikius.
CONSOLIDATED MOUNTING & 

FINISHING CO.
516 WEST 34TH ST., N.Y.C.

(109)

SIDABRO AR VARIO 
LYDYTOJAI 

DAILIAM DARBUI
Puikiausia proga kariniame fabriko 
vyrams nuo 26—38 metų amžiaus, 
kurie yra dirbę prie džiulerių ar 
dailiųjų metalų virinimo; nuolat, 
ne-sezoninis darbas karo ir taikos 
metu. Telefonuokite ar rašykite dėl 
pasimatymo; reikalingas atlickamu- 
mo ccrtifikatas iš U.S.E.S.
EASTWOOD-NEALLEY Corp.
28 JORALEMON ST., 
BELLEVILLE, N. J. 
BE. 2-4010.

VYRAI
Dirbti Pieno Fabrike 

GERA ALGA
Kreipkitės tarpe 9 A.M. iki 12 Pietų.

ELMHURST CREAM CO.
154-21 SOUTH ROAD, 

JAMAICA, L. I.
(108)

APVALYTOJAI
Pagelbėjimui išsiuntimų rūme

$27.50 Į SAVAITĘ
5 DIENŲ SAVAITĖ

Laikas ir pusė už viršlaikius
MADDOCK & MILLER

129 — 5TH AVE., N. Y. C.
(111)

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.

(107)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
NUOLATINIS LENGVAS DARBAS 
MODERNIAME MAISTO FABRIKE

NATURAL SUGARS, INC.
601 W. 26TH ST.
11-TOS LUBOS.

(107)

MOTERYS VALYTOJOS ofisų būdinke. Da
liai ar pilnam laikui. Geros darbo sąlygos.

49c I VALANDĄ. MR. WATERS,
74 TRINITY PLACE, WHITEHALL 3-6515.

(107

MERGINOS, lengvas sandėlio darbas. Prise- 
gioti tikietukus. Išdalyt darbą. Gera proga.

Pakilimai. Robin Redbreast Co.
19 W. 34th St.

(108)

NAKTINES OFISO VALYTOJOS 
KREIPKITĖS ROOM 428

393—7th AVĖ. (KAMPAS 32nd ST.) N.Y.C.
(108)

REIKIA MOTERŲ

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijojo.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, D0 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo Sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford "L” Busais B. ir J. 
ir K; 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 PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(117)

IS PO VANDENS DUMBLO KASIMO 
DARBININKAI

Piliečiai ar neplliečiai. Su ar be patyrimo, 
prie iš po vandens kasimo dumblo. Nuola
tinis darbas, unijinės algos. Reikia turėti 
atliekamumo paliudijimą, jei jūs dirbate bū
tinoj

NAMŲ UŽLAIKYMUI
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

GERA ALGA.
UNIFORMOS NEMOKAMAI 
DARBAS KAFETERIJOJE 

PRIE

U. S. NAVAL BASE 
Gale East 33rd Street 

BAYONNE, N. J.
SKAMBINKITE MR. BECKER 

BAyonne 3-0025

CANTEEN food service 
ATSINEŠKITE SU SAVIM ŠJ SKELBIMĄ, 

TAIPGI ATSINEŠKITE PILIETINIŲ
POPIERŲ CERTIFIKATĄ.

(107)

pramonėj, jei dar nėra praėję 60 
Kreipkitės j ofisą

HENRY DŪ BOlS’ SONS CO.
17 STATE ST., N. Y. CITY

dienų.

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
6 P.M. IKI 0 P.M.

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 .WEST 23RD ST., N. Y.

JOHN WANAMAKER
9th ST. IR BROADWAY

REIKALAUJA
VALYMUI MOTERŲ

5 Dienų, 40 Valandų Savaitė 
5:30 A.M.—1:30 P.M. 

Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1.
Iš būtinų darbų reikia turėt USBS 

Paliuosavimą.
' (108) 

KARIELIU VARSTYTOJOS 
IR MAZGYTOJOS

Patyrusios. 
GERA ALGA. 

