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Ar žinote, kad Lietuvių Li
teratūros Draugijos naujų na
rių gavimo vajus eina prie pa
baigos? Birželio pradžia jau 
čia pat. Beturime porą gerų 
savaičių.

Bet sekretorius d. šolomskas 
man sako, kad tesame gavę 
408 naujus narius. Tai per 
mažai. Jis mano, kad turėtu
mėme dasivaryti bent jau iki 
penkių šimtų skaitlinės.

Pilnai sutinku. Per šias liku
sias kelias dienas reikia pa
sidarbuoti. Penki šimtai naujų 
narių būtų graži armija liau
ju kovotojų už laisvę ir de
mokratiją. ,
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ITALIJOJE TALKININKAI PRADĖJO PLATU OFENSYVĄ
JAPONAI SUJ UNGE SAVO 
FRONTUS, PERKIRSDAMI 

VIDURINĘ CHINIJĄ

Amerikiečiai ir Anglai Puola 
Macius Skersai Visos Italijos

Eb

Jeigu kas manęs paklaustų, 
kas šiandien daugiausia ne
sąmonių ir kvailybių priplepa, 
tai sakyčiau, kad vyskupas 
Bučys savo kolumnoje Chica- 
gos Drauge.’Nežinau, kaip ta
sai barzdotas žmogus ir pata
po vyskupu!

štai vyskupo patarimas mer
gaitėms: “Ištekančios mergai
tės, nenaikinkite savo vainikų 
veltui. Vien tiktai už kara
liškąją motinystės kilnybę iš- 
keiskite jį!” Dėkui vyskupui 
už pavelinimą!

Kitais žodžiais, savo “vai
nikėlį” išmainykite ant beibės. 
Bet kaip su tomis, kurios šių 
vyskupo instrukcijų negirdėjo 
ir savo “vainikėlių” seniai ne
beturi ?

Chungking, geg. 12. —Ja
ponai užėmė jau visą didįjį 
geležinkelį, einantį tarp 
Peipingo ir Hankowo did
miesčių, vidurinėje Chinijo- 
je. Jie beveik ištisus septy
nis metus stengėsi užvaldyt 
šį labai svarbų geležinkelį, 
bet chinai vis apgindavo il
gą jo dalį.

Dabar tuom geležinkeliu 
jau galės susijungt pietinis 
japonų frontas su šiauriniu 
per vidurinę Chiniją. Kol 
chinam nepavyks nuvyt 
priešus nuo šio geležinkelio,

tol pusiau perskeltai Chini- 
jai bus juo sunkiau kovoti 
prieš japonus.

Paskutiniu žygiu japonai 
užėmė ir trijų geležinkelių 
mazgą Lushaną, vidurinėje 
Chinijoje. Kartu jie gręsia 
kitam strateginiam chinų 
miestui Loyangui, kurį pa
siekt japonams telieka 6 
mylios.

Washington. — Menama, 
kad bus gana toli atidėtas 
draftavimas vyrų virš 29 
metų.

Talkininkai Greit Kirs 
Sutartiną Smūgį Na
ciam, Sako Molotovas

O motinas vyskupas ragina 
tapti “generolais.” Ir štai kaip. 
Sako vyskupas:

“Ištekėjusios moters, kiek 
sykių jūs motinomis tampate, 
tiek kartų paaukštinimą gau
nate. Jei pirmą kūdikį gimdy
damos jūs esate lygios žemes
niajam leitenantui, tai devin
tas užgimęs jūs kūdikis ran
da jus jau pilnoje generolo 
aukštybėje.”

Kiek Amerikos lietuviu mo
terų yra tokiais vyskupo Bu
čio generolais? Gal nė vienos 
nėra. Vadinasi, visos motinos, 
kurios neturi po devynius kū
dikius, turi jaustis pusėtinai 
pažemintos. O kadangi jos ne
bejaunos, tai generolais ir ne
betaps !

Bet tas geras vyskupas dar 
šaukia: “Nebijokite pakilti 
dar aukščiau ir už 
čia ir tėvynė ras 
jums pagerbti!” 
geg. 8 d.).

Portugalija Tebesiunčia 
Urmu Vokiečiam Ka

rini Metalą

Neapolis, geg. 12.—Jung
tinių Valstijų ir Anglijos 
kariuomenė pradėjo smarkų 
ofensyvą skersai visos Ita
lijos nuo Tyrrhenian Jūros 
vakaruose iki Adriatiko Jū
ros rytuose. Anglai-ameri- 
kiečiai grumiasi pirmyn tuo 
ištisu frontu, žygiuodami 
po priedanga savo artileri
jos apsaugančios ugnies 
(baražo). Pulkai talkininkų 
lėktuvų be atlaidos bom
barduoja ir apšaudo nacių 
linijas. Amerikos ir Angli
jos karo laivai tūkstančiais 
šovinių pleškina pajūrines 
vokiečių pozicijas.

Aštuntoji anglų armija 
rytiniame pajūryje prasi
veržė per Rapido ir Gari 
upes. Amerikiečiai Garig- 
liano upės fronte, vakaruo-

se, pastūmė priešus bent 
2,000 jardų atgal.

Rytuose anglam padeda 
lenkai.

Stiprūs francūzų daliniai 
atakuoja vokiečius.

Naciai tapo išmušti iš kai 
kurių labai drūtų pozicijų 
kalnuose vakariniame ir ry
tiniame frontuose. Vokie
čiai besigindami švirkščia ir 
skystąją ugnį į talkininkus.

Hitlerininkų radijai spė
ja, kad šis anglų - ameri
kiečių ofensyvas Italijoj, 
tai, esą, jau įžanga į Ant
rojo Fronto ofensyvą, at
sieit, talkininkų įsiveržimą 
Vakarų Europon.

Amerikos lakūnai vėl du 
kartu atakavo Tinką, japo
nų salą - tvirtumą.

tai Bažny- 
priemonių 
(Draugas,

Bostono Darbininkas 
d.), išvirožijęs,, kad 
yra Marijos žemė,” 
‘Argi ne su malonia

VYRAI 26-29 METŲ DAR 
NEDRAFIUOJAMI IŠ

KARINIŲ DARBŲ
Washington. — Įsakyta Įsias rekrutavimo direkto- 

atidėt neribotam laikui ėmi- rius. O draftavimo atidėji
mas neribotam laikui reiš
kia, jog civiliame gyvenime 
bus paliekami bent šešis 

(mėnesius ar ilgiau vyrai, 
kurie turi 30 metų amžiaus 
ar daugiau, sakė gen. Her
shey.

Bet jeigu šie senesni vy
rai nedirbs reikalingų dar
bų arba nesistengs tokių 
darbų gauti, 
būt paimti 
tam tikrom 
pareigom atlikti.

mą kariuomenėn visų vyrų, 
turinčių 30 metų amžiaus ir 
senesnių, jeigu jie dirba j 
svarbiose pramonėse; taip
gi patvarkyta šiuo tarpu 
dar nerekrutuot vyrų nuo 
26 iki 29 pilnų metų, jeigu 
jie yra laikomi “reikalin
gais” kariniams- darbams.

“Šiuo tarpu” reiškia iki 
šešių mėnesių, kaip paaiš
kino laikraštininkams gene
rolas L. B. Hershey, vyriau-

tai jie galės 
kariuomenėn 
“apribotom”

London. — Sovietų už
sienių reikalų komisaras 
Viačeslavas Molotovas ža
dėjo geg. 11 d., kad greitai 
Vokietija pajus audrą “su
tartinų smūgių, kuriuo'/ 
Raudonoji Armija kirs vcp 
kiečiams iš rytų, o anglai- 
amerikiečiai iš vakarų,” 
kaip sako pranešimas iš 
Maskvos.

Taip Molotovas pareiškė, 
dėkodamas 
sadoriui Cl. 
bės ženklus 
riuos Kerr 
džios suteikė sovietinei ka
riuomenei.

Anglijos amba- 
Kerr’ui už gar- 
- medalius, ku- 
nuo savo val-

London. — Teigiama, kad 
Ispanija prašius Vokietijos 
atstovus apleist Tanžyrą, 
bet jie grūmodami atsisakę.

Galinga Bombų Audra 
Prieš Nacius

London. — Anglija įspė
jo Portugaliją, kad nesiųs
tų Vokietijai tiek daug wol
framo metalo, kuriuom plie
nas stiprinamas. Jeigu Por
tugalija nesusiaurins to me
talo išgabenimų naciam, tai 
Anglija po birželio 30 d. ne
duos Portugalijai anglies.

Kada Portugalija leido 
savo Azorų salas naudoti 
Anglijai kaip submarinų 
stotis, tai anglų valdžia pa
sižadėjo teikti Portugalijai 
anglies iki birželio 30.

Jungtinės Tautos taip 
pat siunčia “bepusiškajai” 
Portugalijai kviečių ir ki
tų maisto dalykų. Bet Ang
lija dar negrąsino sustab
dyt Portugalijai maisto 
produktus, jeigu portugalų 
valdžia ir nesuvaržys wol
framo gabenimų Vokieti
jon.

TALKININKAI ŠAUKIA
MACIŲ PASTUMDĖLIUS

PASITRAUKT Iš KARO
London, geg. 12. — Ang

lija, Amerika ir Sovietų Są
junga išvien ajsišaukė į ke
turis nacių pastumdėlius — 
į Rumuniją, Suomiją, Veng
riją ir Bulgariją, kad tie 
kraštai tuoj aus atsimestų 
nuo Hitlerio karo, kol dar 
ne pervėlu.

Atsišaukimas sako, jog 
šiuomi duodama paskutinė 
proga tiem Hitlerio pastum-

dėliam.
Jeigu Suomija, Rumunija, 

Vengrija ir Bulgarija da
bar pasitrauks iš vokiečių 
karo ir padės Jungtinėms 
Tautoms kovoj prieš nacius, 
tai didieji talkininkai pasi
gailės šių keturių kraštų; o 
jei dar toliau kariaus išvien 
su hitlerininkais, tai susi
lauks tokio pat likimo, kaip 
ir Vokietija.

Sovietai Ištaškė Atkaklias 
Nacių Atakas ties Tiraspoliu

AMBln B r- v.

Naciai Sugaudė ir Nu
skandino Soviet. Jau
nuolius Sevastopoly j

Ispanijos Fašistai Te
belaiko Hitlerio Šni

pus Tanžyre

O So. 
(geg. 9 
“Lietuva 
klausia:
šypsena Marija žiūri į vargs
tančią dabartinę Lietuvą iš 
Aušros Vartų Vilniuje?”

Aš tai skaitau didžiausiu 
įžeidimu ir išniekinimu Mari
jos. Katalikai turėtų užprotes
tuoti prieš Darbininką.

Argi gali šiandien bent ku
ri moteriškė, jau nekalbant 
apie Mariją, su šypsena žiūrė
ti į ašarose ir kraujuose pa
skandintą Lietuvą ?

Su šypsena į pavergtą ir 
vargstančią Lietuvą šiandien 
žiūri tiktai Hitleris.

tvirtina, kad 
kad vokiečiai 

jų nuteriotą 
reikalavimą

Maskva nori

London, geg. 12. — Va
kar daugiau kaip 4,000 a- 
merikiečių ir anglų bomba- 
nešių ir lėktuvų kovotojų 
triuškino vokiečių geležin
kelių centrus Franci j o j, 
Belgijoj, Holandijoj, Lu- 
xembourge ir vakarinėje 
Vokietijoje. Buvo numesta 
7,000 tonų bombų į nacių 
geležinkelių mazgus ir kitus 
karinius taikinius.
-^Penktadienį vėl tūkstan
čiai talkininkų lėktuvų ple
škino tuos ir kitus priešų 
punktus. Jie ypač taikė į 
geležinkelių įrengimus, kad 
vokiečiai negalėtų gana 
greit permest įvalias savo 
kariuomenės prieš ateinantį 
anglų-amerikiečių įsiverži
mą. '

Naciai Grąsina Įsiveržt 
Anglijon...

London, geg. 12. — Nacių 
kontroliuojamas Paryžiaus 
radijas sakė, kad greitai iš- 
mušianti anglų - amerikie
čių įsiveržimo valanda į 
Vakarų Europą.

•Hitlerininkų radijas grą- 
sino, kad vokiečiai, iš savo 
pusės, galėsią daryt įsiver
žimą Anglijon...

Jugoslavų partizanai už
ėmė Zuzemperk miestą.

Nacių armija užima visus 
Franci jos gelžkelius.

Persikeliame vėl Chicagon. 
Menševikų vedžiotojas už no
sies prisimygęs 
reikalavimas,
padėtų atstatyti 
Europą, reikštų 
vergų darbo!

Girdi: “Dabar
paimti visą Vokietijos armiją 
ir paversti savo vergais. Vo
kietijos armijoje gali būti iki 
aštuonių ar devynių milionų 
vyrų. Reikia pasakyti, kad 
Hitleris šiandien elgiasi pana
šiai su kitomis tautomis.” 
(Naujienos, geg. 8 d.)

Vadinasi, Vokietijos armija 
gali per tris ar keturius

(Tąsa 5-tame pusi.).

me-

Talkininkai iki šiol už
mušė daugiau kaip 23,000 
japonų Burmoje ir rytinėje 
Indijoje.

Daugiau kaip 100,000 ja
ponų atakuoja chinus, 
briaudamiesi į vakarus per 
Honan provinciją.

London. — Sovietų kariai | degino 60 vokiečių tankų, 
ir per dieną nušlavė kokį 
pulką priešų pėstininkų.” 

