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Kada Garbinga Pasigirti.
Ant Melo Kalnas.
Apsaugok, Perkūne!
Šaltas Vanduo už Nugaros.
Poniučių Liežuviai ir

Sąžinė.
Mūsų Bomberiai ant 

Vokietijos.

Rašo A. BIMBA

Nevisada negarbinga pasi-
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girti. Kaip kada reikalinga ir
garbinga garsiai pasigirti.

Todėl nesutinku su lewisto- 
niečių LLD 31 kuopos finansų 
sekretorium d. Liaudansku, kai SMOLENSKO IR ILMOt SRITYSE SOVIETAI VIS LAIMI■Vi

jis sako, kad jis nenori nei už 
save, nei už kuopą girtis.

Jis sako, kad per visus pas
kutinius šešius metus jų kuopa 
pasi mokėdavo duokles už visus 
narius kasmet su balandžio 
mėnesiu, šiemet visi nariai su
simokėjo duokles su kovo mė
nesiu !

Kuopa turi 34 narius.
čia, aš teigiu, pasigirti gali

ma ir reikia. Su tokiu rekordu 
galima didžiuotis ir džiaugtis.

Pagalvokime, kaip puikiai 
stovėtų mūsų ta didžioji drau
gija, kiek daug energijos bū
tų sutaupyta, jeigu visos kitos 
kuopos turėtų tokį rekordą, 
kaip ši Lewistone, Me. 31-ma 
kuopa!

Mūsų ambasadorius Standley 
pasakė netiesą apie Sovietų ša
lies žmones ir valdžią.

Mūsų valdžia turėjo tai pri
pažinti, pareikšdama, kad 
Standley nekalbėjo jos vardu, 
kai kaltino Sovietų vyriausybę 
slėpime žinių nuo savo žmonių 
apie Amerikos teikiamą karo 
paramą.

Bet blogos valios, pronaciš- 
kų simpatijų lietuviški kry
žiuočiai pasigavo tą Standley 
netiesą, ir tampo ją, ir plūstą 
didįjį kraštą.

Vienas iš tų gaivalų yra “Tė
vynės” redaktorius Bajoras. 
Tai tas pats Bajoras, kuris sa
vo laikraštyje 1941 metais ban
dė svietą įtikinti, kad Lietuvos 
žmonės verkė iš džiaugsmo, kai 
naciai naikino ir grobė Lietu
vą, kai bombos sproginėjo ant 
Kauno ir kitų miestų.

Nereikia stebėtis, kad dabar 
tas pats Bajoras taip išalkusiai 
gaudo kiekvieną incidentą pa- 
kurstymui savo skaitytojų prieš 
sovietinį kraštą.

Jis, matyt, tikrai verkia iš 
džiaugsmo, kai išgirsta kur 
nors sprogstančią anti-sovieti- 
nę smirdančią bombą.

Aną dieną toje pačioje “Tė
vynėje” skaičiau vieno virtuo
zo pamokinimą mūsų tėvams, 
kaip jie turi auklėti ir ruošti 
lietuviškus virtuozus.

Reikia prisilaikyti šešių 
“principų.” O visi jie reiškia 
vieną: pasmerkę virtuozo kar
jerai savo vaikus, jie turi tuos 
vaikus atskirti nuo žmonių, 
nuo draugų ir prietelių, net ir 
nuo saviškių, ir uždarę laikyti 
—auklėti laukiniais!

Su jokiomis svieto linksmy
bėmis tie vaikai neprivalo už
siimti. Linksmybės tik suga
dintų jų genijų.

Tada jie išaugs dideliais, 
garsiais muzikais ir genijais, 
žodžiu, virtuozais.

Viena jų vyriausia ypatybė 
bus: nesiskaityti su žmonėmis, 
nepaisyti jų, neatsiteisti drau
gams ir organizacijoms už jų 
jiems padarytą geradarystę.

Pavyzdžiui, pasiskolinai iš 
draugų bei draugijų pinigų, 
neatiduok, neatsilygink. Vir
tuozui per žema rūpintis to
kiais medžiagiškais dalykais.

Bet apsaugok mus, perkūne, 
nuo tokių virtuozų!

Gal Edeno atsilankymas 
Amerikon padarys tiek gera, 
kad užpils šalto vandens už nu
garos tiems sutvėrimams, ku
rie nori sukelti vaidus keturių 
didžiųjų talkininkų.

Jis pasakys, kad tuo keliu 
eiti negalima. Tuo keliu einant 
viskas teks Hitleriui.

Ypatingai Edeno misija, man 
atrodo, nepatiks tiems, kurie 
norėtų po šio karo matyti iš
draskytą ir sunaikintą Sovietų 
Sąjungą.

Prez. Rooseveltas 
Dar Nepataria Draf- 

tuot Darbininkus
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas sakė, kad 
jis nori išvengt darbininkų 
draftavimo kariniams dar
bams. Jis ragino kongresą 
dar nepriimt senatorių Au- 
stino ir Wadswortho suma
nymo, kuris reikalauja tuo- 
jaus išleist įstatymą versti
nai statyt darbininkus į 
valdžios skirtinus jiem ka
rinius fabrikus.

Tuo tarpu Jungtinių Val
stijų karo sekretorius Stim
son remia siūlymą įvesti 
darbininkų draftavimą jau 
dabar.

John Lewis Atmeta Val
džios Tarpininkystę
New York. — Minkštųjų 

angliakasy klų kompanijos 
siūlė, kad Mainierių Unija 
sykiu su savininkais prašy
tų valdžią tarpininkaut, su- 
taikyt vienus su kitais ir 
taip išvengt streiko. Unijos 
pirmininkas John L. Lewis 
atmetė šį siūlymą.

Senoji mainierių sutartis 
su kompanijomis baigiasi 
su paskutine diena šio mė
nesio. Lewis sutiktų per 
vieną mėnesį po to dar ne
šaukit streikan 450,000 mai
nierių, bet jis reikalauja 
štai ko: Jeigu tuom tarpu 
bus išsiderėta daugiau al
gos mainieriams, tai algos 
priedai turi būt jiem pas
kui sumokėti ir už tą pa
laukime mėnesį.

Kompanijos atmeta pa- 
keltinos algos damokėjimus 
už pralauktą mėnesį.

Gyvuoja taip vadinama Pro- 
fesijonališkų ir Biznieriškų 
Moterų Kliubų Federacija. Jai, 
matyt, vadovauja išdidžios po
niutės, kurios liežuviais moka 
persistatyti panelėmis šven
čiausiomis.

Tokios jos nekaltos, tokios 
geros, tokios švelnios ir malo
nios: jei galėtų ir primanytų, 
tai visą svietą savo meilėje pa
skandintų.

Bet štai susiorganizavo New 
Yorke Midtown Business and 
Professional Women’s Club ir 
savo eilėsna priėmė dvi juod- 
veides moteris.

Federacijos poniutės atėmė 
iš kliubo čarterj už tą jo poel
gį-

Dalykas atsidūrė teisme.
Poniutės pasirodė didžiulė

mis veidmainėmis — be garbės 
ir be sąžinės.

Amerikos bomberiai pradėjo 
sistematiškai naikinti Vokieti
jos miestus.

Hitleris pajus Amerikos ka
rinę galybę. Pajus ir Vokieti
jos žmonės, jeigu jie nesusi
pras apsidirbti su furjeriu ir 
visa nacių kriminalistų klika.

Kai priešas nesiskaito su jo
kiu žmoniškumu, negalima 
skaitytis su sentimentais ir ce
remonijomis. Priešą reikia 
mušti ir naikinti visur, kur jį 
mūsų jėgos užtinka ir sučium
pa.
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Išviję iš vieno miestelio nacius, raudonarmiečiai rado be tėvų mergytę, kuriai jie 
duoda šilto maisto.

Tariamas Farmų Blo
kas Kongrese dar 10 
Proc. Brangina Maistą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas priėmė vadinamo 
farmų bloko brukamą su
manymą — pakelt farmų 
produktų kainas tiek, kad 
jos padengtų ne tik padidė
jusias farmų darbininkų- 
samdinių algas, bet ir dar
bą pačių farmerio šeimos 
narių.

Jeigu senatas užgirtų šį 
bilių ir padarytų jį įstaty
mu, tatai vienu žygiu būtų 
bent 10 procentų pabran
ginta maistas ir įvairūs kiti 
lauko ūkio produktai.

Valdžia priešinosi šiam 
sumanymui.

Žymėtina, jog farmų blo
ko kongresmanai nėra at
stovai smulkiųjų ar viduti
nių farmerių, bet didžiųjų 
farmų - dvarų organizaci- 
jų-

TA PATI KAPIT. RICKEN- 
BACKERIO GIESME

Washington.—Senato ko
misija karo reikalais pasi
kvietė kapitoną Ed. V. Ri- 
ckenbackerį kaipo “liudyto
ją” kas liečia karinių dar
bų pagreitinimą. Rickenba- 
ckeris, jau pagarsėjęs dar
bo unijų priešas, nukalbėjo 
taip, kad, girdi, reikią pa
ilgint reguliarę darbo sa
vaitę iki 48 valandų, ne
mokant viršlaikio, priedų už 
darbą virš 40 valandų, o 
duoti pridėtinio uždarbio 
tiek tiems, kurie dirbs dau
giau, kaip 48 valandas sa
vaitėje.

Be to, Rickenbackeris 
siūlė panaikint įvairius 
Naujosios Dalybos įstaty
mus, saugančius darbo są
lygas darbininkam; tuomet, 
girdi, jie su didesniu noru 
dirbsią ir daugiau karo 
reikmenų pagaminsią.

AMER. KARO LAIVAI
DABAR 100 KARTU 
GERIAU APSAUGOTI 

i

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo didlaiviai da
bar yra šimtą kartų geriau 
apsaugoti nuo priešų orlai
vių atakų, negu jie buvo 
pirm karo pradžios tarp Ja
ponijos ir Amerikos, kaip 
tvirtino admirolas Blandy 
pasikalbėjime su laikraščių 
atstovais.

Ypač priešlėktuvinės ka- 
nuolės dabar sėkmingai sau
go mūsų karo laivus, sakė 
admirolas: Jau 1942 metais 
buvo pagaminta 15 kartų 
daugiau tokių kanuolių ne
gu 1941 m. Dabar jomis- 
ginkluojama ir prekiniai 
Amerikos ir Anglijos lai
vai.

Priešij Skelbimai
(Čia yra pranešimas iš priešą šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)

Berlyno radijas pasakojo, 
būk naciai užėmę Čuguje- 
vą, 22 mylios į pietų rytus 
nuo Charkovo, ir Tomarov- 
ką, 17 mylių į šiaurių vaka
rus nuo Bielgorodo, kurį 
hitlerininkai sakėsi pir
miau paėmę. Naciai sakosi 
jie keliuose punktuose pra
siveržę per šiaurinę Doneco 
upės tėkmę. Vokiečiai giria
si užėmę ir Sievską.

Sovietai nepatvirtina nė 
vieno iš šių Berlyno skelbi
mų.

Cen. Motors Reikalauja Už
draust Formanu Unijas

Washington. — General 
Motors automobilių korpo
racija atsikreipė į tam tik
ras kongreso komisijas, rei
kalaudama panaikint for- 
manų - darbvedžių unijas. 
Sako, būk tokios unijos galį 
įvesti suirutę į karinius 
darbus.

Prezidentas Palieka
Senatui Apdirbti 

Taikos Plano Punktus
Washington. —Preziden

tas Rooseveltas užgyrė pa
čius pagrindus keturių se
natorių sumanymo, reika
laujančio, kad Jungtinės 
Valstijos bendradarbiautų 
su kitomis tautomis taikai 
palaikyti po karo, bot prezi
dento supratimu, dar būtų 
peranksti skelbti įvairius 
atskirus punktus, pagal* ku
riuos taikos reikalai turėtų 
būt ateityje sutvarkyti.

Bendrąjį taikos palaiky
mo sumanymą įteikė sena
toriai Ball, Hatch, Burton 
ir Hill, bet prezidentas pa
lieka pačiam senatui spręst 
paliečiamus s u m a n y m e 
klausimus.

NACIAI ĮVEDA NERIBOTĄ 
DARBA DIENĄ-NAKTI

Stockholm, Šved. — Vo
kietijos darbininkai turės 
dirbt kasdien visas septy
nias dienas savaitėje ir tiek 
valandų, kiek jiem bus liep
ta, dieną ir naktį.

Tokį įsakymą išleido mar
šalas Goering, karinio nacių 
ūkio galva, kaip kad pra
nešama iš Vokietijos.

Goering sako, jog karei
vio pareigos niekad nesibai
gia karo laiku, tai ir dar
bininkai turį dirbt be jo
kio apribojimo. 

■■■■■  ■ ■■ — ■■ ■
Leisią Dirbt Daugiau Metali

niu Daiktu Civiliams
Washington. — Karinės 

Gamybos Tarybos pirminin
kas, Donald Nelson sakė, 
jog reikėsią iš naujo leist 
gamint šaldytuvus priva- 
čiams namams, budinančius 
laikrodžius darbininkams, 
naminius prosus ir tūlus ki
tus civilio vartojimo daly
kus, kurių jau labai sto- 
kuoja.

Mirtini Mūšiai Tebeverda
Charkovo Fronte, Kur Naciąi 

Desperatiškai Atakuoja
HITLERIS PRARADO 

70,000 KARIŲ
Ankara, Turkija. — Tur- 

: kų karininkai skaičiuoja, 
1 kad hitlerininkai prarado 
jau 70,000 karių nuo dabar
tinio savo ofensyvo pra
džios prieš Sovietus.

Tunisijos Fronte
šiaur. Afrika. — Tvaniš- 

ki lietūs apstabdė amerikie- 
jčių ir anglų karinius veiks
mus prieš vokiečius ir ita
lus Tunisijoj.

Neoficialiai pranešama, 
kad anglai atėmė kai ku
rias pozicijas iš nacių į ry
tus nuo Mareth tvirtovių 
linijos, pietinėje Tunisijoje.

(Berlyno ir Romos radi
jai, be jokio patvirtinimo iš 
niekur kitur gyrėsi, būk 

j fašistai Tunisijoj paėmę ne
laisvėn 1,600 talkininkų ka
rių ir pagrobę 30 kanuolių 
ir 16 tankų ir šarvuotų au* 
tomobilių.)

Chinai atkariavo Hwa- 
jung miestą nuo japonų.