Linksmos aplinkybės. 
ROYAL BEAD 

36 WEST 32ND ST. 
________________________________________(109) 

MERGINOS—MOTERYS 
LENGVAS, ŠVARUS FABRIKO DARBAS. 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS. 
NUOLAT. 

GERA ALGA 
COLUMBIA PROTEKTOSITE 

CO.
902 BROADWAY, N. Y, C.

KORSETŲ TAISYMUI 
DARBININKĖS

Patyrusios Prie Gerų Drabužių 

JAY THORPE 
25 W. 56th Street 

Kreipkitės į Personnel Ofisą, 
4-tos lubos, nuo 10 iki 1 vai. dieną. 

........................................... .........

MERGINOS
Mokytis dailaus Jewelry amato. 

Nepaprasta Proga. 
55c į valandą pradžiai.

5 DIENŲ SAVAITE. PAKILIMAI. 
CHRISTEL JEWELERS 

7 West 45th Street.
(108)

FABRIKO DARBAS 
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas. 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE 

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

, W|8

MERGINOS 
BŪTINAM 

KARINIAM DARBUI 
KREIPKITĖS 

WILLIAM W. FITZHUGH, 
49TH ST.. & 2ND AVE., 

BROOKLYN.
(107)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO 

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOJ 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

MERGINOS—MOTERYS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

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

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

(107)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMO 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMO

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

_________________________________________ (X>

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA
___________ JMm

RASTI NIN KĖ—PR AD
Centralinis Ofisas Krautuvių Organizacijos. 

Pageidaujama gražus rankraštis. 
40 VALANDŲ SAVAITE 
GERA PRADINĖ ALGA 

ELLAY STORES 
229 — 4TH AVĖ. (11-TOS LUBOS) 

(1P7)(X)(in)



Dovanos Vilniai
Pasveikinimo dienraščio Vil

nies suvažiavimo proga su do
vanomis dar prisidėjo 
menys:

Chas. Degutis 
Juozas šapolas 
Katrina Petrikienė 
K. Depsas 
J. ir N. Kauliniai
J. Siurba
K. Levanas 
J. ir M. Kalvaičiai 
P. Grabauskas 
P. Rainys 
Wm. Kūlikas 
V. ir B. Senkevičiai 
M. Dobi n is 
A. Gustaitis

Kai visi priduos, kiek kas 
surinko, paskelbsime pilną su
mą surinktų Vilniai dovanų.

P. Bubnys.

šie as-

Prašome Šeštadieni 
Vėl Ateiti Talkon

Visi esate prašomi užeiti į 
Lietuvos žmonėms Drabužių 
Čentrą, 417 Lorimer St., 
Brooklyne, padėti paruošti iš
siuntimui 4-tą siuntinį dovanų 
Lietuvos žmonėms. Darbo yra 
labai daug, visokio darbo, 
kriaučiško ir ne kriaučiško.

Lauksime. P.

Brooklyne pritrūko neregių 
darbininkų vietos karo dar
bams, kuriems neregių ištobu
linti pirštai esą jautresni už re
ginčiųjų akis.

MATYK begaliniai įdomią istoriją, kaip 
Hitleris ir jo “Gang” užėmė valdžią ir 
subudavojo Nacių mašiną užkariavimams 

ir naikinimui!

“THE HITLER GANG”
DABAR RODOMA

GLOBE THEATRE
BROADWAY IR 46TH ST.

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

JACOBOWSKI COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komediją
Paruošė ELIA KAZAN

LOUIS OSCAR
CALHERN * ANNABELLA ♦ KARLWHS

J. EDWARD BROMBERG
MADTIM DFOIZ theatre—45th st.MAK UN ULuIa West of 8th Ave.

Vkr. $3.30 iki $1.10.
POPIET KTVR. ir SEAT. $2.75 iki $1.10.

Redaktorius Žinojęs Apie Japonų 
Propagandų Jo Laikraštyje

New Yorko laikraščio Daily 
News vadovybė pilnai žinojus, 
jog vienas iš jų redaktorių, 
Heizer Wright, šinkavo tame 
laikraštyje japonų propagan
dą per- ilgą laiką beveik iki 
pat japonų atakos ant Perlų 
Uosto, kaip paaiškėjo dabar 
einančiame Wright’o teisme.