(Naciai pasakiškai giria
si, būk Tiraspolio srityj jie 
pagrobę “daugiau, kaip 
563” sovietines kanuolės. 
Jeigu daskaitė iki 3-jų, tai 
kiek ten “daugiau” galėjo 
būti? Jie blofina, nepaspė- 
dami net apsidairyt.)

atmušė atkaklias atakas, 
kurias vokiečiai darė pieti
niai - vakariniame Dniestro 
upės šone, į šiaurvakarius 
nuo Tiraspolio miesto, Mol
davijos - Bessarabijos fron
te, kaip pranešė Maskvos 
radijas vidunaktį iš ketvir
tadienio į penktadienį:

“Vokiečiai stengėsi vienu 
smūgiu sulaužyt Sovietų 
kariuomenės pasipriešinimą 
ir permest ją atgal į vaka
rinę Dinestro upės pusę. Į- 
vyko nuožmios' kautynės. 
Vokiečių tankai ir pėstinin
kai bangų bangomis, vieni 
po kitų, be paliovos puolė 
sovietines pozicijas. Sovietų 
kanuolės ir minosvaidžiai 
tikrai nutaikyta ugnim nai
kino vokiečių eiles.

“Raudonosios Gvardijos 
junginiai, atmesdami priešų 
atakas, čia sunaikino bei iš-

Maskva. — Už kelių die
nų pirma, negu Sovietai 
šturmavo vokiečius Sevas
topoly] ir atėmė jį iš prie
šu, tai naciai sugaudė dar 
likusius mieste sovietinius 
jaunuolius, suvarė juos į 
valtis, nuplukdė juos į vidu
rį uosto vandens ir visus 
nuskandino, kaip kad pra
neša N. Y. Times reporte
ris Lawrence, pasiremda
mas korespondentų prane
šimais iš to fronto.

Bešturmuojant Sovietam 
Sevastopolį, vokiečiai sunai
kino visus istorinius pa
minklus ir namus, kokius 
tik paspėjo. Iš didesnių pa
statu teliko tik miesto elek
tros stotis, kurios naciai ne
paspėjo susprogdint.

Sevastopolio partizanai iš 
požemių taipgi skaitlingai 
veikė prieš vokiečius oku
pantus.

Sulaiko Anglį ir Žibalą 
Portugalijai

Bomba Pataikius į Vo
kiečių General; Štabą
Madrid. — Tapo užmuš

tas vokiečių kapitonas Ru
dolf Ackerman, nacių gene- 
ralio štabo narys, kaip pra
nešė Berlyno spauda. Iš to 
spėjama, kad gal talkininkų 
oro bomba pataikė tiesiog į 
vokiečių štabo rūmą.

Anglija sulaikė kelis lai
vus, kurie buvo prikrauti 
žibalo ir anglies Portugali
jai gabenti. Tai todėl, kad 
Portugalija tebesiunčia Vo
kietijai didelius kiekius 
wolframo, svarbaus karinio 
metalo.

Sovietai užmušė 3,000 na
cių ties Tiraspoliu.

Italai pradėjo veikliau sa- 
botažuot vokiečius, kai tal
kininkai dabar pradėjo o- 
fensyvą Italijoj.

Talkininkai Italijoj gru
miasi pirmyn 85 mylių 
frontu.

TALKININKAI TURĖTU PAIMI NAGAN ISPANIJĄ.
TEBEREMIANCIĄ NACIUS, SAKO RAUD. ŽVAIGŽDĖ

Maskva. — Ispanija tebe- 
siunčia Vokietijai karines 
medžiagas, kaip rašo Rau
donoji žvaigždė, Sovietų 
kariuomen. laikraštis. Jung
tinės Valstijos vėl pralei
džia savo žibalą fašistinei
Ispanijai po to, kai ispanų

valdžia pasižadėjo trimis 
ketvirtadaliais mažiau te- 
siųst karinio metalo wol
framo naciams.

“Bet reikia atsimint, kad 
Vokietija gabenasi iš Ispa
nijos ne tik wolframą, o ir
gana daug geležies rūdos,

švino, vario, gyvsidabrio ir 
kitų mineralų,” sako Rau
donoji žvaigždė:

“Vokiečiai dirba iš tų me
džiagų ginklus, kuriais žu
do talkininkų karius; bet 
sutartis (tarp Amerikos ir
Ispanijos) neužgina Ispani

London. — Ispanijos dik
tatorius Franko vis dar nę- 
pavaro vokiečių diplomatų 
iš Tanžyro, esamo ispanų 
fašistų globoje, šiaurvaka
riniame Afrikos kampe, — 
kaip kad reikalavo Anglija. 
Tebelaikydamas tuos nacių 
šnipus Tanžyre, Franko vėl 
deklamavo per radiją apie 
bolševizmo pavojų.

Ispanijos komisionierius 
Tanžyre, generolas Woldi y- 
ra nacių mylėtojas.

Fašistiniai politikieriai 
skleidžia gandus, kaip, gir
di, pavojinga būtų mėgint 
Hitlerio agentus išvyt iš 
Tanžyro. Berlyno atstovai, 
esą. jau užreiške, kad vo
kiečiai tuojau atkeršytu Is
panijai, jeigu ji paliestų 
nacių vėliavą Tanžyre.

Kunigą Orlemanskį
Chicago. — Amerikiečių- 

Lenkų Taryba per savo ko
mitetą pasiuntė sveikinimą 
kun. Orlemanskiui, sugrį
žusiam iš Sovietų Sąjungos. 
Taryba, atstovaujanti 600,- 
000 amerikinių lenkų, užgy- 
rė Orlemanskio pareiškimus 
dėlei draugingumo tarp 
Lenkijos ir Sovietų.

Smūgiai Naciu Laivam, TaiK 
katu, Lėktuvam Ryty Fronte

jai teikti tas medžiagas vo
kiečiams.”

Tokia sutartis iš principo 
užgiria strateginių medžia
gų siuntimą iš Ispanijos į

London.— Torpedinis So
vietų lėktuvas padegė vokie
čių transporto laivą 7,000 
tonų, į šiaurius nuo Norve
gijos. Laive įvyko sprogi
mas.

Bombarduodami vieną 
uostą geg. 9 d., sovietiniai 
lakūnai nuskandino priešų 
transporto laivą 4,000 tonų 
ir du mažus laivus ir sus
progdino didelį gazolino 
sandėlį.

Geg. 10 d. visuose sovieti
niuose frontuose buvo su
naikinta bei iš veikimo iš
mušta 74 vokiečių tankai ir

Raudonoji žvaigždė nušauta 45 jų lėktuvai.
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Draugas Tebepuola Kunigą 
Orlemanskį.

Pas lietuvius iki šiol aršiausiu kunigo 
Stanislovo Orlemanskio priešu pasirodė 
Chicagos Marijonų Draugas. Jis nuolat 
rašo ir rašo, puldamas šį katalikų kuni
gą tik dėl to, kad jis išdrįso pasakyti tie
sos žodį, kad jis išdrįso nuvykti Tarybų 
Sąjungon, pasitarti su Tarybų Sąjungos 
premjeru ir paskelbti pasauliui, ką Sta
linas mano dėl Lenkijos ateities.

Niekindamas kunigą Orlemanskį, Ma
rijonų Draugas tačiau neišdrįsta įdėti 
kunigo Orlemanskio pareiškimo, pada
ryto po pasikalbėjimo su maršalu. O ta
sai pareiškimas yra svarbus, jis yra isto
rinis.

Ką gi kunigas Orlemanskis pareiškė?

“Aš saliutuoju ir sveikinu Tarybinių 
Respublikų Sąjungą su jos pergalėmis 
kare prieš bendrą priešą. Ištiesų, tai ste
bėtini žmonės.

“Keliaudamas karo frontan per Ukrai
nos sektorių aš mačiau baisų sunaikini
mą ir griuvėsius, kuriuos paliko besi
traukiąs priešas. Tačiaus, nežiūrint to, 
žmones radau esant laimingus ir pasi
tenkinusius, drąsiai žiūrinčius ateitin, 
laukiančius geresnių dienų.

• “Aš remiu ir sutinku su pareiškimais, 
kokius padarė mano tautiečiai ameriko
nai apie Sovietų Sąjungą. Nėra nei klau
simo dėl to, kad maršalas Stalinas yra 
lenkų tautos draugas. Aš taip-pat pada
rysiu šį istorinį pareiškimą: Ateities į- 
vykiai priparodys, kad jis draugingai nu
siteikęs Romos Katalikų Bažnyčios at
žvilgiu.

“Lenkija neprivalo būti koridorium, 
per kurį įsiveržęs priešas pasimotų su
naikinti Rusiją” — pasakė Stalinas.

“Jis iš tikrųjų nori stiprios, nepriklau
somos demokratingos Lenkijos savy sau
gai prieš būsimus agresorius. Jis neturi 
jokios intencijos kištis į vidujinius Len
kijos reikalus. Viskas ko jis nori, tai 
draugingos Lenkijos.

“Kiek liečia religiją, tai mūsų protėvių 
religija bus lenkų tautos religija. Mar
šalas Stalinas netoleruos tuo atžvilgiu 
jokios skriaudos.

“Mieste Sumy aš mačiau naują štabą 
lenkų armijos. Man ten esant, atvyko be
veik aštuoni tūkstančiai naujų rekrutų iš 
Tarnopolio ir kitų išlaisvintų vietų. Len
kų armija sudaro savaimingą vienetą.

Sovietų Sąjunga ją aprūpino geriausiais 
ginklais. Prie jos yra priskirti Romos 
katalikų kapelionai. Lucko vyskupas pri
žadėjo greitu laiku duoti daugiau kuni
gų.

“Aš antrą kartą, per dvi valandas, 
konferavau su maršalu Stalinu ir p. Mo
lotovu. Pasekmės buvo geresnės negu aš 
tikėjausi. Maršalas Stalinas ir p. Molo
tovas yra dideli valstybės vyrai. Aš pil
nai įvertinu ir esu labai dėkingas abiem 
džentelmanams už demokratinį priėmi
mą laike mano buvimo Maskvoj.”

Kas čia tokio hereziško? Kas čia to- 
koi baisaus katalikui ar ne katalikui? 
Nieko!

Kun. Orlemanskis, pasitaręs su Stali
nu ir Molotovu, pasitaręs su lenkais pa
triotais, gyvenančiais Tarybų Sąjungo
je, pareiškė pasauliui tą, ką jis matė, ką 
jis girdėjo.

Stalinas nori matyti stiprią demokra
tinę Lenkiją. Stalinas stovi už tai, kad 
lenkai katalikai laisvai praktikuotų savo 
protėvių religiją, katalikų religiją! Tai 
ir viskas!

Draugas, beje, skelbia nudėvėtą teori
ją, būk Tarybų Sąjungoje esą persekio
jami katalikų kunigai? Bet jis neturi nei 
vieno fakto savo teorijai paremti. Jis 
skelbia senus plepalus, paskleistus poli
tinių Taryb. Sąjungos priešų, kuriem sa- 
vigerbiąs žmogus netiki.

Jeigu Tarybų’ Sąjungoje buvo suareš
tuotas katalikų (arba bet kokios tiky
bos) dvasiškis,’ tai jis buvo suareštuotas 
už prieš-valstybinį darbą, o ne dėl to, 
kad jis tos ar kitos tikybos, tos ar kitos 
sektos dvasiškis.

Laikas tą suprasti.
Prie progos tenka priminti, kad Drau

go redaktorius, nuduodamas karštą ka
taliką, žmonių neapgaus. Jis bičiuliuoja- 
si, jis veikia, jis net viešai bučiuojasi su 
didžiausiais bedieviais, žinoma, tik su 
tokiais bedieviais, kurie išvien su Drau
go redaktoriumi bjaurioja mūsų krašto 
talkininkę, Tarybų Sąjungą.

Taigi, puldamas katalikų kunigą Sta
nislovą Orlemanskį, dienraštis Draugas 
jį puola tik dėl to, kad tas yra pažan
gus žmogus, demokratinio nusistatymo 
žmogus, kuriam rūpi matyti savo tėvų 
kraštą, Lenkiją, laisvą ir demokratinę!

40,000 Bulgarų Su Partizanais!
Gražiai nuskambėjo per pasaulį žinia, 

kad 40,000 bulgarų patrijotų yra maršalo 
Tito armijoje, Jugoslavijoje, kovojančių 
bendrąjį žmonijos priešą, fašizmą.

Su kiekviena diena, be abejo, maršalo 
Tito vadovaujamoji patrijotų armija Ju
goslavijoje didės, jos eilės plėsis. Biske- 
lį anksčiau žinios skelbė, kad nemažai ir 
vengrų patrijotų jau įsitraukė į tos ar
mijos eiles.

Kai tik Raudonoji Armija artės linkui 
Bulgarijos, tai galima tikėtis, jog toje 
šalyje mažai žmonių bus tokių, kurie ne
stos žūtbūtinėn kovon prieš savo priešus, 
vokiečiams parsidavusią valdžią, ir prieš 
vokiečius okupantus.

Balkanai kyla. Visa Europa kyla ir 
laukia valandos, kurią mūsų kariuomenė 
pradės mušti priešą iš vakarų ir Raudo
noji Armija pradės vasarišką ofensyvą 
iš Rytų.

t Lithuanian Daily

Bagočius, Grigaičio Politikos 
Bankrūto Auka

Pakrantines valtys-pervažos atgabena reikmenis j Aitape, holandiškon Naujo- 
jon Gvinejon. Dar penkios lėktuvų stotys Naujojoj Gvinėjoj, iš kurių nuo trijų 
mūsų bomberiams pasiekiama Philipinai, tapo atimta nuo japonų bėgiu šešių die
nų talkininkų vajaus (U. S. Signal Corps radiophoto per Federated Pictures). ,

Pijušas Grigaitis šiemet 
pergyvena šiurpų savo men- 
ševikiškos politikos bank- 
rūtą. Tokį savo likimą Gri
gaitis buvo pajautęs dar 
prieš aštuonius metus. Kad 
išsisukti nuo gėdos, tada jis 
metėsi prie pažangiojo ju
dėjimo. Tuom laiku augant 
Amerikos lietuviuose judė
jimui prieš fašizmą, tai ir 
Grigaitis, nors atbulas, kaip 
vėžys, atrėpliojo į tą judė
jimą. Tačiau, psichiniai 
permirkęs fašizmu, jis nė 
kojų neapšilęs demokrati
niame judėjime atsitraukė 
nuo jo.