London. — čugujevo apy
gardoj, į pietų rytus nuo 
Charkovo, naciai su naujais 
pastiprinimais desperatiš
kai šturmuoja Sovietų pozi
cijas. Raudonoji Armija 
žūt-būtiniai kovoja, atrem
dama hitlerininkų atakas, 
ir viename punkte išlygino 
kylį, kurį naciai buvo įva
rę į raudonarmiečių liniją, 
kaip sakė oficialis Maskvos 
radijo pranešimas.

Centraliniame fronte So
vietų kariuomenė atvadavo 
nuo vokiečių dar eilę mies
telių ir kaimų už 50 mylių 
nuo Smolensko, kur Raudo
noji Armija stengiasi ap
supti nacius.

Starajos Russos apylin
kėse, į.pietus nuo Ilmen eže
ro, sovietiniai kovotojai su
triuškino vieną iš stipriau
sių Hitlerio apsigynimo po
zicijų.

Per dieną įvairiose fron
to dalyse buvo užmušta 
daugiau kaip 2,000 priešų 
ir vien tik čugujevo srityje 
sunaikinta 16 nacių tankų 
ir šarvuotų automobilių.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
CAIRO, Egiptas, kovo li9. — Jungtinių Valstijų ar 

mijos oro jėgų pranešimas:
Mūsų bombanešiai Liberatoriai atakavo Neapolį (Ita

lijoj) dienos laiku kovo 18 ir naktį kovo 18-19.
Debesiai buvo taip tirštai apgulę Neapolį, jog nepa

stebėta, kiek mūsų lėktuvai padarė priešams nuosto
liu, c-

WASHINGTON, kovo 19. — Laivyno pranešimas:
Kovo 18 d. Jungtinių Valstijų armijos bombanešiai 

padarė nedidelių atakų prieš japonų pozicijas Kahili ir 
Ballale, Shortland salos srityje, ir Viloj, centralinėse 
Saliamono salose. Pasekmės nepastebėtos.

NEW DELHI, Indija, kovo 19. — Jungtinių Vastijų 
vidutiniai bombanešiai atakavo geležinkelį ir Myitnge 
tilto apylinkę trečiadienį. Buvo tiesioginių pataikymų 
bombomis į geležinkelio bėgius ir kelią į šiaurius nuo 
tilto.

Visi mūsų lėktuvai ir lakūnai sveiki sugrįžo.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 20. — Vidunaktinis Sovietų radijo 

pranešimas:
Vakariniame fronte mūsų kariuomenė užėmė eilę 

apgyventų vietų ir padarė priešams labai didelių nuos
tolių.

Nelaisvėn paimti vokiečiai oficieriai ir kareiviai liu
dija, jog per kelias paskutines dienas 185-tas pulkas vo
kiečių pėstininkų prarado tris ketvirtadalius visų savo 
karių.

Pagal šiauriniai-vidurinę Doneco upės tėkmę mūsų 
kariuomenė vedė įtūžusius mūšius prieš dideles jėgas 
vokiečių tankų ir pėstininkų. Raudonarmiečiai iš X da
linio atmušė kelias hitlerininkų atakas ir sunaikino 14 
jų tankų, tris šarvuotus automobilius, 12 kanuolių ir 
daugiau kaip 600 priešų kareivių ir oficierių.

Atsigabenę naujų jėgų, vokiečiai padarė kitą ataką 
ir pastūmė atgal mūsų karius. Sovietinė kariuomenė 
padarė griežtą kontr-ataką ir vėl nugrūdo priešus at
gal.

Kitoje šio fronto dalyje skaitlingesnės priešų jėgos, 
nepaisydamos savo nuostolių, pasivarė šiek tiek pirmyn 
ir užėmė dvi apgyventas vietas.

Į pietus nuo Ilmen ežero kautynėse dėl vienos apgy
ventos vietos mūsų kariai sunaikino batalioną vokiečių 
policijos.
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Tuščia Bačka Garsiai Barška
Čikagos Vilnis padaro trumpą apžval- 

gą visokių anti-sovietinių lietuviškų po
nų susirūpinimų dėl pinigų. Rašo Vil
nis:

“Prastai jaučiasi ta “tautos vaduoto
jų” dalis, kuri vadinasi sandariečiai.

“Sandara” bėdavoja:
“Amerikos lietuvių veikėjai vis šaukda

vo, kad reikalinga subendrinti mūsų sro
ves ir tuomet viskas eis kuo puikiausiai. 
Tas yra dalinai atlikta, bet tų puikių re
zultatų, kolei kas, nesimato. Praleidę 
Vasario 16 d. iškilmes vėl aprimom ir 
laukiam kitų švenčių...

“Kitais žodžiais tariant, iš didelio de
besio nebuvo lietaus.

“Nusiminiman įpuolė ir smetonininkų 
4<Dirva.” Ji verkšlena:

“Nesirūpindami remti savo tautinių 
fondų, lietuviai apleidžia Lietuvos rei
kalus iki apgailėtino laipsnio.

“Ta pati “Dirva” skundžiasi, kad pe
reitame kare patys vieni tautininkai su
kėlė $85,200, o dabar, beveik per tris 
metus, tautininkai ir katalikai “iš viso 
nėra sukėlę nei $25,000.”

“Argi nebus pikta! Tiek šauksmų, kad 
žmonės aukautų ir aukautų, o skambu
čių tiek mažai tesurenkama.

“Išvada pati savaime prašos# Ameri
kos lietuviai nepritaria maklioliams.

“Amerikos Lietuvių Taryba (klerika- 
lų-socialistų kombinacija) irgi atsišaukė 
aukų. Tikėjosi, kad pilnas aruodas bus 
pripiltas.

“Romos Katalikų Susivienijimo orga
nas “Garsas”, tačiaus, praneša, kad ši 
katalikų organizaciją teikėsi paaukoti.... 
50 dolerių. Žinant, koks jos iždas, tai 
tik našlės skatikai.

“Tokiems, dideliems ponams, kaip Ši
mutis ir Grigaitis, vargiai užteks ant 
“karterių.”

“Klerikalai turi savo fondą. Tas par- 
tijinis kromas jiems labiausia rūpi. Be 
to, jie turi užlaikyti p. Pakštą.

“Socialdemokratai jau suvalgė kiek 
turėjo savo mizernam fonde. Tai dabar 
prisiminė, kad 1940 metuose jie buvo su
organizavę “Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjungą,” iš kurios 
tiek naudos tebuvo, kiek iš ožio pieno.

“Ši popierinė organizacija prisiminė, 
kad ji dar nėra palaidota ir todėl, pasak 
pranešimo “Naujienose,” ji nusitarė “pa
dirbėti.”

“Surengs ponui orakului prakalbas ir 
gal gaus kelis dolerius.

“Tuščia bačka labai smarkiai dunda.”

-

Naujienos Prisipažino, Kad Nori 
Hitleriui Padėti

Grigaičio Naujienos (No. 65) štai kaip 
rašo savo redakciniame: “Japonai dar 
nėra nutraukę diplomatinių ir prekybi
nių santykių su Sovietais, tuo tarpu, kai 
naciai prieš Rusiją kariauja. Naciams, 
žinoma, būtų didelė pagelba, jeigu japo
nai pultų Sovietus Azijoj, bet japonai iki 
Šiol nenorėjo padaryti tos malonės Hit
leriui.” (Mūsų pabraukta).

Mes visada sakėme, kad karas tarpe 
Japonijos ir Sovietų Sąjungos, tai būtų 
Hitlerio naudai, tai būtų pagelba Hitle
riui. Daug kartų Hitlerin reikalavo Ja
ponijos, kad ji pultų Sovietų Sąjungą, 
bet Japonijos imperialistai, gavę daug 
smūgių nuo Raudonosios Armijos 1938 
ir 1939 metais, nepasidavė, tai Hitlerio 
pagundai, nors jie turi su Hitleriu su
tartį bendrai pulti kitas šalis.

Bet čia yra svarbu, kad dabar ir Nau
jienos prisipažino, kad Japonijos karas 
prieš Sovietų Sąjungą, tai būtų “didelė 
pagelba... Hitleriui.” Tas apsunkintu ne 

vien Sovietų Sąjungos padėtį, bet, su
prantama, ir visų Jungtinių Tautų.

Bet kas, jeigu ne Grigaitis, jeigu ne 
jo Naujienos” per virs pusantrų metų 
bjauriai niekino JSovietų Sąjungą, kam 
ji nekariauja prieš Japoniją? Naujienos 
nuolatos niekino ir purvino Sovietus šiuo 
klausimu. Reiškia, jos norėjo, kad kiltų 
karas tarpe Sovietų Sąjungos ir Japo
nijos, kad Japonija padėtų Hitleriui.

Ir nuo Naujienų kito nieko negalima 
laukti, tai laikraštis, kuris nuo pat Hit
lerio užpuolimo ant Sovietų Sąjungos 
vedė nacių propagandą Amerikos lietu
vių tarpe, spausdino Hitlerio agento Dr. 
Prano Ancevičiaus šlykščiausius melus 
prieš Amerikos talkininkę, spausdino na
cių sudarytus surašus “po prievarta lie
tuvių išvežtų į Sibirą.” Tai tokis buvo ir 
yra Naujienų vyriausias tikslas.

"į" . -.’r. isss.. .......... ............. --------------
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ir Raudonojo Kryžiaus; nuotraukoje matome viename 
kioske (stande) pardavėjas išstato Raudonojo Kry
žiaus garsipimą, kad juo daugiau žmonių matytų, ką 
veikia ir ko reikia Raudonajam Kryžiui (dabar eina • 
vajus už surinkimą 125 milijonų dolerių).

Pavojus Karo Pralaimėjimui
Kada Hitleris ir jo razbaininkai už

puolė Sovietų Sąjungą, ,1941 metais, tai 
Amerikoj “karo specialistai” manė, kad 
jis laimės karą į kelias savaites, bet kal
bėjo: “Tas visgi duos Anglijai ir Ame
rikai nors keturias, šešias savaites ge
riau prisirengti karui.”

Dabar jau sukako 21-nas mėnesis, kaip 
Sovietų Sąjunga didvyringai kaujasi, 
kaip neša pati viena sunkiausią karo 
naštą už visas Jungtines Tautas, už vi
sų mūsų reikalus. Sovietų Sąjunga nete- 

, ko didelių plotų žemės, daug didelių mie
stų ir tūkstančių fabrikų. Ji neteko mi- 
lionų žmonių gyvasčių!

Bet mes vis dar “neprisirengėme” ati
daryti antrą frontą prieš Hitlerį Euro
poj. Tikrumoj, dabar apie antrą frontą 
dar mažiau kalbame, kaip kalbėjom 1941 
metais. Hitleriški elementai atvirai prieš 
jį agituoja ir bando perstatyti dalyką, 
būk antras frontas Amerikai nereikalin
gas, būk jis reikalingas tik Sovietų Są
jungos pagelbai, jie kenkia prezidento 
Roosevelto karo laimėjimo pastangoms.

Tūla spauda jau bando įrodinėti, kad 
būk antras frontas nebus galimas ir 1943 
metais, nes Hitleris greitai paleis daug 
submarinų darban.

Į tai atsakydamas, Anglijos parliamen- 
te lordas Beaverbrook pareiškė, kad ge
riausiai mes kovosime prieš Hitlerio sub- 
marinus tik tada, kada atidarysime ant
rą frontą Europoj ir paimsime Hitlerio 
submarinų bazes.

Kita grupė antro fronto priešininkų 
argumentuoja, būk jis negalimas ati
daryti tol, kol Amerikos ir Anglijos jė
gos nenugalėjo priešą Tunisijoj. Šis “ar
gumentas” yra taip pat be pamato, nes 
kada priešas bus išvarytas iš Tunisijos, 
tai jis tada daugiau sukoncentruos jė
gų ant Europos pakraščių. Geriausiai da
bar daryti užpuolimus ant Hitlerio, ka
da Raudonoji Armija taip didvyriškai 
kovoja, kada Hitleris ir Mussolinis turi 
laikyti dalį jėgų Tunisijoj. Ir daryti vie
nu kartu užpuolimą iš daugelio punktų, 
taip, kad priešą privertus paskaidyti jo 
jėgas, kad jis nežinotų nei iš kur gintis. 
Antro fronto atidarymo priešai veda 
mūsų šalį prie karo pralaimėjimo. Jie 
turi būti nugalėti.

prenumeratą.
Du asmenys patys naujai 

užsisakė dienraštį ištisiems 
metams. Tai yra džiuginan
tis dalykas, kad žmonės vis 
plačiau pradeda domėtis 
dienraščiu Laisve.

Aukų šiuom tarpu gavo
me sekamai:

ALDLD 71 kp., Bridge
water, Mass., $3.50.

Peter Cibulskis, Nanti
coke, Pa., $2.

Po $1: John Jarackas, 
Detroit, Mich., V. Kebort, 
Tunnelton, W. Va., A. La
idokas, Coaldale, Pa., A. 
Dambauskas, Girardville, 
Pa., Andrius Rluseckas, 
Scranton, Pa., P. Pyvarun, 
Linthicum, < Md., J. Brazis, 

i ir Draugai, Woodville, Pa., 
J. Markevičius, Rochester, 
N. Y., Ch. M. Balk, Mel
vindale, Mich.

Frank Murauskas, Luzer- 
■ ne, Pa. 75c ir Augustas 
; Stravinskas, Plymouth, Pa.,

Šiuom tarpu laikraštinė 
popiera pakilo $4 ant tono. 
Visais atžvilgiais karo naš
ta sunkėja. Tačiau Ameri
kos žmonės dar gyvena kaip 
rojuje, atsižvelgus į tai, 
kaip karas jaučiamas Eu
ropoje ir kituose kraštuose, 
kur eina mūšiai.

Šiuom tarpu susidėjo 
daug finansinių problemų. 
Visi turėjome užsimokėti į- 
eigų taksus ir dabar eina 
Raudonojo Kryžiaus vajus, 
visi turime aukoti Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Ta
čiau turėkime mintyje ir sa
vo dienraščio reikalus. Užsi
mokėję įeigų taksus ir pa
aukoję Raudonajam Kry
žiui, primeskime doleriuką- 
kitą ir savo dienraščio rei
kalams.