Tas faktas iki šiol buvo ban
doma užglostyti. Net federa- 
liame įkaltinime sakoma, kad 
Wright bandęs savo tarnybą 
japonijai slėpti “nuo News 
Syndicate Co., Inc., ir jo vir
šininkų ir darbininkų. . .”

Tačiau teisme pereitą ket
virtadienį buvo pašauktas liu
dininko kėdėn Daily News už- 
rubežinių žinių redaktorius 
Tenold Sunde, kuris buvo 
Wright’o viršininku nuo 1939 
metų iki įkaltinimo. Kvočia-

mas J. V. prokuroro John F. 
X. McGohey, Sunde liudijo, 
kad jis žinojęs, jog Mr. Yuki 
esąs tuo šaltiniu, iš kurio 
Wright sėmėsi medžiagą savo 
raštams Japonijos naudai, tel- 
pantiems Daily News špaltose, 
taipgi, kad jis dėl tų raštų 
“a t s i k 1 a u s davęs” Richard 
Clark’o, vyriausio to laikraščio 
redaktoriaus.

Minimasis Mr. Yuki buvo ne 
kas kitas, kaip Shiroji Yuki, 
buvęs Japonijos konsulas New 
Yorke.

Wright’o kaltintojai pereitą 
ketvirtadienį teisme parodė, 
kad nors Wright’o alga iš Dai
ly News firmos siekdavo tik 
$300 iki $400 per mėnesį, jis 
apie kita tiek pasidėdavo per 
mėnesį taupymui nežymiame 
Liberty, N. Y., banke.

T-as.

FILMOS - TEATRAI
“Adventures of Mark Twain” 

Hollywood Teatre
nauja Warner Bros, fil- 

Irving Rapper direkcijos, 
pasauliniai paskilbusį

ši 
m a, 
apie 
amerikietį jumoristą, autorių,
satiriką Twain pereitą trečia
dienį pradėta rodyti Holly
wood Teatre, New Yorke.

Pasidabojo Moterims

Kad Kartais Nepamirš- 
tume ir Nesigailėtume!

Karo pastangų ir karo lai
mėjimui darbų sūkuryje, kar
tais pasitaiko pamiršti malo
nesnės valandėlės prošvaistė. 
Tąja prošvaiste bus Aido Cho
ro pavasarinis koncertas, kur 
galima tikėtis išgirsti linksmų 
ir liūdnų, kovingų ir melodin
gų dainų iš Aido Choro, jo so
listų, grupių, duetų.

Chorui mumyse dainingumo 
jausmus įsiūbavus, be abejo, ir 
mes patys trauksime savo my
lines 
kurių

Tai 
20 d.,

Kliubo salėje, 280 Union Ave., 
Brooklyne, kur genialus Juo
zas Zakarauskas, Kliubo gas- 
padorius, 'rengiasi mums rū
pestingai patarnauti.

Kad tą malonumą sau užtik
rinti, patartina įsigyti koncer
to bilietus iš anksto; gaunami 
pas visus choristus ir Laisvės 
raštinėje.

Choro Koresp.

daineles, padedami kai 
choristų ar chorisčių, 

bus šeštadienį, gegužės 
Liet. Amerikos Piliečių

Matyk h įsujaudinantį naują j^tyį

“Between Two Worlds”
kur žvaigždžiuoja

JOHN PAUL
GARFIELD HENREID

SYDNEY GREENSTREET 
IR DAR PUIKŪS VAIDINIMAI SCENOJ 

CTDAMD br°adway dllVllW ir 47 ST., N. Y.

Kaltina Policiją 
Brutališkume

Mrs. Elsie Davis, 555 Gates 
Ave., negrė, kaltina 79-to pre- 
cinkto policiją brutališkume. 
Jinai sako, kad pereitą šešta
dienį grįždama iš darbo ji pa
matė policistą mušant surakin
tą areštantą, kuris jau buvęs 
“tarsi iš kibiro apipiltas krau
ju.” Ji įsikišus ir dėl to buvus 
nugabenta precinkto stotin, 
ten mušta ir spardyta ir dėl to 
nuotikio dar paašukta teisman 
pereitą trečiadienį. Miesto ta
rybos narys Peter V. Caccfrio- 
ne jai parūpino gynėją.

