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KRISLAI
Svarbi Konferencija 

Brooklyne.
Jei Remi Lietuvą—Tu 

Komunistas!
Saržentas Vasaris Francijoj.
Kas Tautos Atskalūnai?

Rašo R. MIZARA

Sekmadienį, rugsėjo 24 d.,

i

Brooklyne įvyks plati lietuvių 
organizacijų atstovų ir paski
rų veikėjų konferencija Lietu
vos žmonių šelpimo reikalais.

Konferencija įvyks Ameri
kos Lietuviu Piliečių Kliubo 
salėje ir ji prasidės 2 vai. po 
pietų.

Konferencija turės didžiulės 
svarbos, nes čia bus aptarta, 
kaip Brooklyno lietuvių visuo
menė gali daugiausiai pasidar
buoti rinkime nacių apiplėš
tiems Lietuvos žmonėms rūbų 
ir kitokių reikmenų.

Artinasi žiema. Daugybė 
Lietuvos miestų, miestelių ir 
kaimų sunaikinti. Bėgdami iš 
Lietuvos, vokiškieji nepriete
liai mojosi palikti užnugaryje 
tik griuvėsius ir pelenus.

Amerikoj lietuviai, taigi, 
privalo visu rimtumu ir uolu
mu stoti išlaisvintajam savo 
tėvų kraštui talkon .

Tam tikri elementai skelbia 
busimąją konferenciją esant 
komunistine.

Kodėl?
Todėl, kad ji rūpinsis Lietu

vos liaudžiai pagalbos teikimu. 
Klerikalų ir socijalistų spauda 
nūnai bando apšaukti komu
nistu kiekvieną, kuris renka 
Lietuvai pagalbą arba kuris ką 
nors aukoja Lietuvai.

Tolydžio toji spauda vadi
na “patrijotu” kiekvieną tą, 
kuris Lietuvą bjaurioj a, atsi
sako Lietuvos žmones šelpti.

Keistų laikų susilaukėme!
šitų žodžių rašytojui andai 

esant Worcesteryje viena mo
teriškė sakė:

—Niekad savo gyvenime ne
su priklausiusi komunistų or
ganizacijai. Bet andai mane 
mūsų- miesto lietuviški kvislin- 
gai paskelbė komuniste, kam 
aš pati aukojau ir iš kitų pra
šiau rūbų Lietuvos žmonėms!...

Tegu jie skelbia kuo nori ir 
kaip nori, o mes, mylintieji 
savo tėvų kraštą, Lietuvą, pri
valome darbuotis dėl karo nu- 
kentėjusiems žmonėms sušelp
ti..

Master saržentas Antanas 
Vasaris rašo mums, kad jis 
jau esąs “kur nors“ Francijoj.

Daug pasaulio mūsų Tony 
pamatys: jis buvo Afrikoj, Ita
lijoj ir dabar Francijoj. Pasta
roji šalis jam geriausia patin
ka. žmonės čia kur kas pažan
gesni ir kovingesni. Makiai 
(maquis) sudaro milžinišką 
francūzų tautoje pajėgą, kuri 
Amerikoje gyvenantiems sun
ku pilnai įvertinti.

Tenka spėti, kad saržentas 
Vasąris yra kur nors pietinėje 
Franci joje.

Gaila Walterio Žuko, kuris 
bekariaudamas prieš vokiečius 
Francijoje, buvo lengvai su
žeistas.

Tikėkime, kad jis jau pa
sveiko.

Tuo pačiu sykiu Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas ka
ro frontuose jau neteko 12-kos 
savo narių kareivių, jie garbin
gai žuvo, didvyriškai mušdami 
priešą.

Amerikos redaktorius mus 
vadina “lietuvių tautos atska
lūnais.“

Kodėl p. Laučka mus taip 
krikština ?

Todėl, kad mes renkame vi
sokius daiktus ir siunčiame 
karo nualintai lietuvių tautai.

Pats p. Laučka su savo bi
čiuliais bando šelpti lietuvių 
tautos kvislingus, pabėgusius 
į Pietų Ameriką ir Portugali
ją, gi lietuvių tautai — jis ir 
jo bičiuliai atkiša savo “pa* 
trijotišką“ špygą...,

Ar tai gražu ? I

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
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Raudonoji Armija Galingai 
Šluoja Nacius Estijoj;

Išlaisvino dar 300 Vietų

JANKIAI KIRTO BAISŲ SMOGĮ JAPONAMS FILIPINUOSE

London, rugs. 22. — Es
tijoj Sovietų kariuomenė 
vakar numaršavo iki 24 
mylių pirmyn ir atvadavo 
daugiau kaip 300 gyvena
mųjų vietų. Taigi per pen
kių dienų ofensyvą šiame 
fronte Leningrado Armija, 
komanduojama m a r š a lo 
Govorovo, atėmė iš vokie
čių 2,100 miestų, geležinke
lių stočių, miestelių ir kai
mu.

Vidunaktinis Maskvos 
radijo pranešimas paskelbė, 
jog per dieną tapo užmušta 
3,000 nacių ir suimta 700, 
daugiausia Estijoje. “Ke
liai liko užteršti šimtais 
vokiečių lavonų, sudaužyto
mis jų kanuolėmis, išdegin
tais tankais ir krūvomis 
paliktos amunicijos,” —pri

Sušaudytas Nacių 
Bernas, Buvęs Ro
mos Policijos Galva

Roma, rugs. 22. — Teis
mo sprendimu tapo kėdėn 
pririštas ir pakaušin nu
šautas Pietro Caruso, bu
vęs Romos policijos galva. 
Taip jis nubaustas, kad 
sandarbininkavo su tada 
valdžiusiais Romą naciais, 
įdavinėjo hitlerininkams i- 
talus žudyti, gaudė savo 
tautiečius į verguvės dar
bus Vokietijoje ir abelnai 
karštai tarnavo naciams 
prieš Jungtines Tautas.

Caruso sekretorius Ro
bertas Occhetto, dirbęs jam 
ir hitlerininkam prieš italų 
tautą, tapo nuteistas 32 
metus kalėti dėl tūlų ap
linkybių, suminkštinančių 
jo nusikaltimus.

Daug Nacių Vady Bus
Washington.— Amerikos 

valstybės sekretorius Cor
dell Hull, atsakinėdamas į 
laikraštininkų klausimus, 
pareiškė, kad talkininkai 
pasiryžę daug nacių vadų 
suimti ir sušaudyti. Su
prantama, jog pirmutinis 
kandidatas sušaudymui (ar 
pakorimui) bus Hitleris,

Suomija Padeda Ginkluotiem Naciam Pabėgt, sako Soviet. Spauda
Sovietai Įspėja Suomiją Vykdyt Paliaubų SutartįMaskva. — Nors suomių 

valdžia, pasirašydama pa
liaubų sutartį su Sovietais 
ir Anglija, žadėjo nu gink
luot esamus Suomijoje vo
kiečius ir perduot juos so
vietinei komandai, bet 
“Suomija iki šiol (per ištisą 

savaitę) nenuginklavo dar 
nei vieno vokiečio ir neper
davė Sovietam nei vieno 
nacių kareivio.” Taip rašo 
Izviestija, Sovietų vyriausy
bės laikraštis: ,

ANGLAI PASIEKĖ NACIŲ 
PUOLAMUS TALKININ

KŲ PARAŠIUTISTUS

Jungtinių Valstijų Lakūnai 
Sunaikino 205 Japonų Lėk
tuvus ir 11 Laivų Filipinuos

dūrė Sovietų radijas.
Estijoj Sovietai, šalia 

kitko, atvadavo Rakvene, 
apskričio miestą su geležin
kelių mazgu, ir tris kitas 
geležinkelio stotis — Ase- 
ri, Vaekuela ir Rakke.

Raudonarmiečiai pasiekė 
punktus už 48 mylių nuo 
Tallinno, Estijos sostamies- 
čio. Jie visiškai apvalė nuo 
hitlerininkų 30 mylių plo
čio sausumos ruožą tarp 
Suomijos Įlankos ir Peipus 
ežero, šiauriniai - rytiniame 
E'stijos kampe. Tas atva
duotas kampas turi 900 ke
tvirtainių mylių. Tautiniai 
estų raudonarmiečių jungi
niai, komanduojami savo 
generolo Paer’no, atsižy
mėjo drąsa ir gabumais 
mūšiuose prieš vokiečius.

Varšavos Lenkai Susi
siekę Su Perėjusiais 
Vislą Sovietų Kariais
London, rugs. 22. —Ber

lyno radijas sakė, kad So
vietų kariuomenė prasiver
žė iš rytinio Vislos upės 
šono į vakarinį ir užėmė 
pozicijas tuoj į šiaurius ir 
pietus nuo Varšavos. Na
ciai skelbia, kad jie, girdi, 
nušlavę tuos sovietinius ka
rius.

Bet Varšavos lenkai pra
neša, kad varšaviečiai su- 
mezgę ryšius su raudonar
miečiais, persikėlusiais ten 
per Vislos upę.

Sovietų artilerija iš Pra
gos bombarduoja karinius 
vokiečių punktus Varšavoj. 
Vokiečių kanuolės atsako 
ugnim iš savo pusės. Tęsia
si smarki artilerijos dviko
va, kaip sako lenkų prane
šimas iš Varšavos.

Sušaudyta, Sako Hull
kaipo didžiausias karinis 
kriminalistas.

Jeigu kurie naciai krimi
nalistai pabėgtų į vieną ar 
kitą bepusišką kraštą, tai 
talkininkai padarytų tokį 
stiprų spaudimą tam kraš
tui, kad jis būtų priverstas 
atiduoti šiuos nenaudėlius 
į Jungtinių Tautų rankas, 
— sakė Cordell Hull.

“Dar daugiau. Suomijos 
valdininkai padeda vokie
čiams pasitraukti su gink
lais.

“Vokiečiai neišsikraustė 
iš suomių žemės, ir visi 
ženklai rodo, kad jie turi 
intenciją priešintis (Sovie
tams). Tokioje padėtyje 
kiekviena diena yra svarbi, 
kiekviena valanda brangi... 
Kontrolės komisija (suda
ryta iš Sovietų ir anglų at
stovų) turi žiūrėti, kad

Franci j a, rugs. 22. —An
glų tankai prakirpo siaurą 
koridorių susisiekti su a- 
merikiečiais ir anglais pa- 
rašiutistais, nuleistais iš 
lėktuvų į vokiečių užfrontę 
ties Arnhemų. Anglų arti
lerija pila ugnį į nacius, 
puolančius tuos talkininkų 
parašiutistus sunaikinti.

Berlyno radijas kartą 
skelbė, būk vokiečiai juos 
jau nušlavę; paskui tas 
pats radijas sakė, kad vo
kiečiai tebenaikiną tuos pa
rašiutistus.

Associated Press teigia, 
kad talkininkų parašiutis- 
tai įsiveržė į Aynhem mie
stą. I į •

Anglai pasivarė porą my

TRANSYLVANIJOJ RAUD. 
ARMIJA JAU ARTI VEN

GRIJOS RUBEŽIAUS
London, rugs. 22. —Ant

roji Ukrainos armija, ko
mandoj maršalo Rodiono 
Malinovskio, nubloškė ven
grus ir vokiečius dar kelio- 
liką mylių atgal Transylva- 
nijoj ir per dieną užėmė a- 
pie 100 gyvenamųjų vietų, 
tame skaičiuje Lipova ir 
Pancota miestus su gele
žinkelių stotimis. Sovietų 
užimta Vinga stovi tik 17 
mylių nuo pačios Vengrijos 
rubežiaus, o Pancota —24 
mylios nuo jo. Rumunų ka
riuomenė veikliai bendra
darbiavo su Raudonąja Ar
mija.

Betvarkėje bėgdami at

Sovietai Ištaškė Nacių Atakas 
Latvijoj ir Puola Priešus Rygoj

Maskva.— Latvijos fron
te sovietinė kariuomenė su
mušė įnirtusias atakas, ku
rias vokiečiai per visą die
ną darė į vakarus nuo Jel
gavos (Mintaujos). Tose 
atakose naciai naudojo di
delį skaičių tankų ir mo
torinių kanuolių. Tapo už
mušta apie 1,000 vokiečių 
kareivių ir oficierių ir su
daužyta bei išdeginta 35 
jų tankai ir motorinės ka
nuolės.

Sovietų lakūnai sunaiki
no apie 100 priešų trokų, o

Suomija tikrai ir laiku į- 
vykdytų visas paliaubų są
lygas.”

Pravda, Sovietų komuni
stų organas, sako, reikia 
priverst Suomiją be jokio 
atidėliojimo pildyt paliaubų 
sąlygas. Pravda priduria:

* “Paliaubų sąlygos dar 
kartą pabrėžia faktą, jog 
Sovietų Sąjunga tarptauti
nėje savo politikoje negru- 

lių pirmyn Vokietijon nuo 
savo užimto Nijmegen tilto 
per Rheino upę.

Amerikiečiai užėmė pozi
cijas už 6 ir pusės myl. į 
rytus nuo Aacheno. Bet na
ciai vis dar priešinasi pa
čiame Aacheno mieste.

Trečioji Amerikos armi
ja, komanduojama gęn. Pa- 
ttono, toliau j pietus, per 
dvi dienas sunaikino 105 
vokiečių tankus; užėmė 
Flin miestą ir pagerino sa
vo pozicijas ties Metzu. 
Pietinė, 7-ji Amerikos ar
mija pažygiavo artyn Bel- 
forto Spragos, bet turėjo 
truputį pasitraukt atgal 
ties Vermondans.

gal, vengrai antrapus Mu
res upės nukentėjo didelių 
nuostolių. Sovietų kariuo
menė suėmė ir 500 vokie
čių kareivių ir oficierių iš 
motorizuotos nacių žanda
rų SS divizijos.

Pietiniai - vakarinės Len
kijos fronte Raudonoji Ar
mija atėmė iš nacių tvirto- 
viškai apdrūtintus Teodo- 
rovkos ir Dūkios miestelius, 
abiem pusėm Karpatų tarp- 
kalnės Dūkios, kuri yra 
vartai į Čechoslovakiją. Be 
to, raudonarmiečiai užėmė 
kelias kitas gyvenamąsias 
vietas Lenkijos parubežyje 
su Čechoslovakija.

Rygoje susprogdino du a- 
municijos prikrautus trau
kinius.

Į šiaurvakarius nuo Val
gos, geležinkelių mazgo, 
Raudonoji Armija sukirto 
naujas vokiečių kontr-ata- 
kas ir, be kitko, pagrobė 
20 jų lauko kanuolių ir tris 
motorines kanuolės bei 
puslankius.