Apie tą laiką, kai Grigai
tis, nubankrūtavęs savo 
menševikiškom “filozofi- 
jom”, skelbdamas Sovietų 
tvarkos “griuvimą”, prisi
artino prie demokratinio 
judėjimo, įvyko sklokos ski
limas. Iš tos grupės, žino
mos kaipo skloka, pasi
traukė būrys rimtesnių 
žmonių. Stilsonas pamatė, 
jog ir su Strazdo talka 
savaitraščio Naujosios Ga
dynės neišlaikys. Nes dalis 
visuomenės, rėmusi N. G., 
atsimetė nuo jos. Grigaitis, 
kaip šliaužys į sudrumstą 
balą, nėrė į kivirčiuose 
skęstančią trockistinę sklo- 
ką. Jis atpleškėjo iš Chica
gos į Brooklyną ir čia su
vienijo stilsoninę skloką su 
savo menševikiška LSS.

Suženijęs tas dvi dvėse
nas, Pijušas jautėsi daug 
atsiekęs savo menševikiškai 
politikai. Mes dabar stip
rūs... susijungęs menševiz- 
mas su trockizmu, vadovaus 
visai Amerikos lietuvių po
litikai, — džiūgavo Grigai
tis.

Besikraustant Grigaičio 
pagyrų dėl įvykusių jungtu
vių menševikų su trockis- 
tais, Fortūnatui J. Bagočiui 
net plaukai ištino. “Čiort 
znajet” (kaip jis mėgsta iš
sireikšti), ko dabar bijoti? 
— kilo klausimas jo galvo
je — ar Grigaičio ar tauti
ninkų, kad išsilaikyti prie 
SLA ėdžių? — galvojo Ba
gočius. Pagaliau, “aukš
čiausias prezidentas” Bago
čius išbūrė, jog akyregėje 
menševikų - trockistų vie
nybės ’’strošna mace” per
eina į Grigaičio rankas. 
Baikos į šalį, turiu bijot 
Grigaičio, — nusisprendė 
Bagočius.

Iš naujo Grigaitis tęsia 
savo menševikišką politiką, 
tik jau stipriai “pasmožy- 
ta” fašistiniu česnaku. Tas 
jo šeine-katarinkos politinis 
triumfas eina sekamai: 
Aitriai intriguoja Pijušas, 
kad ištraukti ir savo kole
gas iš veikimo su demokra
tiniu Amerikos lietuvių ju
dėjimu prieš fašizmą. Ba
gočius, drebėdamas iš bai
mės, seka jį. Grigaičio pa
stumdėliai, pasigrobę Ame - 
rikos Lietuvių Kongreso iž
dą, pabėga iš jo. Grigai
tis, tik čia rėmęs Amerikos 
Lietuvių Kongresą, jau plū
sta jį; Bagočius jam tūra- 
voja.

Kyla Europoje karas. 
Smetona prašo Hitlerio o- 
kupuoti Lietuvą. Lietuvos 
žmonės, nujautę tą piktą 
Smetonos suokalbį, sukyla, 
ir Smetona išdulkėjo per 
beržyną į Berlyną. Lietuvos 
liaudis nusitaria ir įsistei
gia Tarybų tvarką. Grigai
tis išstoja prieš Tarybinę 
Lietuvą. Bagočius ir čia bi
jo nusidėti Grigaičiui, seka • • 
JI.

Hitleris užpuola Sovietų 
Sąjungą, skerdžia ir apiplė
šia Lietuvos žmones. Gri-

gaičio leidžiamas laikraštu
kas sušuko: “Three Cheers 
for Hitler”! Sveikina Lietu
vos užpuoliką! Ir čia Bago- 
čius bijo pakelti savo balsą 
prieš Grigaičio pro-nacišką 
politiką!

Naciams užpuolus Lietu
vą, desėtkai tūkstančių Lie
tuvos žmonių, suaugusių ir 
vaikų, pabėgo nuo vokiškų 
barbarų į Tarybų Sąjungą. 
Ištisi būriai Lietuvos ka
riuomenės, kaudamiesi su 
naciais užpuolikais, pasi
traukė į Tarybų Sąjungą. 
Prie kovojančių lietuvių da
linių Tarybų Sąjungoje pri
sideda daugiau tėvynei išti
kimų sūnų, ir susidaro pul
kai lietuvių karių Raudono
joje Armijoje. Demokratinė 
Amerikos lietuvių visuome
nė subruzdo tiekti medžia
ginę paramą Lietuvos žmo
nėms, karo pabėgėliams ir 
kariams Sovietų Sąjungoje. 
Grigaitis išstoja prieš pa- 
gelbą Lietuvos žmonėms. 
Bagočius ir šiuo atžvilgiu 
bijo Grigaičio.

Dar blogiau. Grigaitis su 
fašistuojančiais tautinin
kais ir kunigais susišaukė 
konferenciją Pittsburghe. 
Ten jie puola Lietuvos de
mokratinę liaudį už nušla-" 
vimą smetoninio fašizmo 
Lietuvoje; steigia fondą pa
bėgusių iš Lietuvos smeto
ninių valdininkų šelpimui. 
Ir čia Bagočius gieda iš 
Grigaičio parašytų notų. 
Jam lengviau bijot, negu 
protauti.

Šitaip dalykams dedantis, 
demokratiniai nusiteikę A- 
merikos lietuviai mato, kad 
Grigaičio politika visiškai 
susiliejo su fašistuojančių 
tautininkų ir kunigų poli
tika. Ta jų politika Lietu
vos klausimu yra naciškai 
kryžiokiška. Taigi pažan
gioji visuomenės dalis to
kiai Grigaičio politikai at
suko nugarą. O kadangi 
Bagočius aklai seka Gri

gaitį jo politiniuose zigza
guose, tai jis pasirodė ne
mokančiu savistoviai orien
tuotis visuomeniniais reika
lais ir nustojo visuomenės 
pasitikėjimo.

Aišku, dabar Bagočius 
jau mato, kad sujungimas 
sklokos su LSS Grigaičio 
politikos bankrutavimo ne
sulaikė. Naujoji Gadynė 
subankrutavo. Stilsoną ir 
Strazdą Gr igaitis nu- 
gniaužė, kaip išdykęs 
vaikėzas kątukus, ir 
paliko juos tautininkams ir 
klerikalams po kojų painio
tis. Grigaičio direktyvą se
kęs, Bagočius iš prezidento 
aukštybės SLA organizaci
joje jau pasodintas ant as
los!

Ar Grigaitis gailisi savo 
kvailos politikos aukų? A- 
be j o tina. Jis sandarbininkų 
ir draugų nepripažįsta. Jam 
tokie talkininkai, kaip Bą- 
gočius, Stilsonas, Strazdas 
ir jiems panašūs, tiek verti, 
kiek buvo carui Mikei galą 
gavę žandarai — “čiort ich 
poberi” — bus kiti. Savo 
žioplą politiką jis tęs, kol 
vėl atsimuš kakta į sieną. 
Grigaičio vadovybėje socia
listai SLA organizacijoje 
niekad neatsigaus. Nes 
menševizmo filosofija ne 
tik pas Grigaitį, bet visur 
susmuks.

Papilietis.

Pas gydytoją
Pone gydytojau, kaip 

tamsta manai, ar marinuo
tos silkės sveikos?...

— Aš manau, nė viena 
silkė nėra atėjusi gydytis.

šeštadienis, Gegužes 13, 194’4

Grigorii Rndasu pasakoja Sovietų oficieriams apie 
žiaurumus .nacių okupantų kaime Sorka, Rumunijoj, 
Sorka neseniai tapo atvaduota nuo nacių per 2-ją Uk
rainos Armiją. (Federated Pictures radiophoto).

Bernard M. Baruch

preziden-

Wilsonas,

Kaipo vyriausias narys 
Karo Mobilizacijos Ofiso 
patariamos vienetos apie 
karą ir pokarinius sieki
nius, Bernard M. Baruch 
neseniai pasiūlė toli siekian
tį planą pritaikinti karo 
laiko ekonomiją taikos lai
kui. Baruchą tikrai galime 
pavadinti prezidentų pata
rėju, nes per 26 metus savo 
laiką pašventė z demokratų 
ir republikonų 
tams.

Prezidentas
pirmame pasauliniame ka
re, jam pasiūlė Iždo Sekre
toriaus vietą. Jis neapsiėmė 
būti sekretorium. Bet auka
vęs kiek laiko National Ad
visory Commission, 1918 
m. jis buvo paskirtas pir
mininku Karo Industrijų 
Tarybos. Vėliau jis buvo 
narys komisijos, kuri pirko 
žalią medžiagą,' mineralų ir 
metalų Alijantams.

Baruch vyko į Paryžių 
kaipo Amerikos Taikos Ko
misijos ekonominis patarė
jas. Vienas laikraštininkas 
sakė, kad du amerikiečiai 
daugiausia veikė laimėti ka
rą — generolas Pershing ir 
Baruch.

Baruch gimė South Caro
lina valstijoj prieš 73 me
tus. Jo tėvas — gydytojas 
apleido Lenkiją bejieškoda- 
mas didesnės laisvės ir jis 
vedė amerikietę, kurios 
prabočiai gyveno Amerikoj 
dar prieš Revoliuciją.

Baruch šeima apsigyveno 
New Yorke. Jis baigė Mie
sto Kolegiją. Visada mėgo 
sportą. Norėjo būti armi
jos oficierium, bet West 
Point atsakė dėl kurtumo.

Jaunasis Baruch dirbo 
garsiojoj Wall Street, už
dirbdamas tris dolerius per 
savaitę. Vakarais mokėsi 
knygvedystės ir advokatū
ros. Kada buvo 30 metų 
amžiaus, jis padarė ir pra
rado milijoną dolerių. Žuvo 
ir jo tėvo sutaupos, bet į 
laiką jis atmokėjo visas 
skolas ir padarė dar dau
giau pinigų, šiandien jis la
bai turtingas. Praeitame 
kare jis pardavė savo nuo
savybes ir pirko karo bo
nus.

1920 metais Baruch, kaip 
daugelis kitų, manė, kad 
gerbūvis ilgai pasiliks. Bet 
kada matė, kad nenaturalis 
gerlaikiš prasidėjo, jis 
greitai pakeitė savo opiniją 
ir pardavė užstatas prieš 
puolimą kainų.

Barucho žmona mirė. Jis 
turi vieną sūnų ir dvi duk
teris. Jo ofisas Wall Street 
per kelis metus uždarytas 
ir dabartiniu laiku jis pra
leidžia savo laiką tarp New 
Yorko ir Washingtono. Jo 
viešbutyje Washingtone 
lankosi svečiai iš Armijos 
ir Laivyno Departmentų, į- 
vairių biurų nariai ir Kon
greso komitetų nariai. Daž
nai telefonu kalba su Roo- 
seveltu.

Baruch yra šešių pėdų,

dviejų colių ūgio, baltplau
kis, puikios išvaizdos, drau
gingas, visada lengvai pri
einamas.

Nors 1937 metais Baruch 
tikėjo, kad galime išlaikyti 
savo neutralumą, nepaisant 
gręsiančio karo, jis ragino 
padidinimą mūsų armijos 
laivyno ir oro jėgų. Kada 
įstojome į karą, jis rėmė 
paskyrimą vieno vyro kon
troliuoti visą produkciją. 
1941 m. jis rėmė kainų kon
troliavimą. Jis pabrėžė, kad 
kainų kontroliavimas buvo 
svarbiausias dalykas ir jis 
turėjo būti surištas su algų 
ir nuomų kontroliavimu, 
pirmenybėms, konservacija, 
karo prekyba ir karo finan
savimu. “Išskyrus tik žmo
nių žudymą, infliacija yra 
pražūtingiausia karo pase
ka...”

1941 m. Baruch ragino 
Atstovų Buto Komitetą už
dėti “lubas” ant visko, al
gų, nuomų, ūkės kainų, ir 
pakeisti kainas, tik kada 
teisingumas arba valdžios 
nusistatymas to reikalavo. 
Bet nieks jo nepaisė.

Baruch yra demokratas. 
Jis tiki į prez. Roosevelto 
pareikštus žodžius kas link 
pagerinimo darbo ir ūki- 
ninkystės padėties, bet jis 
kritikavo daug administra
cijos finansinių nusistaty
mų.

Kada japonai nukirto mū
sų žalią gumą, Baruch buvo 
galva komiteto, kuris turė
jo padaryti planus dėl sin
tetinės gumos. Jo raportas 
buvo puikus ir buvo pa
grindas programos, kurią 
vėliau išvystė William Jef
fers, gumos skyriaus virši
ninkas.

Su mūsų laimėjimais vi
sose pasaulio dalyse laikas 
atėjo, kada turime pamąs
tyti apie pakeitimą visko 
taikos laikui. James M. 
Byrnes, direktorius Office 
of War Mobilization, prašė 
Barucho prieš kelis mėne
sius pagaminti planą, kuris 
padėtų sulaikyti Jungt. 
Valstijas nuo pertaisymo 
chaoso. Vasario mėn. ra
portas, kurį Baruch ir jo 
partneris John N. Hancock 
pagamino, buvo gatavas. 
Padengė 104 puslapius ir 
apsvarstė kiekvieną proble
mą, kurią pokarinis plana
vimas turės išrišti.