Wilkes-Barre, Pa. apylin
kės Literatūros Draugijos 
12 Apskritys, pereitą rudenį 
surengė koncertą Laisvės 
naudai. Pelno padarė $24.- 
50 ir dabar tą pelną aplai-; 5qc> 
kerne per M. Bagužinską.
Kartu su tuom Bagužinskas Aukos sukudėjo, mat, 
gavo ir prisiuntė Laisvei taksai ir labdarybės reika- 
naują prenumeratą visiems lai laikinai pastojo kelią 
metams. dienraščio paramai. Aukos

J. Lukuosevičius, Laisvės į Sovietų Medikalei Pagelbai 
platintojas Philadelphijoje, ir Amerikos Raudonajam 
prisiuntė naują metinę pre- Kryžiui pastaruoju laiku y- 
numeratą ir $30 už Laisvės ra plačiai renkamos.. Tiems 
bendrovės Šerus. Šerus pir- tikslams reikia aukoti. Ypač 
ko Jonas Kuržinskas. Jis šį mėnesį reikia aukoti 
yra nuoširdus dienraščio Amerikos R a u do n a jam 
Laisvės rėmėjas. i Kryžiui. Turime padėti su-

Daugiau naujų skaitytojų kelti $125,000,000.. 
šiomis dienomis gavome prisidėti prie to didelio me
nuo M. Svinkūnienes, iš: dikalės ir materialės pagel- 
Waterbury, Conn., metinę | bos aparato sužeistiems ka- 
prenum. Nuo Corp. David reiviams ir nuk.entejusiems 
Matusevičiaus metinę pre- ! civiliams gelbėti.
num. ir nuo M. Urbos, iš į Tačiau savo dienraščio 
Easton, Pa., metinę prenum. į reikalų niekad neatidėkime

J. Thamas iš New Ken- į šalį per ilgam laikui. Rei- 
sington, Pa. prisiuntė 6 mė-j kia remti aukomis ir būti- 
nesiams naują prenum. ir nai reikia stengtis gauti 
C. Stashinsky iš New Ken-. kuo daugiausia naujų skai- 
sington atsiuntė pusmetinę | tytojų. P. Buknys.

šį mėnesį reikia aukoti

Turime

Amerikos Japonai Kovoja už Laisvę
Amerikiečiai japonų kilmės 

Havajų ( salose širdingai atsi
liepė, kada turėjo progos sava
noriai prisidėti prie Amerikos 
armijos. Parinktinės Tarnybos 
komisijos šiose salose buvo per
pildytos su aplikantais, kurie 
nuo Perlų Uosto užpuolimo lau
kė progos pareikšti jų lojalumą 
Jungt. Valstijoms.

Keturiasdešimt Honolulu po- 
licistų japonų kilmės planavo 
įstoti. Grupės kelių šimtų pri
sidėjo blokais. Pareikalavimas 
1500 savanorių pasididino ket- 
veriopai.

RUDENS LAPAS
— Drįstu pranešti, pone ' 

pulkininke, šiandien rytą 
mano batalijono kareivių 
moralinis stovis žymiai pa
blogėjo.

— Konkrečiai, prašau, 
pone oberleitenante.

— Plepa kažkokias nesą
mones, skleidžia nebūtus 
dalykus. Pavyzdžiui, karei
vis Fricas Frickė. Jis kalba 
tokius dalykus, kurie aiš
kiai nukreipti prieš fiurerį.

— Sušaudyti!

“Aš laukiau šios progos,” sa
kė Christian Nakama, medici
nos studentas Havajų Univer
siteto. “Kaipo amerikiečiams 
mums priklauso teisė kirsti To
jo, Hitler j ir Mussolinį.”

Walter Mihata, keturių vai
kų tėvas, buvo vienas žš pir
mų iš savanorių. “Džiaugiuos 
kovoti už Amerikos laisvę ir 
parodyti mano įvertinimą moks
lo, kurį Amerika man davė,” 
jis sakė: “Dėdė Samas gali im
ti mano gyvybę ir viską šios 
laisvės kovoj.”

Kitas jaunas japonas—ame-1

— Klausau, pone .pulki
ninke. Hansui Kracui aš pa
sakiau: “Hitleris niekuomet 
nepakartos Napoleono klaL 
dų — jis susidoros su Rusi
ja 1941 metais, iki žiemos 
pradžios.”

— Juk tai pasityčiojimas 
iš fiurerio!... Na, na, sakyk 
toliau.

— Rudolfui Pupkei aš pa
sakiau: “Žinai, Rudolfai, 
rusų armija jau seniai visai 
sutriuškinta.”

— Juokiesi, niekše!... Toj- 
liau, toliau. Viską sakyk.

— Kurtui Šliupei aš pa
sakiau: “1941 metų spalio 
mėnesį mes pergalingai 
baigsime karą su Rusija.”

— Šunsnuki, tęsk!
— Adolfui Šveinei pasa

kiau: “Mes nesitraukiame.
' Mes u žemėm pozicijas, ku-

— Apie ką tu šiandien i rias numatė mūsų išmintin- 
kalbėjai su savo draugais? gOji karo vadovybė.” 
Aš reikalauju tiesaus ir tei 1 T 1 1 * 1 --1-* *
singo atsakymo.

— Bet jis ne vienas. Teks 
iššaudyti visą batalijoną.

— Pašaukite pas mane tą 
kareivį. Aš su juo pakalbė
siu....

— Štai kareivis Fricas 
Frickė jūsų įsakymu, pone 
pulkininke.

rikietis sakė: “Kiekvieną die
ną aš dėkoju Dievui, kad esu 
amerikietis. Aš pasiryžęs pa
dėt prezcrvuot Amerikos lais
vės sistemą pagal savo išgalę.”

Japonų kalbos laikraščiai Ho
nolulu entuziastiškai paremia 
į šį nusistatymą kaip ir japonų- 
amerikiečių vadai viešame gy
venime. Garsus Amerikos 
mokslininkas japonų kilmės, 
Shigeo Yoshido, sakė: “Ne tik 
mums suteikia progos prisidė
ti prie kovos Jungi. Tautų prieš 
tironiją ir priespaudą, bet taip
gi duoda amerikiečiams japonų 
kilmės progos save išteisinti.” 
Pirmas savanoris buvo Wilfred 
Tsukiyama, buvęs Honolulu 
miesto-apskrities advokatas ir 
vienas iš Havajuose geriausiai 

Į žinomų visuomenės figūrų.
O. IV. I.

— Juk tai bolševikiška a- 
gitacija!... Sakyk, sakyk 
viską, iki galo.

—Alfredui Hundui pasa
kiau: “Prieš keturiasdešimt 
aštuonias valandas prasidė
jo naujos gigantiško mas
to operacijos. Jos užtikrins 
priešo sutriuškinimą Ry
tuose. Priešas jau sumuš
tas ir niekuomet daugiau 
nebeatstatys savo...

— Gana! Nutilk! Kaip tu

— Tai ne aš, pone pulki
ninke, visa tai....

— Sakyk, koks velnias 
išmokė tave tyčiotis iš vo

kiečių armijos?
— Tai — Adolfas....
— Tuoj nurodyk tą Adol

fą. Jo pavardė?
— Hitleris, pone pulkinin

ke.
— Kas?!

Sulaikyti Gazoliną Fašistams!
Amerikos gazolinas vis plaukia į Hit

lerio ir Mussolinio berno generolo Fran
ko valdomąją Ispaniją. Mūsų atstovas 
Ispanijoj sako, kad ten fašistai daugiau 
turi gazolino, kaip Rytinių valstijų Ame
rikos piliečiai.

Ir kas blogiausiai, kad per Ispaniją 
mūsų gazolinas eina Hitlerio tankams, 
orlaiviams ir trokams,. puolantiems So
vietų Sąjungą,. Amerikos talkininkę.

Kada Ispanijoj per tris metus liaudis 
didvyriškai kovojo prieš Hitlerį, Musso- 
linį ir generolo Franko fašistus, tai mū
sų šalis nieko nepardavė liaudiečiams, 
bet tuo pačiu kartu viską pardavė Hit
leriui ir Mussoliniui, kurių laivai kas
dien iš Amerikos vežė ginklus, amuni
ciją, reikmenis dėl Ispanijos fašistų. Ta
da tik į vieną savaitę iš Wilmington iš
plaukė keturi Vokietijos laivai ir išve
žė 801,000 orlaivinių bombų, kurios buvo 
pristatytos Ispanijoj fašistams, prieš Is
panijos liaudį.

Dabar jau kiekvienas protingas žmo
gus pripažįsta, kad tada mūsų politika 
buvo žalinga ne vien Ispanijos liaudžiai, 
bet ir pasaulinei demokratijai. Dabar 
mes siunčiame gazoliną Ispanijos fašis
tams ir vėl jis tarnauja prieš Mūsų 
vyriausybė turėtų padaryti tam galą.,

■'K* $

Radijo saržentas Robert Wilson, USA karys Chinijoj, “važiuoja” “stočka” (wheel
barrow) kažin kur Chinijoj, kai chiniečiai susirinkę juokiasi.

— Tai mūsų fiurerio žo- 
I džiai, pone pulkininke. Jis 
i taip pasakė spalio 3 dieną.

— Nutilk! O iš kur iš
traukei visa kitą?

— Viskas, ką aš sakiau, 
—tai ne mano žodžiai. Tai, 
pone pulkininke, tikros ci
tatos iš vokiškų laikraščių, 
iš „Felkišer Beobachter” ir 
kitų. Galima patikrinti. 
Lauko paštas pradėjo blo
gai veikti, pone pulkininke. 
Šį rytą mes gavome rude
ninius laikraščius. Juos ba
tai i jone mes ir skaitėme. O 
savo aš nieko nekalbėjau. Ir 
ko čia man plepėti, kad vis
kas pasakyta mūsų spaudo
je. Galiu parodyti.

Ir kareivis iš kišenės iš
traukė pageltusį rudeninio 
vokiečių laikraščio lapą.

G. Ryklys- 
(Iš “Tiesos”).

Darželių kliubai per Rau
donojo Kryžiaus Stovyklų 
ir Ligoninių Tarnybą gė
lėmis pagražina kambarius 
daugelio militarinių ligoni
nių.

‘ - T. fU ...
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MALIARIJA, INFLUENZA, DŽIOVA,
MITYBA IR KARAS j

MAISTO SUSPAUDIMAS IR
DRĖGMĖS PAŠALINIMAS

Amerikos kariuomenė Sa
liamono salose, Naujoj Gui- 
nejoj ir kituose karštuose 
— tropiškuose kraštuose 
susiduria su maliarijos dru
gio pavojum. Šią bjaurią li
gą išnešioja uodai, ypač iš 
anopheles veislės.

Likusieji namie amerikie
čiai yra linkę manyt, jog 
maliarija juo labiau gręsia 
mūsų kariams tuose kraš
tuose todėl, kad Amerika 
dabar labai mažai tegauna 
chininos (quinine), kuri bu
vo laikoma vaistu nuo ma
liarijos. Nes japonai yra už
ėmę didžiąją daugumą kra
štų, kur auga chininos au
galai.

Vieton chininos, tačiau, 
amerikiečiai vartoja nese
niai išraštą dirbtinį vaistą 
aterbiną. Jis veikia pana
šiai kaip chininą.

Bet vidutinis žmogus tu
rėjo klaidingą įsivaizdavi
mą, būk chininą pagydanti 
nuo maliarijos. Tikrumoje 
gi nei chininą nei aterbin 
nesunaikina visų maliarijos 
perų kūne. Šie vaistai tik 
palengvina ligą. Ligonio kū
nas pats turi nugalėt dau
gumą tų perų atakų; o jei
gu žmogus blogai maitino
si, yra suvargęs ir neturi 
gana atspirties prieš malia
rijos bakterijas, tai gręsia 
jam mirtis.

Kita klaidinga nuomonė 
apie maliariją buvo tokia, 
kad tai esą karštųjų šalių 
liga ir jinai nepaliečianti 
Jungtinių Valstijų gyvento
jų abelnai. Iš tikrųjų gi ma
liariją skleidžiančių uodų 
yra visuose Jungtinių Vals
tijų kampuose. O karo me
tu lėktuvai ir laivai gali iš 
užsieniu užnešt Amerikon 
kitokių uodų, dar pavojin
giau platinančių šią ligą.

Maliarijos drugio yra į- 
vairių rūšių, ir žmogus per
sirgęs vienos rūšies malia
rija gali paskui taipgi ap- 
sikrėst ir sirgt kita.
MITYBA, KARO DARBAI 

IR DŽIOVA
Anglų valdžia nuo pat ka

ro pradžios susirūpino sa
vo žmonių mityba, nes užsU 
darė maisto produktų įveži
mai iš įvairių šalių. O An
glija, palyginti nedidelė sa
la, vargu begalėtų išmai
tinti apie 50 milionų savo 
gyventojų, jeigu ir visa jos 
žemė būtų užsėta ir užso
dinta, kiek tik įmanoma.

Pirm karo Anglija įsiga- 
bendavo du trečdalius viso 
sau reikalingo maisto iš 
svetur, o namie pasigamin
davo tiktai apie trečdalį 
valgio produktų.

Anglijos valdžia tad pra
dėjo smarkią kampaniją 
užaugint kuo daugiausiai 
maisto reikmenų namie, ir 
dabar jo užauginama jau 
kiek daugiau negu pusė. Iš 
Amerikos anglai gauna dik- 
čiai sūrio, mėsos, džiovintų 
kiaušinių ir džiovinto pieno. 
Įvežama Angliion ir kiekiai 
maisto iš jos kolonijų. Bet 
laivai yra reikalingi gabeni
mui tankų, lėktuvų ir kitų 
karo pabūklų. Todėl maisto 
įvežimai siaurinami, kiek 
tik galima.

Varydama vajų už dau
giau maisto priauginimą 

namie, anglų valdžia ragi
no augint ypač vitaminais 
ir mineralais turtingas dar- 

i žoves, kaip kad morkas, ko
pūstus, spinačius,. ir kt. Ji 
pabrėžė ir bulvių svarbą. 
Nes bulvė yra geras energi
jai (spėkai) maistas ir dar 
turi vitamino C.

Anglų vyriausybė rūpina
si, kad nėščios ir žindančios 
motinos ir kūdikiai iki 5 
metų amžiaus gautų būtinai 
reikalingo pieno pigiai ar
ba net veltui.

Valdžios patvarkymais 
buvo įvesta rudos duonos 
kepimas iš 85 procentų čie- 
lų kviečiu grūdų miltų, at
metant tik 15 procentų ru
piausių sėlenų. Tuo būdu 
anglai gauna vitamino B ir 
daugiau mineralų negu iš 
baltos duonos.