Filmą gyvai perstato 
Twain’a su daugeliu jo ypaty
bių ir tikrųjų jo gyvenimo įvy
kių ir prietikių, nors ir ne vis
kas parodyta-pasakyta, kadan
gi Twain yra buvęs tuo žmo
gumi, kuris ne vien tik suge
bėjo išsireikšti taip, jog net 
pro ašaras p,riversdavęs žmo
nes kvatoti, bet taip pat turė
jęs gilią įžvalgą į tos dienos ir 
ateities pasaulinius įvykius ir 
apie tai taip pat stipriai išsi- 
reikšdavęs, kaip ir juokauda
mas. Pavyzdin, apie Franci jos 
revoliuciją jis ^pareiškęs, kad 
tai buvo “neužmirština ir pa
laiminta revoliucija, kuri vie
na kraujo vilnimi nušlavė 
tūkstančius metų blogumų.” 
Apie tą Twain’a filmoje ne
prisiminta.

Filmą prasideda su jo, kai
po Samuel Clemens, vaikyste 
Hannibal, Mo., prie Mississip
pi upės krantų. Tos upės, ku
rią jis paskui taip žaviai apra
šė, ant kurios plaukiodamas 
jis tapo geriausiu upėmis ke
liavimo žinovu šalyje. Parodo 
jo veltų j ieškojimą aukso va
karuose, nepasisekimus bizny
je ir kelionę su prelekcijoftiis 
išsimokėjimui skolų, jo atras
tą “auksą” rašytojavime, pa
mylėjimą merginos iš paveiks
lo ir keliavimą į New Yorką 
jos j ieškoti, jo šeimyninį gyve
nimą ir t.t. Vaidinimas užima 
2 vai. ir 10 minutų.

Twain’a vaidina aktorius 
Frederick March.

J Stanley Ateina Filmą 
“Taxi to Heaven”

Kada nors ne už ilgo f Stan
ley Teatrą, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke, ateis Sovietų 
romantiška komedija “Taxi to 
Heaven,” Eugenijaus Petrovo 
filmą. Ji perstato transporto 
lakūno (Mikhail Zharov) ro
mansą su 
dainininke
kovskaya). Abu vadovaujan
tieji filmos aktoriai yra paskil- 
bę artistai.

Petrovas, autorius knygų 
“Little Golden Calf” ir “Little 
America,” parašytų' bendrai su 
llya Ilf, spausdintų ir plačiai 
skaitytų Amerikoj, be veika- 

I leaven”
mums 

“Musi- 
Song.” 
pasuko

gražuole operos
(Ludmila Tseli-

lo filmai “Taxi to 
yra parašęs veikalus 
jau matytoms filmoms 
cal Story” ir “Spring 
Iškilus karui, Petrovas
savo gabią • plunksną į karą, 
patapo fronto linijų korespon
dentu, rašė žinias agentūrai 
North American Newspaper 
Alliance ir tose pareigose bu
vo užmuštas laike Sevastopo
lio apgulos.- Po mirties, 
vas pagerbtas National 
liners Club medaliu už

Petro - 
Head- 
narsą.
tarpu

One Inch
Teatre šiuo
filmą

ir “The Negro
Bėgiu pirmos savai-

Stanley 
teberodoma 
from Victory 
Soldier,
tės šios filmos turėjo daugiau 
žiūrovų, negu kuri kita tame 
teatre pirmiau rodyta doku- 
mentališka filmą.

Radio City—Ta Pati Programa
“Cover Girl,” muzikališka 

filmą, sumušė Radio City Mu
sic Hall muzikališkų filmų, ro
dymo rekordus, palikta šeštai 
savaitei. Filmą jau matę 750,- 
000 lankytojų.

Scenoje taipgi pasilieka to
liau “Spring Rhythm.”