Raportas buvo kritikuo
tas. Darbininkai jį kritika
vo todėl, kad jis neparūpi
na tinkamos darbo repre
zentacijos, industrija ir ūki
ninkai dėl kitko. Bet Byr
nes tuoj padarė du paskyri
mus, vienas “surplus pro
perty administrator” ir ki
tas direktorius palaikyti ir 
samdyti tarnybos vyrus.

Nesenai Baruch apsiėmė 
dalyvauti susirinkime At
stovų Buto naujo Postwar 
Planning Committee.

FLIS.



LIUDAS GIRA.

PAVERKNIAIS
Lyrinė

(Pabaiga)
VIII.

Nors da krauju vis plūstam 
Ir degėsiais rusenam, 
Bet jau regiu laikus tuos, 

vKur žengia žemei mano.

Ir paverknių kaimeliuos 
Matau tą dieną naują,— 
Kai tarsim savo šaliai: 
—Vėl mes šeimininkaujam !

Smagiau, nei per Velykas 
Ir nei vardinių dieną— 
Seklyčioj džiaugsmas klykaus 
Su nuostaba išvieno.

Kiek bus susitikimų, 
Mielų ir netikėtų! 
Sutikęs Mickus Klimą 
šnekėtųs ir šnekėtųs!

—Kaip tu? O kaip tavieji?
—O kur, sakyk, namiškiai?
Ar taip:—kai pult pradėjom, 
Jie ėmė bėgt, lyg kiškiai.

Ir žuvusių gerbimų 
Ir ašarų, žinia, bus.
Bet Lietuva atgimus 
Negi gedės prie grabo.

Greit žaizdos apsigydys, 
Keis šermenis jungtuvės. 
Gyvento laiko dydį 
Supras laisvi lietuviai!

Ir aš žvelgiu toliau da: 
Tėvynė atsigavus,
Kas nūn—užmiršus—skauda, 
Švęs didžią šventę savo.

Ką turim, ko da stinga— 
Sau pasisakę tiesiai, 
Laimėjimo garbingo 
Sukaktuves minėsim.

Prie išpuoštų tribūnų 
Su vėliavomis eisim, 
žygiuos tėvai ir sūnūs. 
Su jais galia ir teisė!

Tėvynės dukrų eilės 
Praeis lygiom kolonom, 
Mūs laisvę ir mūs meilę 
Skelbs vėliavos raudonos!

Ir bus taip miela, gera, 
Bus linksma širdžiai šitaip 
Klausyt, kaip vėjai šnera 
Šilkuos jų išrašytuos.

O maršų ir dainų mūs 
Smagaus beklausant takto, 
žiūrėt gretų darnumo 
Dienos gal neužtektų.

O kai, įkaitus dvasiai, 
Mūs laisvės himną trauksme, 
Tada,’tada suprasim, 
Koks dydis tujen, džiaugsme!

Ir gal tada, tada tik 
Suprasim laisvės esmę, 
Save suprasim patys 
Ir tai, kuo tapt galėsme.

Kiek Lietuvos laimėta 
Tarybine patapus, 
Pradėjus neregėtą 
Jos metraščiuose lapą!

Tarybinėje žemėj
Yra kam tiesą ginti, 
Galia kūrybą remia, 
Mintis gi gimdo mintį.

Čia viskas, viskas mūsų!
Čia viskas, viskas—žmogui! 
Plačiausios erdvės trūsui, 
Ir sumanumui—progos.

Taip niekur niekas niekam 
Už darbą neatlygins, 
Nepagerbtas nelieka 
Čia joks garbingas žygis.

Čia darbas joks naudingas 
Nebus neatžymėtas.
O .ko kur šiandien stinga— 
Rytoj bus savo vietoj.

Poema
Mokėk pasidarbuoti— 
Turėsi kuo gėrėtis!
Keliai tau neriboti, 
Tarybinis pilieti!

VIII.

Bus bus kuo džiaugsmui reikš- 
Ir kaimuose ir miestuos! [tis 
Ūš gatvės ir šoks aikštės, 
Sukaktuves minės tas.

Ir tavo, Verknužėle, 
Neatsiliks pakrantės: 
Mūs vėliavas iškėlę, 
Ir ten visi švęs šventę.

Dvasia atsigaivinę, 
Laikydamies iš vieno, 
Tarybinės tėvynės 
švęs atgimimo dieną.

švarioj, šviesioj seklyčioj 
Stalai net links nuo valgių. 
Pažvelkim ten netyčia 
Į dienas tas pažvelgę.

Pažvelkim, pažiūrėkim 
Gražių tų sukaktuvių, 
Kaip žengia vis į priekį 
Tarybiniai lietuviai.

Kaip, metinėm sukakus, 
Aplink stalų susėdę, 
Linksmai, malonūs, šnekūs 
Ūš dėdinos ir dėdės.

Putos alus ąsočiuos, 
Skambės ir duž stikliukai.
Net mūsų taurios močios 
Ragaus po trupučiuką.

Lietuvis tokio būdo— 
Netinginiaus prie stalo, 
Tad bliūdas keičia bliudą 
Ir vis nėra jiem galo.

Ane, kepsniai garuoja
Ir vėdarai išpūtę.

• (Su jais visur geruoju 
Naminis mūs alutrš!)

Puikuolis kalakutas
Iš lėkštės sprukti bando, 
Nuo obuolių išpūtus 
žąsis da lanksto sprandą.

O čia bent gardumynai! 
žiūrėt ir tai malonūs. 
Lietuviški mūs blynai, 
Bulviniai, su Smetona. 
Ir dešros, ir skilandis, 
Ir sūriai-saldūs, kieti. 
Nors sotu, jų nekandęs 
Iškęsi? Ne, pilieti!

Taukuos, va, plauko skribai, 
švilpikuose—taukai gi. 
Užuost gali per mylią!
Bet čėsnis tuo ne baigias,

Iš stalų kito galo 
Paršelis snukį riečia, 
Tirštoj grietinėj šąla— 
Skubėk ragaut — varškėčiai.

Kisielius da lyg kūčiom, 
Uogienės savų vaisių. 
Nors pilvą tau jau pučia, 
Bet da ne galas vaišių.

’ Pyragai tartum svočios, 
Baltų bandelių stirtos. 
Ir vėl pilni ąsočiai 
Giros, alaus pagirto.

Bet aš da bliūdo vieno 
Prašyčiau, jei ten būčia: 
Tai rūgusiojo pieno 
Su bulvėm ir spirgučiais.

O jie ir neprašysis,
Tik semsįs, rieksis, valgys, 
Nors nieks jų nėr sulysęs, 
Nors vis gardžiai pavalgę.

Stalus aplink susėdę, 
Ragaus kiekvieną bliūdą 
Mūs dėdinos ir dėdės 
Jau tok| turi būdą.

Iš mūs žilų senelių
Jau papročiai tokie čia: 
Kad šventėm Česnius keliam
Ir giminėles kviečiam.

O giminės čia plačios! 
Prie jų da ir kaimynai. 
Negi užteks pastačius 
Ant stalo vienus blynus?!

Negi paduosi košės, 
Kaip savajai šeimynai?! 
Ir dėdinos tik ruošias, 
Dienom naktim gamina.

O .kai už balto stalo
Mieli susės sveteliai, 
Juos ragint taip, begalo, 
Tik dėdinos mūs gali.

Be raginimų čėsnis
Tikru Česniu nebūtų.
Tai žino visos viešnios,
Ir laibosios, ir drūtos.

Ir negi tu užgausi 
Šeimininkus padorius, 
Ypač, kada “ilgiausių” 
Užtraukia gaspadorius?!

Negi atsisakytum
Iš gaspadinės rankų 
Paimt da lėkštę kitą, 
Ir pasakyt “užtenka”?!

Tad valgo, lyg šienauja, 
Visi išvien, kaimynai. 
Kiekvieną bliūdą naują 
Užgert gi reikia, žinom.

—“Išgerk!” tars dėdė tetai.
—“Išgerk!” teta tars marčiai.
—“Į tavo, moč, sveikatą!” 
—“Tu saldžią, o aš karčią.”

Skambiai stikliukai skamba, 
Dusliai — alaus puodeliai. 
Net tie, kur gerti rambūs, 
Kas tostas — stiklą kelia.

—“Už tuos, kas išvadavo!” 
—“Už tuos, kas mus apgynė!” 
—“Už laisvę, kur atgavom!” 
—“Už Lietuvą tėvynę!”

—“Už Lietuvą! Už šventą 
Tarybinę žemelę!”
—“Kad amžius ji gyventų!” 

“Už liaudies didžią galią!”

—“Į mūs vadų sveikatą!” 
—“Už Staliną mūs didį, 
Kurs viską girdi mato!” 
—“Te laimė jį vis lydi!”

Alutis tik pūtuoja, 
Tik ūsus vyrai šluosto.
—“Už būsimą rytojų !” 
Ir tostai vėl po tosto.

Bet nematai čia girto, 
Kaip kitąkart kad buvo, 
Nors .kojos jau neb’ tvirtos, 
Ir kiek liežuvis kliūva.

Bet tai niekai—mes pratę 
Išpagirioti veikiai.
Va, kiek giros pristatė!
—“Na, da po vieną!”—1

IX.

Kulnus sau tostai mina— 
Juk buvo už ką gerti!
Kaimynas tars kaimynui: 
—“Regi, kaip susitvarkėm!

[ki!

Žymusis Sovietų rašytojas F. Gladkov prisega poetui 
Liudui Girai Raudonosios Vėliavos ženklą.

—“Ko niekad da nematėm, 
Ko nesam net girdėję, 
Šiandieną kuriam patys, 
Be jokio geradėjo.” 

—“Darbelio, bra, tai turim, 
Bet ir naudos daugėja.” 
—“Bent Lietuvėlė kurias; 
Nebe laikai anie jau!”

Ir girs Tarybų tvarką 
Net kas ją pirma peikė. - 
—“Ką norime, tai perkam, 
Ir gaunam, ko tik reikia.”

—“Taip, skųstis, vyrai, nėr ko.
Kaip badmečiu fašistų!” 
—“Na, švoger, da po čėrką, 
Kad jų laikai nebgrįžtų!” 

—“Nebgrįš, nebgrįš, kaimyne, 
čia įsiterps kaimynas.
—“Ne tam kelius išmynę
Mūs tankai lig Berlyno.”

—“Neatsikels ilgai jau 
Nenaudėlis prakeiktas.” 
—“Jau jo laikai praėjo, 
Ir amžiam su juo baigta!”

Taip šnekučiuosis vyrai, 
Įkaitę po truputį.
Ir vis dažniau gers girą, 
Ir vis rečiau—alutį.

Kalbėsis apie sėją, 
Ir apie derlių, aišku.
Ką, sueigoj sus’ėję, 
Turės sau išsiaiškint.

Kiti primins, kaip buvo, 
Kas ko kadai bijojo— 
—“Na, dievui dėkui, žuvo 
Jau amžiam tie pavojai!”

—“Ramus į darbą kėlei, 
Namai tvarkoj palieka.
Ir mūsų Lietuvėlei
Nereik lankstytis niekam.”

—-“Kas mėnesį kelintą,
Vis laukt ultimatumų, 
Kaip varnai įbaugintai 
Kiekvieno būkštaut krūmo.

—“Neb’ ta maža šalelė 
Mūs Lietuva šiandieną: 
Pasaulio šeštą dalį
Nūn apima mūs sienos!”

—“Pasaulio dalį šeštą 
Ir mes išvieno tvarkom. 
Galėjo mūsų kraštas
Sulaukt daugiau sau dar ko?!

Lig vakaro vėlybo
Kalbėsis vyrai šitaip
Ir džiaugsis, kad Tarybos 
Jų Lietuvai sušvito.

Pritars ir moterėlės.
Jaunimas gi — tas, ką gi?! 
Nors tik gyventi kilęs, 
Aiškiau da vis tai regi.

Svei- Tačiau jis neužtrunka
Ilgai prie dėdžių stalo.
—Vaišinkitės sau “trunkais,” 
Girkšnokit savo alų!

Gi mes, jauni, kitokį
Da sau smagumą turim.
Da mum jaunystė juokias.
—“Polkutę, Paketuri!”

O Paketuris smyčių 
Vašku tik pavaškuoja— 
Kieme, palei seklyčią, 
Ims pačios šokti kojos.

Kad ims gi porų poros 
Smagiai suktinį šokti 
Tave ir šokt griebs noras, 
Arčiau tik atsistok ten!

Padūkėlė polkutė, 
Ir valsai, ir fokstrotai. 
Tikrai, tikrai smagu ten, 
Ten džiūgaut ne žiopsota!

Aguonom kais šokikės, 
Lakstys jų kasos vėjais. 
Išeis, stalus palikę, 
Ir dėdės palinksmėję.

Ir, užsirūkę liuikas,
Jie, girdami taboką, 
Klausys, kaip čirpia smuikas, 
žiūrės, kaip jauniai šoka.

Bet kitas, prisiminęs 
Jaunystę, ir griebs tetą. 
Duos prakaito suktinis, 
Na, bet bala nemato!

—“Tegu jauni pasmoko 
Iš mūs ir šokti, svočia!” 
...Ir aš ten, jau senokai 
Nešokęs, gero duočia!

Daržely gi, jurginuos, 
Atgaut tarp šokių žadui, 
Padriežiškių merginos 
Senas mūs dainas veda.