Prie fabrikų atidaryta i 
valgyklos, kur darbininkai 
galėtų bent kartą per die
ną pavalgyt moksliniai nu
taikyto maisto — su gana 
proteinu (baltimų), minera
lų ir vitaminų.

Tokiu būdu anglai, girdi, 
maitinasi sveikai, nors jų 

' valgiams trūksta įvairumo 
ir gardumo, kaip sako J. C. 
Drummond, Anglijos mais
to ministerijos mokslinis 
patarėjas. Jis tvirtina, jog 
bendroji Anglijos gyventojų 
sveikata gera, nežiūrint jų 
mitybos nuobodumo. Esą, 
“suaugę anglai neteko kiek 
svorio, bet tatai nesvarbu.”

DŽIOVA PLINTA t
Bet skaičius džiova ser- i 

gančiųjų tai “padidėjo, ypač; 
tarp jaunų žmonių ir mote
rų”, kaip pastebi Drum
mond. Džiovos plitimo prie-1 
žastį jis, beje, mato ypa- '

Uodų Kankinys ir Nau- 
, dingas Jo Atradimas

New Jersey valstijos pi
lietis Philip Granett davėsi 
uodams įgilti 350 tūkstan
čių sykių. Jis, Rutgers U- 
n i versi te to vabzdžių sky
riaus profesorius, stengėsi 
surast tokį tepalą, kurio 
uodai baidytųsi. Pradedant 
nuo 1935 metų, prof. Gra
nett kiekvieną uodų sezoną 
leidosi apie 320 uodų įgilti 
jį per dieną, kol, pagaliaus, 
surado labai nepatinkamą 
uodų uoslei tepalą.

Tuom tepalu praeitą va
sarą jis apsitepė vieną ran
ką, o antrą paliko neteptą 
ir ėjo į tirščiausius uodų 
knibždynus vakarais ir na
ktimis. Ir štai ką jis paty
rė. Vidutiniai po 40 uodų 
kas minutę varstė neteptą
ją ranką, o ant apteptos tik 
retai kada per klaidą nutū
pė vienas ar kitas uodas.

Taip prof. Granett ra
portavo praeitą savaRę įvy
kusiame Uodų Naikinimo 
Draugijos suvažiavime, 
Avsefcon miestelyj, N. J.

Kai kurie suvažiavimo 
delegatai užklausė jo: Gal 
tamsta, po tiek tūkstančių 
uodų gylių, jau apsipratai 
ir dabar nejauti jų?

Prof. Granett atsake, kad 
uodo “bučkis” ir dabar te
bėra jam nemalonus.

Jo atradimas patarnaus

tingai tame, kad ilgai tenka I 
dirbti kariniuose fabrikuose 
ir toli važinėt į darbą susi- i 
kimšime traukiniuose, auto
busuose ir gatvekariuose.

Bet čia Drummond jau; 
tik vieną pusę dalyko tepa- Į 
aiškina. O pilnas paaiškini
mas būtų šitoks: Džiova pa
kilo dėl dviejų priežasčių, ! 
būtent: dėl to, jog anglų 
dauguomenė karo metu ne-! 
gauna tinkamo sveikatai j 
maisto tiek, kiek reikėtų, ir I
jog turi perilgai dirbti fab-1 
rikuose ir nesveikose sąly-1
gose važinėti darban ir iš 
darbo. Šiaip gi jau seniai 
žinoma, jog džiova dažniau
siai atsiranda pas žmones, 
kuriem stokuoja tokių bal- 
timinių - proteininių valgių, 
kaip mėsa, žuvis, kiaušiniai, 
pienas, sūris. O iki kokio 
laipsnio stinga anglams tū
lų valgių, tai rodo ir šis 
faktas, jog dažnai net su 
gydytojo receptu ir su spe
cialiu valdžios leidimu visi
škai negalima pirkt nė vie
no šviežio kiaušinio.
INFLUENZOS BANGA
Syeikatos mokslininkai 

pripažįsta, jog ir influenza 
greičiau pasiskleidžia tarp 
blogai mintančių žmonių, 
ypač, kuomet ilgai nusitęsia 
karas. Bet amerikietis Mi- 
chigano Universiteto profe
sorius Thomas Francis spė
ja, kad šios ligos banga pa
kylanti per tam tikrą skai
čių metų; ji, girdi, turinti 
savo siautimo laikotarpius, 
kurių paslaptis dar neati
dengta. Taigi jis lemia, kad 
šiemet influenzos banga ga
lėsianti vėl užplūst Jungti
nes Valstijas panašiai, kaip 
1918 metais. N. M.

Bombos prieš Žalingus 
Vabzdžius Raistuose
Amerikos kariai karštuo

se tropiškų kraštų raistuo- 
se-pelkėse dabar yra gink
luojami ir skirtingomis 
“bombomis”, prieš maliari
ją ir geltonojo drugio ligą. 
Šios bombos užtaisytos ne 
sproginiais, bet tam tikro
mis cheminėmis medžiago
mis.

Numetus tokią bombą, iš 
jos pasileidžia savotiški ga
rai. Jie išžudo muses, uo
dus ir kitus žalingus vabz
džius, kurie skleidžia ma
liarijos ir geltonojo drugio 
perus. Bet šie garai, esą, 
nekenkią žmogui.

Iš vienos tokios “bom
bos” pasiskleidžia tiek ga
rų, j°g Per 12 iki 14 minu
čių sunaikina uodus ir mu
ses ir jų atneštus<ligų pe
rus 150-je tūkstančių ku- 
biškų pėdų erdvės; reiškia, 
viena “bomba” apvalo tiek 
erdvės, kaip 240 armijos 
šėtrų (palapinių) arba 50 
didžiausių orlaivių.

Šias vadinamas “sveikati- 
nes” bombas išrado dr. L. 
D. Goodhue, Amerikos svei
katos departmento jaunas 
chemikas.

J. C. 
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Amerikos kariuomenei nuo 
uodų saugoti karštųjų kra
štų pelkėse - raistuose.

N. M.

Ruppert alaus bravoro darbininkai, virš 300 jii, duoda 
savo kraujo Raudonajam Kryžiui. Nuotraukoje matome 
keletą jy.

Raudonojo Kryžiaus Taisyk
lės Karo Belaisvių Naudai
Įvairių kraštų Raudono

jo Kryžiaus suvažiavimas 
1929 m. Genevoj, Šveicari
joj, padarė sutartį karo 
belaisvių naudai. Čia pa
duodame svarbiausius tos 
sutarties punktus:

Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus Komitetas, esąs 
Šveicarijoj, renka ir namo 
persiunčia žinias apie ne
laisvėn paimtus karius ki
tuose kraštuose.

Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus Komiteto atstovai 
peržiūri belaisvių stovyk
las, ir jeigu atranda per- 
blogas sąlygas, tai kreipia
si į to krašto vyriausybę, 
kad jas pataisytų.

Kariaujantieji kraštai 
turi įsileist Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus dele
gatus.

Karo belaisviai turi būti 
maitinami tokiu pat mais
tu ir tiek, kaip savi karei
viai.

Šias Raudonojo Kryžiaus 
suvažiavimo taisykles už
gynė didelė dauguma iš da
bar kariaujančiųjų šalių, 
tame skaičiuje ir Japonija. 
Bet fašistiniai kraštai a- 
belnai laužo tarptautines 
Raudonojo Kryžiaus taisy
kles. Belaisvius jie tiesiog 
alkina. Ir tik . Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga 
ir Anglija lygiai maitina 
vokiečius, japonus ir italus 
belaisvius, kaip ir savo ka
reivius.

“Pati Gyvybe Priklauso 
Nuo Raudonojo Kryžiaus”

Neseniai vienas Amerikos 
lakūnas rašė iš Vokietijos 
nelaisvės per Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių, kad, 
girdi, naciai “žmoniškai 
apsieiną” su amerikiečiais 
belaisviais ir leidžią jiem 
sportų lošimus. Tačiaus, 
jis pridūrė: “Pati mūsų 
gyvybė priklauso nuo Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
pagalbos.”

Suprantama, jog fašistų 
cenzūra nepraleistų laiško 
su tikru belaisvių sąlygų 
aprašymu.

Minėtina, jog į nacių ne
laisvę pateko ir didvyriškai 
atsižymėjęs lietuvis Ameri
kos lakūnas, leitenantas 
Lipskis iš Great Necko, 
N. Y.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius tik iki pernai metų 
gruodžio 15 d. nusiuntė 1,- 

004,000 dėžučių pašalpos 
amerikiečiams belaisviams 
Vokietijoj, Japonijoj ir Ita
lijoj. Kiekviena dėžutė svė
rė po 11 svarų ir štai kas 
joje buvo:

1 svaras pieno miltelių, 
pusė svaro sūrio, 6 uncijos 
kepenų košelės, 12 uncijų 
jautienos, 12 uncijų kiau
lienos, 1 svaras rezinkų, 
pusė svaro cukraus, 12 un
cijų lemeno (citrinos) mil
telių, pusė svaro kakao (co
coa) arba tiek pat kavos; 
ketvirtis svaro čokolado, 6 
uncijos saldainių, 40 ciga
retei, dvi uncijos ir ketvir
tadalis tabako, 7 uncijos 
biskitų-pyragaičių ir dvi 
dėžutės degtukų.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius rūpinasi per Tarp
tautinį Raudonojo Kry
žiaus Komitetą išgaut iš 
Japonijos leidimą regulia
riai kokios bepusiškos (ne
kariaujančios) šalies laivu 
siuntinėti maisto ir kitų 
reikmenų amerikiečiams 
kariams ir civiliams, laiko
miems japonų belaisvių sto
vyklose Japonijoje ir Chi- 
nijoje. Bet japonų valdžia 
vis dar neduoda tokio leidi
mo.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius priima ir nuo pri
vačių žmonių maisto pake
lius persiųsti belaisviams, 
bet tik abelnai, o ne tam ar 
tam įvardytam belaisviui. 
Nes belaisviai dažnai kilno
jami iš'vienos stovyklos į 
kitą, ir tų kraštų paštas at
sisako pristatyt siuntinius 
atskiriems įvardytiems be
laisviams.

Šis kovo mėnuo yra pre
zidento Roosevelto paskir
tas kaip Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus mėnuo, per 
kurį prezidentas atsišaukė 
į visus amerikiečius sukelti 
125 milionus dolerių mūsiš
kiam Raudonajam Kryžiui.

Kiekvienas' atlikime. sa
vo pareigą! J. C. K.

Motery ir Vyry Uždar
biai Anglijoj

Gerai išsilavinusi karinio 
fabriko darbininkė Anglijoj 
gauna $20 iki $25 algos už 
48 valandų darbo savaitę; 
o vyras už tokį pat darbą 
gauna $30 iki $37.

Neseniai Washingtone 
ministerial, kongresmanai 
ir Anglijos, Sovietų ir Chi- 

nijos atstovai valgė moksli
niai išdžiovi ntą-nusausintą 
ir suspaustą maistą bankie- 
te, kurį jiems iškėlė Ameri
kos Lend-Lease (karinių 
paskolų) Administracija. 
Tuom pokiliu buvo atžymė
ta dvimetinė sukaktis nuo 
Lend-Lease įstatymo išlei
dimo.

Tų politikų pietūs susi
dėjo vien iš sekamų valgio 
dalykų, kurie visi buvo pa
gaminti iš nusausintų pro
duktų ir “atšviežinti”, pri
dėjus prie jų vandens, pirm 
verdant, kepant ar atšil- 
dant:

Soy pupų sriuba, maltos 
mėsos kepsnys, bulvių košė, 
morkos, burokai ir kt.

Tuomi buvo įrodyta, kad 
galima sveikai ir gardžiai 
pavalgyt, naudojant vien 
tokius maisto dalykus, iš 
kurių buvo ištraukta visas 
vanduo, visa drėgmė kiek 
tiktai galima.

Bet kam toks valgių nu
sausinimas ir suspaudimas 
reikalingas? Ogi taupyti 
vietai laivuose dabar, kada 
Amerika turi persiųsti per 
jūras daugius maisto sa
voms armijoms ir kitoms 
šalims, kuriom Jungtinės 
Valstijos teikia paramos 
pagal Lend-Lease įstaty
mą.

Įvairiuose maisto produk
tuose yra labai daug drėg
mės, arba vandens. Tokiu 
būdu, ištraukus vandenį, 
žalias maistas lieka net de
šimta tiek lengvesnis, ir 
valgio produktai, kurie pir
miau svėrė, sakysime, 10 
tonų, paskui tesveria tik 
vieną toną.

Betraukiant drėgmę iš 
maisto, jis yra spaudžia
mas. Spaudimas išstumia 
iš maisto ne tik drėgmę, 
bet ir orą taip, kad dar 35 
iki 75 procentų sumažėja

Pasikeitė Anglijos
Žemės Išvaizda

kiaulės ir
; kur gra-

Kur.pirm karo buvo An
glijoj puikios tenniso ir 
golfo lošimo aikštės, dabar 
ten auginama 
ganoma galvijai 
žios didelės pievos su krū
mais buvo naudojamos tik 
kaipo plotai lap 
lems, dabar ten 
pūstų, morkų, 
sietinių (griučk 
ir karinių lėktuvų stovyk
los.

Visa Anglijos 
tik įmanoma, 
vartojama maisto 
tams auginti.

ų medžiok- 
įrengta ko- 
burokų ir 

ų) daržai

žemė, kiek
dabar yra

produk-

Mėsos krautuvių languo
se nacių užimtoj Holandi- 
joj išstatyta padirbti iš me
džio ir numaliavoti “kum
piai” ir “steika.”

Pabėgo 130,0^0 belgų iš 
300,000 tų, kur e buvo nu
gabenti į darbus Vokieti
jon.

Washington. — Skaičiuo
jama, kad vokiečiai ir ita
lai turi 250 tūkstančių ka
riuomenės Tuni^ijoje.

vieta, kurią užima tas mai
stas. Todėl juo daugiau 
maisto galima sutalpint į 
laivą. ;

Valgio produktai yra pa- 
liuosuojami nuo vandens ir 
oro pagal amerikiečio inži
nieriaus J. C. Donnelly’o 
išradimą.

Skirtingiem maisto daly
kam reikia ir skirtingos 
temperatūros ir spaudimo. 
Kai kurie valgiai net užšal
domi pirm spaudimo; tai 
tuo tikslu, kad riebalų ru
tulėliai juose nebūtų suar
dyti bespaudžiant.

Spaudimo būna nuo 250 
iki 2500 svarų ant kiekvie
no ketvirtainio colio. Spau
dimas gi nutaikomas taip, 
kad nesugadintų vitaminų 
ir maisto; vertės abelnai.