Moterų Kliubų Federacija, 
su centru viešbutyje Astor, 
pravedė savo kliubuose balsa
vimą filmų. Joms geriausia pa
tikusi “The Song of Berna
dette,” 20th Century-Fox pro
dukcijos, 15-ta savaitė rodo
ma Rivoli Teatre, Nęw Yorke. 
Filmą turi 
m o 
gi u

religinio misticiz- 
motyvus, bet dailės atžvil- 
yra pagaminta vykusiai.

Newsreel Teatruose
Embassy Newsreel Teatruo

se, New Yorke, rodo užėmimą 
Bougainville, slaugių darbą 
prie įsteigimo požeminės ligo
ninės Italijoj, J. V. Laivyno se
kretoriaus Knox laidotuvės na- 
cionalėse Arlington kapinėse, 
ir kitos karo ir namų frontų 
žinios.

San Carlo Openj Paskutinės 
Dienos

Fortune Galio vadovaujama 
San Carlo Opera Co. šį šešta
dienį ir sekmadienį baigia sa
vo 12-kos dienu sezoną Cen
ter Teatre, Rockefeller Center, 
New Yorke. Abiem dienom tu
rės po du perstatymu po piet 
ir vakarais. Tikietai nuo 90c 
iki $2.40 su taksais.

Geg. 6 popietį statoma “La- 
Traviata,” vakare “H Trova- 
tore.”

Geg. 7-tą po piet “The Bar
ber of Seville,” su Doris Mari
nelli, Lydia Edwards, Mario 
Palermo, Carlo Morelli, Ar
thur Anderson, Mario Valle, 
Francesco Cursi vadovaujan
čiose rolėse. Vakare vaidins 
“Aidą.” Dalyvauja Mobley 
Lushanya, Marie Powers, Frie- 
na Bleicher, Tandy Macken
zie, Mostyn Thomas, Harold 
Kravitt, Anderson.

“Going My Way” Para 
mount Teatre

šeštadienis, Gegužės

Teatre, 
pereitą 
bėdas

Para
Times

rodyti
prie

trečiadienį,
tarp dviejų

Ši filmą pirmu kartu 
rikoje pradėta 
mount 
Square, 
perstato
dvasiškių : seno klebono ir jau
no vikaro, atsiųstom pastatyti 
'ant kojų parapiją klebonui 
dėl nusenimo nebevykstant 
gaspadoriauti. Lengva ir bis- 
kelį juokinga filmą, su Bing 
Crosby, Rise Stevens ir Barry 
Fitzgerald vadovaujančiose ro
lėse. Teatras turi ir gyvųjų 
programą.

PIRKITE KARO BONUS

KOSCIUŠKOS LYGA
Gen. Wl. Krzyžanasko Skyrius

Rengia

VAIDINIMĄ ir BALIU
Sekmadienį, Geg. 7 May 
IRVING PLAZA SALĖJE

17 IRVING PLACE
Kampas E. 15th St., N. Y. C.

Pradžia 4 vai. dieną. 
Šokiai 7 vai.

GROS OB. STOPERY ORKESTRĄ
Įžanga 50c. Taksai 5c Viso 55c.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
•teičius »u naujausiai! įtaisymai!.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

NEPAPRASTAI JUOKINGAS IR SMAGUS JUDIS

"Going My Way"
vaidina

BING CROSBY
kaipo dainuojantis kunigas rupiausios parapijos 

New Yorke — su
BARRY FITZGERALD

ir RISE STEVENS, garsia kontralto iš 
Metropolitan Operos

ASMENIŠKAI * CHARLIE SPIVAK ir Jo Orkestras, 
taip pat TIP, TAP ir TOE ir EXTRA: WESSON BROS.

PARAMOUNT BROADWAY & 43rd ST., N.Y.

Miestavame teatre, City 
Center, 131 W. 55th St., New 
Yorke, šią ir ateinančią savai
tę vaidinama operos.