Kad užveda, užtraukia, 
Tai net širdis apsąla.
Ir skamba dainos, plaukia 
Į kito sodžiaus galą.

Laukais ir pievom sklysta 
Jos į toliąsias plynias, 
Kaip amžina jaunysta 
Atgimusios tėvynės.

X

Taip, amžinai jauna ji, 
Tėvynė mūs, kaip dainos, 
Kaip liaudies jėgos gajos, 
Kaip kartos, kur vis mainos.

Jų kiekviena gyvena 
Jaunystę vis iš naujo, 
Atjaunindamos seną, 
Bet sveiką, tautų kraują.

Ir kaip pasenti gali
Tauta, kur, iš senovės 
Nuo priešų gynus šalį, 
Dėl laisvės jos tiek kovės!

Kur, amžius vargą stūmus 
Ir amžius vis budėjus, 
Tik brendino ryžtumą
Ir maištą prieš skriaudėjus.

Kova augina galią 
Ir grūdina mūs būdą, 
Kova gyvybėn kelia
Net tuos, kur jau apsnūdo.

Tos mūsų kovos senos
Sunki kova dėl būvio, 
Vargai, kuriuos gyvenom— 
Krikštatėviai lietuvio!

Lietuvio to, kur vakar
Į naują kovą kėlė, 
Kuriam jėgos užteko 
Vėl ginti tėviškėlę.

Lietuvio to, kur stojo 
Į didį kelią, naują, 
Nebodamas pavojų, 
Nepagailėjęs kraujo.

Kuris iš daugio žodžių 
Parinkt gebėjo tokį, 
Kur į pat širdį skrodžia 
Ir su džiaugsmu ją tuokia.

Tą, mum reikalingiausį, 
Nepakeičiamą šitą, 
Kurio jau pasiklausę— 
Ne j ieško jokio kito.

Tą žodį, kurs,x prataręs 
Mum lūpom Liaudies Seimo, 
Angas mum atidarė 
Į plačią brolių šeimą.

Poetas Liudas Gira, jo žmona ir A. Sniečkus.

Kurs Lietuvai sutvisko 
Tom žvaigždėm rubininėm, 
Kurios mum duoda viską, 
Ko reikia tik tėvynei.

XI
Ilgai tą nakt negūla 
Jaunimas ir senimas — 
Pas Mickų, Proškų, Tūlą, 
Pas Mizarą ir Klimą.

Kol išsibaigs alutis,
Kol išsibaigs skaidrioji.
O ryt vėl dirbs sukrutę
Visi, išpagirioję.

Prieš saulę kėlę rytą, 
Su saule eis į pievas.
Giedos jiem vyturiukai, 
Linguos šakelės jievos.

Grėbėjos mūsų smagios 
Po pradalgius darbuosis. 
Pečius saulutė degins, 
O vėjai žais plaukuose.

O šienpjoviai tik priekin
Su atlapom krūtinėm— k 
Juk eina jie—ne niekis— 
Jie eina soclenktynių!

Gi saulei nusileidus, 
Mėnuliui užtekėjus— 
Dainų mūs mielos gaidos 
Plačiai skambės pavėjais.

Grįš pjovėjai iš baro
’ O grįžt kaip be dainų gi ? !
Ir grįš, kaip jiem ir dera: 
Dainuodami, nudžiugę.

Džiaugsmingi grįš dėl to jie, 
Kad nėr jiem ko nuliūsti, 
Kad ramūs dėl rytojaus 
Galės užmigt, nubusti.

Kad darbas dirbti sekės, 
Kad vakaras smagus toks, 
Kad mielos lydi akys, 
Kur tik jie besukrustų.

Ir kad gimta šalelė 
Kaip kitkart nebvaitoja, 
Kad savo žino kelią— 
Dainuos džiugiai dėl to jie.

Tokių dienų vakarų 
Sulauksi tu, Verknužė, 
Nors nū krantai nuskarę 
Liūdnai rūkan d a gūžias.

Ir. ten, kur stagarai nū
Ar ryt gal rūks apdegę, 
Ateis diena—mūs dainos 
Skambės ir ūš viešnagės.

Ateis diena—ir greitai, 
Greičiau gal, nei tikėjom, 
Greičiau, negu manai tu, 
Supančiuota engėjo.
Praūžus audrai baisiai 
šalis ramiai ilsėsis.
Vėl savo kelią eisim 
Nuo vargo atsitiesę.
Vėl darbas taps palaima, 
Vėl degs juo širdys jaunos 
Ir mūs miestus ir kaimą 
Matysim atsigaunant.
Ir saulėtą šią taiką 
Pajus visi, kas gyvas.
Nuo/senio ligi vaiko 
Vizi jos džiaugsis dyvais.
Ramumo šilumėlėj
Dy£s mum žiedai gražiausi, 
žydės vėl meilės gėlės 
Birželyje ir sausy.

Ir sesė šilkaskarė»*
Lauks kryžkelėj vėl draugo
Ir vėl naktis vasarė
Jų meilės slaptą saugos.

Tik sesė bus kita jau,
Ir tas lauktasis—kitas;
Tos pačios bus tik svajos, 
Toks pat skaistus tik rytas.

Tik patvaresnė bus ji,
Gal būti, meilė toji, 
Nei ta, kurią pajusi 
Gal šioj giesmėj vaitojant.

Tegul! Nepavydėsiu
Sapnų nakties žavios tos 
Aniem, tiem laimingiesiem 
Tegu jie laime klostosi

Tegu ne aš—kiti ten 
Skambiais rytužiais džiūgąus, 
Ir tedainuos nušvitę 
Gailiem vargeliam žlugus.

Man gera bus, mieloji,
Tik jausti jų džiaugsmą didį— 
Bent jis nesivėluoja 
Jaunystę meilei lydint!

O jie, tylos minutėm, 
Kai širdys taip švelnėja, 
Ir prisimins, gal būti, 
Gal prisimins mane jie.

Ir paminės geruoju
Poetą, kurs kada tai 
Viešėjo, vasarojo 
Ant Verknės mielo kranto.

Tarp meilės žodelyčių
Gal prisimins poetą, 
Kurio mylėta šičia, 
Kurį čionai mylėta.

Ir kurs už vis pamilo 
čia Lietuvą ir liaudį, 
Kai tavo, Verkne, bylą 
širdim jausminga gaudė.

Kai klausės vakarinės 
Bylos, lig ji aprimo 
šalia kitos krūtinės 
Girdėdamas plakimą. _z-

Tai tiek minčių sukėlei!
Atsiminimą šitiek, 
Verknuže, Verknužėle, 
Taip ryškiai nū man švyti!

Dėl ko? Dėl to, gal būti, 
Kad vėl mum aušta rytas, 
Smagus, kaip šienapjūtė, 
Šviesesnis, nei koks kitas.

Kad rudeniniai vėjai
Mum dvelkia lyg gegužiais, 
Kad sieloj vasaroja!
Dėl to, dėl to, Verknuže!

Miela, miela upele, 
Verknuže, Verknužėle, 
Tu lauk manęs iš kelio 
Pražydus pirmai gėlei!

Pirmiem žiedam pražydus, 
O gal da krentant snaigėm, 
Kai grįšime išdidūs, 
Kad savo žygį baigėm.

Kai, žygį baigę šventą, 
Lauk vokietį išviję, 
Visais keliais ir plentais 
Pargrįšim vėl laisvi jau!

24. X. 1943 
Maskva
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Šeštadienis! Gegužes 13, 1944

Waterbury, Conn.
Pagaliau Waterburyje susior

ganizavo Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto skyrius, ku
ris žada būti veiklus ir surink
ti nemažai paramos iš šio mie
sto Lietuvos žmonėms. Komite- 
tan įeina šie veiklūs lietuviai: 
M. Strižauskienė, K. Yenkeliū- 
nienė, Povilas Mickeliūnas ir 
M. Meisonienė.

Darbas jau pradėtas ir jau 
sudaryta 19 pundelių, kurie 
tapo pasiųsti per vietinį Rus
sian War Relief Skyrių. Pun
delius aukojo bei 
mi geraširdžiai, 
lietuviai:

Ida Ablažienė 1
K. Krasnitskas 1 pund.
Helen Paugis 1 pundelį.
Vincas Jokubonis 1 
Povilas Mickeliūnas 
Juozas Rušinskas 1 
Benedikta Satulienė
Klementina Yenkeliūnienė 1. 
Richard ir Vincent Yenkeliū- 

nas 1 pundelį.
Marė Strižauskienė 1 pund.
Juozas Strižauskas 1 pund.
Kazys Sabutis 3 pund. 
Christina Staneslow 1 pund. 
Jonas Staneslow 1 pund. 
Povilas Staneslow 1 pund. 
Eugenijus Staneslow 1 pund. 
Robert J. Staneslow 1 pund. 
Ona Marozienė 1 pund. 
Pranukas Marozas 1 pund. 
Agota Marozienė 2 pund.

Koresp.

Taipgi dainuos Norwoodo 
Vyrų Grupė, ir bus akordio- 
nistas Richie Bams iš Ded
ham, Mass. Iš toli ir arti kvie
čiame suvažiuoti.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Rep.

20 Milionų Amerikiečių Tu
rėsią Pakeist Darbus

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 70 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde? 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 215 60th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GOTHENBERG KAMRATES, INC. 
215—60th St., Brooklyn, N. T

sudarė seka- 
patrijotingi

pundelį.

Washington.— Generolas 
Heinz sake, jog po karo 20,- 
000,000 milionų amerikiečių 
turės pakeisti savo darbus, 
ir padėtis bus kur kas sunke
snė, negu po praeito pasau
linio karo. Taip jis pareiš
kė kongresinei komisijai, 
svarstančiai nedarbo pensi
jų reikalą pokariniame lai
kotarpyje.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1146 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

R. & T. BAR & GRILL, INC. 
1146 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 571 Atlantic Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID FITZGERALD
574 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 74-76 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NAPLES BAR & GRILL, INC.
71-76 Smith St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 3005 Ave. J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
(Midwood Tavern)

3005 Ave. J, Brooklyn, N.

the

Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2408 Gerritsen Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 

’on the premises.
WINIFRED McQUILLEN

2408 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1225 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 123 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

123

the premises.
ELLEN WALSH

Adm. of Andrew Walsh Deceased
Green point Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166-68 Ave. O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CARMELLA STANZELLA 
(L. & S. Bar & Grill) 

Ave. O. Brooklyn, N A166-68

the

T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 362 DeKalb AveL & 288 Grand Ave., 

Kings, toBorough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.
WILLIAM

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1204 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prem ses.

PIETRO DELAROCCA
328 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1377 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at Vetail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SAVIDES, JR.
456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retailunder 
Section 107 
Law at 423 
County of 
premises.

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

Kings, to be consumed off the

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

pund.
1 pund. 
pund.
1 pund.

REDAKCIJOS PASTABA: 
Ateityje pundelius (kits) ir 
viską kitą, surinktą Lietuvos 
žmonėms, siųskite Lietuvos Pa
gelbos Teikimo Komitetui, 419 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Norwood, Mass
un-

pulti 
gau-

kareir dabartiniame
kaip vokiečių, mecha- 
karo mašina netikėtai
Sovietų Sąjungą ir 
gilumom Antroj da-

Puiki Filmą iš Sovietų Sąj 
gos Karo Fronto

Lietuvių Piliečių Bendrovė 
turėjo rodymą karinių filmų, 
kurias suteikė U.S.A. Armijos 
Departmentas. Filmą praside
da nuo 1242 metų iki dabarti
nio karo, parodanti, kaip vo
kiečiai vis bandydavo 
Rusiją ir kiekvienu kartu 
davo į kailį.

Taip 
parodo, 
nizuota 
užpuolė 
briovėsi
lyj filmos parodo, kaip Sovie
tų Sąjungos Raudonoji Armi
ja atmuša užpuoliką nuo Mas
kvos, vėliau nuo Stalingrado, 
Leningrado ir kitų svarbių 
miestų. Taipgi filmoje parodo, 
kaip Sovietų Sąjungos žmonės 
nuo sehelio iki jaunamečio, 
kaip vyrai ir moterys, taip ir 
jaunimas, pasiaukojusiai dar
buojasi karo pastangoms. Ir 
tų didelių pastangų darbo vai
siai jau dabar visiems yra ma
tomi. Keleivinio Strazdo protu, 
tai ta filmą tik “kvaila bolše
vizmo propaganda.” Bet tą fil
mą rodo U.S.A. Armijos De
partmentas. Kadangi įžangos 
nebuvo, tai publikom prisirinko 
pilna Lietuvių svetainė, ir, ma
tyt, filmą žmonės buvo pilnai 
pasitenkinę, nes pirmininkui 
Paul Sykes paprašius aukų dėl 
Amerikos Raud. Kryžiaus, su- 
aukauta apie $70. Bendrovė 
verta pagyrimo už šio paren
gimo suruošimą.

pavienių, 
padarau 
paveiks* 
krajavus 
su ame-

kitokių grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

įrikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
[padidinu tokio 
1 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

JOSEPH BONAVITA
(Bona Vita Tavern)

Ave., Brooklyn, N.& PETER 
Rest.)

POULUSPOULUS
(Pop’s 

Ave., 
Ave.,

423—3rd T
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of t)»e Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 Schenectady Avenue .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE & JOSEPH POLICANO 
(Adm. Est. of Vincenzo Policano)

137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

362 DeKalb
238 Grand Brooklyn, N,

NOTICE
RL 7129 _ .. .... ____ _
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1467 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LYONS TAVERN. INC.
1 467 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5231 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5421-5423 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
- WASSENG & UNANDER RE 

5421-5423 8th Ave., Brookly

NOTICE is hereby given that License, No. 
RL 7273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1604 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STELLA EVERS
1601 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. T

T F. W. SH ALINS
ONUS

. INC 
N. Y. TNOTICE is hereby given that License No. 