Maistas sparčiai spau
džiamas į tam tikrus gaba
lus kaip plytas. Viena ma
šina, pavyzdžiui, per minu- 
tą pagamina iki 170 tokių 
“plytų”. O iš spaudžiančio- 
sios mašinos maisto “ply- 
ta” tuojau pereina į apvy- 
niojančiąją mašiną. Pasta
roji bematant dailiai celo
fane apvynioja “plytą” ir 
kaitinta geležia ją užant
spauduoja.

Tuo būdu 537 švieži 
kiaušiniai taip nusausina
mi ir suspaudžiami, kad su
sidaro tiktai 14 svarų nedi
delis gabalas, maždaug to- 
kis, kaip: poros čeverykų 
dėžutė; o bulvių į tokią ply
tą tiek suspaudžiama, kad 
užtenka šimtui vyrų prie 
pietų.

Taip moksliniai išdžio
vintas ir suspaustas mais
tas ilgai išsilaiko negesda- 
mas. Bet svarbiausia tai, 
kad šitaip apdirbti maisto 
dalykai sutaupo daug vie
tos laivuose. Nes Amerika 
ir kitos Jungtinės Tautos 
vis dar neturi tiek prekinių 
laivų, kiek pageidaujama 
kovoj prieš fašistu Ašį.

N. M.

Mokslo Darbai Sovie
tuose Karo Metu

Nežiūrint karo, Sovietuo
se ir dabar yra valdžios 
lėšomis varomi pirmyn 
moksliniai darbai atradimui 
naujų dalykų aukštajame 
matematikos — skaičiuotės 
moksle, fizikoj, chemijoj ir 
ypač medicinoj.

Sovietų Mokslų Akademi
ja ruošia naują didelį žody
ną šiandieninės rusų kalbos. 
Akademijos mokslininkai 
renka medžiagą senovės 
slavų istorijai ir planuoja 
didelį veikalą apie anglų li
teratūros įtaką rusų litera
tūrai ir apie rusiškos lite
ratūros įtaką angliškai li
teratūrai 19-tame ir 20 am
žiuose.

AIRIAI IR AMERIKOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

Buvo ir trylika airių tarp 
56-§ių Amerikos Respubli
kos tėvų, kurie 1776 metais 
pasirašė Nepriklausomybes 
Deklaraciją (pareiškimą), 
paskelbdami Jungtinių 
Valstijų atsiskyrimą nuo 
Anglijos.
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Valinčius nuvažiavo į miestą. Šiandien 
po darbo jis buvo susitaręs susitikti su 
naujuoju savo draugu. Ir kada jis ėjo 
gatvėmis, baltomis, judriomis, pilnomis 
žmonių, jis, pats sau netikėtai, staiga 
įsižiūrėdavo čia į moterį, sustojusią ki
no pasaže, čia į nepažįstamą mergaitę, 
lūkuriuojančią ties šviesiu vitrinos kva
dratu, — jam akimirksniui pasirodyda
vo, kad tai gali būti ji, ir jį apimdavo 
staiga keistas jausmas — džiugus ir 

drauge neramus. Stengdamasis negalvo
ti, jis vis dėlto galvojo apie ją.

O štai ir jis! Pakėlęs palto apykaklę, 
Stasys Buivydas stovėjo sutartame kino 
vestibiulyje ir po skaidria elektros lem
pa skaitė laikraštį. Kada Valinčius priėjo 
prie jo, Buivydas pažvelgė į jį linksmo
mis, besijuokiančiomis akimis ir tarė:

— Žiūrėk, mūsų srities laikraštyj jau 
suspėjo pasirodyti žinutė apie tave, ir 
netgi fotografija įdėtą.

Valinčius pažvelgė į laikraštį ir per
skaitė žinutę. Jis buvo nufotografuotas 
darbo drabužiais, prie savo staklių, ir 
skaitant jį apėmė toks pat jausmas, 
kaip šeštadienį direktoriaus kabinete.

— Ką gi, sveikinu, — padavė jam ran
ką Buivydas ir stipriai ją paspaudė.

— Mažmožis, — sumurmėjo Valinčius, 
atiduodamas jam laikraštį atgal. — Jo- 

I kio herojiško darbo aš nepadariau. Aš 
tik sąžiningai atlikau pareigą, kaip eili
nis savo tėvynės pilietis.

’ — Tai svarbiausia, — tarė Buivydas.
— Atlikti savo pareigą ir ją atlikti kaip 
galima geriau.

Juodu išėjo į gatvę.
— Matote, — tarė Buivydas, ranka

rodydamas . tolyn gatvę, kur vienas po 
kito tęsėsi nauji šviesūs šešiaaukščiai na
mai. — Kada aš einu šitomis gatvėmis, 
mane apima savotiškas išdidumo jaus
mas. Mes atvažiavome čia prieš dešimt 
metų iš Sibiro—aš, Marytė, mama. Tada 
čia, prie šitos upės ir kalnų, buvo didelis 
kaimas. Tikras kaimas, kokių dar daug 
yra bet kurioje mūsų Sąjungos vietoje. 
Čia buvo surasti dideli metalų ir anglies 
klodai. Atsimenu, atvažiavę mes tada 
įsikūrėme kaimo pakrašty ir, atvirai pa
sakysiu, mūsų gyvenimas nebuvo links
mas. Mes pradėjome statyti miestą— 
fabrikus, gyvenamus namus. Senas lau
žas, sudubusios dūminės pirkios, vasarą 
pilnos svirplių ir fylusų, žiemą šaltos, 
kaip ledainės, užleido vietą naujiems gy
venamiesiems namams, magazinams, ki
nams. Aš brendau ir augau drauge su 
šiuo miestu. Aš perėjau čia visą eilę pro
fesijų—mūrininko, dailidės, centrinio 
šildymo specialisto. Ir žinai, tamsta, aš 
augau drauge su fabrikais, su namais. 
Aš, žemės užkampy gimęs ir išaugęs, tik 
čia supratau didžiosios mūsų revoliuci
jos jėgą kurti gyvenimą dykumuose ir, 
tau pačiam matant, gerint tavo paties 
gyvenimą. Ir kada aš išgirdau, kad pra
sidėjo karas su fašizmu — o mes laukė
me jo metai iš metų,—pirmas jausmas, 
kuris mane apėmė, buvo pasibjaurėjimas. 
Griauti tai, ką žmonės statė su tokiu 
pasiaukojimu, naikinti namus, teatrus, 
beprasmiškai žudyti žmones. Supranti, 
tamsta, ką turėjo pergyventi žmonės tų 
miestų, kuriuos jie patys statė, kur jie 
dėjo plytą prie plytos, akmenį prie ak
menio....

(Bus daugiau)

Detroito Žinios
Apie Mūsų Kareivius

Apie savaite laiko atgal De
troite svečiavosi kareivis Wil
lard Masys, sūnus Petrines 
Vilnienės. Jis jau praleido virš 
22 mėnesiu Jungtinių Valstijų 
kareivijos tarnystėj ir ilgą lai
ką prabuvo Pacifiko salose. 
Dabar žada pabūti laikinai 
kiek laiko ant šio kontinento. 
Draugė Vilnienė labai džiau
giasi gavusi progą pasimatyti 
su savo vieninteliu mylimu sū
neliu Willardu. Vilnienė yra 
mūsų Moterų Pažangos Kliu- 
bo veikli draugė.

Mūsų gero draugo Jurgio 
Jočionio sūnus rašo laišką iš 
New Guinea salos, kad dėl ne
palankaus jam klimato, svei
kata dikčiai susilpnėjo ir iš
važiuoja j kitą vietą ir teks 
kur nors kitur Pacifiko salose 
pabūti laikinai.

Jono ir Margaretos sūnus 
Ernestas Alvinas rašo laišką 
iš nepažymėtos vietos, kad 
jam prisiėjo ilgai pabūti ka
reivių ligoninėj 80 mylių nuo 
miesto, ir gerai sveiksta. Sako, 
kad tose vietose, kur jam rei
kėjo gydytis, visur žiemos lai
ke medžiai žali ir žolynai žy
di ir klimatas labai puikus. 
Priežasties ligos nepažymi.

M. Alvinienč.
Apie Draugijų Svetainės 

Būsimą Vakarienę
Aš manau, kad nereikia 

daug aiškinti dalyką, kaip yra 
svarbu turėti savą svetainę, 
kad darbininkiškos organiza
cijos galėtų sau laisvai gyvuo
ti ir plėsti savo apšvietą ir 
dailę. Todėl mums yra labai 
švarbu svetainės palaikymas, 
ypač laike vasaros, kada esti 
mažai svetainėse parengimų, 
o išlaidos būna tos pačios. To
dėl Draugijų Svetainės komi
tetas nutarė turėti didelę va
karienę su šokiais kovo 28 d., 
nuo 7 vai. vakare, 4097 Por
ter St. Svetainės komitete yra 
keletas gerų ir sumanių gas- 
padinių, todėl duos didelę va
karienę ir sulyg naujausios 
mados, pigiai ir gerai ir visi 
bus užganėdinti. Todėl kovo 
28 d., tikimės, visi ir visos at
vyksite pavalgyti skanią va
karienę. Kvie’lys.

Apie “Auksines Vestuves”
Kovo 7 d., nors buvo rengta 

parengimas bendrai LLD 52

kp., LDS 21 kp. ir Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubo, bet 
vyriausias tikslas buvo pami
nėti moterų tarptautinę dieną 
— kovo 8 d. Todėl moterys 
daugiausia tuo reikalu rūpino
si ir daug daugiau įdėjo triū
so, ypač Moterų Choras turėjo 
net po tris sykius į savaitę pa
mokas, kad suvaidinti trijų 
veiksmų operetę ir parodyti 
ką nors naujesnio lietuvių tar
pe. Todėl, mano supratimu, 
moterims priklauso kreditas 
už tą parengimą.

Dar turiu priminti, kad mo
terys turėjo kalbėtoją d. Mar
garet Kavaliauskaitę (Cowel). 
Ji pasakė puikią prakalbą 
ąpie šių dienų darbininkų ju
dėjimo svarbą ir būtinas pa
reigas kiekvieno darbininko ir 
darbininkės stoti į kovojančių 
eiles ir bendrai veikti prieš 
tuos elementus, kurie trukdo 
eigą link laimėjimo karo ir 
kurie trukdo atidarymui antro 
fronto Europoj, kad greičiau 
sukriušinus fašizmą.

Kalbant toliau apie paręn- 
gimą, man atrodė, kad opere
tė “Auksinės Vestuvės,” nors 
buvo sumokinta visai į trum
pą laiką, bet sulošta gerai, ži
noma, trūko laiko, kad visus 
mažmožius išmokinti ir su
tvarkyti. Tam veikale randa
si ir kaimietiškas’ muzikantas, 
bet nebuvo laiko jį prirengti. 
Taipgi senmergės rolėje ir 
amerikiečio senbernio vaidini
me galima dideliu nuošimčiu 
daugiau satyros padaryti.

Tik vienoj vietoj atrodė dik- 
tas trūkumas, tai tas, kada 
čigonė apkrausto vyrų kiše- 
nius ir pavagia vištą, o niekas 
neparodo jokio rūpesčio apie 
tai. Tai negalimas dalykas 
taip be žinios praleisti.

Bet veikalo prasmė yra ge
ra, tai surengimas Lietuvoj 
seniems tėvams 50 metų pami
nėjimo ženybinio gyvenimo, 
arba “Auksinių Vestuvių.” 
Paimta iš to laikotarpio, ka
da Lietuva buvo prisijungus 
prie Sovietinių respublikų. Ten 
žmonės suėję baliavoti, links
mai kalbasi apie laisvą Lietu
vą ir Moterų < Tarptautišką 
Dieną, 8 kovo.

Smagu paminėti, kad buvo 
sudainuota trys dainos mūsų 
jaunuolių solo, duetų, chorui 
pritariant. Nors atrodė silpno

kai, bet savo rolėse atliko už
duotį gerai.

Visų ypatų čion, neminėsiu, 
nes neteko arti veikale daly
vauti, tad galiu padaryti dau
giau blogo, negu gero, minė
dama.

Veikalą parašė Mrs. Alts
chuler, Moterų Choro mokyto
ja, anglų kalboje. Į lietuvių 
kalbą išvertė O. Krakaitienė, 
ji ir suflioriavo. Operetę su- 
mokino d. J. J. Butkus.

Veikėjai ir lošėjai įdėjo 
daug triūso ir energijos ir už 
tai verti didelės pagarbos. 
Kiek teko nugirsti nuo publi
kos, tai visi gėrėjosi vakaro 
eiga. Publikos buvo kupina 
Lietuvių Auditorija ir viskas 
pasekmingai baigėsi.

M. Alvinienč.

Haverhill, Mass.
Atitaisymas Klaidos

Laisvės No. 56 (kovo 8), 
tilpo korespondencija iš Ha
verhill, Mass., rašyta V. Kan- 
sevičiaus su didele klaida kas 
link “Penny Sale,” kuri atsi
bus kovo 28, Gedimino Kliu- 
be, 324 River St.

Kansevičiaus buvo pažymė
ta, kad. “Penny Sale” atsibus 
kaip 6:30 valandą vakare ir 
10c įžanga. Mes, būdamos ko
misijoj, norime tą klaidą ati
taisyti, nes Lietuvių Literatū
ros Draugija nutarėm “Penny 
Sale” rengti kovo 28 d., 2-rą 
valandą po pietų ir be jokios 
įžangos. Taip pat ant vietos 
bus leistas išlaimėjimui Karo 
Bonas vertės $25.00 « ir kartu 
bus ir kitų dovanų.

Mes, komisija, prašytume 
tų draugų, kurie nebuvo tame 
suėjime ir nežinodami tikrai 
dalykus, kad nerašytų į spau
dą, nes tokiu būdu suklaidina 
publiką bereikalingai.

Mums, kaipo komisijai, pu
sėtinai sekasi darbas, žmonės 
tam darbui atjaučia ir manom, 
kad gali likti gražaus pelno.

Draugus prašytume, kurie 
norėtų aukoti dovanų dėlei 
“Penny Sale,” tai gali ateida
mi atnešti, arba perduoti se
kančiai komisijai:

Mary Yacumskiene, 
Ona Stražnikiūtė, 
Ona Paulauskiene, 
Antonette Račkauskienė.