Sovietinė artilerija ir pė
stininkai atakuoja nacius 
už 6 mylių į pietų rytus nuo 
Rygos.

moja ir neturi tikslo grū
moti Suomijos nepriklauso
mybei, kaip valstybės.”
DAUG FAŠISTINIŲ GRU

PIŲ SUOMIJOJE
Sovietų kariuomenės laik

raštis Raudonoji žvaigždė 
redakciniame straipsnyje 
rašo:

“Verta atkreipti ypatin
gą dėmesį į tuos paliaubų

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų bombanešiai, 
pakildami nuo savo lektuv- 
laivių, kirto skaudų smūgį 
japonams arti Manilos ir 
kitur Luzon saloje, Filipinų 
salyno širdyje.

šiuo žygiu amerikiečiai 
nuskandino 11 Japonijos 
laivų ir sužalojo 26 kitus 
priešų laivus, vieną plau
kiančiųjų laivų taisymo 
dirbtuvę ir dvi karines ja
ponų valtis.

Tuo pačiu laiku amerikie
čiai lakūnai nušovė 110 Ja
ponijos lėktuvų per mūšius 
ore ir sunaikino dar 95 
priešų lėktuvus ant žemės.

Amerikiečiai nustojo tik 
15 lėktuvų, bet keli jų la
kūnų tapo išgelbėti. Visi

Kongresas Juokus Daro 
Iš Darbininkų Būklės 
Po Karo, Sako Murray

Washington. — Užsidarė 
Jungtinių Valstijų kongre
sas, iki praeis prezidenti
niai rinkimai. Pirm išsiskir- 
stant kongresmanams ir se
natoriams, jie priėmė šiau
dinį bilių, pagal kurį, gir
di, būsią galima pereiti nuo 
karinių darbų į paprastus 
civilius darbus po karo.

CIO unijų generalis pir
mininkas Philip Murray pa
smerkė tą bilių; sako, kad 
jis tiktai juokus daro iš at
sidursiančių krizin darbi
ninkų, po karo darbų su
stabdymo.

Murray pareiškė: “Vieti
nės miestų valdžios keiks 
kongresą už jo nepaisymą 
žmonių reikalų... Jokia vie
tinė valdžia negalės pakelti 
naujos ir gilesnės depresi
jos po to, kai bus panaikin
ti karinių darbu kontrak
tai.”

Amerikiečiai Svilina 
Japonus iš Peleliu

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų marininkai su 
liepsnų švirkštuvais ir ran
kinėmis granatomis degina 
ir sprogdina japonus, sulin
dusius į urvines tarpkalnes 

sutarties punktus, kurie 
reikalauja tuoj aus panai
kinti visas fašistines orga
nizacijas, kaip politines, 
taip ir karines,ypač tas, ku
rios varo propagandą prieš 
Jungtines Tautas, o specia
liai prieš Sovietų Sąjungą.

“Perdaug, labai perdaug 
tokių organizacijų yra Suo
mijoje. Iki šiol Suomija bu
vo toks kraštas, kuris spe
cializavosi kaipo kitų šalių 

Amerikos laivai išliko svei
ki, be jokių nuostolių.
NAUJI SMŪGIAI JAPO

NAM FILIPINUOSE 
Amerikos lakūnai penkta

dienį iš ryto vėl keturiais 
atvejais pleškino japonus ir 
jų įrengimus vidurinėje 
dalyje Filipinų salų.

Nusigandę japonai įvedė 
griežtą karinį stovį Filipi
nuose. Japonijos sostinės 
Tokio radijas sakė, kad 
gręsia Jungtinių Valstijų 
armijos įsiveržimas į Fili
pinų salyną.

Filipinų srityje amerikie
čiai keliais žygiais sunaiki
no jau 696 japonų lėktuvus, 
dar nepriskaintant jiems 
padarytų nuostolių penkta
dienį.

Anglai ir Graikai At
ėmė iš Nacių Riminį 

Uostamiesti*
Roma. — Aštuntoji ang-- 

lų - kanadiečių armija su 
savo talkininkais graikais . 
užėmė Rimini uostą, buvusį 
gražų vasarviečių miestą 
rytiniame Italijos šone, 
prie Adriatiko Jūros. Kova 
dėl Rimini siautė per 4 sa
vaites.

Penktosios armijos ame
rikiečiai kariai numušė vo
kiečius nuo penkių kalnų 
viršūnių Emilijos provinci
joj, šiaurinėj Italijoj, ir ar
tinasi prie Futa tarpkal- 
nės, gal tvirčiausios nacių 
pozicijos visoj Gotiškoje jų 
linijoje. Prasiveržus per 
šią tarpkalnę, amerikiečiai 
išeis į Po upės klonius ir 
lygumas.

Rytiniame Italijos fronte 
anglai prasiveržė per Go
tiškąją nacių liniją į Po 
upės klonį.

Verda žiaurūs mūšiai visa
me vakarų fronte.

vakariniame šone Pelelių 
salos, Palau salyne. Ameri
kiečiai jau užėmė pietines 
ir rytines dalis tos salos, tu
rinčios 12 ketvirtainių my
lių ploto.

kurstytoja prieš Sovietų 
Sąjungą.”

Raudonoji žvaigždė pa
reiškia:

“Sveiki ir ramūs santy
kiai su Suomija tegali būt 
išvystyti tiktai tuomet, jei
gu Suomija ištikimai laiky
sis ryšių su Jungtinėmis 
Tautomis, o ypač su Sovie
tų Sąjunga, kuri ir pačią 
nepriklausomybę suteikė 
Suomijai.” t
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> Young Americans For
Roosevelt

Barney Ross, marininkas, didvyriškai 
pasižymėjęs Guadalcanal saloje mūšiuo
se prieš japonus, praneša, kad jaunieji 
amerikiečiai kuria specijalį komitetą, 
kuris darbuosis Roosevelto išrinkimui. 
Pats Barney Ross yra vienas to jauni
mo komiteto pirmininkų.

Menama į šį komitetą įtraukti apie 
1,000 jaunų, kuo nors pasižymėjusių a- 
merikiečių, gyvenančių visuose mūsų 
krašto kampuose.

Jaunieji amerikiečiai gerai supranta, 
kad prez. Roosevelto išrinkimas yra gy
vybinis mūsų kraštui ir pasauliui reika
las. Todėl jie ir darbuosis jo išrinkimui.

Mes tik galim palinkėti Young Ameri
cans for Roosevelt geriausių pasekmių.

Šiurkščios Ar Švelnios Suomijai 
Sąlygos

Dabar, kada Tarybų Sąjunga paskel
bė pilną karo paliaubų su Suomija sutar
ties tekstą, daugelis žmonių visaip kal
ba, rašo ir spėlioja. Vieni mano, kad tos 
sąlygos, kurias Tarybų vyriausybe ir 
Anglija patiekė Suomijai, esančios labai 
švelnios, kiti — kad jos perdaug šiurk
ščios.

Yra žmonių posakis, kad net pats 
velnias gali cituoti bibliją ir jis ten su
rastų ką pacituoti savo naudai. Panašiai 
galima sakyti ir dėl šitos sutarties. Tie, 
kurie visuomet Suomiją akstino kariauti 
prieš Tarybų Sąjungą, kurie ją drąsino, 

kurie 
žygius, 

dabar mano, jog jiems taikos sąlygos 
yra peršvelnios.

Suomija buvo viena iš tų kraštų, kurie 
siekėsi Tarybų Sąjungos teritorijos pa
sigrobti. Estija, Leningradas, Murmans
kas buvo Suomijos valdančiųjų sluoks
nių programoje. Dėka tam, jie, prakišę 
karą 1940 metais, 1941 metais susidėjo 
su Hitleriu ir su juo išvien pradėjo pulti 
Tarybų Sąjungos žemę ir žmones.

Einant sutarties tekstu, bėgyje šeše- 
rių metų Suomija turės sumokėti Tary
bų Sąjungai 30U,000,000 dol. Toji suma 
bus sumokėta visokiais daiktais, kurių 
Suomija turi. Iš paviršiaus atrodo, jog 
tai didelė suma pinigų. Taip ir ne taip. 
1943 m. spal. 13 d. Suomijos finansų mi- 
nisteris Vaino Tanner (socijal-fašistas) 
paskelbė, kad karo vedimas prieš Tary- 
gų Sąjungą Suomijai lėšuoja per metus 
apie $380,000,000 (10 bilijonų suomiškių 
markių)!

Jeigu per metus laiko Suomija galėjo 
išteisti karo reikalams po 380 mil. dole
rių (o Suomija kariavo prieš Tarybų Są
jungą per virš 3 metus), tai kodėl toji 
pati Suomija negali per šešius metus su
mokėti 300 milijonų atlyginimui Tary
bų Sąjungai už padarytuosius nuosto- 
liūs?! -.4*;

1944 m. rugs. 5 d. New York Timese 
buvo pranešimas iš Helsinkio, jog Suo
mija, susitaikiusi su Tarybų Sąjunga, ga
lės likviduoti savo skolas (jų neatmo
kant) Vokietijai, kuriai Suomija įsisko
lino, imdama iš Vokietijos maistą, ma
šinerijas, ginklus.

1939 metais Tarybų vyriausybė, nu
matydama, kad jai anksčiau ar vėliau 
teks kariauti su hitlerine Vokietija, pa- 
sirįžo apsaugoti savo miestus, stovinčius 
arti rubežių. Maskva siūlė Suomijai di
delį šmotą toliau į rytus Karelijos že
mės už tai, jei Suomija patrauktų savo 
rubežių nuo Leningrado, kad tuo būdu 
užtikrinti Leningradui saugumą.

Bet Helsinkiu ponai atsisakė apie tai 
- net rimtai kalbėti. Jie nusitarė kariauti. 

Kariaudami, jie melavo pasauliui, gyrėsi 
. sumušiu Tarybų Sąjungą. Jie mušė

dabar bando apverkti. Tie, 
smerkė Suomijos fašistų

JAU PEŠASI Už PINI
GUS Iš NATIONAL WAR

FUND
Nereikėjo būti pranašu, 

kad atspėti kas bus, kai 
Bendrasis klerikalų ir men
ševikų fondas pradės 

“veikti”. Gavo pažadėjimą

Broliai brolius apskuto, 
nuskriaudė. Tos vietelės, 
matyt, teko tiems, kurie 
turi ilgesnius liežuvius ir 
Fondo valdyboje daugiau 
draugų. Nustumtieji nuo 
lovio neriasi iš kailio!

O dar tik pradžia. Rei-

Visiems atrodė, jog Hitleris karą pra
kiš. Praeitą pavasarį prez. Rooseveltas, 
Švedijos karalius, valst. sekrt. Hull ir 
visa eilė kitų žymių žmonių ragino Suo
miją taikytis. Helsinkio vyriausybė pa
siuntė Maskvon savo delegaciją, kuriai 
buvo pasiūlytos palankios sąlygos. Ta
čiau, vos toji delegacija grįžo į Helsin
kį, kaip Suomijos prez. Ryti paskelbia, 
kad jis padaręs sutartį su Hitleriu, pa
gal kurią Hitleris prisiunčia daugiau 
kariuomenės Suomijon.

Ir vėl viskas iširo. Ir vėl Suomija pa
siliko su fašistinėmis valstybėmis ka
riauti prieš demokratijas!

Na, po to visko, kas gi gali tikėtis, 
kad Tarybų vyriausybė link Suomijos 
bus labai švelnutė ir meilutė!

Dabar SSSR ir Anglijos vyriausybių 
atstovai nuvyko į Helsinkį ir ten apsi
gyveno. Šitų atstovų uždaviniu bus da
boti, kad taikos sutarties dėsniai būtų 
pravesti gyveniman. Dabar Tarybų Są
junga, atrodo, ims griežtai vykinti visas 
sutartis, nes Maskva neturi jokio pasiti
kėjimo Suomijos fašistais ir socijal-faši- 
stais, kurie dar vis sudaro valdančiuo
sius sluogsnius.

Mums atrodo, kad nuo dabar viskas la
bai daug remsis tuo, kokia santvarka bus 
Suomijoje. Jei Suomijoje viešpataus de
mokratija, jei Suomijos liaudis apsiva
lys nuo fašistinių razbaininkų, privedu- 
sių tautą prie baisios katastrofos, tai ir 
tarp Suomijos ir Tarybų Sąjungos san
tykiai vystysis gerai. Jei Suomijoje bus 
gera valdžia, draugiška Tarybų Sąjun
gai, tai pastaroji, galima drąsiai spėti, 
ilgainiui taikos sutarties sąlygas galės 
modifikuoti, gerinti, padarydama Suo
mijai lengvatų.

Viskas priklausys nuo to, kaip dabar 
pačioje Suomijoje vystysis dalykai.

Kariškas Vokietijos Guberna
torius — Eisenhower

Jau prieš keletą dienų buvo paskelb
ta, kad kariškuoju Vokietijos guberna
torium bus gen. Eisenhower. Jis Valdys 
tas Vokietijos dalis, kurias talkininkų 
kariuomenės išlaisvins.

Paskui, kai visa Vokietija bus išlais
vinta, tuomet Berlyne susidarys Jungti
nių Tautų — Jungt. Valst., Didžiosios 
Britanijos ir Tarybų Sąjungos — okupa
cinė valdžia, kuri ir valdys Vokietiją per

Generolas Eisenhower iki šiol parodė 
daug takto, tiek Afrikoje, tiek Italijoj, 
tiek Europoj. Todėl reikia manyti, kad 
ir išlaisvintose iš nacių priespaudos Vo
kietijos srityse jis puikiai atliks jam už
dėtas pareigas. O vyriausios pareigos 
bus tos, kad jis turės apvalyti Vokieti
ją nuo fašistų, nuo nacių.

Nieko Nepasimokė
Amerikos Legijonas yra ta organiza

cija, kuriai teko ne kartą negarbingai . 
suklupti. Legijono viršininkai ne kartą 
yra pasisakę prieš darbininkų judėjimą, 
Legijono suvažiavimai ne kartą yra pa
davę ranką visokiems reakcininkams, ra
ganų gaudytojams.

Pastarajame savo suvažiavime Legi
jonas pasisakė už ištrėmimą iš Ameri
kos visų atbėgusiųjų pas mus nuo fa
šizmo žmonių.

Suvažiavimas taipgi pasisakė už pa
laikymą “raganų gaudymo” komiteto — 
Dieso Komiteto.

Legijonas pasisakė už tai, kad po karo 
visokia imigracija būtų uždaryta.

Nei vienas šitų tarimų nėra pažangus 
ir Legijonui garbės nedaro.

Bet mums atrodo, kad Amerikos Legi
jonui neilgai teks perdaug garsiai šūka
loti. Po karo paties Legijono rolė labai 
sumažės, o jei ne, tai jis pats žymiai pa
sikeis. Mums atrodo, kad grįžusieji iš 
antrojo pasaulinio karo vyrai (ir mote
rys) sudarys savo paskirą organizaciją, 
o jeigu jie nusitars stoti į Amerikos Le- 
gijoną, tai pastarojo politika bus griež
tai skirtinga, nes iš šio karo grįžusieji 
bus kitokį žmonės, daugiau politiniai ap
sišvietę ir pažangesni žmonės.

is iNationai war runa, Kaa 
gaus net $35,000 Fondo o- 
fiso ir administracijos iš
laidoms. O kur “likučiai” 
nuo skiriamų “pabėgėliam” 
šelpti ?

Čia viskas pakvipo labai 
skaniai. Čia proga ketu
riems ar penkiems ponams 
riebias algas pasiimti. Ga
tava iškepta. Nereikia gal
vos sukti, kaip čia pinigų 
gauti, kaip jus sukelti. Ar 
bereikia puikesnės progos?

O t, Brooklyne jau seniai 
ir eina gandai, kad jau pra
sidėjo didžiausia vaina už 
tai, kam šitos minkštos ir 
šiltos vietos teks! Ukvatnin- 
kų daug daugiau, negu vie-

Dabar tie gandai virto 
tikrove. Vaina už šiltus 
džiabus iškilo aikštėn. Rug
sėjo 13 dienos Naujienose 
Pijus Grigaitis editoriale 
grūmoja ir šaukia:

“Pastaruoju laiku 
tingai ‘pasižymi’ kai 
asmenys, norėjusieji
apmokamų vietelių Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo 
raštinėje, bet jų negavu

sieji.”

ypa- 
kurie 
gauti

da nė piršto nepajudino. 
Kai pradės gauti pinigus, 
kai pradės plaukti iš Fon
do į “tarnautojų” kišenius 
riebios algos, kils dar dide
snis pavydas netekusiems 
vietelių, • kils tokia vaina, 
jog net kudlos lakstys į vi
sas puses.

Tai visą palyginkime su 
padėtimi Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitete. Čia visi 
komiteto nariai ir talkinin
kai darbuojasi savanoriai. 
N^i vienas jų negauna iš 
Komiteto algos. Visi žino, 
kad yra svarbus, didelis, 
prakilnus darbas ir jį dir
ba su ūpu ir pasiryžimu. 
Nėra jokių kovų už “vie
teles”. Kiekviena auka ir 
dovana eina Lietuvos žmo
nių sušelpimui., Darbas ma
lonus ir draugiškas.* Desėt- 
kai geros valios - nuoširdžių 
brooklyniečių ateina Komi
tetui talkon ir padeda tech
nikinius darbus atlikti. Pa
švenčia tam po daug valan
dų. Dirba ir džiaugiasi, kad 
savo darbu gali prisidėti 
prie pasiuntimo paramos 
savo broliams ir sesutėms 
Lietuvoje.

Darbas Dar Nebaigtas

WASHINGTONAS. — Paul 
V. McNutt, Karo Darbo Jėgos 
Komisijos pirmininkas, prane
ša, kad skubiai reikalinga dar
bininkų labai svarbiai karo 
reikmenų gamybai pagreitinti.

P. V. McNutt pabrėžė rei
kalą ir toliau greitinti pačių 
svarbiausių karo medžiagų ga
minimą. “Yra nepaprastai 
svarbu pašalinti dar tebesan
čias spragas šiose gamybos sri
tyse: sunkiųjų ginklų ir šaud
menų, laivų statybos bei taisy
mo, sunkvežimių ir padangų 
(tajerių, tankų, tekstilės gami
nių, radar ginklų ir medžio ga
minių,” pasakė P. McNutt.

“Darbininkija ir vadovybė, 
dirbdamos draugėje, yra pa
siekusios gamyboje stebuklus. 
Bet uždavinys dar neatliktas, 
todėl kiekvienas darbininkas 
privalo nemesti darbo, iki prie
šas bus nugalėtas, šia proga, 
jaučiuosi turįs teisę kviesti as
menis, dar neprisidėjusius prie 
karinės gamybos, pagelbėti 
priartinti pergalės dieną ir iš
laisvinti Europos tautas apsi- 
imant dirbti karo pramonės 
įmonėje.”

Tęskite toliau darbą, kad 
patenkintumėte gyvybinius ka
ro reikalavimus, ši yra mūsų 
vienintelė viltis visiškai per
galei kaip galima artimiausiu 
momentu.

Rimtas Uždavinys Aukštesnių
jų Mokyklų Moksleiviams

WASHINGTONAS. — John 
W. Studebaker, Jungt. Valsti
jų švietimo komisijonierius, 
kreipiasi į Amerikos jaunimą 
šiais žodžiais: “Leiskite man 
jums duoti rimtą uždavinį, ku
rį mes, amerikiečiai, turėsime 
išspręsti. Mūsų tauta, pasieku
si didybės savo žmonių gabu
mų lavinimu, šiandieną moks
lo srityje yra labai nusmukusi. 
Kolegijose labai sumažėjo vy
rų studentų skaičius, o aukš
tesniųjų mokyklų moksleiviai 
sumažėjo visu milijonu, nes 
jaunuoliai, vietoje mokyklų, 
susirado sau kitų, pelningesnių, 
užsiėmimų.”

J. W. Studebaker toliau sta
to klausimą ir atsako: “Ar jūs 
norite, kad jūsų tėvynė būtų 
galinga ir turtinga karui pasi
baigus? ši šalis sugebės vado
vauti pasauliui tik tada, kai jos 
piliečiai bus visapusiškai išsi
lavinę.”

Mokykla, anot J. W. Stude
baker, esanti tinkamiausia vie
ta išsilavinimui įgyti, todėl jis 
ragina visus berniukus ir mer
gaites šį rugsėjį sugrįšti ir tęs
ti mokslą toliau.

A.L.D.L.D. REIKALAI
Atydai Visų 6 Apskr. Kuopų

Ir vėl jau prisiartino laikas 
mūsų apšvietos draugijos 6-to 
apskr. konferencijos. Sekma
dienį Apskr. Komitetas turėjo 
savo posėdį, kuriame nutarė, 
kad apskr. konferencija turės 
įvykti 29 dieną spalių (Oct.), 
1944 m., pagal išreikštą di
džiumos kuopų norą, Philadel- 
phijoj. Taigi, Apskr. Komite
tas atkreipia at'ydą visų mūsų 
kp. pasidarbuoti, kad būsima 
apskr. konferencija būtų skait
linga' delegatais nuo kiekvie
nos kuopos. Atsiminkite, kp. 
draugai, kad Apskričio Komi
tetas tik ir kėlė tą klausimą, 
t.y., kad būtų permainyta kon
ferencijos vieta iš Baltimorės 
į Philadelphiją, kad toj kon
ferencijoj galėtų visos kuopos 
dalyvauti ir apsvarstyti mūsų 
apšvietos draugijos būsimą to
lesnę darbuotę.

Būtų labai pageidaujama, 
kati visos apskričio kp., ku
rios tik dalyvaus apskr. šau- 
kiamoj konferencijoj, būtų 
geram stovyj, pasimokėtų na
rines duokles už šiuos metus 
kaip į centrą, taip ir į apskri
tį-

Kad konferencija būtų, gyva 
ir sėkminga, tai Apskr. Komi
tetas pageidauja, kad visos kp. 
per tą laiką susišauktų savo 
susirinkimus ir apsvarstytų vi
sų metų darbuotę, padarytų 
gerų tarimų dėl konferencijos 
ir prisirengtų su nuosekliais 
raportais.

Dėl Apskr. Konferencijos

Konferencijai dienotvarkę 
Apskričio Komitetas pasiūlo 
sekamą: , ,

1. Konferenciją atidaro ap
skričio organizatorius, kaip 11 
vai. ryto ir paskiria mandatų 
patikrinimo komisiją.

2. Mandatų komisijos pra
nešimas apie delegatų stovį ir 
išrinkimas konferencijos prezi
diumo bei komisijų.

3. Raportai Apskričio Komi
teto apie apskričio stovį.

4. Kp. delegatų raportai 
apie kuopų stovį.

5. Neužbaigti reikalai ir 
nauji sumanymai.

6. Lietuvos šelpimo klausi
mas.

7. Spaudos ir knygų leidi
mo klausimas.

8. Perrinkimas apskričio ko
miteto.

9. Kitų metų apskričio kon
ferencija. '■'■■■

10. Uždarymas apskričio 
konferencijos.

Tai panaši mūsų konferenci
jos dienotvarkė būna veik vi
suomet. Tačiau, jei draugai de
legatai matys reikalą, tai ga
lės pasikeisti laike konferen
cijos. Bus gana laiko dėl at- 
laikymo kp. susirinkimų ir iš
rinkimo delegatų bei prisiren
gimo prie konferencijos. Kon
ferencija įvyks* 735 Fairmount 
Ave., Philadelphia, Pa., 11 
vai ryto, 29 d. spalių (Oct.), 
1944 m.

Visi kp. draugai ir draugės 
prie prisirengimo LLD 6-to 
apskr. konferencijai.

J. B., sekr.

Mokykla — Tinkamiausia Vie
ta Berniukams ir Mergaitėms

WASHINGTONAS. — John 
W. Studebaker, Jungt. Valsti
jų švietimo komisijonierius, 
Amerikos jaunimui skirtame 
laiške taip sako: “Tinkamiau
sia vieta aukštesniosios mokyk
los amžiaus berniukams ir 
mergaitėms pasiruošti rytojaus 
dienai yra mokykla, j

“Armija ir Laivynas pagei
dauja, kad jaunimas būtų už
baigęs viduriniąja mokyklą, 
pirma eidamas į kariuomenę. 
Tą pat įsako ir Karo Darbo 
Jėgos Komisija. Kad ir neno
rite, rudeniui atėjus, darbo pa
likimu laikinai sumažinti savo 
pajamas, ar bijote pakenkti 
karo pastangoms, palikdami 
svarbias pareigas karo pramo
nėje, žinokite, — mokykla da
bar jums vistiek svarbesnė.

“Tėvynė prašo jus sugrįžti 
į pareigas mokykloje ir ten 
pasilikti iki jas užbaigsite.”

Berniukai ir mergaitės, su
grįžkite į mokyklą. Nekeiski
te mokslo į laikiną, kad ir ge
rai apmokamą, tarnybą.

Tacoma, Wash
Takomos lietuviai irgi ne

atsisako pagelbėti savo bro
lius ir sesutes, nukentėjusius 
nuo karo, nuo to žvėries Hit
lerio. Tacomai duotą kvotą 
išpildom iš tikro ir iš pilno.

Daugiausia p a s i d a r bavo 
ALDLD 132 kp. ir DLK 
tauto Draugystė.

Aukavo šie draugai:
A. Adomavičius $10.
Po $6: A. Sapalas, M. Ša

palienė, A. Skirius, R. Skuya.
Po $5: M. Sinkevich, M. 

Macenas, J. Stasauskas, J. Yo- 
velnsky, Mr. ir Mrs. Mellomy.

Po $3: J. Kovai, Z. Atkins, 
Mr. ir Mrs. Knox.

Po $2: Mr. ir Mrs. Dravinik, 
O. Sabutienė, T. Miciul, K. 
Banso.n.

Po $1: O. Toning, O. Ku- 
činszi, A. Atkins, D. Gedemi- 
nas-.Viso $80.

Pinigus pasiunčiau Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui.

Rinkimo Komitetas:
A. Adomavičius.

Vy-

Vokiečiai skelbia, kad ei
na mūšiai tarp jų ir Sovie
tų kariuomenės šiaurinėje 
Suomijoje.

Keturi Patarimai Kurui 
Taupyti

WASHINGTONAS. — Ka
ro Meto Kuro Administracija, 
'įspėdama namų savininkus dėl 
gręsiančio gyvenamųjų namų 
kuro trūkumo šiai žiemai, duo
da šiuos keturis patarimus an
glies, aliejaus ir'.gazo naudo
tojams: ,j

1. Užsakyk kuro tuojau pat, 
šiandieną; priimk tokią rūšį ar 
kiekį aliejaus, anglių ar kito 
kuro, kokį tau pristato. Koope
ruok išvengti pristatymo nepa
togumų, kurie orui šaltėjant 
neabejotinai didės.

2. Namo šildymą pradėk 
kiek galėdamas vėliau. Jei ne
turi namie labai mažų vaikų, 
senų žmonių ar invalidų, pasi- 
stengk vėsiais rytais apsieiti 
be šildymo, nes didelė dalis 
kuro eikvojama visai be rei
kalo, kai vidudienio saulė pa
kankamai pajėgia įšildyti na
mą.

3. Patikrink šildymo siste
mą, jei dar nesi to padaręs. 
Įsitikink, ar visos dalys gerai 
veikia ir ar išvalytos. Įtaisyk 
šilimos .reguliatorių, kurį gali
ma dabar gauti pas dylerius ir 
beveik kiekvienoje geležų 
krautuvėje.

4. Prieš šalčiam^ ateinant, 
gerai apžiūrėk namą. Apkam
šyk duris ir langus, užtaisyk 
plyšius, insuliuok palėpių grin
dis ir sienas, pataisyk stogą. 
Paruošk uždarymui kamba
rius, kurių nesirengi šildyti, 
žiemai atėjus.

Taupykite Pokariniam Metui

WASHINGTONAS. — Eko
nominės Stabilizacijos Įstaiga 
pataria sistematingai taupyti, 
norint susilaukti laimingesnio 
rytojaus ir išvengti infliacijos 
pavojaus pokariniais laikais.

Ekonominės Stabilizacijos 
Įstaiga leidžia pasirinkti įvai
rias taupymo priemones: tau
pyti perkant karo bonus, lai
kant pinigus banke, išsiimant 
apdraudos polisą ar kitaip. 
Taip sutaupyti pinigai sudarys 
lėšas, karui praūžus, įsigyti na
mus ar naujus namų rakan
dus, ar automobilį, leisti vai
kus į aukštąjį mokslą, ar duos 
galimybę sugrįžusiems vetera
nams įsikurti naujame biznyje.

ESI nuomone, šiais laikais 
nėra jokių sunkumų taupme
noms sudaryti, nes dabar trūk
sta daugelio prekių, kurių tik
riausiai po karo bus ir bus ge
resnės rūšies ir pigesne kai
na, negu šiais laikais parda
vinėjamos.

E k o n ominės Stabilizacijos 
Įstaiga pataria gerai suplanuo
ti šeimos budžetą, nes tik ži
nant savo išlaidas ir pajamas, 
galima lengvai nustatyti, kiek 
reikia atidėti taupmenoms.

Todėl visi raginami vesti už
rašus savo išlaidų ir pajamų, 
kad jų pagalba būtų galima 
daugiau sutaupyti pokariniam 
metui.

Daugėja Konservavimo ( Ke
na vimo) Centrų Skaičius

žemės ūkio Departmentas, 
savo “Food Fights for Free
dom” programoje, pabrėžda
mas konservavimo (kenavimo) 
svarbą, pareiškia, kad įvairių 
apylinkių konservavimo cent
rų, kuriuose konservuojamos 
daržovės ir vaisiai namų ir mo
kyklų naudojimui, skaičius 
šiais metais padidėjo apie 
35% ir dabar tų centrų yra 
beveik penki tūkstančiai 46-se 
valstybėse.

A p y 1 i n k ių konservavimo 
centrai taip išsiplėtė dėka 
“pergalės darželių” ir padidė
jus kariuomenės pareikalavi
mui civiliams skirtų produktų.

Minėtieji centrai patarnau
ja namų šeimininkėms, netu
rinčioms tinkamų įrankių kon
servavimo darbui gerai atlikti 
virtuvėje ir drauge pagelbsti 
pergalės darželių augintojams, 
nepatyrusiems konservavimo 
mene.

Ryšium su ta programa, 
daugelyje apylinkių pataisyti 
nenaudojami namai, persodin
ti augalai, kad duotų geresnį 
derlių, išplėsti palengvinimai 
ir steigiami kursai konservavi
mo vedėjams paruošti.

OWL

4-tą naktį paeiliui krito 
robotbombos Londonan.
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LITEBATOBA M E N AS
PETRAS CVIRKA.

Padavimas
(Poema)

(Pradžia)
Prie stalo sėdėjo šeima ir svečiai, 
Kur vakar tiktai erdviame kambary 
Sudėjo grindis ir tris langus šviesius. 
Dar nebaigtas dirbti seklyčios gonkelės, 
Iš medžio išpjautais puošniais drožniais 
Dar stovi prie sienos, be vyrių, antai, 
Langinės su širdžia gražiai išriesta. 
Taip paprotį seną besekdamas kaimas 
Lietuviškais rūbais vis rėdo namus.
Kampe tuoj už durų, kur girnos stovės, 
Ant seno varstoto, skiedrų pataluos, 
Sau ilsisi gražiai ir obliai su kaltais. 
Darbai nebaigti, betgi namas jau baigtas. 
Vainikas iš pievos žolių ant žalgos, 
Lyg vėliava, kybo virš stogo aukštai. 
Jei prietaru senių bent kiek patikėt,— 
Šiam namui žadėta laiminga skirtis: 
Dar stogas nespėta visai užkraiguot, 
O kregždės prie atbrailų lipdė lizdus. 
Šiandieną namely susėdę svečiai 
Gurkšnojo ir valgė, kaip dera svečiams. 
Nainys, šeimininkas, toms vaišėms retoms 
Riebiausiąjį paršą ant stalo paguldė, 
Ir alų padarė kaip gintarą gryną. 
To krašto aludarių garbę seniai 
Vis laikė šlovingai Nainių giminė. 
Jau sakoma buvo, kad Lėlio alus 
Supančiojo kojas ir atima žadą, 
Taip pilvą ir žarnas be saiko išpumpia, 
Jog sagos išlaksto, diržai trūkinėja.
Bet Nainio alutis atleidžia liežuvį, 
Sužadina dainą, kalbas ir linksmybę. 
Prie stalo trys kartos darbingų žmonių 
Sau geria, juokauja užmiršę vargus. 
Čia Nainio pati, jo vaikai ir teta, 
Čia kurčias senelis bekratantis galvą. 
Ir jis dabar sėdi, burnoj be dantų, 
Čiaumodams, lyg antis, tik minkštąjį valgį. 
Be daugel kaimynų, čia sėdi Stulgiai,— 
Jie meistrai abu ir abu muzikantai.
Sau trobą statyt suderėjęs su jais, 
Žmogus jau žinojo: pridėčkui dar bus 
Klarnetas ir smuikas šaunioms įkurtuvėms. 
Tarp meisterių sėdi ir Jonas Dauba,— 
Statytojas krosnių aplinkui garsus 
Užgerdamas mėsą ir putą ranka 
Nubraukdams nuo dvišako, vyriško smakro, 
Jis šlovina molį. Iš molio, esą, 
Nulipdęs kūrėjas mums pirmąjį žmogų, 
Iš molio pradžia ir visų pabaiga— 
Į molį sugrįžta žmonių giminė.
Lyg knygą skaitydamas, dėstė Dauba 
Ir gyrės be saiko, kad tėvas Jokūbs 
Iš molio stebuklus daryt jį išmokęs. 
Galįs jis pamūryti krosnius, dievaž, 
Tuoj švilpti, kukuot it dūduoti jie imsią. 
Kai Auštrakių ponas paprašęs kadais 
Jam koklinį krosnį dvare pastatyt,— 
Išmūrijęs krosnį, lyg saulė pati 
Į ponišką rūmą įžengus staiga.
Bet ponas vis delsė ir delsė kažkaip, 
Kai laikas suėjęs už darbą mokėt. 
Sulygtojo gavęs Dauba tiktai pusę, 
Bet sukčiui į krosnį įkišęs švilpuką. 
Kai vėjas pakyla ir švilpia tenai, 
Taip švilpia, lyg rauda paklydus vėlė. 
Išgąsdintas ponas, be kelnių, nakčia 
Pabėgęs iš rūmų ir kunigą kvietęs 
Šlakstyti, kad velnią kaip nors iškrapštyt. 
Gurkšnodamas alų taip gyrės Dauba— 
Skaniausiąjį juoką jo kalbos sukėlė. 
Apglėbęs tuoj Nainį, Dauba dar pridūrė: 
“Klausykis, ką sako tau Molio Motiejus: 
Šį krosnį pamūrijau šiltą ir tvirtą, 
Kad dešimt eilių tau vaikų aplink jį 
Apstotų, kad amžių laimingai nubaigiant 
Tau draugas karščiausias jis būtų.” 
Aprimus visiems, vyresnysis Stulgys, 
Atsverdamas žodį po žodžio, lėtai, 
Pradėjo kalbėti, lyg pats su savim: 
“Kiek kartų taip švęsdamas pabaigą darbo, 
Tarp triukšmo, dainų sau dažnai apmastau: 
Kelintą statau? Kiek su tėvu abu 
Pristatėm namų ir su broliu paskum ... 
Darbų mūs ik šiolei, rods, niekas nekeikė. 
Vis surenčiam kertę kaip nors su kerte, 
Suleidžiam tvirtai vainikus ir gegnes 
Ir šilimą taupią išsaugom žmonėms. 
Sakyt iš širdies, kiek namų aš stačiau— 
Ar laimę ir šilimą rastum visuos?
Iš skurdo, tamsos iki šiol ne retai

Apie Sakalų
Viens karvę troboj, kits avį teblaiko.
Nors saulė ir žeria mums spindulius dosniai, 
Bet prieblandoj vysta ne vienas iš mūsų ... 
Mat, ankšta žmonėms buvo jų trobose, 
Žemelėj mažoj buvo dar jiems anksčiau.
Tik dvarponių sėkla bujojo laisvai, 
0 tu, darbininke, palauk po mirties. .. 
Nuo amžių taip buvo, bet amžius kitus 
Sulaukė baudžiauninko vaikas dabar. 
Aš šiandien džiaugiuosi tikrai iš širdies, 
Kad namą stačiau negailėdams šviesos.” 
Visi vėl išgėrė ir Stulgio kalba 
Skausmingai užgavo ne vienas stygas. 
Greit kąsnį nurijęs patsai šeimininkas, 
Nuo savęs nustūmęs alvutę alaus, 
Tuoj šitaip svečiams, jis pradėjo šnekėt: 
“Aš prastas žmogus, kaip ir daugelis mūsų 
Ir pavardę savo sunkiau man išvest,

, Nei plėšinį dirvoj išplėšti žagre ... 
Kalbėt nelengviau, ir nemėgstu kalbėt, 
Tik šiandien, kaip niekad, man noras kalbėt. 
Mažai, kad kalbėt! Gniaužia gerklę daina.. . 
Teisybė Stulgy! Susilaukėm laikų...
Kas plušo per amžius, to šiandien viršus! 
Žemelės ir man, lyg ragaišio, atpjovė.
Ne vien tik žemelės,—ir karvę dar davė ... 
Palauki! Sienojų kiek namui paskyrė! 
Kaip motina toji, juk dosniąją ranką 
Valdžia mūs, tarybų, visiems, štai, atgniaužė, 
Visiems, kas iš savojo triūso gyvena.
Kas drįso manyti, kas galėjo tikėt 
Iš mano senolių, skurdžių kumečių, 
Kad dvarlaukio žemėj, lyg rūtų kupstai, 
Sodybos išaugs, naujų kaimų vaikai 
Su knygom iš mokslų namolei parbėgę 
Mums pasakos Marksą, stebuklus dangaus. 
Kiek pamena tėvai, senoliai ir bočiai, 
Vis lažą dvaruose mes sunkųjį nešėm.
Kiek rykštėms, bizūnais mus nuplakė ponai! 
Jei šiandien sukviestum visus iš kapų, 
Vien Mykolo Nainio gausios giminės— 
Nebūtų vietelės laisvos čia prie stalo, 
Ir gal kas dešimtas tegautų taurelę ...” 
Nutilo Nainys, ir išdžiūvusią gerklę, 
Negaišdamas ilgai, nuplovė alum.
Tuoj giją praslinkusių metų nutvėręs, 
Iš kamuolio tempė kaimynas Guduks: 
“Vaiku man beaugant, dar Paco dvare, 
Į bokštą aukštai vis karvelių lizdų 
Mes kopėm žiūrėti. Tenai aš mačiau 
Riogsojo lovys aptaškytas krauju, 
Lyg grabas be dangčio, kur guldė vargšus 
Ir rimbais juos grafas už menkniekį plakė.” 
Dar buvo Guduks pasiryžęs kalbėt, 
Bet, štai, lyg Pilypas iš pupų iššokęs, 
Nuo suolo pakilo čičirkos Kazys. 
Kaklaryšio mazgą patempę aukštyn 
Ir dailiai nubraukęs siaurutį ūselį, 
Pradėjo jis žodžiais mažai tegirdėtais: 
“Draugai, gal būt klystu, atleiskit, pardon! 
Gal niekas iš jūsų prieš valdžią drakonų 
Tiek iltinio dančio slaptai negalando, 
Kiek mano, idėjų ištroškęs, asmuo...
Mieste dar tarnaujant, visi proletarai 
Mane pažinojo. Finansais rėmiau juos. 
Ministerį kartą apkūliau prie Seimo, 
Policijos vadui į šulinį gilų 
Padvėsiusią katę nuleidau nakčia ...” 
čičirka vis tauškė,—biauru net klausyti! 
Jis nekviestas Nainio atėjo į vaišes, 
Neva pasiskolint knygelės kokios.
Bet franto gudrybę įspėjęs Nainys, 
Tegul ir be noro, į vidų paprašė. 
Palaidas jau bernas jis buvo seniai, 
Sūnus nors garbingų, prastuolių tėvų. 
Be vargo išaugo, be darbo sunkaus, 
Visur už jį lenkės senelių kupra. 
Puikybės pripūtęs, tuščiai išdidus, 
Vienturtis Kaziukas į šunkelius suko. 
Iškošęs pro gerklę gimdytojų turtą, 
Ir tėvui jau žemę bankeliui užstačius— 
Apleido sūnelis šiaudinę pastogę— 
Į miestą patraukė tarnybų jieškoti. 
Ten,įsako, laiškanešio vietą jis gavęs. 
Ir taip, benešiodams laiškanešio krepšį, 
Įprato jis svetimus laiškus skaityti. 
Į voką įdėtus jei pinigus rado, 
Kaziukas juos grūdo į savo mašnelę. 
Už tokią tarnybą jį greitai patupdė. 
Apleidęs belangę, sūnus palaidūnas, 
Dar pusmetį kokį mieste pasitrynęs, 
Sugrįžo į kaimą, nuslėpęs tą gėdą, 
Sugrįžo pripūtęs jau poniško raugo...

• -4 H

ir*..

Vėl daužės kur vaišės, kur muzika, triukšmas. 
Juk vėjas kai blaško pasturlaką tokį, 
Prikimba jis kartais kam nors ir prie nosies! 
Ir šiandien, užuodęs čičirka baliuką, 
Pas Nainį didvyriu ^ave jis išstatė. 
Visi tiktai šaipės ir traukė pečiais.
Gal būtų Čičirka dar tauškalus tęsęs, 
Bet Nainio pati jam nugnybo žodžius: 
“Gana, na, gana! Jau užteks jūs kalbų. 
Padvėsusią katę man minit prie stalo.. . 
Ir valgyt svečiai, štai, ūmai pasiliovė. 
Kas buvo kadais, ačiūdie jau pražuvo 
Ne šermenis, tėvai, šiandieną mes ruošėm. 
Pilk alų, paragink! Atauš greit mėsa.” 
Sujudo visi, vėl linksmiau suklegėjo, 
Sakytum slogučio baisaus atsikratę, 
Tuoj vienas sau mėsą, kits kugelį tempė, 
O trečias tik gėralu vilgino gerklę. 
Nuo Nainio alaus greit nusilesė daugis, 
Ir ėmė viens kitą bučiuoti, pešioti.
Ik šiolei čiaumojusį tyliai senelį 
Nainys nusitvėrė ir, meiliai paglostęs, 
Kažką apie grabą pradėjo jam šaukti. 
Mat, senis, nujausdamas giltinę slenkant, 
Sau sukalė grabą ir laiko namuos.
Bet mirčiai vis neskubant žmogaus paglemžti, 
Jis krovė grabe šakneles ir tabaką. 
Nainys atsiminęs, kad trūksta lentų 
Dar mažmožiams namo—langinėms—užbaigti, 
Pradėjo derėtis rimtai, o gal tyčiom, 
Kad senis jau grabą trumpam bent užleistų: 
“Tėveli, jau mirti kaip nors palūkėk! 
Kapuos juk nevalgysi meitėlio tokio.
Tu dvarponio laimei tiek metų plušai 
Ir savaja laime nors kiek pasidžiauk!” 
O žydrios, lyg kūdikio, akys senelio 
Tik juokės ir tėvišką šilimą skleidė. 
Dailidės tuo tarpu nuo stalo pakilę, 
Viens smuiką, klarnetą gi kitas pastvėręs,— 
Lietuvišką šokį taip garsiai užtraukė, 
Jog naujojo namo langai sudrebėjo. 
Drąsuolių betrūko tik šokiui pradėti. 
Gražiausia čia buvo Guduko Marcelė, 
Augšta ir lieknutė, lyg tulpės stiebelis. 
Bobelės ir ėmė gražuolę kumščiuoti 
Ir tiesiai į glėbį ją Daubai įstūmė.
Dauba, tarsi pėdą, merginą nutvėrė, 
Lyg varpos auksinės, plaukai jos paleisti 
Išsiskleidė šauniai nuo greitojo šokio. 
Tuojau, tarsi sniegas, atodrėkio dieną 
Pakalnėn beritinant mažąją gniūžtę 
Bematant išauga į ritinį didį,— 
Pora po poros greit grįčia prisipildė. 
Čičirka ir šoky tuojau išsiskyrė: 
Išvedęs merginą, aikštelėj, prie slenksčio, • 
Jis kraipęs ir laužės, kiek stuburas leido... 
Čia atbulas ėjo, čia bėgo į priekį, 
Lyg veršis ant ledo kažkaip slidinėdams.
“Ach, taktas netinka! Maestro, grok tango!”— 
čičirka vis šaukė, bet nieks jo neklausė, 
Jaunimas suktinį tik pylė, tik pylė. 
Iš užstalės seniai pradėjo išnykti.
Kas pypkę prikimšęs, kas dantį krapštydamas, 
Į kiemą išėjo. Jaū vakaras buvo, 
Saulėlydis brydę per dangų nubrido.
Lyg vilnos avelių, maži debesėliai 
Dabar raudonavo aukštai iškedenti. 
Kaip paukštis surinkęs vaikus savo, meiliai 
Pridengia juos nakčiai švelnučiais sparnais, 
Taip skliausas tamsėjantis dengė jau kaimą, 
Trobelės vis glaudės viena prie kitos.
Būry apžiūrėję statybą iš oro,

. Patarę protingai kur rūsį pamūryt, 
Nusprendę kur sodą geriausia užvesti, 
Kaimynai susėdo ant rąstų, skiedryne,— 
Tuoj ūkišką kalbą pradėjo vedžioti: 
Kaip derliai sukilo, koks dobilas šįmet... 
Lietaus jau, reikėjo. Šienpjūtę vėlyvą 
Orai pranašavo, nes sausros vis tęsės. 
Tik moterys, skyrium nuo vyrų sutūpę, 
Vištas su viščiukais, paršus apkalbėjo, 
O vanagus keikė, kad žalą jie daro. 
Ir čia neišvengė jos bobų silpnybės— 
Bematant susėdo į savo vežimą: 
Gumbais ir diegimais pradėjo jos skųstis, 
Kaip sirgo Uršulė, kaip džiūvo Petrienė, 
Koks buvo išpumpęs Agnieškos liežuvis, 
Koks vaistas—šaknelės ar žolės—pagelbsti 
Nuo išgąsčio, trūkio ir vaiko belaukiant... 
Taip seniams besėdint, toli, gal griaustinis 
Dusliai subildėjo. Bet nieks nenustebo, 
Širdy dar raminos: lietaus susilauksim. 
Ir vėl sudundėjo, nors debesio jokio 
Nebuvo matyti. Dangaus pakraštėliuos 
Visai nejuodavo. Keisčiausia, kad žaibo 
Valstiečiai nors dairės, o niekur nematė. 
Tylėjo kaimynai. Mažiau prietaringi 
Ranka tik numojo, bet seniai vis dairės.

(Tąsa 4-me pusi.)

Darbininkų
Sveikata

NARIŲ REUMATIZMAS 
IR VIDURIŲ VEIKIMAS.

Viena pačių įkiriausių ir 
atspariausių gydyt ligų yra 
chroninis narių įdegimas. 
Nuo visokių jis paeina prie
žasčių, visaip jis gydomas, 
ir retas kuris gydymo bū
das duoda paguodžiamų 
pasėkų.

Žurnale American Jour
nal of Digestive Diseases 
Dr. J. A. Turnbull paduo
da įdomių patyrimų su 127 
ligoniais, abiejų lyčių. Visi 
serga įsisenėjusiu narių 
reumatizmu.

Toksai reumatizmas daž
niausia* įsimeta į rankų 
pirštų narius ir juos keis
čiausiai iškraipo. Rečiausia 
pasitaiko nugarkaulio na
riuose. Apydažniai jis api
ma beveik visus narius, tū
lus labiau, tūlus mažiau, ar 
tau rūbas ar ne rūbas (ar 
narys po rūbais ar plikoj 
vietoj).

Jei kuris narys tenka 
dažniau užgauti, tai jį la
biau ir reumatizmas peri
ma ir sugadina. Kokia ket
virta ligonių dalis turėjo 
kokių paveldėtų palinkimų, 
nuo tėvų.

Įsisenėjusio “ramato” 
priežasčių surandama dau
gybė: liguistas jautrumas 
arba alergija link tūlų val
gių, vidurių užkietėjimas, 
skilvio ir žarnų sutrikimai 
— vidurių nemalimai, na
rių užgavimai bei sužeidi
mai, nervų sukrėtimai, 
nuolatinis nuovargis, nemie- 
laširdingas oras, vietiniai < 
ir sisteminiai bakterijomis 
apsikrėtimai.

Maisto alergija užima 
daug vietos, kaipo ligos 
priežastis. Odos tyrimai 
(skin tests) lengvai parodo, 
kokių valgių organizmas 
nemėgsta ir kokių todėl 
reikia vengti. Darant ir se
kant odos tyrimus ir pas
kui vengiant nemėgiamų 
valgių, galima žymiai pa
lengvint ligą, be jokių ki
tokių gydymo būdų.

Dr. J. J. Kaškiaučius

Karo Veiksmai Lenkijos-Če- 
choslovakijos Pasienyje
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London, rugs. 21. — Pie- 3 
tiniame Lenkijos fronte 
Ketvirtoji Ukrainos armija, 
komandoj generolo Ivano 
Petrovo, pramušė antrą 
spragą per Karpatų kalnus ;f 
į vakarus nuo Lunkovo 
tarpkalnės. Šie raudonar
miečiai, be kitko, užėmė 
Jasielį, prie pat sienos tarp 
Lenkijos ir Čechoslovakijos, 
ir paėmė Rymanovo su 
vieškelių mazgu ir dar 8 
gyvenamąsias vietas. ■■ ■— * r■J
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DETROITO ŽINIOS tą Juozuko tėvams, broliui ir 
sesutėms. J. ir M. Alvinai.

Parengimai
matome, kad jau va- 
parengimai tuoj užsi-

nes

i

Kaip 
sariniai 
baigs, tai turėsime daryti pa
rengimus svetainėse. Pradėsi
me spalių (Oct.) 8 d., Draugi
jų Svetainėje, 4097 Porter St.

Detroito skyrius Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto, 
turės labai gražų parengimą 
minėtą dieną. Programą duos 
mūsų pažangių tėvų jaunuo
liai. Yra pasižadėję: Ruth Gu- 
gienė, Anna Tvaskienė, Biruta 
Geraltauskaitė, Johnny Geral- 
tauskas, jaunuolis Johnny Ru
dzevičius, Lillian Gugienė, An
toinette Daubariutė, Ruth Zig- 
mantaitė, Birutė Palevičiutė ir 
detroitiečių mylima Stella 
Smith-Smitrevičienė, jaunuolių 
choro mokytoja ir pijano 
akompanistė. Todėl mes esame 
tikri, kad muzikalė programa 
bus labai žavėjanti.

Po programos turėsime šo- Franci ją ir ten kariavo 6 sa
kius. Bus įvairių gėrimų ir vai- vaites, kur ir savo gyvastį pa- 
gių. Tai galima tikėtis iš anks- dėjo.
to, kad bus linksmas ir įvairus 
vakaras.

Pradžia parengimo
vai. vakaro; muzika dėl šokių 
nuo 7 vai. Įžanga 40c.

Visas pelnas bus skirtas dėl 
Lietuvos žmonių pagelbos.

Mes visi privalome, nuošir
džiai remti šį darbą, be skirtu-^

mo pažiūrų bei įsitikinimų, 
hitlerininkai apiplėšė žmones 
iki paskutinio grūdo ir atėmė 
paskutinę sermėgą.

M. A.
Gili Užuojauta

Pradžioje rugsėjo mėnesio, 
tėvai Bronius ir Katrina Krap- 
taučiai, 2023 Vinewood, nuo 
karo department© gavo prane
šimą, kad jų sūnus Juozas žu
vęs Francijoj, karo fronte. Mo
tina, sužinojus, nepaprastai su
sirūpino, kad net turėjo laiki
nai į lovą atsigulti. Juozukas 
buvo daugelio žmonių mylimas 
vaikinas, turėjo nepaprastą 
gabumą muzikoj. Jis labai 
daug grojo lietuvių parengi
muose ir prigulėjo Detroito 
Symphonijos Orkestroj.

Jis išbuvo virš du metus ka
riuomenėj, užsienyje, Anglijoj. 
9 mėnesius buvo išsiųstas į

Apie Pažangiečių Choristes
Praėjusią savaitę turėjo sa

vo susirinkimą Lietuvių Mo
terų Pažangos Kliubo choris
tės. Pirmas šio sezono susirin
kimas buvo neskaitlingas, bet 
choristės turi viltį, kad ateis 
didelis skaičius draugių dai
nuoti.

Oficijaliai Moterų Choro pa
mokos prasidėjo rugsėjo-Sept. 
20 d. ir tęsis kas savaitę, kiek
vieną trečiadienį, 7 :30 vai. va
karais, 4097 Porter St.

Juozukas Kraptavičius my
lėjo dailę ir, rodosi, buvo na- 

nuo 51 rys LDS, 208 kp. Paliko vieną
brolį ir keturias sesutes.

Juozuko tėvai yra mylimi 
draugai, veikia, kiek laikas lei
džia ir yra nariai mūsų pažan
giųjų organizacijų. Išreiškia
me apgailestavimą ir užuojau-

Svečiuojasi Alvinų Sūnus
Ernestas Alvinas, išbuvęs už 

jūrių du metus ir aštuonis mė
nesius Pacifiko salose, kovoje 
su žiauriais japonais, dabar at
vyko svečiuotis pas savo bro
lį ir sesutes bei tėvus Detroite. 
Atvyko ant 30 dienų, vėliau 
vyks į South Carolina, į ama
tų mokyklą.

Sveikas, mažai pažeistas, tik 
malarijos karštis per tūlą lai
ką vargino. Perleidęs daug vi
sokių smūgių ir kovų karo pra
džioje. Dabar mano, kad jau 
atsitarnavo, nereikės vėl grįž
ti į karą. M. Alvinienė.

Hartford, Conn

Youngstown, Ohio Iklaidinti.
Bet vis tiek, darbuojantis 

galima nuveikti. Taip L. Vai- 
kutienė surinko $34.90; V. Da
nielienė — $19, tai viso pa
siuntėme jau $53.90. Gi F. Ma
dison ir O. Ross, dar renka. 
Mūsų kvota yra $100. Drg. 
Vaikutienė ir Danielienė sako, 
kad jeigu būtų turėję atsakan
čias blankas ir kiek daugiau 
laiko, tai būtų ir surinkę dar 
daugiau. Na, laiko ir nedaug 
buvo, nes garsinta, kad šeštas 
siuntinys turi išeiti su Labor 
Day; taigi ateityje pasidarbuo
sime daugiau, taipgi patarti
na, kad LPKT ateityje laiku 
ir tinkamomis blankomis ap
rūpintų kolonijas.

Smagu buvo skaityti Vilnyj 
ir Laisvėj lietuvių raudonar
miečių laiškai, rašyti padėka- 
vojant amerikiečiams už sve- 
derius, kojines ir kitas dova
nas. Taip, mes ir ateityje at
liksime tą savo pareigą, su
teikdami kiek tik galime Lie
tuvos žmonėms, savo broliams 
ir seserims pagalbos. Youngs
town progresyviai lietuviai ta
me darbe neatsiliks.

Jugoslav!) Partizanai 
Užėmė Monaslir

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

jėgų rinkimui

Is Mūsų Veikimo
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 90 kuopos susirinkime bu
vo perskaitytas atsišaukimas 
reikale Lietuvai teikimo pagal
bos, kad rinktume padėvėtus 
drabužius, čeverykus, ir sutai
sius, išvalius siųsti juos į Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetą Brooklyne.

.Neturėdami
drapanų ir jų išvalymui, nusi
tarėme kiek galint prisidėti 
pinigiškai. Bet blogai, kad au
kų rinkimui jokių blankų ne
gavom. Bet vis vien išrinkome 
aukų rinkėjais L. Vaikutienę, 
V. Danielienę ir O. Ross, gi 
nuo miesto gaspadoriaus užtik
rinimą ir blankas gauti' išrin
kome F. J. Madison ir K. Bar
tusevičių.

Bet miesto gaspadorius at
sakė, kad jis tuo reikalu nie
ko neturi, kad reikia gauti lei
dimas iš Russian War Relief 
arba USRK. Vėliau gavome 
blankas iš LPTK, bet jos 
Youngstowne negeros, nes čia 
mažai kas žino Lietuvos padė
tį, amerikiečiai lietuviškai ne
supranta, kokiam tikslui tos 
aukos renkamos, o tūli lietu-

London. — Pranešama, 
kad maršalo Tito partiza
nai atėmė iš vokiečių Mo
nastir miestą, pietiniai-va- 
karinėje Jugoslavijoje, arti 
sienos tarp Albanijos ir 
Graikijos.

Alžyro radijas sakė, kad 
Albanijos partizanai, veik
dami sutartinai su Tito ju
goslavais, atvadavo nuo 
vokiečių Berati miestą ir 
įsiveržė į Tiraną, Albanijos 
sostamiestį, ir į Albasaną.

NOTICE is, hereby given that License No. 
RL 7790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 537 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT SALERNO 
Marcy Tavern

537 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1019 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK SEUFERE 
Tyroler House

1019 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

a

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

a

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 1326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
498-500 Carroll Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE LIBRETTI 
498-500 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMELIA YAWORSKY
1647 East 96th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2179 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SOKOLOFF
708 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

)
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Padavimas Apie Sakalą
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Nainys nusijuokęs greit tylą sutrikdė: 
“Svarbius kokius žingsnius gyvenime darant, 
Mane vis palydi gamtos keistenybės.
Man vedant, rods, trečiąją dieną Kalėdų, 
Nors sniego jau buvo gerokai prisnigę 
Ir spigino šaltis—net tvoros pyškėjo, 
Per pokylį patį perkūnija griaudė. 
Visi tada baisiai nustebę spėliojo, 
Kad marą ir tvaną mums dievas užleisiąs.” 
Nainys dar nespėjo istorijos baigti— 
Taku j pakalnę, pro žirnių rėželį, 
Kažkas pasirito. Lyg greitas šešėlis 
Tiktai sumirgėjo ir dingo. Neilgai 
Palaukus į kiemą, štai, dviratį mindams 
Žmogus nepažįstams tuojau įvažiavo 
Ir dviratį savo pavertęs ant žemės, 
Svyruodamas, sunkiai, priėjo prie vyrų. 
Tai buvo Bertašius, iš gretimo kaimo, 
Jis partijos darbą miestelyje dirbo.
“Tai ką, turbūt, žinot? Ir radiją klausėt?” 
Sujaudintas tarė Bertašius. Jo balsas 
Drebėjo, o rankos vis maigė kepurę.
“O kas atsitiko? Nežinome nieko ...” 
Atsakė jam vyrai. Čia moters sukliko,— 
Jos pirmos nelaimę širdim savo jaučia. 
“Juk karas. Nuo ryto jau liejasi kraujas, 
Germanas užpuolė, o jūs ramiai sėdit.
Va, girdit? Prie Girstupio mušasi, sako ...” 
“O, Jėzau, Marija. Dievuli galingas! 
Apsaugok mūs šalį, apgink nuo šėtono.. . 
Išpjaus mus germanai, išgaudys jie vyrus, 
Atims mums duonelę, sudegins mūs trobas ...” 
Vaitojimas, verksmas didžiausias pakilo. 
Beklykdamos moters po kaimą išlakstė.
Viduj kurie šoko, išvirto į kiemą.— 
Visi išsigandę apstojo Bertašių.
Mažai jis kalbėjo, akims vis jieškojo 
Būry, tarp jaunimo, drąsiausiųjų vyrų. 
Čia Daubą į šalį tuojau pasikvietęs 
Ir tris komjaunuolius, su jais jis nuėjo. 
Dar buvo girdėti jį garsiai pasakius: 
“Milicija prašo ... jai reikia padėti.
Ginklus tuojau gausit ir šovinius... viską!” 
Kaimynai apleido greit Nainio sodybą,— 
Kas slėpti drabužį ir turtą į žemę 
Užkasti, kol gali,—nuo vokiečio gelbėt, 
Į tankųjį mišką išgint tuojau karves!... 
Sutemo. Dundėjimas liovės. Nutilo.
Lyg ežero dugną nugulusios žuvys 
Pilvus savo varto ir blizga žvynais, 
Taip žvaigždžių gausybė danguj raibuliavo 
Ir šviesą jos žėrė į pasėlio plotus.
Pro juos dabar ėjo Nainys nelaimingas, 
Ranka palytėdams rasotąjį javą, 
Lyg ašaras braukdams nuo savojo veido, 
O mintys tamsiausios jo užgulė galvą ... 
Štai žemė, jos derliai, štai, duona varguolio 
Štai, viltys vos želmeniu jaunu sukilę... 
Ir viskas pražuvo ... Nejaugi pražuvo? 
Vėl ponas su vokiška baudžiava grįžta?

Gal Žalgirio aidas, gal prūsų likimas, 
Gal Vytauto rago kovingasai balsas 
Iš amžių atklydęs, iš šimtmečių rūko, 
Krūtinėn lietuvio staiga pasibeldžia, 
Ir jis, tik išgirdęs nors vokiečio vardą, 
Sukaupia tuoj dvasią, jo žvilgsnis rūstėja, 
O kojoms į gimtąją, mylimą žemę 
Tvirtai atsirėmęs, jis laukia pavojų!

.Ml IĮ 1 Į^-1"

Mūsų Velkiams
Daugelis mūsų pažangiųjų 

lietuvių yra namų savininkai ir 
karo laikais dirbame su visa 
šeima. Na, ir, žinoma, mes per 
parengimus pakalbam, paagi- 
tuojam, kad mes turime gelbė
ti mūsų brolius, kovojančius su 
kraugerio Hitlerio gauja, au
kodami drabužių arba dolerių. 
Taigi ir patys paaukojame pa
gal išgalę kokį 50 centų arba 
kai kada ir dolerį.

Kokie du metai atgal, kaip 
atsimufino į Hartfordą water- 
buriečiai žemaičiai, tai jie sa
vo elgesiu taip mus sugėdino, 
kad net karšta darosi. Niekad 
nesu girdėjęs, kad žemaitis 
pakalbėtų kada nors, paagi
tuotų kitus kas link paaukavi- 
mo. Bet pažvelgk į laikraštį, 
žemaitis aukavo $10, $25 ar 
$50. Man prisimena šventraš
čio raštas, kur rašoma: “Iš 
darbų jų pažinsite juos.”

Aš manau, kad hartfordie- 
čiai turime ką nors daryti: ar 
pasekti žemaičius su aukomis, 
ar išdeportuoti žemaičius iš 
Hartfordo, kur gyvena drg. 
Jonas Ragauskas—į Shelton, 
Conn,, ar pas draugus žvingi- 
lus. Senas Hartfordietis.

J. GARŠVA
GRABOROUS-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: EVepgreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

.lį

GREEN STAR BAR k GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki Jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

Tel. TRO bridge 6830

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kainp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

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

Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn 

Kamp. Broadway’ ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.
0-

ir>»<<3£RlflUSIA DUONA
.SCHOLLS BAKING I^SW.

WMIr------------ -----------swr
532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Notary 
public

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

t

paveiks-
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LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand Št. Brooklyn

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS *2.

DR. ZINS (isist 28 m-)
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

s
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

t
.. u-.
& /kiti ’.

OPTOMETRISTS 
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-8342

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■
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MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
ATVIROS SEKAMOS VIETOS

AUKŠTOS KLASĖS 
ORGANIZACIJOJE

PUIKI PROGA 
DARBšTIEM, SĄŽININGIEM 

DARBININKAM.

CHOCOLATE MIRKYTOJAI
Patyrę 

Vyrai ir Moterys

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
ELEKTRIKAI

ABELNAI PAGELBININKAI
Vyrai ir Moterys 
Bendrai Naudingi 

Saldainių Virtuvėje.

SALDAINIU DARYTOJAI
Patyrę 
VYRAI

Lentils, Dragees, ir 1.1.

Jei jūs turite bent kokį supratimą 
apie elektrą, kreipkitės tuojau, kad 
išvengti suvėlavimą greit reikalin-

h
ROSE-MARIE 

de PARIS
Kreipkitės j Fabriką

553 W. 54th St., N

gų laivų

(226) NEW YORK
MOTERYS-VYRAI

18 IKI 55
PILNAM AR DALIAI 

LAIKO
PASTOVUS DARBAS 

GERA ALGA 
VAKACIJOS SU ALGA

HOME TOWN LAUNDRIES, 
INC.

FRONT & WATER STS., 
TEANECK, N. J. 
TEANECK 6-8700

(226)

OPERATORIAI
Vyrai ir Motery s 

Prie Armijos Orlaivių Uniformų. 
Gera alga; nuolatinis darbas.

BEN GREENHOLTZ,
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(225)

BERNIUKAI—VYRAI
IŠSIUNTIMŲ 

DEPARTMENTUI
GERA PROGA : 5 JMENŲ SAVAITĖ. 

LAIKAS IR PUSE UŽ ŠEŠTADIENIUS.
NACIONALE VAISTŲ IŠTAIGA

CANAL 6-7461, MR. TILKEN.
______________________________________ (224)

APVALYTOJAI
Pokariniai Darbai 
$26 Į SAVAITĘ.

Nuolat.
COLUMBIA UNIVERSITY

Kreipkitės į Personnel Ofisą, Room 308.
ALUMNI HOUSE,

116th St., tarpe Amsterdam & Broadway.
(225)

PROSYTOJAI 
OPERATORIAI

Geros rūšies 5th Avenue koutams, 
siutams, suknelėms.
MISS FRANCES,

TAILORED WOMAN
1 WEST 57TH ST, N. Y. C.

(228)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI & MOTERYS—NĖRA AMŽIAUS 

APRIBAVIMO.
GERA ALGA—VISIEMS DEPARTMENTAMS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

NEMOKAMAI .AGENTŪRA
VIEŠBUČIAM McALPIN, NEW WESTON, 

SHELTON, WELLINGTON IR KITI.
KNOTT HOTELS 

NEMOKAMAI APRŪPINIMAS DARBŲ 
234 7TH AVE.. TARPE 23RD A 24TH STS. 

ADARA 8:30 A.M. IKI 5:30 P.M.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SPAUSTUVĖS
PRESSMONAI

Turi būt patyrę craftsmęnal ant 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

WEBENDORFER LITTLE GIANT
ar

C. & P. MILLER PLATENS.

Printing Division,

COLUMBIA RIBBON & CARBON 
MFG. CO., INC.,
Glen Cove, L.I., N.Y.

(228)

Berlynas skelbia, kad 
Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai nuleidę grupes lenkų 
smarkuolių* į Varšavą. Na
ciai sakosi visus juos su
šaudę.

Sovietų artilerija jau pasie
kia Talliną, Estijoj, sako 
United Press.

i '' ■

ŲaUvg—Liberty, Lithttaai&n Daily

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SHIPBUILDING

CORP

CAMDEN, N. J

SUSTATYTOJAI
IR PAKUOTOJAI

Patyrimas Nereikalingas
KARINIS FABRIKAS

$56 Į SAVAITĘ
MOTT BROTHERS

In Care of
AXINN & SON LUMBER CO.
99th Avenue & 222nd Street

Queens Village, L. I.
MISSOURI 7-3000.

(226)

VYRAI 45 & VIRŠAUS
Nuolatini Darbai Prįe Knygų Apdarymo 

Patyrimo Nereikalaujama
GERAS TAIKOS METU AMATAS 

Turi Suprasti Angliškai
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė

$25.40 DIENOM - $27.40 NAKTIM 
DAUGIAU SU VIRŠLAIKIU

J. J. LITTLE & IVES
435 EAST 24TH ST, NEW YORK.

(230)

Fabriko Darbininkai. 40 Valandų Savaitė. 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

A. W. BECKER & CO.
153 EAST' 24th STREET.

(226)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(226)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS * 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway 
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

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

(227)

(227)

KRAUSTYMUI VYRAI 
PAGELBININKAI 

PATYRĘ 
KREIPKITĖS

RABE BROS.,
75-30 166th ST., FLUSHING, L. I. 

j'AMAICA 6-4516

SANDĖLIO VYRAI
Pakavimui—Išsiuntimui.
40 VALANDŲ SAVAITE 

NUOLAT
Pokarinė Proga.

(226)

Ill — 8TH AVE., ROOM 511
(226)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & RHAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

VYRAI

ABELNAS DARBAS 
KAVbs KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA

(230)

PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(230)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

(226)

103 Warren St
New York City

WATKINS 9-1200, EXT. 4.
(225)

(228)

MERGINOS & MOTERYS
Minimum Amžius 16

(X)

John Wanamaker

(228)

—$39

PRADŽIAI

GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS

(225)

(225)

PRADŽIAI
PRADŽIAI

stoties.
(225)

RAŠTININKĖS
5 Dienų Savaitė. 

Linksmos darbo sąlygos. 
Pokarinė Proga.

Nuolat.*

P.M.;
pamatinė 

pusė virš

Valymas ir lengvos ofiso pareigos.

5i/2 DIENOS, 40 VALANDŲ.

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

MERGINOS—MOTERYS
Ištiesimu! švarių audimu, napkinų ir rank

šluosčių. Pilnam ar daliai laiko. 
PILNO LAIKO DARBININKES 

UŽDIRBA $28.45 
TERMINAL STEAM 

LAUNDRY 
81-30 Cooper Avenue 

Glendale, L. I.

MOTERYS, AUKŠTOS KLASES
20 iki 35 metų, mokytis galvos odos masa- 
džiavimo; vyrų įstaiga. Aukštos, su ambicija, 
geros darbininkės. Mokama laike mokinimosi. 
$50 j saavitę po 3 mėnesių. Puikios darbo 
sąlygos. Pokarinė proga. Reikalinga charak

terio paliudijimas. Kreipkitės asmeniškai.
WYBRANT SYSTEM

1674 Broadway, Room 915 (prie 52nd St.) 
______ (226)

MERGINOS
Be patyrimo. Lengvas darbas. 5 dienos, 

šeštadieniais nedirbama. Linksmos aplinkybės.
RIDLEY, 30 W. 15TH ST. CH. 2-6887.

_____________________________________(224)

MERGINOS
Patyrusios darymui kaspinų kukardų. 

Nuolatinis Darbas. 5 DIENOS.
44 Valandos—$23.

MILLER 
1190 FULTON ST. 

BROOKLYN.

MERGINOS
Dėti knygas į lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos 
$22 PRADŽIAI 
Pokarinė Proga

CHEMISTS CLUB LIBRARY
52 E. 41ST ST., N. Y. C.

_________ (226)

A’:.,..

(225)'

APVALYTOJAI

CO.

VIRĖJOS

į

TRYNĖJAI 
IR 

ŠVEITĖJAI
Prie varnišio ir lekerio. 

Nuolatinis darbas, viršlaikiai.
Gera alga. Būtina pramonė.

NATIONAL CASKET
29-76 Northern Blvd., 

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Penkta ptialspll

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STIPRAUS SUBUDAVOJIMO VYRAI
NUOLATINIAM DARBUI i
Būtinai Maisto Pramonei

MINIMUM MOKESTYS 
81c Į VALANDĄ

MERGINOS-MOTERYS
Patyrusios ir be patyrimo.
NUOLATINIS DARBAS!!

5% Dienų Savaitė—Duodama Uniformos
Geros Darbo Sąlygos.

MORGAN LAUNDRY
476—11TH AVE. (38TH ST.) N.Y.C.

_____________________________________ (225)

MERGINOS, LENGVAS FABRIKO DARBAS.
55c į VALANDĄ. 40 VALANDŲ SAVAITĖ.

MILADY COSMETIC CO.,
30 EAST 10TH STREET.

GRAMERCY 3-5112

5 DIENŲ SAVAITĖ 
46 VALANDOS; $26 

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

THE AMERICAN SUGAR REFINING CO.,
SOUTH 4TH STREET IR KENT AVE.

BROOKLYN, N. Y.
Iš būtinų pramonių reikalinga turėti paliuosavimo pareiškimą.

(224)

REIKIA VYRŲ
Su ar

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!
NATIONAL METER DIVISION

Z’
4207 1st AVE., BROOKLYN

(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties.)

PRISILAIKOMA W.M.C. Taisyklių.

MAŠINŲ 
Operuoto j ai 

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ ŠRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers
Patraukianti 

Pradžiai Mokestis
DARBAI BELLEVILLE, N. J.

Pasitarimai 8—5 ; šeštad. 8—12 :30
Kreipkitės į Employment Ofisą

WALTER KIDDE 
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J. 

z Reikalingas USES Paliuosavimas.
(226)

BERNIUKAI & VYRAI
Minimum Amžius 16
Pilnam ar daliai laiko 

ar gale savaitės darbai, 
KAIPO KOMUNIKACIJŲ 

IŠNEŠIOTOJAI
Interesingas, lengvas darbas biznio plote 

New Yorko Mieste.

Kreipkitės

Western Union
ROOM M-5, 60 HUDSON ST

Arti
40 BROAD ST.. ARTI WALL ST.

127 W. 40TH ST., ARTI BROADWAY.
311 WASHINGTON ST., BROOKLYN.

1265 BEDFORD AVE.. BROOKLYN.
______________________________________ (224)

Chambers Street.

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ
NUOLATINIS

SAVAITĖ 
DARBAS
I

PERSONNEL OFISĄ 
,12-tos Lubos

John Wanamaker

Kreipkitės

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY

(228)

PASIUNTINIAI
Su lengvais nešiniais. 5 dienos, 40 valandų

• pradžiai $20(
STEIDINGER PRESS, 31 ’ HUBERT ST.

WALKER 5-9750.
(225)

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS
- $33.78 I SAVAITĘ

6 P. M. IKI 2 A. M.
SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

KREIPKITĖS 6 P. M. 
ROOM 503, 350 — 5TH AVE.

* ' • (229)

Amžiaus iki 50
$120.00 Į MĖNESĮ

Pasisakykite apie paliudijimus 
ir patyrimą.
BOX 302,

20 W. 43RD ST., N. Y. CITY.
,________________________________ (22g)

PAKUOTOJAI, UŽSAKYMŲ RINKĖJAI— 
URMINIS SANDĖLIS. 40 VALANDOS J SA

VAITĘ. NUOLATINIS DARBAS—GERA 
ALGA—KREIPKITĖS PO

216 WOOSTER ST., N.Y.C. 
arti Bleccker St.

VYRAI
KOSMETIKŲ DIRBTUVEI 
Naktiniai šiftai, 6 iki 12 P. M.

5 NAKTYS, $24.:- 
SKAMBINKITE MR. HOWARD, 

LEHIGH 4-2552.
■ ___________________________ (224)

STOGDENGIAI 
-PLOKŠČIŲ IR NUOLAIDŽIŲ 
MECHANIKAI & PAGELBININKAI 

asbestomis ir plytomis pastatymas 
AUKŠTOS ALGOS MOKAMA 

BONAI
i Nuolatinis darbas apskritų metų 

Bronx & Westchester County 
Kreipkitės su įrankiais ištisą savaitę.

17 N. West St., Mt. Vernon. 
Prieš N. Y. Central Station.

(226)

BERNIUKAI
Dėti knygas į lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos 

$22 PRADŽIAI 
Pokarinė Proga

CHEMISTS CLUB LIBRARY
52 E. 41ST ST., N. Y. C.

(226)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Prie Sveikinimų Kortelių Darbas.
40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA.
NUOLAT

Linksmos darbo sąlygos. 
Pageidaujama patyrusių 

bet nebūtinai.
POLYGRAPHIC CO.
310 EAST 45TH ST.

Mr. Sykes.

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA— GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS
$22 Į SAVAITĘ

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
• KREIPKITĖS Į ROOM 503 

350 — 5TH AVE., 6 P. M.
. (229)

____________________________________________ (225)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 

55c į valandą laike mokinimosi ir 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

CLAROSTAT MFG. CO., INC.,
285 N. 6th St., off Metropolitan Ave. 

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete. (226)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

13$1 Broadway 
(arti 3&h St.), N.

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos, Lubos

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY.

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

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

______________________________________(227)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:80 P.M.;
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c J valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c į valandą. 

MUZIKA LAIKE DARBO 
CLAROSTAT MFG. CO., INC., 

544 Morgan Ave., off Meeker Ave.
Matykite MISS CURCIO 

Reikia turėti USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete.

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI 
AR 

SKALBYKLOJ
- SCHRA

56 WEST 23R1>

DIRBTI 
’S .

s

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

Pilnam ar daliai laiko 
ar gale savaitės darbai,

KAIPO KOMUNIKACIJŲ 
IŠNEŠIOTOJOS

Interesingas, lengvas darbas biznio plote 
New Yorko Mieste.

Kreipkitės

Western Union
ROOM M-5, 60 HUDSON ST.,

Arti Chambers Street.
40 BROAD ST., ARTI WALL ST.

127 W. 40TH ST.. ARTI BROADWAY.
311 WASHINGTON ST., BROOKLYN.
1265 BEDFORD AVE., BROOKLYN.

______________________________________(224)

MAŠINŲ OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui grabų vidaus įrengimų. 

Nuolatinis darbas; viršlaikiai. 
Gera alga. Būtina industrija.

NATIONAL CASKET CO
29-76 Northern Blvd.,. 

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza stoties.

__ _____________________ (225)

MERGINOS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
LENGVAS ABELNAS DARBAS. 

NUOLAT. 
IDEALIŠKOS SĄLYGOS. 

GERA ALGA.
BROOKLYN MILLS, INC

75 FRONT ST.. BROOKLYN. N. Y. 
Arti Brooklyn Bridge; visais gatvekariais.

______________________________________

MERGINOS-MOTERYS
Savarin Restaurantuose

Suteikiama daugelis puikiausių darbų toms, 
kurios turi patyrimo sekamuose amatuose:

ABELNAI VIRĖJOS —$41 
SMULKIŲ UŽSAKYMŲ 

VIRĖJOS —$38
VIRTUVĖS MOTERYS, 

PATYRUSIOS
SANDWICH 

DARYTOJOS
INDŲ MAZGOTOJOS

—$30 
—$26.40 PRADŽIAI 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
VAKACIJOS SU ALGA 

Nemokamai Apdrauda ir Medikalė Priežiūra 

Free Employment Dept. 
254 W. 31st ST., ROOM 205, 

N. Y. C.
_____________________________________ (224)

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.
(226)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM
I LAIKUI DARBAS.

Mes\ turime Įvairių darbų savo fa
brike merginoms virš 16. Iš anks

čiau patyrimas nereikalingas. 
/GEROS.DARBO SĄLYGOS.
Kurios jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
<2i»



žfeštas puslapis

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Komunistinio judėjimo 25 
Mėty Sukakties Mitingas

Šio ketvirtadienio vakarą, 
rugsėjo 28-tą, rengiama milži
niškas masinis mitingas Madi
son Square Gardene. Jo svar
biausi tikslai:

Paminėti komunistinio judė
jimo Amerikoje 25 metų su
kaktį.

Atžymėti to judėjimo nuo
pelnus įsteigimui draugingų 
santikių tarp Jungtinių Vals
tijų, ir Sovietų Sąjungos.

Išaiškinti svarbiausius klau
simus, kaip jie paliečia mus 
šiuose rinkimuose. Nušviesti, 
atmušti republikonų propagan
distų užgauliojančius, įžeidi- 
nėjančius užmetimus. Ir eilė 
kitų reikalų, kuriuos aiškins 
nacionaliai žymūs kalbėtojai.

Kalbėtojais tos svarbios su
kakties mitinge bus Earl Brow
der, Komunistų Politinės Są
jungos prezidentas, taipgi Wil-

liam Z. Foster, Robert Minor, 
Miesto Tarybos narys Benja
min J. Davis, Jr., ir dr. Bella 
V. Dodd. Israel Amter, New 
Yorko valstijos komunistų or
ganizacijos vice-prezidentas, 
bus pirmininku.

Meniškoje programoje daly
vaus Teddy Wilson su savo be- 
nu, Pearl Primus, paskilbus 
negrė šokėja, baladistas Ri
chard Dyer-Ęennett.

Komunistai ir to judėjimo 
visi draugai ruošiasi šiam mi
tingui kaipo vienai iš didžiau
sių švenčių darbininkų judėji
me. Kviečia visus to judėjimo 
narius ir rėmėjus, kurie padė
jo komunistinį judėjimą išau
ginti iš kūdikio į pusėtinai ga
lingą vaikinei}, būti dalyviais 
tos džiaugsmingos sukakties.

L.K.N.

Malvina Sukackas

Malvina Sukackaitė pereitą 
ketvirtadienį staiga susirgo 
apendiko įdegimu ir tuojau jai 
padaryta operacija. Dar nete
ko patirti, kurioje ligoninėje 
randasi ir kaip sveikata po 
operacijos.

Linkime greit pasveikti.
Malvina ir jos motina K. Su

kackienė yra senos ir draugiš
kos dienraščio Laisvės kaimin- 
kos, gyvena 294 Union Avė. 
Malvina prieš tūlą laiką daina- 

• vo Aido Chore ir iš to laiko
tarpio plačiai žinoma brookly- 
niečiuose. R.

Vice-Prezidentas Kalbėjo 
Perpildytame Gardene

Milžiniškosios Madison 
Square Garden salės kožna sė
dynė buvo užimta pereito ket
virtadienio vakarą. Ir dar tūk
stančiai publikos stovėjo išsi
rikiavę kraštuose plačių takų, 
kad išgirsti vice-prezidento 
Henry A. Wallace prakalbą 
už Rooseveltą.

Wallace pareiškė, kad pre
zidentas Rooseveltas yra būti
nai reikalingas iš naujo išrink
ti visuotinam sunaikinimui fa
šizmo, laimėjimui taikos ir 
darbų po karo. Minia audrin
gai sveikino kiekvieną Wallace 
pareiškimą karo ir namų fron
to klausimais.

Shapley, 
Frederic

įžymybių

Greta vice-prezidento taip
gi kalbėjo paskilbę Amerikos 
meno ir mokslų žmonės: Bet
te Davis, Helen Keller, Orson 
Welles, Sinclair Lewis, Serge 
Koussevitzky, dr. Channing H. 
Tobias, dr. Harlow 
Jo Davidson ir 
March.

Įdomaujantieji tų
pasakytomis kalbomis ir skai
tantieji angliškai ras daug me
džiagos angliško darbininkų 
dienraščio Daily Worker penk
tadienio ir šeštadienio laidose. 
Tame laikraštyje šis istorinis 
mitingas aprašytas plačiau, ne
gu visuose kituose.

LDS—Laimingas Turėdamas 
Darbštų Jaunimą

džiaugsmo sparnai yra lakiau- 
sis, brangiausis priedas prie 
vyriausybės įteikto ginklo. 
Džiaugsmas padeda sėkmin
giau kariauti, greičiau laimėti.

Greta naudos patiems kariš
kiams, jų šeimai ir mūsų kraš
tui, tokie LDS merginų, darbai 
teikia Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimui puikaus kredito. 
Panaudokime jį dabar, laike
jubilėjinio vajaus tolimesniam 
auklėjimui LDS.

Beje, šioje talkoje teko ma
tyti abi Kairytes, Lea ir Aldą 
(Ormanienę) ; abi Ješkevičiu- 
tes, Eleną ir Amelia (Young) ; 
abi Pakalniškienės, Adelę ir 
Frances, ir Marytę Sinkevičiū
tę.

Grįžta Kariškon 
Tarnybon

R.

pastaruoju 
pas tėvus, 
Rutkūnus,

Eddie Rutken 
laiku atostogavo 
Nellie ir Stanley 
žinomuosius Lituanica aikštės
valgyklos savininkus. Gale šios 
savaitės grįžta marinų kadetų 
mokyklon į New London.

VYRAI// MERGINOS//
BERNIUKAI// MOTERYS//

PILNAM AR DALIAI LAIKUI
BŪTINAS KARO DARBAS 

NELAVINTIEM DARBININKAM 
DĖŽIŲ LANKSTYMO KRAUTUVĖJE

TAIKOS METU PROGA
PRISILAIKOMA W. M. C. ĮSTATYMAI

Rossotti Lithographing Co.,
šbll TONNELE AVE., NORTH BERGEN, N. J. It

filmas. Dar nemačiusiems, pa
tartina pasiskubinti pamatyti.

Embassy Žinių Teatruose:
Dabar rodoma žinios iš ko

vų už Mariana salas, Saipan, 
Guam ir Tinian; užėmimas 
Toulon ir Marseilles, Franci- 
joj; 60,000 nacių belaisvių 
Maskvoje. Taipgi iš Quebec 
konferencijos, iš buvusias aud
ros, ir kitos.

Miesto Taryba Veikia 
Rendą Klausimu

Kritikuodamas gubernato
rių Dewey už neveikimą su
tvarkyti rendų klausimą, Mies
to Tarybos narys Michael J.

Quill reikalavo specialės vals
tijos seimelio sesijos. Jis sakė, 
jog šimtai biznierių yra išmė
tomi iš biznio dėl to, kad jie 
neišgali ir nesutinka mokėti 
daug aukštesnes rendas, taip
gi nesutinka tokiomis pakelto
mis rendomis daryti ilgo laiko 
kontraktus.

Kainų Administracija taipgi 
yra gavus šimtus parodymų ir 
skundų, kur nesvietiškai už
kelta rendos gyvenamiems bu
tams ir kad ypatingai kariškių 
šeimoms visai neįmanoma gau
ti kambarių.

Filmos-TeatraiLietuvių Darbininkų Susivie
nijimas yra visuomeniškais 
darbais žymiausia lietuvių sa
višalpos organizacija Ameri
koje abelnai. Tačiau jinai dar 
žymesnė tuomi, kad ji turi pui
kaus jaunimo. Ir kuomet arti 
tūkstantis to jaunimo, vaikinai 
ir jauni vyrai muša fašizmą vi
suose pasaulio karo frontuose, 
likusis jaunimas dirba dauge
riopus namų fronto darbus.

Kalbant Apie Brooklyną
Vaikinų, aišku, yra namie 

likę mažai. Namie iš jaunųjų 
narių liko tik merginos ir mo
terys. Tačiau, apart darbų sa
vo organizacijai, didelė gru
pė brooklyniečių aktyviai da
lyvauja Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto darbuose. Kai 
kurios nuolat dirba Raudona
jam Kryžiui. / Dainuoja Aido 
Chore ir pagelbsti įvairiuose 
darbuose kitoms organizaci
joms, ypatingai raštiškuose 
darbuose, kur jos turi daug 
patyrimo.

Vienok, be prabėgamų dar
bų, jos nuolatos rūpinasi savo 
LDS reikalais. Vienu iš tų nuo
latinių darbų yra palaikymas 
ryšių su kariškon tarnybon išė
jusiu jaunimu. Nuolatos išlei
džia LDS žinių-žinelių sutrau
kos lyg ir buletinuką (news
letter). Jį gauna kiekvienas 
kariškis LDS narys, kurio tik 
antrašas yra priduodamas LDS 
Jaunimo Komitetui. Ir tą dar
bą atlieka susiėjusios-susiėję 
talkomis, atliekamais nuo die
nos darbo ir kitų pareigų 
karais.

Kalėdines Dovanos
Kariškiam jos siunčia ir

vanų pundelius, kada tiktai 
tam randa progą. Užrubežyje 
esantiems bile kada nepasių
si pundelių, bet prieš šventes 
galima. Tad jos skubina, siun
čia dabar. Visi kalėdiniai pun
deliai turi būti išsiųsti pirm 
15-tos spalių. Merginos tų da
tų neužmiršta.

Baukuvienė Randasi 
Ligoninėj

Maspethietė draugė Petro
nėlė Baukuvienė pereitą pir
madienį tapo išvežta į Pros
pect Heights ligoninę.

Petronėlė Baukuvienė jau 
nesijautė sveika apie keletas 
mėnesių ir turėjo pasiduoti į 
ligoninę, kur žadėta padaryti 
operacija penktadienį.

Draugės ir draugai bei pa
žįstami, norėdami atlankyti 
draugę Baukuvienę, rasite ją 
ant 3-čių lubų, kambarys 221. 
Ligoninės antrašas: Prospect 
Heights Hospital, Washington 
Ave. & St. Johns Pl. Galima 
privažiuoti Franklin Ave. ka
ru, reikia apie porą blokų pa
eiti. Atlankyti draugę galima 
kas dieną nuo 2 iki 3-jų dieną, 
vakarais nuo 7 iki

Linkime draugei 
sėkmės operacijai

| greitai pasveikti.

STREET

geros 
ir po

DON AMECHE
CHAftLES BICKFORD

pa
tam

Brooklyno Tiltu gatvekarių 
kursavimas tikimasi pagerinti 
kada nors spalių mėnesį.

GLOBE
BROADWAY ir 45th

I

WARNER BROS, perstato 
ALEXIS SMITH 
JANE WYMAN 
CH. RUGGLES

D

ANN SHERIDAN 
JACK CARSON 
IRENE MANNING

EVE ARDEN veikale

“THE DOUGHGIRLS
Linksmiausia pašaipa apie Karo laiku 
susigrūdusius žmones Washingtone, kur 
ivyksta daug keistų ir juokingų nuotikių!

HOLLYWOOD
BROADWAY ir 46 STREET

TERESA WRIGHT

ANITA LOUISE

NUOLATINIAI VAIDINIMAI

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA ★ ROCKEFELLER CENTER

DIDINGIAUSIAS PASAULYJE JUDAMASIS PAVEIKSLAS -PER 50 METŲ!
DARRYL F. ZANUCK’S 

“WILSON”
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS 

12,000 Vaidintoją—200 Vaisdų—87 Sujaudinančios Melodijos! 
IR DAR SAUNOS VAIDINIMAI SCENOJE

DABAR RODOMA
ROXY 7th Avė. Ir 50th St. DURYS ATDAROS NUO 9 A.M.

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

jacobowski colonel 
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN 

Komediją Paruošė ELIA KAZAN 
Louis Calhern * Annabella * Oscar 
Karlweiss * J. Edward Bromberg 

MARTIN BECK ;TLB^SLST- 
Vkr. $3.30 iki $1.10.

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

Visų puikiausia romantiška komedija ,.. originale, smaginanti, vis
kas juokais, ir juokai visiems, šauniai vaidina dvi mėgiamosios 
žvaigždės ir puiki grupe kitų ...
GARY COOPER

Casanova Brown 
FRANK MORGAN

SCENOJE: “AUTUMN ALBUM,’’ Russell Markert kūrinys... 
Rockettes, Baleto Grupė, Choro Ansamblis, Simfonijos Orkestras, 
dir. Erno Rapee.

SUJUDINANTI ISTORIJA 
PRIETIKIU IR ROMANSO .,. 
APIE NUOBODŽIAUSIA GRA
ŽUOLĘ IR DRĄSU PLĖŠIKĄ...

JOAN ARTURO
FONTAINE DE CORDOVA

“Frenchman’s Creek”
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS su 

BASIL RATHBONE ❖ NIGEL BRUCE 
ir kitais šauniais aktoriais.

RIVOLI
SENSACINGI ŽINIŲ JUDŽIAI 

EMBASSY!
MATYK 60.000 NACIŲ BELAISVIŲ PA
RADĄ MASKVOJ! MATYK SUIMTUS 
NACTŲ GENEROLUS VADOVAUJANT 
ARMIJAI SUMUŠTŲ "VIRŠŽMOGIŲ,” 
BEMARŠUOJANT JIEMS j RAUDONĄ
JĄ AIKŠTĘ: TAIP PAT MATYK RAU
DONĄJĄ ARMIJĄ PERGALINGAIS MŪ
ŠIAIS ŠTURMUOJANT RUMUNIJĄ! 
GIRDĖK “CONFIDENTIALLY YOURS" 
—TOULONO UŽĖMIMAS ir žinių judžiai 
iŠ visų pasaulio karo frontų. TIKROVIŠ
KI, DRAMATIŠKI IR IŠIMTINI ŽINIŲ 
JUDŽIAI, taip pat kelionių ir mokslo 

filmos. DABAR.

EMD A C C V newsreel EnlDHjJU I THEATRES
BROADWAY ir 46th ST. 
33 West 50th ST.

* BROADWAY ir 72 ST.
* PARK AVE. ir 42 ST.

NEWARKE
BROAD Ir MARKET STS.

va-

do-

pasidaro
Užeinu

linksmu-

žiemavoti suėjote? 
su nuostaba, kad

Pereito trečiadienio vakarą 
einant pro Laisvės salę užgirs
tu linksmus juokus salėje. Kas 
čia būtų ? Laisvėj nemačiau 
garsinimų jokios pramogos ar 
susirinkimų. Lietuvos žmo
nėms Drabužiu Centre kriau
čių irgi tą vakarą ne per ankš
ta (kartais kriaučiai sueina į 
salę ploščiams pamušalų kirp
ti, kada krautuvėj 
per ankšta). Įdomu, 
pažiūrėti.

O salėj ne veltui
mo būta. Susiėjusi grupė LDS 
merginų. Stalus apkrovusios 
kalnais vaisinių pyragų, “sa- 
lamių,” riešutų, kietų saldai
nių ir kitų skanėsių.

—Kibą 
—klausiu
maža grupė tiek daug skanė
sių susinešus.

—Tai LDS 3-čio apskričio 
nariams kariškiams užjūrie- 
čiams kalėdines dovanas suda
rome. LDS apskritys davė pi
nigus pasiuntimui kožnam ap
skričio kuopų nariui kariškiui 
po pundelį, o mes atliekame 
darbą, — aiškino merginos.

Dar man atrodė neaišku, dėl 
ko jos netoli tų skanumynų tu
rėjo pasidėjusios didelį pundą 
laikraštinių juokų puslapių. 
Maniau, gal vynios pundus.

—Ką su tais darysite? — 
klausiu.

—Išdėstysim užkimšimui dė
žutėse likusių liuosų vietų, kad 
daikteliai nesitrintų. Kariškiai 
tuos puslapius tarp delnų 
prosina” ir 
skanumynų 
mų juokų.

—Įdomu!
nate atskirai pirkti 
juokų puslapius?

—Rinkome iš savųjų laik
raščių ir taupinome, — atsa
kė merginos. Reiškia, kožnu 
kartu peržvelgdamos laikraštį 
atsiminė, kad reikės siųsti do
vanos. Vieton pundelių, tuštu
mas kamšyti tuščia popiera jos 
suteiks ir pridedamojo džiaug
smo sutaupytais juokų pusla
piais.

Merginos pasakojo, kad LDS 
apskričio vardu jos išsiunčia 
(rodos) 60 dėželių. Paskui siųs 
pundelius brooklyniečiim, sa
vo LDS kuopos nariam^ ir tam 
pačios darbuosis sukelti pini
gus. Tūloms, kaipo aidietėms, 
teks pagelbėti ir aidiečių jau
nimo pasveikinime.

“Wilson” 8-toj Savaitėj
Puikioji, istoriška filmą 

“Wilson” pereitą trečiadienį 
pradėjo 8-tą ir paskutinę sa
vaitę Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke. Greta 
filmos per tą visą laiką sceno
je išbuvo ir Fred Waring su 
savo Pennsylvanians.

Toji programa sumušus vi
sus rekordus Roxy Teatro gy
venime. Ji ilgiausia išsilaikė 
teatre, sutraukė daugiausia 
lankytojų ir daugiausia įplau
kų už įžangas. O teatras, gy
vuoja per 17 ir pusę metų.

Filmą “Wilson” primena 
praeities istoriją ir mokina 
suprasti šių dienų, gyvenimą. 
Ji yra įdomiai nufilmuota spal
vose, masinė. “Wilson” iššaukė 
daugiausia diskusijų už visas 
pastaraisiais laikais buvusias

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTONIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

2.374 E. 17th St., Brooklyn.
DEWEY 2-0240.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

»

PARDAVIMAI

Ant 
burghe 
su 20

3 šeimynų mūrinis 
kambarių, maudynė,

mūrinis namas po 5

iš
skaito. Jie greta 
turi dar ir links-

Bet kur jūs gau- 
vien tik

REAL ESTATE
pardavimo namai. Williams- 
3 šeimynų mūrinis namas, 
kambarių ir maudynėmis,

kaina $1,800.
Ridgewoode

namas, 17 
$6,500.

6 šeimynų
kambarius, su maudynėmis, $6,950.

8 šeimynų mūrinis narnas po 6 
kambarius, maudynė, $9, 

Maspethe, 2 šeimynų 
mas, atskirai statytas, 
rių ir garadžiai $9,950.

Jamaica, 2 šeimynų 
mas su 11 kambarių ir 
atskirai statytas, $11,950.

2 šeimynom mūrinis 
kambariai, šiluma, gara 

Dviejų šeimynų visi 
yra su vėliausios mado 
Tel. REpublic 9-1506.

(223-224)

0.
Orinis na- 

kamba-

rinis na- 
garadžiais,

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

ZS* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

PIRMOJI JUDŽIŲ DRAMA LĖKTUVLAIVIO MŪŠYJE! 
“WING AND A PRAYER”

LĖKTUVLAIVIO X ISTORIJA su 
DANA ANDREWS : WILLIAM EYTHE

SIR CEDRIC HARDWICKE : RICHARD JAECKEL 
ir kitais puikiais aktoriais

GOTHAM
BROADWAY ir 47th STREET

WARNER BROS, perstato
CARY GRANT 

šauniojoj komedijoj apie pusgalviškai 
smagius vienos Brooklyno 

šeimos prietikius.

“ARSENIC and OLD LACE”
su RAYMOND MASSEY, JACK CARSON, 

PETER LORRE, PRISCILLA LANE, 
EDWARD EVERETT HORTON, JAMES 

GLEASON, JOSEPHINE HULL.
* ASMENIŠKAI SCENOS VAIDINIME 
žvaigždžiuoja CHARLIE BARNET ir JO 

ORK„ DAINININKAI, KOMIŠKAS 
DUETAS *

STRAND “rAY

Nuo momento, kai jiedu susitiko, 
tai buvo žmogžudystė f 
Naujoji šauni drama— 

“Double Indemnity” 
žvaigždžiuoja 

FRED BARBARA
Mac MURRAY STANWYCK 

EDWARD G. ROBINSON 
NEDOROS MEILES ISTORIJA!

# IR DAR DIDELI VAIDINIMAI >!<
* SCENOJE *

THE ANDREWS SISTERS 
Puikiausias Trio Šalyje 

EXTRA: MITCHELL AYRES 
ir jo CBS Orkestras

PARAMOUNT

Pasakykite Žmonėms Apie tą 
Gerą LDS

Jokios kitos nacionalės lie-' 
tuvių organizacijos nariai ka
riškiai neturi tokios rūpestin
gos organizacinės atydos, kaip 
LDS. Tas merginoms duoda 
dikčiai darbo, bet jos*tuos va
karus skaito džiaugsmo vaka
rais. Atliekamas didis, visuo
menei svarbus darbas visuomet 
teikia džiaugsmo visiems pa
liestiems, įskaitant ir patį dir
bėją. Ypatingai tas teikia 
džiaugsmo kariškiams. O

namas, 9 
žius, $5,500. 
trys namai 

įtaisymais.

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

HowTo MVf

FOR THOSE 
YOU LOVE!

CHARL
UP-TO-DATE '

BARBER SHOĘ
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ
SHOP AT LIPTON’S

V

IĘJ-

JewelerVALANDOS:

PIRKITE 
ANKSTI

Daitnonto 
Žiedai nuo

Vyriškas 
Žiedas

Savininkas
Kainos
Avenue

$19.95 
aukštyn

Kalėdų Dovanos
Kareiviams
Užjūriuose
Turi Būt
Išsiųstos

Nevėliau Kaip
October 15th

$19.95 
ir aukštyn

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby ’Ave.

Tel. STagg 2-8842 ‘

ADARA VAKARAIS

■A

i! »
t*

VI

birthjtone
(Žiedai $

ii aukštyn

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULĖS 

JURGENSEN

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’KLYN. st. ,-ms