RL 1881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2953-55 Gravesend Neck Rd., Borough 

of Brooklyn, County of 
stuped on the premises.

JOSEPH I).
2953-55 Gravesend Neck

(Shalinskas)
PIRKITE KARO

278 Harvard Street
INC.

Tol. TRObridge 6330
T

TeL Virginia 7-4499

n
T

to

T
.'>6

! OFISO VALANDOS:
| 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
i Ncdčliomis ir šventadieniais

MINER 
Rd., 
Brooklyn, N.

DANIEL J.

County of 
premises.

NOTICF
RL 52.V

• given that License No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under

County of 
premises.

No.
ned

under
kampas Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Section 107 of the 
Law at 4122 Ave. 
County of Kings, 
premises.

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

hereby given that License No.

Kings, to be con-

hereby given that License No.

Law at 1012 Myrtle Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

TEN TWELVE REST.,
1012 Myrtle Ave.. Brooklyn. N. Y. T

beer and wine at retail under

MAHONEY 
(Dan’s Tavern) .

Ave. D. Brooklyn, N. Y, T

VITO CARLO
U, Brooklyn, N. Y. T

JOE FISCHETTI
(Utica Pizzeria Rest.)
:ica Ave., Brooklyn, N. Y. T

the premises.
CENTRAL GALICIA REST., INC.

Columbia Place, Brooklyn, N. Y. T

<f>

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA <♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

)

BROOKLYN, N426 SO. 5th STREET

S20.00 '

496 GRAND ST,
TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

532 Grand Street, Brooklyn

^Sovietai pagrobė daug 
nacių pabūklų Sevastopoly j.

Wholesale and Retail
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License 
L 1055 has been issued to the undersig 
to sell wine^. and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 649 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 89 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOAQUIN VEIRO 
(Fronte Unido Rest.)

89 Atlantic Ave., Brooklyn, N.

NOTICE _____
RW 738 has been issued to the undersigned 
to sell __
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

3 Ave. U, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 360 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2312 Voorhies Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HARTE 
2312 Voorhies Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 379 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6999 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1963 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLAMINGO BAR, INC.
1963 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Daw at 2112 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH MeSHERRY.
Exec. Est. of Peter F. MeSherry 

2112 Flatbush Ave.. ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby
RL 1838 has been 
to sell beer, wine : 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9505 Ave. L. Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELIZABETH K R ETZ S CIIM A R 
(Paul’s Tavern)

9505 Ave. L, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2831-36 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRYSTAL REST. CORP.
2831-36 Church Ave. , Brooklyn, N. Y.

ERIflUSIfl DUONA 
\SCHOLES BAKING h

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—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.TeL EVergreen 4-8802

NEBŪKITE NERVUOTI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be. consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4011 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
(Four Leaf Shamrock)

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

OF flFAE
21 tow*’1
$4950

w-

!

! Dr. John Repshis
’ (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

pOltT 
MADISON

$4950

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai A Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai A Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

6150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

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

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

Blokas nuo Howes St. elevelterlo stoties. Tel. Evergreen 4-9508

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

t

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDISOL tabletu- 

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

DRS. STENGER & STENGER

BROOKLYN, N. Y. ♦
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

459 GRAND ST

OPTOMETRISTS
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-8342
CHARLES J. ROMAN

DIREKTORIUS

660 GRAND ST

Motinų Dienos Paminėjimas
Norwoodo Suvienytos Drau

gijos rengia didelį ir įspūdin
gą parengimą Motinų Dienai 
atžymėti, gegužės 14 d., Lie
tuvių svetainėje.

Montello Dailės Ratelio vai- 
dylos atvažiuos sulošti dvi la
bai juokingas komedijas: “Vos 
Neapsivedžiau” ir “Katras Pir
ma Numirėm.”

Lošėjai puikiai išsilavinę ir 
juoko pridarys tiek, kad dėl 
visos vasaros užteks.

Norwoodieciai irgi susimo- 
kino vieną vaizdą, kuris at
vaizdina dabartinį Lietuvos 
gyvenimą po Hitlerio kurka. 
Parodantis, kaip Lietuvos žmo
nės kovoja prieš hitlerizmą. 
Šitame vaidinime yra ir juoko 
ir ašarų. O vaidylos jau gerai 
susimokinę ir gražiai vaidina.

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 — paira 
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 tabletčlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

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

natūrai
"N NOTARY 

PUBLIC

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

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, šakneljų, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New'Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valjhnui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-oFderi pasiųsime pro
duktus.

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

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

BROOKLYN, N. Y
t-tt i-i'.’.w.V-1 iLVI.ru irto ^M^ė^*^MP*^**siFW*^i***4f***^

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką 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

iLVI.ru


Šeštadienis, Gegužes 13, 1944

* KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tus kitų tautų viską naikinti 
griauti, bet jeigu jinai būtų 
paskui priversta tiek pat laiko 
pašvęsti atstatymui, tai jau bū
tų baisi vergija!

ir

Paimkime plėšiką: Jis atėjo 
pas Grigaitį, nužudė jo pačią 
ir vaikus, sudegino jo namą ir 
pasiėmęs automobilių, išvažia
vo. Bet ilgainiui jis, plėšikas, 
tapo sučiuptas. Iš jo reikalau-j 
jama, kad jis jau bent sude
gintą Grigaičio namą atstaty
tų.

Grigaitis atsistoja ir šaukia:“ 
Negalima! Tai būtų to žmo
gaus pavergimas! Tegul jis 
sau eina laisvas ir ruošiasi ki
tam plėšimo žygiui!

Kas tokią propagandą šian
dien skleidžia? Ogi Hitlerio 
propagandos Biuras. Grigaitis 
tiktai pakartoja tai, ką skel
bia Berlynas!

Įvertinimas
Viengungis (savo bičiu

liui) : “Tariuos, kad moteris 
vyrui reiškia didelę pagal
bą.”

Vedęs vyras: “Taip, tikra 
teisybė. Moteris visada pa
deda vyrui suktis iš rūpes
čių, kurių jis neturėtų, jei 
nebūtų vedęs.”

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
Geg. 14 d., LDS 48 kp. rengia 

draugišką išvažiavimą pas J 
Deltuvus, 4811 Benson Ave., Arbu
tus, Md. Pradžia 12 valandą dieną. 
Įžanga veltui. Turėsime gėrimų ir 
užkandžių už paprastas kainas. Ka
dangi 14 d. geg. yra Motinų Pa
gerbimo diena, tai prašome motinų 
skaitlingai dalyvauti. — P. Pasers- 
kis. (112-113)

ir F.

WORCESTER, MASS.
Geg. 14 d., įvyks LLD 11 kp., su

sirinkimas, 11 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Draugai prašomi dalyvauti ir 
užsimokėti duokles. Iki 1 d. liepos, 
visų duoklės turi būt sumokėtos. 
Pasistengkite tai padaryti. — J. 
Lukas, sekr. (112-113)

scrantonTpa.
Literatūros Draugijos 39 kp. 

sirinkimas įvyks 14 d. geg., pas
Praleikus, 407 Electric St. Pradžia 
2 vai. dieną. Visi draugai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. — P. Šlekaitis, sekr.

(112-113)

M.

su
dd.

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks geg. 18 d., 8 vai. 
vak. Draugijų salėje, 4097 Porter. 
Narės prašomos visos dalyvauti. 
Taipgi paraginkit savo draugę bei 
pažįstamą įsirašyti į Moterų Pa
žangos Kliubą. — M. Ginaitienė, 
sekr. (112-113)

WILKES BARRE, PA.
Liet. Progr. Kliubas rengia puikų 

vakarą, pagerbimui Motinų (Mo
thers Day), įvyks geg. 14 d. Kliubo 
salėje. Trys motinos gaus dovanas: 
seniausia, jauniausia ir daugiausia 
turinti vaikų. Bus turtinga koncer
tinė programa; išgirsite tinkamą 
kalbą; turėsime vakarienę ir visokio 
gėrimo. Gros gera orkestrą. Kvie
čiame visus dalyvauti. — J. V.

(112-113)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, geg. 21 d ..įvyks svar

bios prakalbos, Miners Hall, kam
pas Main ir Oaks Sts. Pradžia 2 v. 
dieną. Kalbės Roy Mizara, LDS pre
zidentas ir dienraščio Laisvės re
daktorius. Dainuos St. Kuzmickas 
ir Violet Kuzmickienė. Kviečiame 
dalyvauti, išgirsite įdomią prakal
bą ir gražių dainų. — LDS 34 kuo
pa. (112-113)

NORWOOD, MASS.
Teatrai, dainos, muzika. Rengia 

Norwoodo Suvienytos Draugijos, 
Motinų Dienoj, 14 d. geg. Liet, sa
lėje, 13 St. George Avė. Pradžia 3 
vai. dieną. Programoj dalyvaus: 
Montello Teatrališkas Ratelis, su
vaidins dvi juokų komedijas — 
VOS NEAPSIVEDŽIAU ir MIR
TIES LAŽYBOS. Norwoodiečiai vai
dins dramatišką vaizdą: Dėdės Sil
vestro Kieme. Iš dabartinio Lietu
voj gyvenimo, parodantis kaip lie
tuviai kovoja prieš hitlerininkus. 
Grieš Richies Barris,, akordionistas 
iš Dedham, Mass. Dainuos Norwoo
do Vyrų1 Grupė, vad. William Pat
rick, dainos bus skiriamos pagerbi
mui Motinų. Tikietas 50c. Kviečia
me visus dalyvauti. (112-113)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Viktoro 

Petrašiūno. Prašau jo paties, arba 
kas pažįsta jį kreiptis po sekamu 
antršu: A. Peterson, 3635 N. E. Co
lumbia Blvd., Portland, Oregon.

(111-114)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA KARIMU DARBININKŲ
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 į Dirbtuvės Ofisą

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

HOBOKEN, N. J
<117>

DARBININKAI
NELAVINTI PILNO LAIKO 

DARBUI
Klasės A Pramonei

Atsineškite Atlickamumo 
Paliudijimą.

Kreipkitės pas:
METAL REDUCTION 

CORPORATION 
4001 Dell Avė., 

North Bergen, N. J. 
ar

U.S. EMPLOYMENT 
SERVICE

404 — 38th Street, 
Union City, N. J.

INDŲ ATĖMĖJAI 
INDŲ ATĖMIMUI MERGINOS 

Dirbti Moderninėje Kafeterijo.je 
NUOLATINIS DARBAS 

GEROS ALGOS 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 

Kreipkitės į Personnel Departinentą 
Kreipkitės Pirmadienį 

DOUBLEDAY, DORAN & 
CO., INC.

501 FRANKLIN AVE., 
GARDEN CITY, L. I.

(118)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
(VYRAI AR MOTERYS) lathe, miller, grę
žimo presas. 54 valandų savaitė. Gera alga. 

Nuolatinis darbas. REK-O-KUT CO., 
173 Lafayette St. (arti Grand St.) 
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WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
253 Graham Ave., Borough of Bn 
County of Kings, 
premises.

253 Graham

Beverage Control 
Ave., Borough of 

to be consumed

MAYER AWRICH 
Ave., Brooklyn,

at 
•ooklyn, 
on the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1058 has been issued ta the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5603 Avenue L, Borough of Brooklyn,; 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES K. FELDMAN 
5603 Avenue L, Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage _____  „v
379 Columbia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ' 
premises.

NICOLA
379 Columbia St.,

the

Y.

Control Law at 

be consumed off the 

DeFONTE
Brooklyn, N. Y.

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR MOTERYS!
KARO METU DARBAI

su
Pokarine Ateičia

UŽTIKRINKITE SAVE PASTOVIU
DARBU DABAR 

IR PO KARO
SENA, GERAI ĮSIGYVENUSI ĮMONĖ DABAR DIDELIU 

PROCENTU DARANTI KARINIUS DARBUS SIŪLO JUMS

PASTOVIUS DARBUS
VYRAI KVIEČIAMI Į DIRBTUVĘ IR OFISĄ. MOTERYS 

.KVIEČIAMOS Į OFISĄ IR LABORATORIJĄ. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS, JEIGU NORITE IŠMOKTI DARBĄ.

Kreipkitės

THE EGYPTIAN LACQUER MFG. CO.
Jacobus Avenue, South Kearny, N. J.

Bus No. 1 iš Ncwarko. Bus No. 108 iš Jersey City’
Reikalingas atliekamumo pareiškimas. (no

VYRAI IR BERNIUKAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

CONTINENTAL PAPER CO.
Būtinas Darbas

Su POKARINĖMIS GALIMYBĖMIS
Reikia vyrų abelnam fabriko darbui 
kilnojimui atmatų popieros, kiemo 

medžiagos, pelenų ir tt.
Gera Alga. Nuolatinis darbas. 

MINIMUM AMŽIUS 18 METŲ.
CONTINENTAL PAPER CO. 
RIDGEFIELD PARK, N. J.

(arti Hackensack). Kreipkitės ar išaukite 
MR. MARX, HACKENSACK 2-5000 

tarpe 9:30 ir 5.
Iš būtinų darbų reikia paliuosaviino.

__________________________________________ (118)

FABRIKO DARBININKAI 
Gera alga pradžiai. 5 dienos, 40 valandų sa
vaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius. Nuolat.