Turbūt jokis maisto racijo- 
navimas Bridgeporto žmo
nėms tiek baimes nepadarė, 
kaip trūkumas kuro ir šaltis. 
Bet dabar atrodo, kad nuo šal
čio gyvi liksime; jau ženklai 
rodo tuojau būsiantį pavasarį.

-o-O-o-
Apie metai atgal, Bridge- 

porte buvo labai didelis trū
kumas kambarių; bet dabar 
padėtis su kambariais, atro
do, truputį palengvėjo. Dauge
lis jaunų vyrų išėjo į kariuo
menę; kiti, kurie buvo vedę ir 
turėjo kambarius, — jiems iš
ėjus į kariuomenę, jų moterys 
vienos suėjo į “komuną,” ki
tos išvažinėjo į kitus miestus. 
Na, o tuom pačiu kartu dar 
vis statoma daugokai valdiš
kų namų ir už trumpo, laiko 
jie bus paruošti gyvenimui.

-o-O-o-.
Kažin kodėl čia Bridgepor- 

te tiek daug gaisrų įvyksta? 
Dar vienų namų nespėjo su- 
lopyti-aptaisyti, tai jau žiūrėk, 
rytinis’ laikraštis ir papuoštas 
nauju gaisro paveikslu. Tik 
neseniai sudegė didelė medžio 
dirbtuvė, padarant keletą šim
tų tūkstančių dolerių nuosto
lių. Be to, šiai dirbtuvei bede
gant, sugadintas vienas didelis 
ir gražus tiltas.

-o-O-o-
Gal būt nė jokis kitas mies

tas nepasižymėjo aukomis 
įvairiems karo reikalams, kaip 
Bridgeportaš. Vasarą keleto 
didelių dirbtuvių darbininkai 
nupirko po didelį orlaivį, po 
75 tūkstančius dolerių vertės 
ar daugiau. Čia iš dirbtuvių 
išleisti tūkstančiai jaujių vyrų 
į kariuomenę; ir paprastai čia 
išeinančiam į kariuomenę su
dedama po šimtinę ar mažiau 
dolerių nuo to department©, iš 
kur jis išeina, arba nuo tam 
tikro skaičiaus darbininkų.

Šiuo tarpu eina didelis va
jus dėlei Raudonojo Kryžiaus. 
Kai kurių dirbtuvių darbinin
kai pasiskyrę tam tikras kvo
tas ir jau baigia jas išpildyti, 
kaip antai: “Remington Arms” 
dirbtuvės darbininkų kvota 
$50,000; “Bullard’o” $20,000; 
kitų dirbtuvių dar didesnės 
kvotos.

-o-O-o-
Veikiausiai, kad esant šiuo 

tarpu įvairiems racijonavi- 
mams, prisieina ir kitur žmo
nėms stovėti ilgose eilėse dėlei 
kai kurių dalykų, bet Bridge- 
porte, tai žmonės bene bus la
biausia pripratę stovėti ilgose 
eilėse. Čia stovi ilgos eilės mo
terų, kada nori plyčiukę svies
to gauti; stovi ilgos eilės prie 
“movies;” stovėjo ilgos eilės, 
kada reikėjo automobiliams 
“pleitai” išsiimti; ilgos eilės 
stovėjo, kada reikėjo gauti 
maistui knygelės. Pagaliaus, 
dažnai galima matyti ilgas ei
les geležinkelio stotyje prie 
toileto. Kadangi čia, Bridge- 
porte, nors ir labai “civilizuo
tas” miestas, tačiaus nėra nei 
vienos viešos išeinamosios vie
tos. žmogui suskaudėjus pil
vą, turi bėgti net į geležinke
lio stotį. . .

-o-O-o-
Apie Lietuvišką Judėjimą
Nežiūrint, kad daugeliui 

žmonių dabar prisieina dirbti 
net po 12 valandų, tačiaus pa
žangieji ir veiklesnieji mūsų 
lietuviai suranda laiko ir or
ganizaciniams reikalams. Čia 
ir Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopa gražiai gyvuoja 
ir LLD. Taipgi čia Bridgepor- 
te randasi didelis ir geroj vie
toj (kampas Lafayette St. ir 
Gregory St.) Jaunų Vyrų 
Kliubas. Sakoma, ks(d pir
miau šis kliubas buvo kiek ap
snūdęs, bet dabar, tai čia vi
sų lietuvių “galas kelio.” Į šį 
kliubą ateina įvairūs lietuviški 
laikraščiai; čia nuolatos yra 
tinkama muzika, čia visada 
galima rasti įvairių pažiūrų 
lietuvių ; taipgi jaunų ir senų ; 
čia dažnai sueina jaunų mer
ginų ir moterų. Kliube tvarka 
gana pavyzdinga. Viršuje 
kliubo randasi erdva salė. Ji 
tinkama visokiems pokiliams,

\
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vaidinimams ir vestuvėms. 
Kliube yra gaspadoriumi tin
kamas ir svetingas žmogus — 
Ambrozaitis.

-o-O-o-
Truputį Apie Politiką ir 

Laikraščius
Viena Bridgeporte lietuvė 

jauna moteris, nuolatinė Lais
vės skaitytoja, turi susirašius 
iš Laisvės skaitlines žuvusių 
vokiečių rytų fronte. Nuo pra
džios vokiečių su Sovietais ka
ro, vokiečių yra žuvusių 63,- 
850,000. No, o išleistame 1939 
metais pasauliniame “Atlas’e” 
paduodama, kad tuo tarpu vi
sos Vokietijos gyventojų skai
čius buvo 77,028,433. Kaip tą 
išaiškinti, aš nežinau. Vienok 
yra kur nors netikslumų.

Tačiaus, nežiūrint į tokius 
netikslumus, didžiuma Laisvės 
skaitytojų yra sukalbami, to
lerantiški ir visapusiškai pasi
aukavę gelbėti karo pastan
goms. Bet visai kitas klausi
mas su mūsų Keleivio skaity
tojais! Ar jūs žinote, kad Ke
leivio tūli skaitytojai yra įti
kinti, jog dar ir dabar naciai 
tebėra neišvaryti iš Stalingra
do. Tūli religiniai nusiteikę 
Keleivio skaitytojai turi pasi
darę savotišką “geografiją,” 
pagal kurią jie suranda, jog 
Stalingradas “yra prie pat Ja
ponijos rubežiaus,” ir jeigu 
jam bandysi aiškinti priešin
gai, tai tas žmogus tuojau nu
sivilks švarką ir kvies tave 
persikumščiuoti, n o r ė d amas 
įrodyti savo “geografijos” tei
singumą. Kiti Keleivio skaity
tojai, kas liečia kooperavimą 
šio karo reikalams, jie lygiai 
elgiasi, kaip “ta Lietuvoje ož
ka į turgų vedama.” Labai ap
gailėtina, kad taip yra. Vie
ni apsikamšę doleriais kišenius 
gyvena sau prabangoje ir šyp
sosi, kuomet kiti aukauja už- 
jūryj savo gyvastis dėlei lais
vesnio ir geresnio rytojaus!

P. Baranauskas.
. -o-O-o-

Nuo Redakcijos: Skaitlinės 
ir skaitlinės. Priklauso nuo to, 
kaip jas kas veda ir nurašinė- 
ja. Pavyzdžiui, diena iš die
nos yra imama iš komunikatų, 
bet laikas nuo laiko esti pa
duotos ir abelnos skaitlinės. 
Na, ir jeigu užsirašinėtoj as 
prie tų detališkų skaitlinių pri
dės tas abelnas, tai, aišku, iš 
viso pasidarys labai daug. Ge
riausia ir teisingiausia imti 
skaitlines apie nacių nuosto
lius, tai iš Stalino laikas nuo 
laiko padaromų pranešimų. 
Ten jau paduodamos galimai 
teisingiausias abelnas apskai
čiavimas.

Keliais atvejais, keli radijo 
komentatoriai yra taipgi išsi- 
reiškę, kad, girdi, jeigu neiš- 
imtum pakartojimų, o nusira- 
šinėtum bile laikraščio paduo
damas skaitlines, tai jos pasi
darytų tokios baisios, jog at
rodytų, kad jau seniai nebeli
ko nė vieno žmogaus nei So
vietų Sąjungoje, nei Britani
joje, nei Vokietijoje.

SKAITYTOJI 
BALSAI

Gerbiami Draugai:
Čionai rasite money order 

5 dol. vertės. Padalysite taip: 
3 dol. bus į Apšvietos Fortdą. 
Kiti du doleriai lai bus į Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo Fondą.

Šie pinigai taip susidarė. Aš 
praeitą, metą gavau dvi pre
numeratas dėl knygos “A. D. 
Steigėjai.” Prenumerata buvo 
vienas doleris. Toliau, kada 
knyga buvo gatava, draugas 
sekretorius prisiuntė man 3 
knygas. Viena mano, kitos dvi 
anų draugų. Kada aš jiems 
nunešiau knygą, jie sakė man, 
kad gavę iš Laisvės. Tokiu bū
du aš tas knygas pardaviau 
kitiems draugams už po dole
rį ir pusę. Padariau 3 dol.

Kiti 2 doleriai dėl Apsigy
nimo Fondo, kuriuos aš auko
ju pats.

Draugiškai, V. Kelmelis.

savaičių. įvyks Laisvės Bazaras. Jis bus dvi 
ndžio-April 3 ir 4 d.d. Laikysime pačioje 
e, 419 Lorimer Street.

a. i'a -X’7’w 3-1K
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Už dviejų
dienas: bala 
Laisvės salėj

Paskutinėm dienom dovanų gavome sekamai:PINIGAIS:
.ALDLD 1$8 kp., Maspeth, N. Y., $5. 
Stefanė C

■ Po $1: M: 
Pietkienė, B’ 
Conn.

M. Bonkefičienė, B’klyn, N. Y., 50c.

edronienė, Maspeth, N. Y., $2.
rs. Skidmore, Great Neck, N. Y., Sophia 
klyn, N. Y., ir P. Balsys, New London,

DAIKTAIS:
Dr. A. Petriką, Brooklyn, N. Y., elektrikinį skustuvą.
Mrs. S. Brazaitis, Elizabeth, N. J., du gražius užtiesa

lus dėl kamodės.
Mrs. Annė Dragan, Elizabeth, N. J., gražus rankų 

darbo siuvinys, galima įdėti į frėmus.
Mrs. D. Burkauskienė, Elizabeth, N. J., Luncheon Set.
Stefanė Cedronienė, Maspeth, N. Y., vieną Tea Set 

ir vieną setą gražių lėkščių.
Mrs. M. Subach, Thomas, W. Va., gražią kaldrą, ran

kų darbas.
Dėkojame visiems aukojusiems ir linkime, kad jų au

kų paskelbimas paragintų kitus prisiminti bazarą. 
Laikas jau trumpas, prisidėkite kas kuom išgalite prie 
savo dienraščio bazaro.

Abu vakaru bus šokiai. Bus Pavidžio orkestrą iš Eli
zabeth, N. J. Taipgi bus dainų programa. Bal.-Apr. 3 d., 
dainuos Aido Choras. Sekmadienį, bal.-Apr. 4 d., dai
nuos Pirmyn Choras, iš Great Neck, N. Y.

Kadangi mašinom važinėjimas palengvintas, tai ne
abejojame, kad bus svečių iš kitų miestų.

Hillside, N. J.
Vardo Dienos Paminėjimas ir 
Aukos Dėl Botkino Ligoninės

Draugė Janušienė surengė 
savo draugui Kazimierui va
karėlį, kovo 6 d. Susikvretė ke
letą draugų ir draugių. Visiem 
bevakarieniaujant, buvo gerų 
linkėjimų dėl Kazimiero.' 
Draugas Janušis visų svečių 
paprašė aukų, pats aukoda
mas $5. Visi su tuo sutiko, 
išskiriant vieną Keleivio špy
gos patrijotą, kuris visados 
priešinas geriems tikslams, i 
šiuomi kartu jo vardo nemi
nėsiu, bet ateityje, jeigu jis 
taip elgsis, tai reikės paminė
ti.

Pinigai yra paduoti draugui 
A. Stripeikai. Buvo paimta iš ■ 
jo knygučių štampų už $15, 
nes tiek buvo aukų surinkta tą | 
vakarą.

Aukavusiu Vardai:
Kazimieras Janušis $5.00
B. Bilinskienė 2.00
G. Kudirka 3.00
J. Urbonienė 1.00
A. Damauskas 1.00
Jul. Arlauskienė 1.00

10. Jankauskienė 1.00
C. Jarry 1.00

Viso $15.00
Vardo Janušių šeimos ir au

kotojų, tariu nuo širdies ačiū.
G. Kudirka.

PO ŠEŠIS LĖKTUVLAIVIUS 
AMERIKAI PER MENESI
Washington.— Laivų sta

tytojas H. J. Kaiser, atsi
lankęs pas prez. Rooseveltą, 
sakė, jog Kaiserio laivasta- 
tyklos į šių metų pabaigą 
pabudavos jau po šešis lėk- 
tuvlaivius — orlaivių išve- 
žiotojus kas mėnesį.

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

KAINA 35c. -
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



Fimadierua, Kovo 1043

LICENSES
Beer, Wine, Liqupr

WHOLESALE AND RETAIL
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NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 370 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retai.1 under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 206 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
'County of Kings, to be consumed on the 

vemiaea.-
FREDER1CK LANG

20t> Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 061 has been issued to the undeersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188 Fifth Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRITZ LOETERELLE
1.88—5th Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
Rl| 7080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 802 Caton Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON
802 Caton Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021 Glenwood Rd.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

POLLACK & LAURO. INC.
4021 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8510—18th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO
8510—18th Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 12 63 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE
8410 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y. K

♦

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5634 has been issued to the undeersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 Moore Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE. INC.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5516 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1593 East New York Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises .

DeVITO & CANTONE
1593 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 372 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 716 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VICTOR DeMARCHI
716 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5701 First Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DEE EXCELSIOR BAR & GRILL. INC.
6701 — 1st Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3231 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I .aw at 513 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMINE TELESE
513 Central Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3238 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bc\erage Con
trol Law at 685 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN TRECKMANN
685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO DiNAPOLI
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 165-7 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERTWECK & NESSLER 
165-7 Furman St. , Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1036 has been issued to the undersigned 
to sell boer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 240 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM PENSKY
240 Broadway, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 405 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STARR & GOLDSTEIN
405 Livonia Ave., Brooklyn, N, Y .K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 263 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 483 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIE GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 561-3 Fifth Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
561-3 — 5th Ąve., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 967 has been issued to. the undersigned 
4> sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 84 Washington St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises..

MARGARET McMONAGLE
bl Washington St.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No.
1037 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 897 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO, STANCO
897 Oates Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that" Licence .No. 
RL 1137 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
ejection 107 of the Alcoholio Beverage Con
trol Law at 590 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County ot Kings, to be consumed 
on the premises.

WHITE ROSE ENTERPRISES, INC. 
590 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 873 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN
2110 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Yt K 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 55,30 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor tit retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Coney Is. Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG & LOUIS LaROCHE 
2081 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 872 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises*

WALTER WILK
153 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 960 has been issued to the undersigned 
t<x sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 907 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUTILLA & BELLISMO
907 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3224 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor* at retail undfr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETE STRAND, INC.
2423 Ave. U, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1153 had been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS PLOTKIN
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 869 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 183 Richards St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. >

FRANCIS X. DUNN
183 Richards St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK J. TAYLOR
154 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 270 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5416 16th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROCCO SCALI
5416 — 16 Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 907 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH
907 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 12 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MINO
12 Union St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW Ž75 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 739 — 6tn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN PERROTTA
739—6th Ave.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2458 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE
2458 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4200 has# been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1810 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ABBENE
1840 Nostrand Ave., Brooklyn,' N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2834-2836 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP.
2834-2836 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1088 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3222-3224 Church Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATTHEW MURPHY 
3222-3224 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6620 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Rguor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 127 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM TRINDER
127 Livingston St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291-3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAPEGA
291-3 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 119 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 902 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the promises.

HARRY WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn .

363 Halsey St,, Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1026 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 83 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDE1KOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE Is hereby given that Licence No. 
RL 851 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1227 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL McHUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Ljceqce No. 
RL 886 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholio Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Ave., BotoUgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. >

GEORGE BAKANAUSKAS
65 Hudson Ave-. Brooklyn^ N,.Yt T 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wii\e and liquor at retail under 
Sedtlon 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Flatbush Ąve., Borough, of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONNEL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licetice No. 
RL 1218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1035-41 Liberty Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUĮS CESTONE 
Sun Crest Tavern

1035-41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1U5 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11-13-15 Grand St. Ext. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUCKY'S, INC.
11-13-15 Grand St. Ext., Brooklyn, N., Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 535 Fifth Ave., Borough of 
Brooklyn, County ot Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, INC.
535—5th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 963 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2366 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES AGAR
2366 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-9-11 Beverly Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL FILAND 
Beverly Bar & Grill 

2707-9-11 Beverly Rd.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLEN WALSH
Adm. of Andrew Walsh, Deceased 

123 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lhw at 423 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA' 
Bona Vita Tavern

423 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 166 Columbia Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN PONTES
166 Columbia St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 312 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 112% Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FORTUNATO SĖSTI
112%—5th Ave., Brooklyn, N. Y.' T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
CL 176 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 215 — 60th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 265 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4811 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE APOSTOL 
AP Bar & Grill

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 541 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 140 Frost Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 297 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 646 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
Myrtle Rest. & Bar

646 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholio Beverage Control Law 
at 2123 Emmons Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY DiLUCA 
Jean’s Clam Bar

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 506 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8440 — 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLOTTE BLUMBERG 
Jean’s Restaurant

8440—18th Ave., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 253 Irving Ave., Borough ot 
Brooklyn. County of Kings, co be consumed 
on the i>remises.

AMERICAN SLOVENIAN 
AUDITORIUM, INC.

253 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1321 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Aiecbolic Beverage Con
trol Law at 347 Nostrand Ave. & 409 Gates 
Ąve. Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

NATHAN ROBINSON
347 Nostrand Ave.
409 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section of the /.'colulin Leverage Con
trol Law at 1274 Fulton St & 542A No
strand Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

NORMAN REST., INC.
1274 Fulton St, 
254A Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4194 has been issued to the undersigned 
td sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic- Beverage Con
trol Law at 815 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE, INC. 
815 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y..

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4388 has been issued to tho undersigned 
to s\ell beer, wine and liquor at retail under 
S.ction (07 of '.he Alcoho,ic Beverage Con
trol Law at 396 Seventh Ave., Boroubh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS LEVINE
896 — 7tK Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4997 has been issued to the undersigned 
to sell bęer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Aieo.iolle Beverage Con
trol Law at 1506 Neck Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises,

PATRICK SOLAN 
(Ocean Tavern)

1506 Neck Road, ___ Brooklyn, • N. X 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5605 hag been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? of the Alcohol c Beverage Con
trol Law at 280 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section /107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1058 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE
1058 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6020 has been issued to the undersigned 
to sell beor, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
cn tho premises.

LOUIS FREEMAN
35 So. 3rd- St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5536 has been issued^ to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the •Alcoholic Beverage Con
trol Law at '291 Van Brunt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to'be consumed 
on the premises.

NELLIE ZYMBOROWSKY
291 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law qt 184 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises,

ALICE HAMILTON
184 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1674 10th Ave. & 543 Prospect 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WALTER J. CASEY
1674 — 10th Ave., 
543 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4348 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of ths Alcoiiolic Beverage Con
trol Law at 863 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODORE KURYLAS
863 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4237 has been issued to the undersigned 
to Fell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Aleohoie Beverage Con
trol Law at 492 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

IGNAS SUTKUS
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oi the Alcoholic Beverage Con
trol I-Jtw at 299 Fifth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASPARE & JOSEPH PONZO 
299 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH NEM1A
67 Furman St., Brooklyn,) N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 o* the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAUL JONAS
225 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6759 has been issued to the undersigned 
to sell beor, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Con
trol Law at 328 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE A. HILCKEN
328 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1151. has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5023 Seventh Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL CORRY 
(Corry’s Rar & Grill)

5023 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of t.ie Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3622 Quentin Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
(Quentin Bar & Grill)

3622 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL1011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the AlcoIoHc Beverage Con
trol Law at 4118-20 Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED J. GROTE 
4118-20 Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 42601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15 Throop Ave. & 574 Broad
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be Consumed on the premises.

SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 
(Tri-Corner Bar & Grill) 

ISThroop Ave.
574 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1198 has been issued to the undersigned, 
to sei1 beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tne Alcoho ic Beverage Con
trol Law at 384 Broadway A-K-A, 321 Div
ision Ave., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HARRY GRAFF 
(Kingsley Bar & Grill)

384 Broadway A-K-A,
321 Division/ Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoiiolic Beverage Con
trol Law at 426 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on. the premises,

FRANCES M. KOELSCH 
(Devaney's Bar & Grill)

426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 807 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM WARANITSKY
307 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3255 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, win.e and liquor at retail undęr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 574 Atlantic Ave., 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 Licence No. 
RL 55.12 had been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoiiolic Beverage Con
trol Law at 54 Bogart St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

GEORGE H. LE1SHEIMER 
(Ear Muff Tavern)

54 Bogart St., Brooklyn, N. X-
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 958 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MANKIEWICZ 
(Sheridan Park . Tavom)

291 WytUo Ave., _ • Brooklyn, N. Y< 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of K*n8s> to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOODARD
31 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcomlic Beverage Con
trol Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAY T. HASSELMANN 
(Haye’s Road House) 

(Estate Harry A. Hasselmann)
1823 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6445 has been issued to the undersigned 
to sol! beer, wine and liquor «,t yetail under 
Section 107 of the Aicohu'ic Beverage Con
trol law at 1018 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEX GODLEWSKI
1018 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1379 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 205 Court St. & 2 Wyckoff St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

J. O. H. CORP. 
205 Court St.
2 Wyckoff St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 New Lots Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO MILLSTEIN 
(New Lots Bar & Grill)

281 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 889 has been issued to the undersigned 
to sell, beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1425 Rockaway Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 212 Berry St. & 112 No. 3rd 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK 
212 Berry St.
112 No. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5526 has been( issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 826-828 Remsen Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

REMSEN BAR & GRILL, INC. 
826-828 Remsen Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5037 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 564 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONICA SKODIS
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-751 Nostrand Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
(Louis’s Little Campus Rest.) 

749-751 Nostrand Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

NORWOOD PALACE REST., INC. 
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 765 Washington Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE RANDALL 
(Museum Ban & Rest.)

765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4310 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 520 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ESTHER WEINBERGER 
(E. W. Cafeteria & Bar)

£20 Flushing Ąve., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6996 has beeni issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 132 Flatbush Ąve., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TOWN HALL BAR & GRILL. INC. 
132 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5481 has been issued to th« undersigned 
to sell beer, wiqe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

RONALD YUREWICZ . 
343 Broadway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 653 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1694 Gates Ave., • Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
i Old Crystal Palace

1694 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 92 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot of Bay 32 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB. INC. 
Foot of Bay 82nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW1 311 has been issued to the undersigneds 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 451 Meeker Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ąve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 286 has, been, issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 387 Humboldt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 555 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtje Ave., Borough of Brooklyn, 
County of KnngS, to be oonsumed on the 
premises.

ERICH WEBER
1148 Myrtle Ąve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 777 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 315 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

VINCENT J. BUONO 
(Viifcenfs Pizzeria & Rest.)

815 Smith St., Brooklyn, N. Y.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 802 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Irving Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM ERNST 
(Black Eagle Tavern)

133 Irving Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 357 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 244 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINA GRIMAUDO 
(Columbus Bar & Grill)

244 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 738 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1354 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELLEN MURPHY
1354 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1059 has been! issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1325 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. FREY 
(Foster Tavern)

1325 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. 13

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

IDA WATTENBURG
124 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 80 Henry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,, to be consumed off the 
premises.

CRANLYN WINE & LIQUOR, INC.
80 Henry St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 134 — 35th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY STRAHL & SEYMOUR STRAHL 
Strahl’s Bar & Grill

134 — 35th St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine end liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 629 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STRAND RESTAURANT CORP. 
Strand Cafeteria & Bar

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6836 ha3 been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULTON BAR & GRILL, INC.
254 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 218 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 429 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHWARTZ 
South Brooklyn Liquor Co.

429—5th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 422 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
422 Utica Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1098 has been issued to the undersigned 
fo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1146 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

R. S. T. BAR—GRILL. INC.
1146 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. B
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 12681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 174 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLESTON BAR & GRILL, INC.
174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN! M. KENNEDY & DANIEL CARNEY

K. & C. Tavern
588 Gates z\ve., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ' 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDL 
Wyckoff Grove Hall

238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6472 has been issued to the undersigned 
to sell l>cer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 341 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MANNIX’S RESTAURANT, INC. 
Hanrahan’s

341 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
CL 2j3 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 131 Remsen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE BROOKLYN CLUB, INC.
131 Remsen St., Brooklyn, N. Y. B

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

SAMUEL ROSCHER
808 Prospect Pl., Brooklyn, N, Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605-7-9 Church Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAPLE COURT REST., INC. 
Maple Court Cafe

1605-7-9 Church Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1127 has> been issued to the undersigned 
to sell beaf, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coni 
trol Law at 49 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ASCOT BAR & GRILL, INC.
49 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1490 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1601 Kings H'way, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

lscs»
KINGSWAY LIQUOR STORE, INC. 
D-B-A Kingsway Liquor Store, Inc.

1001 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
I, 516 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 220 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PARKSIDE LIQUORS CORP.
220 Parkside Ave., BrooklytbN. Y. U

Penkta* Puriapis
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NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 16? has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4816 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
EAST FLATBUSH LIQUOR STORE, INC. 
4816 Church Ave., Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1006 has beer, issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 24 Alabama Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MISS RUTH JACKMAN 
Ruth Jackson Wines & Liquors

24 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y. B

Pagelbekit savo tautai pirkda« 
mi bonus ir stampas

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus 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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 
Gerai Patyrę Barberial

J. GARŠVA I
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

I-.*;-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Rheingold Extra Dry Aina 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn i

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 8-7179 
a------------------------------------------------- q

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 Ir 6-8. 
Ngra valandų sekmadieniais.



BeStas Puslapis

NewYorko^zfe^Zinloi
Aido Choro Aidai Aldona ir Daina

kainas.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Mirė po Traukiniu
REIKALAVIMAI Kūdikis Šiukšlėse

pe-

N. Y,

K

X

...lįhįlMy

ar nupuolė 
po Brighton

kad 
tose 
kad 
turi 
lėšų.

Veik alas “Counterattack 
jau suvaidintas 50 kartų. Vai
dina Windsor Teatre.

vardai 4,000 
turi specialių 
miesto sargy- 
iš oro.

nematomų

Lietuvių Komitetas Teikimui 
Medikalės Pagalbos Sovietų 
Sąjungai Lilijos Kavaliauskai
tės, iždininkės, vardu, gavo se
kama laiška:

sis- 
gy- 
w.

Av.

dir-

Dr. 
d o 
vęs 
tuo
sokius šmugelius su fondo li
goniais ir pinigais. Lauricella 
yra žymus New Yorko Park 
Ave. daktaras.

Atsilankę parodykite mums ši skelbimą ir mes 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

REIKALINGI VYRAI: 
Kalviai—Blacksmiths (8) 

Drill Press Operuotoji} (4) 
Patyrusių karinėj išdirbystėj 

AukAta nlga; daug viršlaikio 
Minimum 48 valandos 

Pilietybė ncieikalaujama 
kreipkitės:

551 W. 22nd St., N. Y., arti 11

Reikalingas viduramžis vyras 
bti kaipo porteris prie Bar ir Grill 
biznio. Apie išlygas sužinosite ant 
vietos. Dėl antrašo kreipkitės 1 
Laisvės raštinę, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (67-68)

—.......  ■■"■MH '•

apsivienijusios pastangose pa
dėti priartinti dieną Pergalės.

Dar kartą, su didžiu įverti
nimu, jūsų,

Zlatko Balokovic.

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadieni
Turime Gėry Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus Brooklyne

6
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Kur pasisuksi, čia neišsisnk- 
si nuo Aido Choro aidų, kurių 
Šiomis dienomis pilna visame 
Brooklyne. Eini pro Laisvės 
salę penktadienio vakarą — 
dainos, eini antradienį ar tre
čiadienį ir vėl dainos. Pasuk 
iš Broadway ant Graham Ave. 
ir čia išgirsi lietuviškas dainas 
iš šalinaitės studijos. Važiuok 
toliau į Brook lyną ir pataikyk 
pro Aldonos Anderson butą, 
čia ir vėl lietuviškos dainos.