Šis judamasis paveikslas toks iškilmin
gas . . . toks didingas . . . taip žavintis, 
kad jis pasiliks atmintyje tol, kol tih 
žmogaus širdis gali jausti . . . mylėti . . . 
kentėti ... ir triumfuoti 1 Sujaudinąs ii 
galingas judis-paremtas Lourdes Stebuklu 

FRANZO WERFEL’IO

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

J. Cobb * Gladys Cooper * ligai 
Atsiminsite šį judį I

RIVOLI Theatre
BROADWAY prie 49 ST., N. ¥

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
SHOP

Savininkas
Kalnios

Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

fl
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

VALANDOS: j
į 1—8 vakar

Penktadieniais uždaryta

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 i mūsų

!/ PARAMOUNT CABARET
u 473 GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgrecn 4-6864

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINE VIETA. ROCKEFELLER CENTER
Pamatyk šį melodingą judžių romaną technikinėmis spalvomis, isto
riją naktinio kliubo šokikės pakilimo į žvaigždes per kontestą dėl 
žurnalo viršeliui paveikslo.
RITA HAYWORTH GENE KELLY

“COVER GIRL”
Ir perstatymas ŽURNALŲ VIRŠELIŲ MERGAIČIŲ, žymiausi Ame
rikos modeliai SCENOJE, "GLORY OF EASTER" ir "SPRING 
RHYTHM" su Baleto Grupe, Rockettes, Music Hall Simfonijos Ork.

“THE ADVENTURES 
OF MARK TWAIN” 

Biografija mylimiausio pasaulyje rašytojo, 
kurio knygos yra žmonėms gerai pažįsta

mos visuose kraštuose ir kiekvienoje 
kalboje! Svarbiausiose rolėse 

FREDERIC
MARCH

Taip puiku ir 

HOLLYWOOD
Nuolat rodoma. Nebrangios Kainos.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LEVANDAUSKAS

Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

“One Inch From Victory”
(Hitlerio Nusteblnlmas Rusijoj)

MATYK sučiuptus judamuosius vokiečių paveikslus gar
siųjų mūšių Rusijoj ir reginius, kurie dar niekados nebuvo 
rodomi jokiame Jungtinių Tautų teatre!

QUENTIN REYNOLDS parašyta ir įspūdingai aiškinama.
Ekstra: “THE NEGRO SOLDIER”-Perstato War Dept.

Nuolat nuo 9 A. M. — Vidurnaktį Rodoma Kas šeštadienis.

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

ALEXIS
SMITH 

taip malonu!

KAIP GRIAUSTINIS IŠ VAKARŲ! VI
SŲ ĮDOMIAUSIAS PRIETIKIŲ JUDIS! 
Štai, nesulaikomas prietikiais ir sąjūdžiais, 
romansas siaučia per lygumas visa drąsa 

ir įtūžimu!
JOEL MAUREEN LINDA 

McCREA O’HARA DARNELL 

“Buffalo Bill” 
(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.

ROXY Seventh Ave., ir 50th St., N. Y.

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS 
ŽINIŲ JUDŽIUS!

1. SOVIETŲ ARMIJA PRADEDA LE
NINGRADO ATAKĄI

2. MATYK JANKIUS SUPLIEKIANT 
JAPONUS BOUGAINVILLE!

3. MATYK GENEROLĄ MacARTHURĄ 
ir ADMIROLĄ NIMITZĄ DARANT 
KARO PLANUS PACIFIKE!

4. MATYK PAGARBĄ LAIVYNO SE
KRETORIUI KNOX’UI, Jį BELAI
DOJANT.

5. MATYK EXTRA SPECIALŲ FIMĄ, 
“CHALLENGE TO CRIME.”

6. MATYK GRAŽIĄ KELIONĘ—“SALT 
LAKE.”

ir dar 43 žinių judžiai iš viso pasaulio.
Puikiausi judžiai mieste!

rn/IDACCV NEWSREEL tlTlD/llJu I THEATRE
BROADWAY ir 46th St., N. Y.

3mKb
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PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm A Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienąi ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

TAIPGI

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 
I tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 

Saros skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
Hiški 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 —■

MEDEKALI8 IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
________ __ _____ - -

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

" 282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreea 4-96118

’ " ' į’‘*A dCr'' ‘i •