INTERNATIONAL PRINTING INK, 
247 WATER ST., BROOKLYN, N. Y. »

TR. 5-9690(115)

BERNIUKAI
PAGELBĖJIMUI 

IŠSIUNTIMŲ 
DEPARTMENTE

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITĖ

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PIENO IŠDIRBYSTEI
DARBININKAI

BŪTINA PRAMONĖ
KREIPKITĖS PO PIETŲ

3 P.M. KASDIEN

JANSSEN DAIRY CO.,
109 GRAND ST.,
HOBOKĘN, N. J

REIKALINGAS ATLIEKA
MUMO PALIŪDIJIMAS

(114)

PAGELBININKAI, PAKAVIMO 
ĮSTAIGOS DARBAS .

DEŠRŲ GAMINTOJAI
DEILE PROVISIONS

84 JACKSON ST.
HOBOKEN ST.

ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS
REIKALINGAS.

(115)

INSULATORIAI— 
UOLINĖS VILNOS

Patyrę ar be patyrimo vyrai prie stogden- 
gystės, stogų kraštų ir sienų apdirbimo, 
karpenderiavimo ir mūrininkavimo patyrime 
galį kvalikuoti. Aukščiausia alga, laikas ir 

puse už viršlaikius. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės 4:30 iki 5 P.M.

DUNHAM ROCK WOOL 
INSULATION CO.

J Summer St. (Skersai 21st Ave.) 
PATERSON, N. J.

Reikalingas atlickamumo pareiškimas.
(113)

592

REIKIA VYRŲ 
dirbti ant kapinių.

Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 
WOODLAWN CEMETERY OFFICE, 
233rd St., & Webster Ave., Bronx.

(114)

Prez.- Rooseveltas kreipė
si į kongresą, kad paskirtų 
armijos reikalams $49,283,- 
916,500 per metus.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS
PASAULYJE

žmo-
oint-

Švilpa’s
Stebuklinga

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Lengvam paprastam prie stalo statymo 

darbui. Linksmos darbo sąlygos.
VIRŠLAIKIAI 

ŠEŠTADIENIAIS UŽDARA
H. GOODMAN & SONS 

200 VARICK ST.
(arti West Houston St.)

 I (DO
VIELŲ SUVEDŽIOTOJOS IR LYDYTOJOS;
Pageidaujama patyrusių. 5 dienų savaitė.
Prisideda viršlaikiai. Linksmos aplinkybės. 
GARFIELD MEDICAL APPARATUS CO., 

147 W. 22nd St.
_______________________________________ (114)

SIUVĖJOS
PRIE AUKŠTOS KLASĖS

SUKNELIŲ
IR

ĮVAIRIŲ priedų
5 DIENŲ SAVAITĖ 
GEROS VALANDOS 

VIRŠLAIKIAI
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS
JOHN FREDERICS

29 E. 48TH ST.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITE 

VIRŠLAIKIAI. LAIKĄS IR PUSE 
NUOLAT

406 PEARL ST., N.Y.C.

VYRAI—BERNIUKAI
Puiki proga mokytis amato, kuris suteiks 

„ pastovų darbą.
UŽ AUKŠTĄ ALGĄ 

TAIKOS METŲ
Mūsų darbininkai, dirbanti nuo kavalkų, u 
dirba iki $1.30 į valandą. Geros algos 

mokinimosi.
COMOLITE CORP.

35TH ST. & SKILIMAN AVE., L. I.

DIRBTUVĖS DARBININKAI. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. NUOLATINIS DARBAS. 
MALIAVOS DIRBTUVĖ. REIKIA PALIUO

SAVIMO. 69 VAN DYKE ST., 
BROOKLYN, MAIN 5-3820.

(119)

KARPENDERIAI 
STOGDENGIAI 

ŠINGELIUOTOJAI
20 VYRŲ

metų darbas, aukšta alga, 
įrengimai, palaikoma 

kompanija. Kreipkitės 
savaitę.

310 RAILROAD AVE., 
HACKENSACK, N. J.

Nuolatinis visų 
suteikiama visi 
drauda, didelė

ap- 
visą

GERA ALGA
KREIPKITĖS

JOHN FREDERICS
29 E. 48TH ST.

N. Y. C. į 
_______________________________ (116)

VYRAI
ir

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI

Y. C.(ii7>

MERGINOS ABELNAM
DARBUI

AUKŠTOS KLASĖS
KEPURIŲ IŠTAIGA

NUOLAT
Linksmos Aplinkybės 

5 DIENOS
Kreipkitės

JOHN FREDERICS
29 E. 48TH ST.

N. Y. C.
(116)

laike

CITY.

FOUNDRY PAGELBININKAI
Prie bronzo ir aluminum darbo. 

VIRŠLAIKIAI.
SCOTT FOUNDRY

32 SCOTT AVE.
BROOKLYN.

SANDĖLIO VYRAI
Turi būti teisingi ir patikimi, linksmos darlx> 
sąlygos. Proga pakilimams. Būtinas darbas.

Nuolat.
STEEL WAREHOUSE

Kreipkitės į MR. KELLER, SUPT.
E. D. Giberson & Co. Inc.

K 58-30 57th St. (Grand Ave.)
MASPETH, L. I.

_______________________________________ (113)

RESTAURANTO DARBININKAI 
BROILER VIRĖJAI $55. MAISTO 

PATIKRINTOJAI IR KASlERIAI $40. 
ENDURO RESTAURANT 

FLATBUSH, PRIE DcKALB AVE., 
BROOKLYN.

(118)

dar-

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS .

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (H6)

DIRBTUVĖS DARBAS.
NUOLATINIS DARBAS. MOTERYS

__________________________________________ (117)

MOULDERIAI
ALUMINUM FOUNDRY 

JOBBING, MAŠINA 
5G VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės pasirengę dirbti.
EASTERN CASTING CORP., 

542 West 27th St., N.Y.C. •
(114)

BUDINKŲ APTARNAUTOJAS. Stiprus. Pa
tyręs boilerių pečkuris. Naudingas aplink 
dirbtuvę. Nuolat. Alga $120 į mėnesį. Kreip

kitės po 10 A. M. darbo dienom.
GEN'D REALTY, 750 Grand Street, Brooklyn. 
14th St. Canarsie linija iki Grand St. stoties.

(113)

GEO. K. GARRETT CO., INC. 
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(115)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
Be Patyrimo 

Fabriko Darbas
40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ

$20 PRADŽAI
MICRO MUSICAL PRODUCTS

10 W. 19TH ST., N. Y. C.
(115)

TROKŲ IR TRAILERIŲ 
VIRŠŲ TAISYMUI VYRAI

• Būtina pramonė.
PASTOVUS JJĄRBAŠ VISŲ METŲ.

FRUEHAUF TRAILER CO., 
537 W. 26TII ST., N. Y. C.

(113)

MERGINOS 
Vyniojimui saldainių. Gera alga.

NEWPORT CANDY CO., 
823 ROCKAWAY AVE. 

BROOKLYN.
(7th Ave. New Ix>ts subve iki Rockaway Ave.)

(115)

VYRAI
Prie divonų ir karpetų. Patyrimas 

nereikalingas.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI. 
UNITED CRESCENT DRY CLEANING Corp.

500 MORGAN AVE., BROOKLYN 
EVERGREEN 7-0200 
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MERGINOS, lipinimui ir apkarpymui. Nuo
latinis darbas. Proga pakilimui. 

MERCHANDISER PRESS.
130 W. 17th St., N.Y.C.

(119)

PROSYTOJOS. PUIKŪS DROBINIAI. NUO
LATINIS DARBAS. GERA ALGA.

GOLDSMITH, 7 W. 36th ST.
(115)

MAŠINISTAI
Eleveitcrių taisymo darbui 

mūsų New Yorko dirbtuvėje.
NEKARINIS DARBAS

WATSON ELEVATOR CO.,
407 W. 36TH ST.

X (115)

MERGINOS, lengvas fabriko darbas. $20 j 
savaitę. Prisideda viršlaikiai.

FILSO CORP., 138 W. 25th St.
(114)

' X VYRAI
Patyrę ir be) patyrimo karpetų mazgojimui ir 
pagalbininkai. Nuolatinis darbas. Gera alga.

C. B. LONG
43(5 — 3rd Ave., Bronx (179tli St.)
I (115)

MERGINOS
Atrinkimui Kavalkų Materialų.

$22 UŽ 40 VALANDŲ
8 VALANDŲ DIENA 

Linksmas Nuolatinis Darbas. Laikas ir pusė 
už viršlaikius.

ALBERT—BAUMRIND
12 EAST 12TH ST., N. Y. C.

(119)

ir
MERGINOS

18 METŲ AR VIRŠAUS 
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. GARRETT CO., INC 
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA. 

 (iii)
MERGINOS & MOTERYS
BŪTINAS KARINIS DARBAS

Abelnas Darbas 
Trimuotojos

Mašinų Naudotojos 
Patyrusios ar be patyrimo 

Laikas ir pusė viršaus 40 valandų 
Gera Alga Pradžiai

Nuolat laike karo ir po karo 
Lengvos, švarios darbo sąlygos

Kreipkitės į Ofisą
John B. Flaherty Co., Inc.,

611 East 133rd St., Bronx
MOTT HAVEN 9-1237

• (UH

INDŲ MAZGOTOJOS
STIPRIOS IR VEIKLIOS 

GERA ALGA PRADŽIAI
GEROS DARBO SĄLYGOS /

NEDICK’S STORES, INO,
192 LEXINGTON AVE., 

(32nd St.) 14-tos lubos, 
arba 710 6th Ave., (23rd St.) N. Y.

(114)

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant modemiško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I., N. Y. Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti di
delį bičių ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių bitelės su
renka skanų ir sveiką medų.
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 

45-42 — 41st Str.,
Long Island City, N. Y,

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

rijimo
No. 2—Nuo 

paviršutinių skausmų: 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt. \

3— Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėta^ 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

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

žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite se
kamai:

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

Kojų,

No.

No.

Co
M. J. ŠVILPA, 

P.. O. Box 78, Sta. A. 
HARTFORD 6, CONN. 

Krautuvė — 611/2 Zion St.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODU MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

II būtinų darbų reikia paliuOBavlmo 
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.

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

MERGINA. ABELNAM. OFISO DARBUI. 
PUIKIAUSIA ATEITIS.

TIMES SQUARE STORES
314 Scholes Street, Brooklyn, 

(Ganarsie Linija, Montrose Avė. stotis).

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS, ŠVARUS FABRIKO DARBAS. 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS.
NUOLAT.

GERA ALGA
COLUMBIA PROTEKTOSITE

CO.
902 BROADWAY, N. Y. C.

PECKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA.

(118)

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp

Broadway & Fairview
Camden, N. J

(iii)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
jsteigta. 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. v

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

,(117)

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.
■_______________________________________(118)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI 
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 

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

(113)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

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 UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACWOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuoeavbmt 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St), N. Y.
(X»

■ ■ ■ ■ ■ , ■ ■ . , - ■ , ■ I ■

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU . 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRUCT

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
4X>

MERGINOS IR MOTERYS 
' 16 iki 55

Daliai Laiko Darbas
Valandos 7 iki 12:45 A.M. M 

1:30 iki 5:45 P.M., 6 iki 10. P.M. 
Taipgi yra vietų pilno laiko darbai.

Patyrimas nereikalingas.
FEDERAL SWEETS & BISCUIT CO., INC.

60 Clifton Blvd., Clifton, N. J.
XU41



as Puslapis
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Moteris Švietimo Tary
bos Prezidentas

Mary E. Dillon turi garbės 
būti pirmąja moterim New 
Yorko miesto švietimo Tary- 
bos prezidentu. Jinai išrinkta 
gegužės 9-tą įvykusiame tos 
tarybos susirinkime.

Miss Dillon turi ir kitą pre
zidentystę — Brooklyn Boro 
Gas Co. firmos.

švietimo Taryboje ji užima 
vietą Ellsworth B. Buck, ku
ris rezignavo pasiliuosuoda- 
mas kandidatūrai į kongres- 
manus iš 11-to distrikto, susi
darančio iš Staten Island ir 
Manhattan smailumos. Kon- 
gresmanas bus renkamas spe
cialiuose rinkimuose birželio 
8-tą, vieton neseniai mirusio 
James A. O’Leary. Buck kan
didatuoja Republikonų Balti
jos tikietu.

Stambi Auka
Ketvirtadienio pavakariu į 

Laisvės raštinę apsilankė 
draugas P. Stankevičius iš 
Hollis, Long Islando. Jis pasi- 
mokėjo duokles į Lietuvių Li
teratūros Draugiją ir paauka
vo $8, kuriuos sekamai padali
no lygiai po $2: Apšvietos 
Fondui, lietuviams raudonar
miečiams, Lietuvos partiza
nams ir lietuvių vaikučių pa
ramai, išvežtų j Sovietų Sąjun
gos gilumą, širdingai ačiū!

D. M. š.

Eugene Kelly, 2(5 m., 716 
Grand St., nuteistas nuo 2 iki 
5 metų į Sing Sing už pagro
bimą pieniaus troko pereito 
kovo 24-tą. Jis teisinosi tai pa
daręs iš girtumo, bet į tai ne
kreipta domės, kadangi jis jau 
pirmiau buvęs teistas už pana
šų prasižengimą.

DABAR RODOMA

MATYK begaliniai įdomią istoriją, kaip Hitleris ir 
jo “Gang” užėmė valdžią ir subudavojo Nacių maši
ną užkariavimams ir naikinimui!

“THE
HITLER
GANG”

“Šis judamasis paveikslas parodo Hitlerį, kaip vergišką šnipą, kuriuo 
jis buvo, ir Goeringą, piktadarišką narkotiškų svaigalų rijiką, kaip 
kad jis tikrai yra, ir perneša jus giliai j praeitį tokių žmogystų, kaip 
Goebbels, Hess, Himmler ir kiti tos šaikos nariai.

GLOBE THEATRE
BROADWAY IR 46TH ST., N. Y.