O tos choro, atskirų grupių 
ir solistų dainos danelės rodo 
viena — kad Aido Choro kon
certas jau netoli. Jis įvyks ko
vo 27-tos vakarą, Pil. Kliubo 
salėj. Ji

Atsižvelgiant į pavasarinį 
sezoną, — trumpus vakarus, 
— choristai nusitarė dalį va
karo pašvęsti programai, o ki
tą kartu su savo svečiais ir 
rėmėjais praleisti smagiuose 
šokiuose — pasilinksminime.

Rep.

Motinos Prašė Miesto 
Tėvų Rūpintis Vai

kų Priežiūra
Septynios dešimt penkios 

moterys, vadovės tėvų-motinų 
organizacijų, taipgi darbo uni
jų, susirinko Miesto Tarybos 
posėdžių salėj pereitą ketvir
tadienį. Jos atėjo išgirsti ta- 
rybininko Samuel DiFalco pra
šymo miesto reikalų komisijos 
palaikyti ir toliau 28 WPA kū
dikiam auklėtuves, kurias yra 
įsakyta uždaryti kovo 31-mą. 
Jos atėjo protestuoti prieš už
darymą.

Vaikų tėvai ir motinos ne
gali įsivaizdinti, kaip miesto 
tėvai gali leisti uždaryti tas 
auklėtuves dabar, kada reikė
tų tokių auklėtuvių steigti 
daugiau, jeigu ištiesi] norima,
kad motinos galėtų dirbti ka
ro laimėjimui ir sykiu būti mo
tinomis. O abi pareigos kraš
tui be galo svarbios.

Tarybininkas Di Falco sake, 
1,200 vaikučių prižiūrimi 

įstaigos. Jie pareiškė, 
tie vaikai, ir daugiau jų, 
gauti priežiūrą, nežiūrint

Daugiau iš Kompensa 
rijos Tyrinėjimo

Ilgai kvočiamas tyrinėtojų 
advokato Stichman, kompen
sacijos fondo prižiūrėjimo vir
šininkas Clarence N. Woolfe 
pereitą ketvirtadienį prisipaži
no, kad jis gavęs “kickbacks” 
nuo Bendiner & Schlesinger 
X-spindulių L a b o r a t orijos, 
Ine., už siuntimą ten kompen
sacijos fondo ligonių. Tos fir
mos knygvedė Mrs. Krumm 
liūdijo, jog firma kas mėnuo 
išmokėdavus tarp 3-4 tūkstan
čių dolerių daktarams, advo
katams, apdraudų kompanijų 
agentams už prisiuntimą kos- 
tumerių.

Nebaigusios kolegijos mer
ginos bus priimamos kandida
tėmis į WAWES ir SPARS 
bėgiu paskutinio meto ir pa
šaukiamos tarnybon užbaigus 
terminą.

Pirmadienis, Kovo 22, 1943

dėkoja lietuvių komitetui už
PARAMA BOTKINO LIGONINEI

Gerb. Tamsta:
Rašau jums norėdamas pa

reikšti didį įvertinimą, kurį 
Russian War Relief viršininkai 
prašė manęs jums perduoti už 
jūsų puikų pasirodymą mūsų 
pirmame Botkino ligoninės va
juje.

Kreditas už tą atsiekimą 
teisėtai priklauso jūsų organi
zacijai ir kitoms organizaci
joms Tautų Divizijoj, kurios 
pasiryžusiai išpildė, ar perpil
dė savo dali visuose mūsų va
juose.

Jūsų auka penkių tūkstan
čių dolerių, paskelbta Man
hattan Center įvykusiame ma
siniame sąskridyje sekmadie
nį, kovo 14-tą, buvo ne tik 
būtina dėl reikmenų, kurios 
dabar galės būti pasiųstos rau
donarmiečiams Botkino ligoni
nėj, bet buvo dar labiau svar
biu pademonstravimu fakto, 
kad visos tautinės grupės yra

Zlatko Balokovic, paskilbęs 
smuikininkas artistas, yra Rus
sian War Relief Tautų Divizi
jos pirmininku. Tautų Divizija 
veikia tiesioginėj RWR, Ine., 
direkcijoj ir savo ruožtu buvo 
pasižadėjusi sukelti šimtą 
tūkstančių dolerių, Botkino li
goninei, ką ji ir padarė pasi
žadėtu laiku. Tas, žinoma, nė
ra paskutiniu Tautų Divizijos 
žygiu.

Tautų Diviziją sudaro kelių 
dešimtų tautų organizacijos, 
kurių atstovuose veikiančiaja
me komitete randasi buvęs gu
bernatorius Charles Polctti, 
pora archivyskūpų, daug žy
mių profesorių, eilė daktarų, 
žurnalistų, redaktorių. Nuo 
lietuvių į tą komitetą įeina 
dienraščio Laisvės redaktorius 
R. Mizara, taipgi kooperuoja 
visas Lietuvi i] Komitetas.

R-a.

ANTRASIS FRONTAS YRA DARBININ
KU PROBLEMA, SAKO CIO

A . z

New Yorko Miesto CIO Ta
rybos Pild. Komitetas, atsto
vaująs pusę miliono unijistų 
didmiestyje ir jo artimose apy
linkėse, pareiškė, jog antro 
fronto klausimas dabar tampa 
darbininkų numerio pirmo 
problema. Taryba pasižadėjo 
greitu laiku pagaminti glau
dų ir aiškų planą, kuriuo ga
lėti] vaduotis visos prie Tary
bos priklausančios unijos ii’ 
atskiri lokalai bei.grupės.

Tarybos susirinkimas atei-

nantį ketvirtadienį, tikimasi, 
tą planą pateiks ir parneš į 
savo unijas. Reikalavimai to
kio plano buvo iškelti kai ku
rių unijų CIO delegatų susi
rinkime, įvykusiame Fraternal 
Clubhouse, kovo 18-tą.

Unijos sako, jog Casablanca 
tarimai turi būti pravesti tuo
jau ir kad .organizuotas dar
bininkų judėjimas geriausia 
gali paremti prezidento Roo- 
sevelto programą už ofensyvą 
ant priešų.

Šeši Prašalinami iš 
Viršininkų Vietų

Miestas Pagerbė Savo 
Liuosnores

Aldona — vienas iš pačių 
mėgiamiausių lietuvių tautiš
kų vardų ir ypatingai brook- 
lyniečiams visuomet primenan
čių dainą. Mat, mūsų choristė
se yra buvę ir šiandien yra

dainos konteste, rekomenduo
ta Madrigal Draugijos, kuri 
turi savo globėjuose daug žy
mių scenos, dainos ir muzikos 
žmonių. Kitą dalį tos progra
mos pildys pagarsėjusios Jul- 
liard Muzikos Mokyklos pia
nistas.

Su palinkėjimu Aldonai ge
riausios kloties, norisi primin
ti, jog ten bus ir lietuvių dai
nos mėgėjų. Atitinkamai, Al
dona, niekad neskaitydama 
prasižengimu supažindinti a- 
merikonus su lietuviška daina, 
apart itališkų, vokiškų, fran- 
cūziškų ir angliškų, dainuos 
ir lietuviškų dainų.

Beje, rengėjų atsiklausus, 
sužinota, jog bilietų dar bus 
galima gauti prieš prasidė- 
siant koncertui, kovo 23-čią, 
viešbučio Barbizon koridoriu
je (lobby), Lexington Ave. ir 
63rd St., New Yorke, kur 
įvyks koncertas. Pradžia kon
certo lygiai 8 :3() v. v. M-tė.

Žuvys Išgązdino 
Pirkėjus

Nereikėjo Ilgai Bargavofi

vie-

Bėgiu 24 minučių po pa
skelbimo, kad pirkėjai karo 
bonų nuo .$25 iki 
gaus veltui .$25 iki 
tės sėdynes Velykų

Niekas nesibijo žuvies, 
nok pereitą ketvirtadienį 75 
žuvelės taip išgązdino apie po- 
rą-trejetą desėtkų žmonių, koncertui Carnegie

NUSTELBIA ĮKVEPIA

Le VANDA
Aldona Klimaitė

grakščių, malonių Aldonyčių. 
Ne vienas jas čionai pirmu 
kart pažinęs, iš čia pasivilio
jęs, kitas marčią susilaukęs. 
Daugelis čia skaisčiai suplas
nojusios liaudies dainoje, lai
mingai nusėdo šeimos židiny
je. Kai kurios užsiliko toje 
dainoje dar ilgam. Viena, apie 
kurią šiandien specialiai noriu 
priminti, yra Aldona Klimai
tė. Ji yra viena iš tų, kuri 
toje dainoje užaugo ir kuri tą 
dainą neša pirmyn.

Aldona, buvusi ilgą laiką 
viena iš veikliųjų aidiečių ir 
šiandieną glaudžiai kooperuo
janti su Aido Choru ir kitomis 
lietuvių organizacijomis, išsto
ja solo dainų koncerte prieš 
amerikinę publiką . Barbizon 
Recital Hali kaipo laimėtoja

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

a

$50,000 
$50 ver- 

D ienos 
Hali, tų

kad trejetą iš jų tapo sužeis-: j7on'y įr Įy sėdynių pritrūko, 
ta. Dalykas dėjosi sekamai:, 
didžiulis tankas su gyvom k ar-i 
pėm traškėdamas įlinko su 
grindimis turgavietėje, 152. 
Orchard St., New Yorke, tan-j 
kas pasviro, įdubusioj asloj' 
pasidarė prūdas. Bėgdami nuo ' 
įgriuvimo sklepan su žuvimis' 
pirkėjai daug žuvų sumynė.

Atradus netoli Prospect 
Park ežerėlio paliktą mašiną 
ir vyro drabužius, jieškojo ir 
rado ežerėlyje kūną Benjami- 
n’o Reynolds, 47 m., gyvenu
sio 1305 Albemarle Rd.

SUJAUDINA?

Šiaulių Afrikos oficialiai J. V. Karo Deparlmcnto judžiai, techniškomis spalvomis 
nufofojjrafuoti 12-jų Armijos Fotografistų po pačia mūšių ugnimi

MATYK KAIP AMERIKIEČIAI KOVOJA-Jankiai prieš Nacių Afrikos Korpusų— 
Ynai in<rns> mūšis tarp J. V. tanku ir Naciu 88-milimetrinių kanuoliu. Taipgi 
‘‘WASHINGTONO PRIDĖTINIS I.OŠIS” Kova Kongrese. Kodėl Stalinas ir Chiang
Kai-shek nedalyvavo Kasablankos Konferencijoje? Taip pat 43 žinių judžiai iš ' 

pasaulio. Geriausias judžių rinkinys miesteį - 20 centų iki 2 P.M. dabar
NEWSREEL THEATRE

BROADWAY IR 46 STREET, N. Y.

9 337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HA vemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-0783

Lietuvių Rakandų Krautuvė

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Pulkus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga rtO

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Taisome visokius namų rakandus. Kurie turite pataisy
mui ar perdirbimui rakandų, prašome kreiptis Į 

mūsų dirbtuvę

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N.

Telephone EVergreen 7-8451.
Iš priežasties trūkumo daugelio daiktų, mes nutraukėme 

pardavinėjimą naujų baldų iki karo pabaigai.
Dėkuojame visiems, kurie iš mūs pirkote baldus. Karui pasibaigus 

mes ir vėl jums maloniai patarnausime.
M. PETRAITIENĖ IR ŠONAI

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

sunkus pristatymas anglies.

Pasekmėj tyrinėjimų komi- 
sionieriaus Herlands investiga- 
torių iškeltų faktų ir dabar 
pravedamo plataus tyrimo, iš 
darbininkų, kompensacijos fon
do viršininkų prašalinami šeši 
asmenys. Iki pasibaigs tyrinė
jimas, gal prašalins ir dau
giau.

Pirmuoju prašalintu buvo 
John Bart Lauricella, fon- 
medikalis direktorius, ga- 
po $9,000 algos metams ir 
nesitenkindamas varęs vi-

Miesto Salės parke pereitą 
penktadienį buvo sušauktas 
moterų liuosnorių susirinki
mas, kuriame taipgi dalyvavo 
ir uniformuotų Moterų Armi
jai Pagalbinės Korpuso būrys. 
Jame paskelbta 
moterų, kurios 
nuopelnų mūsų 
boję nuo atakų

Daugelis iš tų 
kareivių nuo pat mūsų, krašto 
įstojimo karan, iki šių dienų, 
nemokamai, kas savaitė pra
leidžia po keletą valandų, o 
tūlos ir po keletą dienų mies
to sargybos reikalams.

Bušo Su Troku Nelaimėj 
Sužeista Keleiviai

Kovo 16-tą, anksti iš ryto, 
busas smarkiai smogė į didelį 
troką ant Boston Rd. ir Aller
ton Ave., Bronxe, kur sužeidė 
28 keleivius. Policijos greitoji 
pagalba su šviesomis ir šniū
rais gelbėjo sužeistuosius ke
leivius ir buso vairuotoją Paul 
Russo. Tai vis neatsargumas 
ar nuovargis ir skubėjimo 
tema kalta už kolestvas ir 
vastis žmonių. P.

Besiruošdamas versti 
čiun krūvą šiukšlių ir popierų, 
porteris puošnaus apartmento, 
80-09 35th Ave., Jackson 
Heights, išgirdo kūdikio verks
mą. Pasirausęs po šiukšles, ra
do dėžutę su kelių dienų se
numo kūdikiu berniuku. Su 
radiniu jis greit nuskubino pas 
bildinge gyvenantį daktarą, o 
tas pasiuntė kūdikį St. John’s 
ligoninėn.

Anthony Eden Pribuvo 
New Yorkan

Anthony Eden, Britanijos 
užrubežinių reikalų sekreto
rius, penktadienio vakarą pri
buvo iš Washingtono į Penn
sylvania stotį, New Yorke. 
Kovo 20-tos rytą suruošta ofi- 
cialis jo vizitas pas majorą 
LaGuardia. •»

Kovo 18-tos rytą, 5 vai., 
žmogus nušoko 
nuo platformos 
Beach traukiniu Avenue U sto
tyje, Brooklyne. Traukinį su
laikė 45 minutėms. Buvo pa
žintas esąs Albert Brady, 46 
m. amžiaus, gyvenęs 3160 
Avenue W, Brooklyne.

P. W.

? '■ -(Jfe':.
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Kiekvieną subatą\ 
karšta vakarienė.
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

duosime jums

Štai 
adresas

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
tai ww w tat tai tm ww w w w iai im tm mt tm ww w ini mi w win

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 
Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

*
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ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VUy-TNIN* KAMORA VUI-THIM* KAMKKr-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y 

TeL STagg 2-2178