Visa-Amerikinė Pasigrožėjimo Paveikslų Mergina

PILNAME JUOKO ★ PILNAME MUZIKOS JUDYJE!

BETTY GRABLE

“Pin Up Girl”
Technikinėmis Spalvomis su

JOHN GARVEY * MARTHA RAYE * JOE E. BROWN 
EUGENE PALLETTE * SKATING VANITIES 

ir CHARLIE SPIVAK ir Jo Orkestras
IR DAR PUIKIAUSIAS MIESTE VAIDINIMAS SCENOJ su 

CONNEE BOSWELL, RAYMOND SCOTT ir Jo Ork.
GAE FOSTER ROXYETTES. Extra Patrauklus Priedas

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

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEĄTRINĖ VIETA. ROCKEFELLER CENTER
Žavinti ir jausminga istorija amerikietės merginos, kuri su savo tėvu apkeliauja 

Angliją—kraštą, kuris permaino visą jos gyvenimo eigą.

“THE CLIFFS of DOVER”
Žvaigždžiuoja IRENE DUNNE su ALAN MARSHAL, RODDY McDOWALL. FRANK 
MORGAN IR DAR PUIKŪS VAIZDAI SCENOJE "ON THE BEAM,” perstato pa

sauliniai garsų DONO KAZOKŲ CHORĄ, BALETO GRUPĘ, ROCK ETTES ir 
MUSIC HALL SIMFONIJOS ORKESTRĄ.

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

“One Inch From Victory”
(Hitlerio Nustebinimos 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.

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

Laisvė-—Liberty, Lithuanian Daily šeštadienis, Čegūžės 13, 1944

Įdomu ir Svarbu Paminėti 
Motinų Dieną

Paskutiniu sykiu primena
me, jog tas įdomus ir svarbiu 
momentu įvykstąs Motinų Die
nos minėjimas įvyks jau šį 
šeštadienį, (šiandien), gegužės 
13-tos vakarą, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Pradžia lygiai 
7:30. Įžanga tik 35c (įskai
tant ir arbatėle pasivaišinimą).

Vakaro pradžioje įvykstan
čioj programoj girdėsime so
listes dainininkes Adelę Na- 
mikaitę, Suzanną Kazokytę, 
Lillian Milchius; Aido mergi- 
nų-moterų chorą; piano stu-

dentes Francene Pakalniškytę 
ir Frances Bovinas; dekla- 
matorę Juliją Stankaitienę, 
taipgi bus dainos ir muzikos 
surprizų. Programos priruoši- 
mu rūpinasi Aido mokytoja 
Aldona Anderson ir, B. L. ša- 
linaitė.

Apie Motinų Dieną ir mūsų 
ryšius su ta diena kai ką pa
sakys Katrina Petrikienė.

Kviečiame visus-visas kultū
ringų, ir naudingų vakarų mė
gėjus atsilankyti. .

Moterų Apšvietos Kliubas.

SOUTH BROOKLYN) ŽINIOS
LDS 50 Kp. Susirinkimas ir 

Veikla; Gražiai Paremta 
Lietuvos Žmones

IjDS 50 kp. susirinkimas 
įvyko penktadienį, gegužės 5 
d., Dombrowsky svetainėje. 
Narių susirinkime dalyvavo vi
dutiniai. Kuopos valdybos ra
portas priimtas. Kuopos ižde 
randasi suvirs šimtas dol.

Buvo balsavimas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tro valdybos. Didelė didžiu
ma balsavo už dabartinius 
Centro valdybos narius.

Draugas Bready pranešė, 
kad pundelius pridavė dėl 
Russian War Relief šie drau
gai: Kulikienė, Lagisky, Lit- 
vinienė, Milenkevičius, Olga 
Petronis, Weiss ir vienas nuo 
LDS 50 kp. Kiti jau yra pri
davę pirmiau.

Lietuvos žmonių paramai 
paaukota iš kuopos iždo $5 ir 
pavieniai paaukojo šie drg.: 
C. Bready, M. česnavičienė, A. 
Bunkienė, B. Litvinienė, J. Ra- 
sevičius ir M. Džyovėnas po

dolerį ir draugė southbrook- 
lynietė $4. Kai kurie iš šių 
draugų-gių jau yra pirmiau 
tam reikalui paaukoję. Labai 
pagirtina, kad draugai savo 
gimtojo krašto žmonių vargus 
atjaučia ir jiems pagelbsti.

Buvo atsišaukta, kad ku
riems laikas pavėlina, bent 
kartą į savaitę nuvažiuotų į 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto storą ir pagelbėtų pri
rengti sekantį siuntinį. Kai ku
rie apsiėmė, ant kiek jiems lai
kas pavėlins, nuvažiuoti ir pa
dirbėti.

Mūsų kp. organizatorius W. 
Kūlikas pradeda parodyti 
daugiau veiklumo: užpraeita
me susirinkime prirašė vieną 
naują narį, o šiame susirinki
me du. Jis dabar mano gerai 
pasidarbuoti ir mūsų kp. pre- 
styžą pakelti. Mes, visi kuo- 
piečiai, turėtume - draugui Kū
likui pagelbėti ir pabandyti iš
auginti mūsų. kp. iki šimto na
rių. Koresp.

Filmos—Teatrai
“One Inch from Victory”
Hitlerio buvusias viltis ir ne

laimes Sovietų Sąjungoj per- 
statanti filmą, “One Inch 
from Victory,’’ palikta trečiai 
savaitei Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke. 
Kita ten rodomoji filmą yra 
“The Negro Soldier.”
Radio City Rodo Naują Filmą

“The White Cliffs of Do
ver,” nauja Metro-Goldwyn- 
Mayer filmą, gegužės U-tą 
pradėta rodyti Radio City Mu
sic Hall, Rockefeller Center, 
žvaigždėse — Irene Dunne ir 
Alan Marshal. Perstato ame
rikietę merginą Anglijoj nuo 
1914 vasarps iki šių laikų.

Paramount Teatre
Pirmą savaitę rodymo fil- 

mos “Going My Way,” Para
mount Teatre, prie Times 
Square, turėta trečias rekordi
nis skaičius lankytojų, 157,- 
000.. Tik dvi kitos filmos per
viršijo tuos skaičius bėgiu 18 
metų teatro gyvavimo.

Antrai savaitei pasilieka ir 
gyvųjų programa: Charlie 
Spivak su savo orkestrą ir vi
sa grupe.

Komedija Turi Pasisekimo
Dramos kritikų ratelio pri

pažinta geriausia šio sezono 
komedija, “Jakobowsky and 
the Colonel,” sėkmingai vaidi
nama Martin Beck Teatre, 
45th St., netoli '8th Avė. šeš
tadienį yra ir popietinis vaidi
nimas.

“Between Two Worlds” 
Strand Teatre

Nauja Warner Bros, filmą 
“Between Two Worlds,” da
bar rodoma Strand Teatre, 
Broadway ir 47th St., New 

'Yorke, perstato dviejų meilu-

- - - - - - - - - - - - - - - - - !- - - - - -  
Mechanikai Irgi Gauna

Karišką Pripažinimą
Aiva Kriss, brooklynietis 

korporalas, civiliniame gyveni
me buvęs skrybėlių dirbėjas, 
o dabar lėktuvų mechanikas 
fronte, buvo generolo-majo- 
ro Le May specialiai atžy
mėtas už nuopelnus frontui 
visai pe pasikėlimo lėktuvu 
nuo žemės. Jis ir visa jo grupė 
pagirta už taip gerą priežiūrą 
lėktuvų mechanizmo, kad vie
nas senas 66 modelio bombe- 
ris, atlikęs 32 bombavimo mi
sijas ant daugelio 'Vokietijos 
miestų be jokio sukliuvimo 
mechanizme.

Unijistai Nori Išrinkt 
Rooseveltą

New Yorko Teamsters (iš- 
vežiotojų) Unijos 16-tos Tary
bos (AFL) susirinkime, įvyku
siame Beethoven Hall, New 
Yorke, pasisakyta už prezi
dento Roosevelto išrinkimą 4- 
tam terminui ir pasižadėjo 
veikliai dalyvauti rinkimų 
kampanijoj.

Taryba atstovauja 70,000 
unijistų didžiajame New Yor
ke ir artimose apylinkėse. Yra 
didžiausia AFL organizacija 
New Yorke.

Mitinge dalyvavo ir žymūs 
unijistai svečiai: Daniel J. To
bin, internacionalis unijos pre
zidentas ir Dave Beck, int. 
vice-prezidentas ir organizato
rius vakariniame pajūryje.

Liet. Komunistą Kliubo 
Susirinkimas

Pirmadienį, geg. 15, įvyks 
Lietuvių Komunistų Kliubo 
susirinkimas, Laisvės svetainė
je. Pradžia 8 vai. vak. Nariai 
nevėluokite, kad galėtume su
sirinkimą pradėti skelbiamu 
laiku. Sekr.

Keliamas Padėjęs Išgel
bėti Mažą Ligonį

Frederick Milzoff, 7 mėne
sių kūdikis, buvęs išlaikytas 
per savaitę gyvu su helium 
pagalba, ' sustiprėjęs ir galįs 
kvėpuoti be to gaso pagalbos. 
Kūdikis sirgo pavojingu bron
chitis. Medical Center, kur 
kūdikis gydoma, heliumo ga
vo iš armijos sandėlio.

Maspeth, N. Y.
Šį Sekmadienį 

Gegužės 14 May 
Bus rodoma Sovietų Filmą 

“Guerilla Brigade” 
RUSŲ KLIUBE 

56-58 61 st St., Street 
Pradžia 8 vai. vakaro

žiu, piano artisto ir jo žmonos 
ruošimąsi iš Anglijos skristi 
užjūrin, nacių atakų iš oro'su
ardymą jų planų, nusiminimą, 
žudymąsi, atbudimą ant lai
vo ir įsivaizdavimą esant “ana
me sviete.”

BROOKLYN

UBO/? LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
•tcičius >u naujausiai* {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

MATYK NAUJAUSIAS SENSA
CINGAS FILMAS APIE 

D DAY
TAI DIENA, KADA MES ĮSI
VERŽIME EUROPON. MATYK 
MILŽINIŠKĄ DAUGYBĘ MŪSŲ 
KANUOLIU, TANKŲ, LĖKTU
VŲ ir tt. JIE BUS PANAUDO
TI PRIEŠ MŪSŲ PRIEŠUS! 
MATYK LAIVYNO SLAUGIŲ 
PARADĄ GUADALCANALE. 
IŠGIRSK ARTHUR HALE “CON
FIDENTIALLY YOURS.” EX
TRA specialis žinių fronto judis 
“THIS IS AMERICA” ir dar 43 
žinių judžiai iš viso pasaulio.

Puikiausi judžiai mieste!

Pll/ID A CCV newsreel 
LIYiDAjJU I THEATRE
BROADWAY ir 46th St., N. Y.

NEPAPRASTAI JUOKINGAS IR 
SMAGUS JUDIS

“Going My Way” 
vaidina BING CROSBY 
kaipo dainuojantis kunigas 

rupiausios parapijos
New Yorke—su

BARRY FITZGERALD j
-ir RISE STEVENS, garsia kontr

alto iš Metropolitan Operoš 
ASMENIŠKAI ❖ CHARLIE SPIVAK ir 
Jo Orkestras, taip pat TIP, TAP ir TOE 

ir EXTRA: WESSON BROS.
PARAMOUNT THEATRE 
BROADWAY & 48rd ST., N. Y.

Matyk š {sujaudinantį naują judį

“Between Two Worlds”
kur žvaigždžiuoja ’

JOHN PAUL
GARFIELD HENREID

SYDNEY GREENSTREET
IR DAR PUIKŪS VAIDINIMAI SCENOJ

STRAND v.

“THE ADVENTURES
OF MARK TWAIN”

Biografija mylimiausio pasaulyje rašytojo, 
kurio knygos yra žmonėms gerai pažįsta

mos visuose kraštuose ir kiekvienoje 
kalboje I Svarbiausiose rolėse

FREDERIC ALEXIS
MARCH SMITH .

Taip puiku ir taip malonu!

HOLLYWOOD
Nuolat rodoma. Nebrangios Kainos.

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

JACOBOWSKI COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komediją
Paruošė ELIA KAZAN

LOUIS OSCAR
CALHERN • ANNABELLA ♦ KARLWEIS

J. EDWARD BROMBERG

MARTIN BECK
Vkr. $3.80 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.76 iki $1.10.

Kviečiame į Motinų Dienos Paminėjimą
Brooklyne Motery Diena bus minima

Šeštadienį, Gegužės 13 dieną
LAISVĖS SALĖJE, 419 LORIMER ST.

Prasidės lygiai 7:30 valandą vakare.

BRONĖ ŠALINAITĖ ALDONA ŽILINSKAITĖ

Vakaro programa bus labai turtinga ir įvairi
Dalyvaus Aido Choro Moterų Grupė, po vadovyste Aldonos
Anderson. Solo padainuos Suzana Kazokytę ir Adelė
Namikaite. Francene Pakalniškiūte duos piano solo. Julija 

Stankaitienč deklamuos. Bus programoje ir surprizų!
KALBĖS K. PETRIKIENĖ

Įžanga tiktai 35 centai. Užkandžiai ir arbata nemokamai.

Širdingai kviečia visus Moterų Apšvietos Kliubas.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*51 ’ (Ji STANLEY MISIŪNAS

/ H SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST

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

Tel. Evergreen 4-6884

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tci. EVergreen 7-6868

VALANDOS: J ? į2 r^te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

[jT GARŠVA
Graborlus-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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT — UAvemeyer 8-1158.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDLKALI8 IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th Si, 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

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreea 4-9312

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN




