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KRISLAI
Staskevičiūtė Dainavo 

Angliškai.
Šešeri Metai.
Pasiklausykite Gražių

Maskvoje 
muzikos 

programai 
išimtinai

Prašau 
dėmesio į 
meryje (antrame puslapyje) 
telpantį Jono Šimkaus straips
nį : Kovos ir Kančių Keliu. . .

šį straipsnį mes gavome tik 
šiomis dienomis ir jis labai 
daug pasako apie dabartinę 
žmonių buitį mūsų tėvų žemė- 
je-  ■

Redakciją taipgi pasiekė 
Maskvoje leidžiamas anglų 
kalboje žurnalas VOKS. Jį 
leidžia SSSR Draugija Kultū
riniams Ryšiams Palaikyti su 
Kitais Kraštais.

žurnalo kronikoje žymima, 
kad nelabai seniai 
įvyko angliškosios 
koncertas. Vakaro 
repertuarą sudarė 
angliškojo pasaulio kompozi
torių kūriniai.

Tame koncerte dainavo ir 
žymioji Kauno operos daini
ninkė Aleksandra Staskevičiū
tė, pagerbtoji Tarybų Lietuvos 
respublikos artistė. Ji dainavo 
anglų kalboje kompozitoriaus 
Cyril Scotto dvi dainas: Lulla
by ir Dawn.

Jau ne kartą tarybinėje 
spaudoje teko pastebėti, kad 
ši Kauno žvaigždė šiuo metu 
aukštai iškilo Sovietų Sąjun
gos padangėje. Ji gastrolia
vo po plačiąsias respublikas 
su koncertais. Ji daug kartų 
dainavo Raudonosios Armijos 
koncertuose užfrontėje. Stas
kevičiūtė nuolat dainuoja lie
tuviškas liaudies dainas, supa
žindindama kitas tautas su 
mūsų tautiniu menu.

Kiekvienam, sakysime, įdo
mu išgirsti “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka, Ne taip tykiai, 
kaip motulė verkia...”

O kad likusioji prie Nemu
nėlio senoji motulė šiandien 
gailiai verkia, — niekas negin
čys.

i

nį) sukako lygiai šešeri metai, 
kai mirė žymusis mūsų dai
nius ir kompozitorius, Mikas 
Petrauskas.

Kalbant apie dainas: Brook
lyn o visuomenė raginama at
eiti j Aido Choro koncertą, 
Įvyksiantį šiandien, kovo 27 
dieną, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo patalpose.

Kadaise vienas žymus ame
rikietis, Browdeiis, įspėjo A- 
merikos žmones perdaug ne
pasiduoti antraštinei galvose
nai — headline mentality. Jis 
patarė nesitenkinti tik tuo, ką 
mato ir skaito didelėse ko
mercinės span dos antraš
tėse. Didžiosios antraštės (ant- 
galviai) dažniausiai esti apga- 
vingos, dedamos tik tam, kad 
atkreipti žmonių dėmesį, pa- 
akstinti juos pirkti laikraštį ir, 
žinoma, padaryti daugiau 
laikraščiui biznio.

Browderis akstino žmones 
daugiau mąstyti, .skaityti gi
lesnius raštus, susipažinti su 
dalykų esme pamatingiau. Nes 
tik tokiu būdu žmogus gali 
patapti savistoviai protaujan- v • cm.

Kad tai yra tiesa, —. liu
dija niūjorkiškės stambiosios 
spaudos pasirodymas dėl ka
rinių operacijų Tunisijoje.

Per keletą mėnesių ši spau
da talpino didžiules antraštes, 
skelbiančias, būk “didysis 
ofensyvas” prieš vokiečius jau 
pradedamas, arba jau pradė
tas, vokiečiai ir italai iš Tuni- 
sijos tuč-tuojau, už dienos ki
tos būsią išmušti ir visas rei
kalas gražiai baigtas.

Bet Štai jau baigiasi kovo 
mėnuo, o vokiečiai Tunisijoje 
tebesėdi. Kasdieną, atrodo, jie 
stiprinasi ir dar teks gerokai 
pakovoti, iki jie iš ten bus iš
vyti arba sunaikinti.

Tai tik vienas pavyzdys to,

■ ry-r/i ž 'it :

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ STRATEGINĮ KAINYNĄ TUNISIJOJ
MAISKI SAKO: ANGLIJA 
IR AMERIKA TURI GREIT 

ATAKUOT NACIUS

Po Toną Sveriančiomis 
Bombomis Amerikiečiai 

Atakavo Japonus
London. — Sovietų am

basadorius Anglijai, Ivan 
M. Maiski, kalbėdamas po- 
kilyje Daugmeniškų Koo
peratyvų Draugijos, pareiš-

“Mano šalis (Sovietų 
Sąjungą) ir mūsų žmonės, 
laukia, kad visi mūsų tal
kininkai, ypač Anglija ir 
Jungtinės Valstijos, dėtų 
kuo didžiausias pastangas 
artimiausioje ateityje, kad 
užbaigt šį baisųjį karą kuo 
greičiausiai.”

Amerikiečių Lakūnai Ardė 
Ir Degino Fašistų Įrengimus 

Messinoj, Sicilijoj
Amerikos Oficialiai Pranešimai

CAIRO, Egiptas, kovo 25. — Amerikiečių štabo pra
nešimas:

Mūsų bombanešiai Liberatoriai kovo 24 d. atakavo 
Messiną (Italijos saloj Sicilijoj) dienos laiku.

Buvo smogta bombomis tiesiai į taikinius; palikta 
liepsnose geležinkelio kiemai, o kiti gaisrai pastebėta 
arti žibalo sandėlių. Taipgi pastebėta dideli gaisrai per
keliamųjų laivų (ferry) stotyje.

Priešų lėktuvai kovotojai puolė mūsų lėktuvus. Vie
nas priešų lėktuvas tapo sunaikintas ir kitas turbūt 
sunaikintas.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.
(Tąsa 5-tam pusi.)

Talkininku Bombanešiai 
Trečdaliu Nupuldė Na

ciu Lėktuvu Statybą
Berne, šveic. — Anglų ir 

amerikiečių bombininkai, 
nuolat atakuodami Vokieti
jos fabrikus ir geležinke
lius, nupuldė apie 30 pro
centų nacių orlaivių staty
bą. Amerikiečiai ir anglai 
oro bombomis naikina ne 
tik pačias vokiečių lėktuvų 
statyklas, bet ir fabrikus, 
kur yra dirbama įvairios 
lėktuvams reikalingos da
lys. Geležinkelių gi ardy
mas rimtai sutrukdo rei
kiamų medžiagų ir dalių 
pristatymą orlaiviams ga
minti.

Tai yra žinios, kurias su
rinko New Yorko Times 
korespondentas Daniel T. 
Brigham.

“MUSSOLINIS SMIRDA,” 
SAKO PASIDAVĘ ITALAI
Tunisija.—Viename punk

te amerikiečiai paėmė ne
laisvėn 200 lengvai pasida
vusių italų. Tie italai abel- 
nai sakė: “Mussolinis smir
da.”

kaip komercinė spauda “be 
mieros ir čienios” dažnai pu
čia didelius muilo burbulus, 
kurie sprogsta tuojau, kai tik 
pakyla.

Taip, reikia saugotis 
raštinės galvosenos!

ant-
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ANGLAI PAGERINO SAVO 
POZICIJAS PRIEŠ AŠĮ 
PIETINĖJ TUNISIJOJ

Jeigu Anglija negaišuo
dama tikrai pradėtų veikt 
.prieš nacius Europoje, ir 
tuomi paremtų Sovietų ko
vą, tai pagerėtų ir Sovietų 
santykiai su Anglija atei
tyje, nes “šio karo eigoje 
yra tveriami ir ateities ry
šiai” tarp Sovietų Sąjungos 
ir Anglijos. Kuom *tik da
bar bus įrodytas draugin
gumas Sovietams, tatai pa
tarnaus ir busimiem santy
kiam, sakė Maiskiš.

Vyras prieš Vyrą Ame
rikiečiai Ima Viršų

Prieš Nacius <
Tunisija. — New Yorko 

Times korespondentas 
Kluckhohn, stebėjęs dauge
lį mūšių tarp amerikiečių ir 
vokiečių, tvirtina, jog ame
rikiečiai “vyras prieš vyrą, 
kanuolė prieš kanuolę” 
kautynėse geriau pasižymi, 
negu naciai.

Savo pranešime iš kovo 
24 d. tas korespondentas 
primena, jog vienu tarpu 
per 4 dienas amerikiečiai 
nužygiavo pirmyn 100 my
lių vidurinėje Tunisijoje.

SUGABENTŲ SVETIMŠALIU 
MAIŠTALVOKIETUOJ

Washington. — Slaptais 
keliais čia atėjo žinių, kad 
suvežti į verstinus darbus 
Vokietijoj svetimšaliai ir 
karo belaisviai dažnai kelia 
riaušes prieš nacius.

Belaisviai kartais nugin
kluoja vokiečius sargus ir 
pabėga su jų ginklais. Jau 
tūkstančiai karinių belais
vių ištrūkę iš stovyklų; ba
do verčiami, jie kai kada 
užpuldinėją miestus ir mie
stelius, kad gaut maisto.

Vokietijoj esama viso še
ši milionai karo belaisvių ir 
svetimtaučių darbininkų. 
Daugelis jų tiksliai gadina 
medžiagas ir dirbinius.

Australija, kovo 26. — 
Amerikiečių ir australų 
bombanešiai pleškino japo
nų lėktuvų stovyklas ir ki
tus įrenginius Rabaule, 
New Britain saloje. Ameri
kinės Lekiančios Tvirtovės 
mėtė po visą toną sverian
čias bombas į priešų kari
nius taikinius,. Tokia bom
ba suardo ištisą bloką na
mų. — Beje, viena iš bom
barduotų japonų lėktuvų 
stovyklų turi tikrai lietu
višką vardą — “Lakūnai.”

Lekiančiosios Tvirtovės 
numetė 54 tonus bombų, 
kurios taipgi sunaikino dalį 
iš 250 japonų orlaivių, už-

BUOŽIŲ “FARMŲ” BILIAI SIE
KIA PABRANGINT MAISTU 

17 IKI 18 PROCENTŲ
Washington.— Kainų ad

ministratorius Prentiss 
Brown kreipėsi į senatą, 
kad atmestų Pace’o suma
nymą, kurį jau priėmė kon
greso atstovų rūmas neva 
farmerių naudai, bet tikru
moje pelnams didžiųjų, 
buožiškų farmų ir ameri
kinių dvarininkų.

Jeigu šis sumanymas tap
tų įstatymu, tai maistą ir 
kitus gyvenimo reikmenis 
pabrangintų dar 10 ir puse 
procento.

Kongresas jau yra priė
mę Bankheado bilių to 
“farmų bloko” naudai.

Bankhead’o ir Pace’o bi- 
liai kartu pakeltų maisto 
kainas 17 iki 18 procentų, 
kaip nurodė kainų adminis
tratorius Brown.

Bankheado sumanymas, 
be kitko, reikalauja, kad 

prie farmų įplaukų nebūtų 
priskaityta valdžios sumo
kama joms pašalpa. Pace’o 
bilius sako, kad turi būt pa
kelta kaina įvairių lauko 
produktų remiantis tuom, 
kad pabrango samdomi 
darbininkai ir farmerių 
perkami dalykai. Jis taipgi 
reikalauja, kad padidinto
mis farmų produktų kaino
mis būtų apmokėta algos ir 
visiems dirbantiem sau far- 
merio šeimos nariam.

Kainų administracija pa
reiškė, kad jau buvo leista 
pakelt įvairių lauko ūkio 
produktų kainos ir jos pa
dengė padidėjusias farmų 
išlaidas, ir farmeriai dabar 
turį keturis kartus tiek į- 
plaųkų, kaip paprastais lai
kais.

Jeigu kongresas galuti
nai priimtų dar ir Pace bi
lių, tai Amerikos gyvento
jai turėtų per metus išleis
ti vien tik maistui 3 bilio- 
nais ir 750 milionu daugiau 
negu dabar, o valdžiai pasi
darytų dar $1,125,000,000 
daugiau išlaidų per metus,’ 
kaip nurodė kainų adminis
tratorius Brown.

■

o

kluptų tose stovyklose.
Amerikiečių ir australų 

lėktuvai taipgi bombardavo 
japonus Amboinoj ir patai
kė į du japonų laivus, kurių 
vienas buvo 6,000 tonų, o 
kitas 8,000 tonų įtalpos. Ta
po padegti abudu laivai ir 
įvairūs prieplaukų įrengi
mai.

Naciai šaudė Italus
Kada italai pėstininkai 

Djebel en Medjilet srityje, 
į pietų rytus nuo Maknas- 
sy, norėjo pasiduot ameri
kiečiams, tai vokiečiai už- 
nugarėn šaudė tuos italus 
ir nukovė bent 40 jų.

Tuomet visos valdiškos 
pastangos “nustatyt kainas 
ir algas būtų suardytos,” 
sakė jis.

Jau vien tik Bankheado 
bilius, kurį priėmė senatas 
ir kongreso atstovų rūmas, 
jau sekamai pabrangina 
maisto reikmenis:

Cukraus svarą vienu cen
tu iki pusantro cento;

Duonos kepaliuką vienu 
centu;

Miltus 18 procentų;
K o r n u s (kukuruzus), 

vartoj a m u s galvijams, 
kiaulėms ir naminiams 
paukščiams šerti, pakelia 9 
iki 10 procentų, taigi 
panašiai pabrangina ir mė
sa ir kiaušinius.

UŽDRAUDĖ DRAFTUOT CO
LOR. FARMŲ DARBININKUS

Denver, Colo. — Colora
do valstijos gubernatorius 
J. C. Vivian įsakė tuojau 
sustabdyt kariuomenėn ė- 
mimą tokių vyrų, kurie tik
rai dirba farmose ir gyvu
lių auginimo bei pieninin
kystės pramonėse toje vals- I • • • *

Roma. — Sveiksta popie
žius Pijus XII.

Vienur Sovietai Atmuša 
Vokiečius, o Kitur Mar

guoja Pirmyn
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, kovo 25. — Vidudieninis Sovietų prane

šimas:
Į šiaurius nuo Čugujevo du batalionai vokiečių pės

tininkų su tankais ir motorizuotomis kanuolėmis buvo 
užėmę vieną aukštumą. Sovietiniai kariai kontr-ata
kavo hitlerininkus, nuvijo juos nuo tos aukštumos ir 
atgriebė poziciją.

Leningrado fronte mūsų lėktuvai ir priešorlaivinės. 
kanuoles vakar nušovė žemyn 32 vokiečių lėktuvus.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Šiaur. Afrika, kovo 26. 
— Amerikos kariuomenė 
atėmė iš vokiečių ir italų 
strateginiai svarbų Bou 
Douaou kalnyną, centrali- 
nėje Tunisijoje, ir jau ly
gumomis žygiuoja pirmyn 
linkui Mahares miesto, ge
ležinkelio ir vieškelių cent
ro prie jūros.

Fašistai du kartu karto
tinai kontr-atakavo ameri
kiečius, bet amerikiečiai su
daužė tas kontr - atakas.1 
Pasiekt amerikiečiams Ma
hares jau telieka tiktai 28 
mylios į rytus. Šiuo tarpu 
Amerikos kariuomenė arti
nasi prie Mezzounos mies
to su geležinkelio stočia.

Kita dalis amerikiečių 
kariuomenės per dviejų va
landų kautynes sumušė vo
kiečius ir italus arti Dje
bel Berdos ir pažygiavo 
pirmyn, viso aštuonias my
lias į rytus nuo Guettaro.

Vidutiniai A m e r i kos 
bambanešiai užklupo ir su
naikino bei sužalojo 40 iki 
60 vokiečių lėktuvų pačioje 
jų stovykloje Djebel Teba- 
goj.

Amerikiečių ir anglų lėk
tuvai taipgi neatlaidžiai 
bombardavo ir apšaudė fa
šistų linijas ir visus stra-

Sovietai Atgriebė Dvi Pozicijas Doneco Upės 
Fronte; Žygiuoja Artyn Smolensko; Užėmė Kelis 

Punktus Vakariniame Kaukaze

hitlerininkus

Maskva, kovo 26. —Ver
da žiauriausi mūšiai tarp 
Raudonosios Armijos ir vo
kiečių Smolensko fronte; 
bet sovietiniai kovotojai vis 
pasigrumia artyn miesto, 
atakuodami 
iš trijų šonų.

Smolensko 
kitose fronto 
tai per dieną atkariavo dar 
kelis tuzinus miestų, mies
telių ir kaimų. Labai svar
biame šiaurinio Doneco 
fronte raudonarmiečiai at
griebė nuo nacių du kai
mus, Bielgorodo srityje; iš
taškė visas vokiečių atakas 
arti Čugujevo, 25 mylios į 

sektoriuje ir 
dalyse Sovie-
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teginius priešų punktus 
abelnai.

ĮNIRTĘ MŪŠIAI TARP 
ANGLŲ IR NACIŲ PIE

TINĖJ TUNISIJOJ
Siaučia įtūžę mūšiai ka

nuolėmis, tankais, orlai
viais ir durtuvais pagal na
cių Mareth tvirtovių liniją, 
pietinėje Tunisijoje. Ang
lai nuolat atakuoja vokie
čius, o vokiečiai lygiu įnir
timu atakuoja anglus. Ker
tasi kokie 80,000 hitlerinin
kų su kiek didesniu skai- « 
čium anglų. Nors naciai at
griebė kai kurias pozicijas 
nuo anglų šiauriniame, pa
jūriniame, tos linijos gale, 
bet anglai dar atlaikė tū
lus punktus, laimėtus šios 
savaitės pradžioje.

Penktadienį buvo neofi
cialiai teigiama, kad ang
lai vėl kiek pagerino savo 
pozicijas šioj fronto daly j.

Anglų kariuomenės dalis# 
pramaršavus pro Mareth i 
linijos pietinį galą ir ataz 
kuodama nacius šonan, at* 
ėmė iš hitlerininkų dar vie* 
ną punktą už 8 mylių nuo 
EI Hammos, fašistų lėktu- 
tuvų stovyklos, kuri tėra 
tiktai už 20 mylių į vaka
rus nuo svarbiojo naciams 
Gabes uosto.

u

in

pietų rytus nuo Charkovo.
Vakarinio Kaukazo - Ku

ban fronte Sovietai atėmė 
iš priešų dar kelis mieste
lius ir kaimus; spiria hitle
rininkus į vis siauresnį 
kampą tarp Juodosios ir 
Azovo Jūros, ties Kerčo x 
sąsiauriu, ir vėl tiesioginiai 
gręsia sunaikint ten esa
mus nacius.

I ■
■f
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Amerikos Laivai po 
Sovietą Vėliava

ra
Flįfel

M
Washington, kovo 26. — 

Senatorius Downey, narys 
senato komisijos kariniais 
reikalais, pranešė, kad “di
delis skaičius” Amerikos 
laivų Ramiajame Vandeny
ne esą Įregistruota Sovie
tuose ir jie, plaukdami po 
raudonąja vėliava, gabena* 
Sovietam karinius reikme
nis Į Vladivostoką.

Sen. Downey tvirtino, 
kad japonai nemėginą 
kliudyt tų amerikinių laivų 
veikiančių po Sovietų vė
liava.

4
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London. ,— Nužiūrima, 
kad Hitleris turįs milioną 
iki dviejų milionų atsargi
nės kariuomenės prieš ame
rikiečius ir anglus, jeigu 
šie įsiveržtų Europon prieš 
fašistų Ašį.

aw
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Ką Mano Hitlerio Kapitonas ir 
Leitenantas?

Kursko fronte Raudonoji Armija su
ėmė nacių kareivių, oficierių ir kitų vir
šininkų. Jų tarpe suėmė kapitoną The
odore Weigler ir leitenantą Siegfriedą 
Muehlhausen iš vokiečių 82-ros pėstinin- 

. kų divizijos. Abu šie Hitlerio karininkai 
yra nacių partijos nariai. Leitenantas 
Muehlhausen sakė:

“Pusė vokiečių kareivių yra gerame 
upe, apie 25% mano, kad Hitleris karą 
išlaimės, bet jis labai daug atsieis, o 
25% mano, kad naciai karą jau pralai
mėjo.”

Kapitonas Weigler yra 47-nių metų 
amžiaus, dalyvavęs Pirmame Pasaulinia
me Kare, į nacių partiją įstojęs 1934 

^metais; jis mano, kad Hitlerio nelaimės 
prasidėjo su pradžia karo prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kapitones pasakojo, kad 82-ra vokie
čių divizija labai nukentėjo nuo Raudo
nosios Armijos; nuo lapkričio 20 die
nos, 11942 iki sausio 28 dienos, ji nete
ko vien užmuštais virš 3,500 oficierių ir 
kareivių. Ją vieną kartą taip sumušė 
Raudonoji Armija, kad iš 10,000 vokie
čių vos beliko 1,000. Jis pasakojo, kad 
jauni Hitlerio kareiviai mano, kad na
ciai karą išlaimės, bet suaugę—priešin
gai.

r
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Thaelmannas Jau 10 Metą 
Kalėjime

Vokietijos Komunistų Partijos kovin
gas vadas Ernst Thaelmann jau dešimt 
metų, kai yra laikomas Hitlerio kalėji
me. Naciai jį areštavo kovo 3 dieną, 
1933 metais. Jis buvo areštuotas tuo lai
ku, kada žvėriškieji naciai puolė Vokie
tijos Komunistų Partiją, kada socialistai 
ir demokratai manė, kad “gerai” naciai 
elgiasi komunistus persekiodami. Bet 
Hitlerio gaujos, nugalėjusios komunis
tus, atsuko savo vilko iltis ir į socialis
tus, demokratus, katalikus, o pagaliau 
užkūrė Pasaulinį Karą.

Vokietijos liaudis labai daug nuken
tėjo, tūkstančiai komunistų žuvo žiau
rioj kovoj, tūkstančiai buvo nukankinta 
kalėjimuose ir daug dar bus nukankin
ta, bet Vokietijos Komunistų Partija gy
vuoja ir veikia ruošdama mases galuti
nai pergalei.

Thaelmannas yra tos liaudies simbo
lis.

Neišgąsdina “Komunizmo 
Baubu”

Iš Berno, Šveicarijos, praneša, kad 
Vichy valdininkų ir nacių pastangos 
įbauginti Franci jos liaudį “komunizmo 
baubu” susmuko. Franci jos liaudis kas
dien vis daugiau pritaria Franci jos Ko- 
paunistų Partijos pozicijai, kuri nors irx 
veikia slaptai, bet pasiekia mases. Ko
munistų įtaka auga visur tarpe darbi
ninkų, valstiečių, inteligentijos ir kali-

“Komunizmo baubas,” tai nacių įran
kis, kad jo pagelba žmones bauginti ir 
juos pavergti. Amerikoj tą Goebbelso 
propagandą praveda lietuvių pronacių 
spauda, niekindama komunistus ir ypa- 
tiingai puldama Sovietų Sąjungą.

$110,000,000 “Dovana”
Prezidentas Rooseveltas reikalavo, 

kad karo sąlygose būtų pravestas įstaty
mas, kad jokis valdininkas ir kompani
jos vedėjas negalėtų gauti daugiau, kaip 
$25,000 algos per metus, apmokėjus jo

visus būtinuosius mokesnius (taksus).
Šiuo klausimu ilgai ėjo diskusijos kon

grese ir senate, daug prirašyta spau
doj. Pagaliau senatoriai, 74-riąis bal
dais prieš 3, atmetė prezidento reikalavi
mą. Reiškia, nutarė, kad žmonės, kurie 
gauna dideles algas, kad jie jas ir gautų. 
Yra apskaitliuojama, kad tokiu būdu di
džiųjų algų ponai į metus gaus apie 
$110,000,000 virš algų, ką jie būtų gavę 

, po $25,000.
Tai matome, kaip ponai senatoriai žiū

ri į dalyką. Kada Ramiojo Vandenyno 
pakraštyj lėktuvų gamintojai, kurie 
gąuna tik po 60 centų į valandą, papra
šė, kad War Labor Board pakeltų jų al
gas, pritaikant prie žymiai pabrangusio 
pragyvenimo, tai tas darbininkų prašy
mas buvo atmestas. Jiems pasirodė, kad 
darbininkai, kurie gamina lėktuvus karo 
išlaimėjimui, turi “užtektinai algos,” kad 
60 centų į valandą “gana,” kas į metus 
sudaro apie $1,500 algos. Bet kada pre
zidentas reikalavo, kad didiesiems po
nams algos būtų nustatytos nedidesnės, 
kaip $25,000, tai jiems to pasirodė “per- 
maža” ir prezidento reikalavimą atme
tė.

Kada darbininkai paprašo pakelti al
gas, nes negali su šeimomis pragyventi 
iš pirmesnių algų, tai tada tie ponai ir 
jų reikalus atstovaujanti spauda prade
da šaukti apie “infliaciją”, apie tai, kad 
taip darbininkai darydami “elgiasi ne- 
patrijotiškai”. Bet kada prezidentas rei
kalauja, kad didžiosios algos nors kiek 
būtų apribotos, tai jie tą reikalavimą 
atmeta ir mano, kad elgiasi “patri j etiš
kai.”

Iš to išeina, kad turčių spauda, kad 
ponai kongresmanai ir senatoriai, ku
riuos piliečiai išrinkome į tas vietas, ne
klauso prezidento — vyriausio armijos 
ir laivyno vado, nepadeda karą išlaimė- 
ti su mažiau žmonių ir turto nuostolių, 
nori, kad karo naštą neštų tik paprasti 
darbo žmonės.

Rumunijoj Imami į Armiją Vai
kai ir 60 Metą Amžiaus Vyrai
Hitlerininkai nuo pradžios užpuolimo 

ant Sovietų Sąjungos visur grūdo Ru-
munijos armiją į priešakį. Prie Odesos 
Rumunija neteko 300,000 užmuštų, su
žeistų ir belaisvių. Paskui Sevastopolis, 
Stalingradas ir Ukraina palaidojo šim
tus tūkstančių rumunų. Taip, kad dabar 
išleista patvarkymas imti į armiją nuo 
164(08 iki 60 metų amžiaus. Mat, Hitle
ris vis daugiau kareivių reikalauja iš 
Rumunijos, o diktatorius Antonescu 
tuos įsakymus pildo.

Bendrai Rumunija labai nualinta ka
ro. Visur matosi žmonių nepasitenkini
mas.

HERE IS A CROSS
YOU

CAN HELP BEAR
• Sure, we have ąorne inconveniences here at home... 
what with rationing, higher taxes, increased living costs 
and the like.
• But we’re not dodging bullets, or running out from 
under bombs, or sleeping in mud, or wondering when 
a torpedo will strike.
• To carry on its work with our armed forces, the Red 
Cross this year needs a greater amount of help than 
ever before. Greater New York alone has been asked 
to give almost $13,000,000.
• Will you help bear this cross...this Red Cross...by 
giving more than you ever have before? Remember... 
the Red Cross is the one agency of mercy and help that 
follows our boys wherever they go.
• Give...give generously...now. Send your gift to the 
Red Cross War Fund of New York City, or to your 
local chapter.

When he needs you most...Red Cross is at his side

1943 RED CROSS WAR FUND 
j M. » ~ OF NEW YORK CITY _

LAIS VĖ

Lietuviško pulko Raudonojoj Armijoj artileristai ruošiasi kovoti prieš nacius Lietuvos 
okupantus.

Kovos Ir Kančių Keliu
Rašo JONAS ŠIMKUS

Traukinys Šiaulių stotyje
Neseniai turėjau progos 

pasikalbėti su dviem tary
biniais kariais, kapitonu ir 
seržantu. Juos susitikau 
Maskvoje labai atsitiktinai: 
keldamasis Metro eskalato
riumi. Kai aš, kreipdamasis 
į savo draugą Mieželaitį, 
prasitariau: “Kažin, kaip 
šiandien jaučiasi Kaunas?”, 
greta manęs stovėjęs kariš
ki rusų kalba tarė:' “Jūs 
lietuviai? Tiesa? Aš tą 
kalbą pažįstu.” Jis tuoj pat 
ištarė kelis žodžius: namas, 
arklys, duona, motina. Kai 
įsišnekėjau plačiau, pasiro
dė, jog jis su savo draugu 
neseniai pabėgę iš vokiečių 
nelaisvės. Buvo belaisvių 
lagery netol Šiaulių. Čia 
pat stovėjo ir jo draugas, 
nedidelio ūgio raudon
skruostis raudonarmietis. 
Išlindom iš Metro ir pasu
kom į Dzeržinskio aikštę. 
Nors man reikėjo eiti visai 
kita kryptimi, bet aš lydė
jau juos, stengdamasis su
žinoti naujienų iš paverg
tos tėvynės.

Kapitonas be kitą ko pa
pasakojo apie įvykį Šiaulių 
geležinkelio stotyje. Tai at
sitikę šį pavasarį, gegužės 
mėnesį. Belaisviai iš lagerio 
buvę atvaryti į stotį prie 
krovimo darbų. Ir štai apie 
5 valandą po pietų į stotį 
įvažiavęs ilgas prekinis 
traukinys. Iš pradžių jie 
neatkreipę dėmesio į trau
kinį. Bet kai pradėję tem
ti, traukinio vagonuose pa
sigirdę žmonių balsai ir 
stuksenimas į vagonų sie
nas. Jis ir kiti belaisviai 
pagalvoję, jog vežami nauji 
tarybiniai belaisviai. Bet 
greit paaiškėję visai kitkas. 
Iš vieno vagono kažkokiu 
būdu pavykę išlįsti keliems 
žmonėms. Jie prišokę prie 
kitų vagonų, nuplėšę plom
bas ir atidarę, vagonų du
ris. Vokiečių kareiviai pra
dėję šaudyti, bet jau buvę 
pervėlu. Iš vagonų suspė
ję išbėgti keli šimtai žmo
nių ir nuginklavę vokiečius. 
“Tai buvo ir mūsų .belais
vių laimė” — sako kapito
nas. “Mūsų* kankintojai 
metėsi prie lipančių iš va
gonų žmonių. Mes pasili
kom laisvi.” Iš pradžių be
laisviai pagalvoję bėgti’ iš 
stoties tuoj. Bet paskiau 
susiorientavę ir padėję ati
daryti vagonų duris. “Kai 
iš vagonų iššoko visi vyrai, 
mes prisidėjome prie jų,— 
sako kapitonas, — ir pasi
leidom bėgti. Vokiečių bu
vo labai mažai. Beveik 
juos visus nu duobė iš va
gonų iššokę vyrai. Ir mes 
pasijutom visai laisvi.”

Vėliau pasirodė, kad va
gonuose bu,vę vežami lietu
viai, sumobilizuoti į vadi
namąjį '“savanorių korpu
są”. Okupantai juos vežę 
į Vokietiją kariškam apmo
kymui. Dabar jie visi pa
bėgo, pasislėpė miškuose ir 
didelė jų dalis pasidarė 
partizanais. “Kurį laiką ir 
mudu štai su draugu ser
žantu, — sako kapitonas,— 
buvome drauge su jais. Bet 
paskiau nutarėm prasi
skverbti per frontą atgal į 
reguliarią Raudonąją Ar
miją.”

Kapitonas labai gyrė mū
sų kovojančius brolius, jų 
gerą širdį rusų belaisvių at
žvilgiu. Rusų belaisviai mi
škuose apmokę partizanus 
šaudymo, granatų mėtymo. 
“Aš tikiu, kad man pavyks 
dar pamatyti Didįjį Pra
ną, — sako - kapitonas,—tą 
puikų lietuvį, kuris buvo 
drąsiausias iš visų draugų. 
Atsisveikinant jis man tarė 
silpna rusų kalba: “Ateis 
laikas, kai vėl susitiksim, 
žmonės pasauly susitinka. 
Būsit mieli svečiai laisvo
je Lietuvoje.”

Balius Kulautuvoje
Puikus Kulautuvos ku

rortas Nemuno pakrantėje. 
Ir žiemą ir vasarą jaunų 
pušų sakų kvapas gaivina 
kiekvieną atvykusį. Dabar 
jame okupantai įrengė su
žeistiems vokiečiams kuror
tą ir lietuviams ten nėra 
vietos. Bet kažkodėl vokiš
ki okupantai sugalvojo ten 
įsteigti mašinininkių kur
sus. Iš visos Lietuvos su
rinko apie 100 lietuvaičių ir 
uždarė dviejose Kulautuvos 
vilose. Sunku pasakyti, kiek 
jos buvo priverstos “links
minti” sužeistus vokiečius, 
nes lietuviai į Kulautuvos 
kurortą nebuvo įleidžiami. 
Laikas nuo laiko okupan
tai pranešinėjo, kad lietu
vaitės darančios didelę pa
žangą vokiečių kalboje ir 
greit galėsiančios vykti į 
Vokietiją. Kursų direkto
rius Dammer “Vilnaer 
Zeitung” skiltyse gyrėsi, 
kad pavykę surasti “ge
riausias metodas”, kaip. 
“suartinti lietuvių tautą su 
vokiečių tauta.” Pagaliau 
šių metų rugpjūčio mėnesį 
buvo paskelbta, kad lietu
vaitės jau esančios “visai 
paruoštos” ir galinčios 
laukti savo “laimingos die
nos”, kai jos bus išgaben
tos į Vokietiją “svarbiam 
darbui.” Atsisveikinimo su 
lietuvaitėmis proga, Kauno 
apskrities SS kariuomenės 
brigados vadas Kulautuvo
je suruošė “balių,” į kurį 

atvyko nemažas skaičius 
okupantų viršininkų ir “vo
kiečiu^ studentų būrys”. 
Kas Tame “baliuje” darėsi, 
tikrų žinių nėra. Galima 
spręsti tik iš vokiečių 
spaudos pasisakymų. O 
spauda šitaip aprašo: 
“Aukštieji svečiai buvo la
bai patenkinti lietuvaitė
mis. Jos visos puikiai kal
bėjo vokiškai. Dainavo vo
kiškas dainas. Pats reicho 
komisaras Rentelnas nesu
silaikė ir pabučiavo vieną 
geltonplaukę, kuri su tokiu 
dvasios pakilimu mokėjo 
sugriaudinti net tvirtą ko
misaro širdį.” Šimtas lietu
vaičių buvo išgabenta į Vo
kietiją. Šimtas lietuvių mo
tinų praverkė dienas ir 
naktis netekę savo dukte
rų. Nesunku įsivaizduoti tų 
mūsų seserų likimą, baisią 
jų tragediją. Ir gal tik ka
da nors, kai bus sutriuškin
ti vokiški okupantai, mums 
pavyks sužinoti, kas gi iš 
tikrųjų darėsi tame “Ku
lautuvos baliuje.”

Okupantai filosofuoja
Visai atsitiktinai į mano 

rankas pateko nedidukas 
vokiečių laikraštukas “Kol- 
ner Stadt Anzeiger” Nr. 
401, rugpjūčio 8 dienos. 
Tame laikraštėlyje yra 
straipsnis, pavadintas. “Vo
kiečių uždaviniai Ostlan
de.” Su dideliu godumu 

perskaičiau straipsnį ir la
biausiai “patikusias” vie
tas.

Vokiški grobikai, tupėda
mi Kelno slėptuvėse ir 
klausydami, kaip nuo anglų 
bombų griūva Kelno pasta
tai, turi pakankamai laiko 
pafilosofuoti apie pavergtą 
mūsų kraštą. Jie savo įbau
gintiems skaitytojams ban
do išaiškinti, kokia šauni 
padėtis yra Ostlande, kuris 
dabar “tampa mūsų aruo
du.” Straipsnyje teigiąma, 
kad “lietuvis, latvis ir es
tas dabar neklausia, koks 
likimas jų laukia ateityje. 
Jie žino, kad tas klausimas 
yra šalutinis.” Ech, kaip 
klysta vokiški grobikai taip 
sakydami. Lietuviams šis 
klausimas yra gyvybinis, 
pagrindinis, nes tai yra 
mūsų tautos buvimo arba 
nebuvimo klausimas. O lie
tuviai okupantų neklausia 
todėl, kad gerai žino, jog 
už tai jie susilauks kulkos. 
Todėl geriau jie bevelija tą 
kulką pasiųsti į okupantus 
ir ginklu išsikovoti sau lai
svę.

Straipsnio autorius vo
kiečių uždavinius Ostlande 
šitaip apibūdina: “Bent ko
kias naudingas tų kraštų

Piššš... išėjo žaibo karas— 
Adolfukui karšta daros.
Net savi jau pirštais bado 
Užu gėdą Stalingrado!
Mat pikčiurna—Timošenko, 
Turi labai stiprią ranką, 
Tai kantrybės kai pritrūko 
Žaibą Adolfui atsuko!
Štai kokia dabar gadynė: 
Žaibas pliekia į “sėdynę”, 
Prūsas jau Benitui sako: 
“Traukis brol, tu man iš 

tako....”
O Benitą svietas žino,— 
Kas jį bėgti išmokino?... 
Jei tik atmintį tur gerą, 
Tai atmins, Guadalajarą!?
Paskiau graikas plakė 

“ašį”:
Oi!... Benitą, brolį, tašė!
Taigi kito anei raito, 
Neberasi tokio greito....
Dabar prūsas nusiminęs 
Čiupinėjas už sėdynės
Ir darban jau leidžia padą... 
Sako: ‘šmek nit/ Stalingra

do!

II I ...... .

Tai taip, mieli mano 
broliai, i

Kas nebėgo iki šioliai,
Tai “Benito” kulnis rado, 
Tik pauostęs Stalingrado!

Biednas.
(Iš Momento)

jėgas reikia įjungti į karo 
ūkį ir panaudoti sėkmin
gai karo pabaigai.” Jie tai 
ir daro: mobilizuoja lietu
vius, gabena į Vokietiją, 
grobia iš valstiečių maistą, 
išveža fabrikus ir žaliavas 
ir į ūkius sodina vokiškus 
kolonistus. Apie tolimesnį 
Pabaltijo kraštų likimą 
laikraštis sako: “Tolimi tik
slai yra visus tuos užka- - 
riautus kraštus ir tautas 
sumaniai įjungti į mūsų 
kuriamą “naują Europą” 
vokiečių vadovybėje.” Įdo
mu tai, kad pačioje Lietu
voje okupantai dar nevar
toja tokios atviros termi
nologijos. Jie tai daro tik 
Vokietijoje ir mano, kad jų 
laikraščiai niekad nebus 
pasiekiami svetimai akiai. 
Kaip matote, atsitinka ki
taip. Vokiškų imperialistų 
kortos visai atsidengia. Jų , 
groboniški tikslai patvirti - 
narni jų pačių žodžių. Pa
galiau straipsnio pabaigoje 
užsimenama ir apie okupa
cinius budelius, kurie vyk
do mūsų tautos naikinimo 
darbą. Dėl jų sakoma: “Jei
gu Ostlandą norima netik 
užkariauti, bet ir visam lai
kui laimėti, tai ten esą vo
kiečių valdininkai yra visai 
savo vietoje.” Ir kaip gi ne
bus savo vietoje Rentelnas, 
kuris išžudė per 100,000 
mūsų krašto žmonių. Kaip 
nebus savo vietoje prokuro
ras Lichtenšteinas, kuris 
pasirašė per 5,000 mirties 
sprendimų lietuviams pa
triotams.

Užtat mūsų, lietuvių, 
šventa pareiga pasirūpinti, 
kad tie okupantų budeliai * 
susilauktų tinkamo atpildo 
už savo kruvinus darbus. 
Aš tikiu, kad jie nepasi
slėps nuo mūsų liaudies 
keršto. i

i

Ką reiškia fašistiškai 
“spekuliacija”

Vokiški okupantai pagro
bė visus Lietuvos fabrikus 
ir įmones. Jie išgabena ma
šinas į Vokietiją, Iš geriau
sių mūsų namų jie išima 
geriausius daiktus, net par
ketus išlupa ir išveža į Vo
kietiją. Už fenigius jie per-

f
(Tęsa ant 3-čio jpusL)



APIE SENOJI LIETUVNINKU, KUNIGI
ANT ANA MILUKĄ

Virš 50 metu Amerikoje.--Buvo atvykęs laisvamanizmą mušti, bet mirė su juo susitaikęs.
-Daugelis kunigų jo nemėgdavo, o jis ju nepaisydavo.—Išleido virš 100 atskirais pava- 

č ’ (lininiais knygy.-Ar jis “turėjo pašaukimo” būti kunigu?—Mirė trūkumuose, nes pinigus 
išleido knygoms ir laikraščiui spausdinti.

Su kun. Antanu Miluku asmeniškai 
susipažinau prieš keletą metų. Neretai 
seniau jis užeidavo į Laisvės įstaigą pa
sikalbėti ; kartkarčiais teko su juo susi
tikti kur nors restorane, drauge užkąsti 
ir pasidiskusuoti.

Kalbėdavomės, aišku, ne apie tikybą, 
ne apie darbininkų judėjimą, — dau
giausiai apsikeisdavome žodžiu apie lie
tuvių literatūrą. Senelis norėdavo iš 
manęs patarimų apie’ jo knygas ir bend
rai raštus, aš gi pageidavau iš jo žodžio 
apie mano apysakas, kurias jis skaitė.

Prieš kiek laiko netikėtai kun. Miluką 
susitikau Brooklyno gatvėje. Abu skubė
jome, tad tegalėjome tik trumpai pasi
kalbėti.

— Girdėjai, — klausė jis, — kad 
Smetona dabar redaguoja Dirvą?

— Girdėjau, —atsakiau, — bet jis 
redaguoja ją neoficialiai; tik save per 
Dirvą gina, už save agituoja ir nuodija 
žmones smetoniškais nuodais.

—Ak, kas dabar darosi! — patylėjęs, 
sakė kunigas. — Bet gi ir jūs drąsiai ra
šote per Laisvę!

— Drąsiai? ...
— Taip, kad duodate, tai duodate!...
Kun. Milukas nuolat skaitė Laisvę. 

Iš jo kalbos tono nesupratau, ką jis no
rėjo pasakyti pareiškimu, “kad duodate, 
tai duodate!’’

Paskutinis mudviejų susitikimas įvy
ko tuoj prieš jo mirtį, — taipgi Brook- 
lyne. Jis labai troško, kad eičiau su juo 
į restonarą pietų. Bet aš buvau labai už
imtas, — turėjau skubėti redakcijon. 
Atsiprašiau, sakydamas, užeisime kitai 
progai pasitaikius. Dabar gailiuosi, kad 
nėjau, nes kitos progos nebeliko. Kun. 
Milukas numirė š. m. kovo 19 d. Brook- 
lyne. Mirė Dzūkas (Miluko slapyvar
dis).

Maspethe (Brooklyno priemiestyj) yra 
žmonių, parapijiečių, kurie kunigą Mi
luką vadina “bolševikų kunigu.” Tai, ži
noma netiesa. Kun. Milukas nebuvo bol
ševikas, nebuvo netgi jiems pritarėjas. 
Pasakymas, būk kun. Milukas buvęs 
“bolševikų kunigas” bene bus išgalvotas 
kai kurių kunigų, kurie senelio neapken
tė, kurie jam kaišiojo kojas.

Man čia rūpi, žinoma, rašyti apie ve
lionį Miluką ne kaipo apie kunigą, bet 
kaipo apie literatą, kruopštų istorijai 
medžiagos rinkėją. O jis tokiu buvo. A. 
Milukas mėgdavo rašyti, mėgdavo rink
ti istorijai medžiagą. Išgyvenęs Ameri
koje virš 50 metų, iškunigavęs čia arti 
50-ties metų, mano žiniomis, kun. Milu
kas mirė be cento, mirė, galima sakyti, 
skurde.

Kodėl?
Vyriausiai todėl, kad jis — ne kaip 

kiti klebonai — višus pinigus išleido 
spaudai, — ir pinigus ir savo darbą! 
Parapija ir kunigavimas jam tetarnavo 
kaip fabrikas pinigams užsidirbti, kad 
jais galėtų išleisti laikraštį arba knygą.

Tik dėl to jam tekdavo susipykti su 
parapijonais, kurie Miluko niekad nesu
prato. Tik dėl to, kaip dabar pasirodo, 
kadaise Maspethe buvo kilęs parapijie
čių streikas, privertęs kun. Miluką iš 
ten pasitraukti ir pasilikti be parapijos.

Antanas Milukas gimė 1871 m. birže
lio 13 d. šeštokuose, Rudaminos gmine, 
tais laikais Suvalkų gubernijoje. Lankė 
Rudaminos pradžios mokyklą, o ją už
baigęs — įstojo į Marijampolės gimnazi
ją, paskui — Seinų seminarijom Semi
narijoje išbuvo du metus.

Tais laikais Suvalkija buvo lyg ir lie
tuvių tautinio judėjimo lopšys. Į tą ju
dėjimą buvo įsitraukęs ir jaunasis Milu
kas,—nedaug jis jame buvo įsivėlęs, ta
čiau Seinų semin. vadovybei ir to užte

ko: Miluką pašalino iš seminarijos! Se
minarijos vadovybė, matyt, pūtė į cariš
kąją dūdą ir padėjo caro valdžiai slopin
ti lietuvių tautinio judėjimo dvasią. Tai 
buvo 1891 metais.

Jaunasis Milukas išvyko į Tilžę. Ten 
dirbo kiek tiek prie Varpo. Ten, berods, 
jis parašė brošiūrėlę apie mokymąsi lie
tuvių rašybos — Būdas Pačiam Per Sa
ve Išmokti Rašyti.

Tuomet Amerikoje gyvenąs kun. Bur
ba pasiuntė Milukui laivakortę ir prašė 
jį atvykti į Ameriką Vienybei Lietuv
ninką redaguoti. Jis čia atvyko 1892 m. 
ir pradėjo redaguoti V. L., ėjusią Ply- 
mouthe.

Prieš tai V. L. buvo redaguojama 
Andžiulaičio ir skelbė laisvamanybę, 
bet kai kun. Milukas ją pradė
jo redaguoti, aišku, ji patapo laisvama
nių priešas.

Neilgai Milukui teko Vienybę Lietuv
ninkų redaguoti. 1893 m. jis įstojo į 
kunigų seminariją baigti kunigų kursą 
ir 1896 m. jis seminariją baigė. Per tū
lą laiką vikaravo Šenandoryj, paskui 
klebonavo Brooklyne, paskui vėl buvo 
nukeltas į Šenandorį, Girardvillę ir kt.

Pradžioje dabartinio amžiaus Milu
kas išvyko į Šveicariją daugiau studi
juoti ir susirišti su Europos lietuviais 
veikėjais.' 1903 m. jis grįžo iš Šveicari
jos ir 1904 m., nupirkęs nuo kun. Var- 
nagirio žvaigždę, pradėjo ją redaguoti 
ir leisti. Kai 1909 m. jis buvo perkeltas 
į Philadelphiją, Milukas perkėlė ten ir 
žvaigždės spaustuvę, kurioje leido tąjį 
laikraštį iki mirties: pirmiau savaitraš
čiu, paskui mėnesiniu, o vėliausiu laiku 
— bertaininiu, žurnaliuko pavydale. Vė
liausia to laikraštuko laida, mus pasie
kusi, išėjo šių metų pradžioje.

1914 m kun. Milukas persikėlė į Mas- 
pethą klebonauti ir čia išbuvo apie 18-ką 
metų, — iki parapijonų streikas nepri
vertė jį pasitraukti.

Šitų žodžių rašytojo nuomone, kun. 
Milukas pagrindinę savo gyvenime klai
dą padarė tuomet, kai jis, išvytas iš Sei
nų kunigų seminarijos (išvytas pro-ca- 
ristinės dvasiški jos) ir vėl stojo į kuni
gų seminariją Amerikoje. Jis, man ro
dosi, “neturėjo pašaukimo” būti kunigu. 
Jo “pašaukimas” buvo — laikraštinin
ko pašaukimas. Jam sunku buvo sude
rinti tuos du dalykus — kunigavimą ir 
literatūrinį darbą. Tiesa, kunigavimas 
jam teikė įplaukų, bet podraug jį tas ir 
varžė.

Nemažai lietuvių inteligentų senes
niais laikais buvo tėvų įstatyti į kunigų 
seminarijas, panašiai kaip Milukas, ta
čiau, kai tik jie gavo progos nusikalsti 
ir būti iš ten pašalintais, daugiau nei ne
bandė būti kunigais. Vasarių (Putino- 
Mykolaičio Altorių šešėlių vyriausias 
personažas) pas lietuvius yra. Deja, 
kun. Milukas nedažengė iki išvadingojo 
punkto. Ir tas, nian rodosi, jo darbams 
kenkė ir kenkė pel* visą jo gyvenimą.

Milukas šnairavo į tuos kunigus, ku
rie turtuose skęsta, kurie, kaulydami iš 
parapijiečių aukas, patys buikais važi
nėja, kurių klebonijos — palociai, kai 
kur didesnės ir už bažnyčias.

Dar 1915 metais kun. Milukas sakė, 
kad jis yra išleidęs knygoms ir laikraš- 

• čiams nemažiau $30,000. Be abejo, iš 
viso tam reikalui jis bus išleidęs kokią 
50,000 dolerių, kuriuos kitas jo vietoje 
buvęs kunigas, būtų sukišęs į bankus, į 
nejudinamas nuosavybes,.— savo gaspa- 
dinėms ir giminėms palikęs.

Kur tik Milukas eidavo, ką jis beveik
davo —ir prie altoriaus, ir sakykloje ir 
klausinyčioje, — visur jam vyriausis rū
pesnis būdavo: knyga, laikraštis.

į ‘ . .-v . < ... , . v . , ' ....

Vienas mano geras pažystamas, spau
stuvės technikas, 1909 metais buvo pri
imtas į žvaigždės spaustuvę zecerio 
amato mokintis. Bet jis turėjo atlikti ir 
kitą darbą: būti Miluko zokristijonu. 
Tokį 'anekdotą jis man pasakoja:

— Šiokiomis dienomis aštuntą valan
dą reikėdavo kunigui eiti laikyti mišias, 
o man prie jų patarnauti. Bet bažnyčia 
būdavo tuščia, —: dažniausiai ateidavo 
mišių klausytis tik viena boba — tūla 
Mičiulienė, davatka. Kun. Milukui atro
dydavo, jog tai yra tuščias laiko eikvo
jimas — vienai davatkai mišias laikyti 
ir mane prie jų gaišinti. Tad jis man
dažnai sakydavo: “Nueik, Petrai į baž
nyčią pažiūrėti, ar ten yra Mičiulienė. 
Jei jos nėra, — užrakyk duris ir eik 
spaustuvėn dirbti. Mišias aš vienas at
laikysiu . ..” Tos davatkos kunigas ne
apkentė, bet jos ir bijojo. Ar visuomet 
kunigas mišias vienas laikydavo, nega
liu pasakyti. Užtenka to, kad jam vi
suomet labai rūpėdavo laikraštis ir kny
gos, o ne mišios. Mišias jis būdavo atlai
kydavo per 10 minučių.

Tas davatkoms nepatiko.
Maspethe, sakoma, davatkos taipgi 

daugiausiai kėlė revoliuciją dėl to, kam 
kunigas laiko trumpas mišias. Kiek tik
ras tas anekdotas, negaliu pasakyti, bet 
jis vertas pakartojimo.

Sakoma, vieną sykį tūla davatka atė
jo pas kun. Miluką su skundu.

— Dvasiškasis tėveli, kodėl jūs taip 
greit mišias atlaikote. Aš nespėju atkal
bėti nei pusės rožančiaus, kai baigiasi 
mišios. ..

Kun. Milukas pažiūrėjo į moteriškę 
šnairiai ir, pritrūkęs kantrybės, atrėžė:

— Koks jums būtų skirtumas, ar aš 
sakyčiau “durna boba” ilgai, ištęstai, ar 
trumpai ? . .. Vistiek durna!...

Su retu lietuviu kunigu Milukas gra
žiai sugyveno. Man pasakoja virš pami
nėtasis asmuo, kad, jam dirbant žvaigž
dės spaustuvėje Philadelphijoj, vieną sy
kį reikėjo dėti laikraštin kažin kokio tai 
kunigo atvaizdas. Atnešęs klišę, Milukas 
zeceriui įsakė:

— Suraižyk šitą klišę, — suraižyk ir 
sužalotą įdėk laikraštin.

Zeceris paėmė skriūdraiverį, kirto į 
klišę, sužalojo. Paskui įdėjo į laikraštį, 
—< atvaizdas išėjo suraižytas, — nei šis 
nei tas.

Tai buvo savotiškas redaktoriaus ker
štas jojo neprieteliui!

Iš viso kunigas Milukas yra išleidęs 
virš 100 visokiais pavadinimais pasky- 
rių knygų. Žinoma, daugiausiai katali
kiško turinio knygų, propaguojančių ti
kybą. Bet tame skaičiuje yra ir patrio
tiško turinio leidinių.

Besileidžiant jojo gyvenimo saulei, 
Milukas rašė daugiausiai istorinius da
lykėlius, — tikriau: rinko medžiagą 
Amerikos lietuvių istorijai. Keletą 
stambių istorinės medžiagos knygų jis

yra išleidęs. Pav. : Pirmieji Amerikos® 
Lietuvių Profesionalai ir Kronika, Ame
rikos Lietuvių; Kronika, 1868-1893.” Čia 
sukaupta nemažai iš anų laikų Ameri
kos lietuvių gyvenimo medžiagos. Aišku, 
daugiausiai apie katalikiškas organiza
cijas, draugijas ir parapijas. Bet kuris 
asmuo, norįs rašyti Amerikos lietuvių 
istoriją, galės šia medžiaga naudotis — 
surinkta, gatava medžiaga, su nurody
tais šaltiniais, iš kurių ji paimta.

Gal skaitytojui lengviau bus suprasti 
kai kurių jo seniau išleistų knygų suvai
dintą gyvenime vaidmenį, jei aš, ot, pa
imsiu, taip sakant, nuo savęs.

Savo vaikystės dienas leidau tamsioj, 
suvargintoje, prislėgtoj Dzūkijoj. Ta
čiau ir ten pasisukdavo viena kita lietu
viška knyga, dažniausiai išleista Ameri
koje—ji būdavo kaip šiltas saulės spin- 

(Tąsa 4-tame pusi.)

Pirmoji Baterija
(Gaida kaip “Trys Tankistai”)

Kuomet gaudžia mūsų prieštankinė— 
Priešo šarvas virsta šipuliais, 
Jojo jėgą gyvąją naikina 
Mūs’ galingi plieno sviediniai.
Mūsų ginklas niekad nesugenda, 
Jo tarnyba sutelkta krūvon.
Kuomet vado suskamba komanda, 
Mūs’ pabūklas paruoštas kovon!
Mes kovoj su priešu nepražūsi™, 
Amžinai atmins mus Lietuva, 
Ugnimi mes kelią sau pramušim— 
Ir Tėvynę mūsų bus laisva.
Prasiveržti priešui mes neduosim 
Ir fašistus šaudysim taikliai. 
Dieną-naktį kovai pasiruošę, 
Mūs’ šaunios baterijos kariai.

J. Demba, 
Lietuviškųjų Raudonosios Armijos 

daliniu kovotojas.

Spalio Šventė
Tave kalėjimuos mes šventėm 
Tarp mūro sienų keturių.
Šiandieną karas tavo šventę 
Apniaukė debesiu niūriu.
Tada degei, mums žvangant pančiais, 
Liepsna savųjų vėliavų —
Ir lengvos mums atrodė kančios, 
Mes priešui nelenkėm galvų.
Raudoną ženklą ant krūtinių 
Kaip širdį gynėm nuo sargų. 
Langai su grotom geležinėm 
Dainos neužtvenkė bangų.
Tai ir šiandien mes tavo šventę 
Nuo priešų ginsime žiaurių, 
Kaip gynėm ją tada, kai šventėm 
Tarp mūro sienų keturių.

Kostas Korsakas
Maskva, 1942. XI. 8.

Nacių, gen. von Daniel, suimtas j Sovietų nelaisvę, “žygiuoja” pro nacių kareivių la
vonus, kritusius nuo raudonarmiečių kulipkų. Vienas tokių lavonų matosi nuotrau
koje.

Worcester, Mass.
Albertas Navikas jau 

Korporalas

Korp. Albertas Navikas

Mūsų veteranų darbuotojų, 
draugų Navikų sūnus Alber
tas, kuris dar neseniai tapo 
pašauktas Dėdės Šamo tarny
bai, jau spėjo pakilti į korpo- 
ralus.

Pažangiai demokratiniai au
klėtas, buvęs pavyzdingas na
rys LDS, Aido Choro bei Sū- 
nų-Dukterų draugijos, pasiro
dė esąs pavyzdingas ir kovo
tojų eilėse.

Linkini Albertui geriausios 
kloties esant mūsų ginkluotų 
jėgų eilėse ir greito sugrįži
mo prie savųjų.

Draugas.

KOVOS IR KANČIŲ
KELIU

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kasi iš lietuvių spintas, kė
des, stalus, pianinus ir ki
tus baldus. Visa tai veža į 
Vokietiją. Pagal okupantų 
terminologiją tai yra “pre
kyba” ir jokiu būdu ne spe- } 
kuliacija. Bet štai viename 
garlaivyje, plaukusiam iš 
Kauno į Jurbarką, vokiečių 
žandarai, beuostinėdami 
keleivius, surado moterėlę, 
kuri krepšelyje vežėsi 30 
kiaušinių. Ji buvo suimta, 
persodinta į laivą, plaukusį 
atgal j Kauną ir čia pri
statyta vokiečių okupacinei 
valdžiai. Okupantai suorga
nizavo “pavyzdingą” teis
mą, kurį paskiau įsakė pla
čiai aprašyti laikraščiuose. 
Moterėlė buvo kaltinama 
“spekuliavusi” kiaušiniais. 
Nors ji verkdama tvirtino, 
kad kiaušinius vežusi savo 
dukterei Jurbarke, kuri tu
ri sergantį kūdikį, okupan
tai į tą aiškinimą nekreipė 
dėmesio. Kadangi teismas 
buvo “pavyzdingas,” kuris 
turi atgrasinti ir kitus gy
ventojus nuo tokios “spe
kuliacijos,” senutė buvo nu
teista mirti — pakarti. Ji 
ir buvo pakarta.

Prokuroras savo kalboje 
pasakė: “Ši senė vertėsi 
spekuliacija, kas yra lygu 
valstybės išdavimui. O iš
davikai, pagal vokiečių į- 
statymus, yra baudžiami 
aukščiausia bausme —mir- 
timi. Toks likimas laukia ir 
visų “spekuliantų.” Šimtai 
mūsų brolių ir seserų žūva 
nuo okupantų rankos tik 
dėl to, kad jie yra alkani ii 
stengiasi tą alkį numalšin 
ti.

Sakykite, argi visa tai 
nerodo, kad vokiškų oku
pantų, siaučiančių dabai 
mūsų krašte, turima til 
vieno pagrindinio tikslo — 
mūsų tautos išnaikinimą?,

'***1 1 imi



Ketvirtas Puslapis____________

Lietuviško Kvislingo Bėdos
Rašo JUOZAS BALTUŠIS

(Pabaiga)
— Dieve, dieve, — suvaitojo jis, — 

na, kur aš dabar rasiu tinkamą žmogų, 
kur?

Nusiminęs jis išėjo į gatvę, ir čia stai
ga pamatė šlitiniuojantį su botkočiu 
rankoj valstietį, kuris traukė: Pragė
riau devynias, dar mausiu septynias...

Kubiliūnui staiga topterėjo į galvą 
šviesi mintis:

— Tikrai šis valstietis išpildė visus 
pristatymus vokiečiams, gavo pusbonkį, 
išmaukė ir dabar grįžta patenkintas na
mo! Patenkintas?! Patenkintas žmogus 
dabar Lietuvoje?!

Taip pagalvojęs, Kubiliūnas šoko prie 
valstiečio ir jėga nutempė jį pas Rentel- 
ną.

—Štai! — suriko jis, grūsdamas pro 
duris visom keturiom besispiriantį pi
lietį. — Jis dainavo gatvėje! Dainavo! 
Von Rentelnai, mes jį pastatysim prie 
mikrofono ir jis papasakos visai Lietu
vai, kaip jis pasidarę viskuo patenkintu!

— Gut, herr Kubiliūn! O ką jis papa
sakos?

Čia Kubiliūnas kumštelėjo girtąjį ir 
sušnibždėjo:

— Papasakok ponui generaliniam ko
misarui, kaip tu pristatei visus grūdus 
vokiečiams ir' gavai premiją—pusbonkį.

O girtasis akis išplėtė ir tik žaksi:
—Ką?! Visus grūdus, — Lik! — už 

pusbonkį?! Herr Kum^liūn, ar tu dur
nas ar durnių jieškai? /

— Kubiliūnas, o ne\ Kumeliūnas! — 
suriko Kubiliūnas. \

— Hik, Kumeliūnas ar Kubiliūnas, 
vistiek tu esi dabar herr!

— Netauzyk niekų! Sakyk kaip gavai 
iš vokiečių premiją!

— Premiją? Pone Kumel... atsipra
šau pone herr, kur tu rasi durnių, kad 
už pusbonkio premiją vokiečiams visus 
grūdus atiduotų, kai iš puspadžio pa
čiam galima net tris tokias premijas iš
sunkti, o visus kitus grūdus — hik! Špy
gos atsikąs vokietis! Che, che, che . ..

— Herr Kubiliūn! — suriko Rentel- 
nas. — Ką ans žemaitiše švein šneka?!

— Von Rentelnai... — susigūžė Ku
biliūnas, — pone von Rentelnai, prašau 
atleisti... čia ... čia ... pasitaikė nesu
repetuotas lietuvis...

Ir vėl prišoko prie atvestojo.
—Tu ... tu šunsnuki! Sulikviduoti 

mane nori generalinio komisaro akyse!
— Pone herr... tu ir taip būsi—hik! 

— sulikviduotas! O von Rentelno čia ne- 
bebus ne tik akių, bet ir smarvės!

—Ką tu šneki, nelaimingasis! — pa
šoko Kubiliūnas. — Ar tu proto netekai! 
Dabar, kai mes mušam raudonuosius, 
kai ruošiam jiems paskutinį smūgį! 
Kaip tu drįsti?

— Che, che, che... Pone — hik! — 
atsiprašau, pone herr. Prieš Maskvą jūs 
dar pernai ruošėt “paskutinį” smūgį, o 
iš to smūgio išėjo — hik! Dar ir šian
dien liepžiedžių prašot...

— Herr Kubiliūn! — vėl pašoko Ren
telnas. — Ką aš girdžiu?! Areštuot jį! 
Su kuo gėrei, žemaitiše švein? Kuo už
kandai ?

— Von Rentelnai, ne su jumis gė
riau. .. O užkandau? Vištiena užkan
dau !

— Kaip, vištiena?! — pašoko Kubi
liūnas, kaip uždilgintas. — Ar tu neži

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
4* 4* 4*

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

4* 4* 4*

nai, šunsnuki, kad visos vištos dabar su
registruotos, o jų pjovimas griežtai už
draustas?

— Žinau, pone herr, žinau ... Bet gi 
tik vištos uždraustos, o apie gaidžius — 
nieko nepasakyta! Nu, o kadangi mano 
vištos pradėjo giedot, tai aš joms galvas
— hik! Vot ir užkandėlė ...

— Ką?! Vištos giedot pradėjo?! Juk 
vištos tik per gaisrą gieda, o tavo sody
ba gi nesudegė?
- — Ko jai degti, pone herr, ko jai deg
ti? A, vot kai partizanai ano olandiško 
atsigrūdėlio kolonisto trobesius užkūrė, 
tai kad žinotum, visos mano vištelės 
staiga — kakariekū-ū-ū! Hik!

Dabar jau pašoko abu.
— Kaip tu drįsti, tu! Ar tu žinai, su 

kuo kalbi? Ar tu žinai, kas tu esi!
— Che, che, che... Kas aš esu? Aš 

esu — lietuvis! O tu, Kubiliūn, esi — 
he-err! Nu, o šitas... šitas yra — von! 
Rentelnas.

— Alt! — suriko Rentelnas — Lai
kyk, jį, Kubiliūn! Šauk gestapininkus. 
Alt!

Tuo metu už durų budintieji gestapi
ninkai gėrė iš premijų fondo pavogtą 
degtinę, užkąsdami ją konservuota ku- 
meliena. Išgirdę triukšmą, jie.būriu įsi
veržė į kambarį ir per girtumą užgriuvo 
tiesiai ant Kubiliūno. Kubiliūnas tuo
jau ėmė baubti, kad jis visai ne tas, ku
riam dabar reikia lamdyti šonus, kadan
gi lietuviai paskui jį lamdys! Kilo di
džiausias ermyderis, kurio metu links
masis lietuvis ramiausiai išėjo iš kamba
rio ir nuėjo savo keliu.

— Aliarmuokite Gestapo! — ėmė 
šaukti susigriebęs von Rentelnas. — 
Kaip jo pavardė?

Kubiliūnas išspjovė išmuštus dantis 
ir1 mėgindamas vėl pritvirtinti nuplėštą 
ausį, atsakė švepluodamas, kad jis ne
klausė ir nežino, ir kad nėra nei reika
lo klausti, kadangi beveik visi lietuviai 
dabar panašiai užsispyrę, o visų jų vis
tiek nesuareštuosi.

Ir pasakęs tai, padarė tokią graudžią 
grimasą, kad Rentelnui pasidarė bloga, 
ir jis suniurzgė:

— Ir tai tokį tarną sau pasisam
džiau? !...

Į ką Kubiliūnas negaišdamas atsakė:
— Ir tai tokiam ponui parsidaviau?! 
Valandėlę abudu galvojo.
— Nu, sėsk, — pastūmė Rentelnas 

Kubiliūnui kėdę — Sėsk, pagalvosim 
abu, kokių priemonių imtis dabar prieš 
lietuvius.

Jie susėdo ir pradėjo galvoti.
— o —

’ Ką jie galvojo ir ką sugalvojo — apie 
tai mums papasakos mūsų išlaisvinti 
broliai ir seserys, tėvai ir draugai. Pa
pasakos visa Lietuvos liaudis, kuri 
šiandien velka kruviną fašistų jungą ir 
kuri nuolat kreipia savo žvilgsnį saulės 
tekėjimo link, didele viltimi laukdama 
mūsų.

DR. J. J. KASKIAUČ1US
Telefonas: IlUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J,

VALANDOS: M Ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.
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APIE SENĄJĮ LIETUVNINKĄ, 
KUN. ANTANĄ MILUKĄ

KULPMONT, PA.

(Tąsa nuo 8 puslapio) 
dulėlis darganotąją rudens dieną.

Gavęs bet kokią knygą, skaitydavau 
ją po kelis kartus ir skaitydavau ne tik 
sau, bet vaikščiodamas po Savilionių 
kaimo pirkias, — skaitydavau garsiai 
kaimynams, kurie didele atyda klausy
davo. Tokiu būdu teko skaityti ne viena 
knyga, išleista kun. Miluko. Štai Anima 
Vilis (Marijos Radzevičiūtės), Lietuviš
ki Dainiai, Lietuviškos Pasakos (Basa
navičiaus), Trakiečių Dzūkų Dainos, už
rašytos J. Šimtakojo Merkinės Parapijo
je, Tvanas (Sinkevičiaus), Lietuviška 
Chrestomatija (paruošta kun. Miluko), 
Mokytoja (Dėdės Atanazo), Algimantas 
(Pietario), ir tt., ir tt.

Greta šitų, aišku, Milukas yra išlei
dęs ir t. v. balastiškų, tuščiaverčių kny
gų — pav., Apie Socijalistų Meilę, Apie 
Socijalistų Liuosybę, ir tt. Vis tai pole
miškos knygelės, nukreiptos prieš tų lai
kų socijalistus, prieš kuriuos velionis se
niau atkakliai kovojo.

Pagal jo paties pasakojimus, geriau
siai platinosi grožinės literatūros raštai. 
Prasčiausiai — tikybiškus klausimus 
liečiančios knygos ir brošiūros. O į šias 
Milukas sukišo daugiausiai savo pinigų.

Milukas rašė senoviškai. Per pasta
ruosius kokią 15-ką metų jis nedarė ra
šyboje jokio progreso. To priežastimi gal 
buvo amžius, gal gyvenimo sąlygos, — 
gal abu.

Vėliausieji jo raštai buvo leidžiami jo 
bendradarbės Pranaičių Julės vardu. 
Tas jam padėjo apsisaugoti nuo vysku
piškos cenzūros.

Tūli kunigai Miluką skusdavo vysku
pui.

Prieš kokius tris metus j vieną lietu
višką parapiją Brooklyne buvo atvykęs 
vyskupas ir Milukas jau manė, kad jį 
“ties ant karpeto.” Bet jo laimei, už Mi
luką pasisakė vienas jaunas lietuvis ku
nigas, ir taip senis išliko nuo bausmės. 
Tą jis pats sakė šitų žodžių rašytojui ir 
džiaugėsi, kad taip išėjo. Nes jei būtų 
išėję atžagariai, tai jam galėjo būti nu
kirsta paskutinis gyvenimo įplaukų, šal
tinėlis.

Politikoje kun. Milukas buvo lyg ir 
susimaišęs, bet, aišku, komunistiniam 
judėjimui jis nepritarė, jo bijojo, nes jis 
jo niekad nesuprato ir sunku jam buvo 
jis suprasti. Jis pats man sakė, kad 
marksizmo niekad nėra studijavęs, apie 
Tarybų Sąjungą ką skaitė, — skaitė tik 
iš blogosios pusės.

Na, o asmuo, kuris nepažįsta marksiz

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga ..... $2.00
Gaspadine, Valgių Receptai ....$1.00
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir kitos apysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .40c
Girtuoklių Linksmos Dainos  15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes..10c 
Mikaldos Pasakojimai .................25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ........  25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ....25c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ..................................$1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais ............................25c
Istorija Abelnai, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimai, Delna- 
žinystė, 412 pusi........................3.00

Pilna Georgrafija, su paveikslais, 
412 pusi.........................  3.00

Gudrus Piemenukas, graži' apy
saka ................... 25c

Kabalas, Zobovos Knygutė ......... 15c
Praloto Olšausko Darbai ...........10c

Žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po ..... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po .......60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Motorų Men. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuosuotojas ..............60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ..................,....60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ...............  85c
Nuo nemalonaus kvapo .............. 8Oc
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės .................. 85c
Kraujo Valytojas ........................ 60c
Pailių (Piles) Mostis .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽŲKAITIS,
384 Dean St., Spencerport, N. Y.

Pirma karta šios tautos is
torijoj ateiviai, kurie gyvena 
ne Jungt. Valstijose, tapo 
Amerikos piliečiais, ne teismo 
sprendimu, bet administraty- 
viu būdu, buvo pranešta gene
ralinio prokuroro Francis Bid
dle.

289 nariai ginkluotų jėgų 
Panama Ganai 'Zonoj ir Carib
bean Defense Command įgi
jo pilietybę šia negirdėta pro
cedūra. Jie tapo naturalizuo- 
ti pagal patvarkymą Second 
War Powers Įstatymo, kuris 
atmeta kai kuriuos reikalavi
mus ir suteikia pilietybę atei
viams Amerikos ginkluotose 
jėgose, kurie randasi tokiose 
vietose, kurios natūralizacijos 
teismų jurisdikcija neapima.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
javo šalies reikalus — pir

kite bonus ir stampa*. 

Dept. Commissioner Thomas 
B. Shoemaker, Natūralizacijos 
komisijonieriaus Earl G. Har
rison, paskirtas vesti natūra
lizacijos procedūrą Armijos ir 
Laivyno stovyklose Caribbean 
Defense Command kooperaci
joj su Karo ir Laivyno Depart- 
mentais, laikė išklausymus ir 
išleido natūralizacijos certifi- 
katus ten pat, Per gruodžio 
mėn., 1942 m., Dept. Comm. 
Shoemaker suteikė' pilietybės 
popieras Panama Canal Zonoj, 
Curacao, Arųba, Trinidad, 
British Guiana, Dutch Guiana 
ir Antigua.

Tarp 289 kareivių ir jūrei
vių, kurie tapo naturalizuoti, 
buvo daugelis, kurie buvo pi-

mo ir moderniškojo darbininkų judėji
mo, kuris nesupranta Tarybų Sąjungos 
ir neįvertina josios istorinio vaidmens 
pasaulinėje kovoje už žmonijos progre
są, laisvę ir gerbūvį, — tokis asmuo, net 
ir gerų norų ir nemažų gabumų asmuo, 
niekuomet nematys plačiau kaip viena 
akimi. Tokio žmogaus visi darbai bus 
siaurai aprėžti, skursnūs, nors jie būtų 
dirbami geriausiais norais besivaduo
jant.

Tokiu buvo velionis kun. Milukas.
Bet tokių rašytojų, mūsų nelaimei, 

dar esama labai daug ne tik lietuviuose, 
bet ir pas kitataučius.

Visvien kun. Milukas padarė milži
niškų gyvenime pasisukimų. Prieš virš 
50 metų, kaip sakyta, kun. Burba jį par
sikvietė Amerikon laisvamanizmui muš
ti. Per tūlą laiką jis ir buvo uolus lais
vamanių ir anų laikų socijalistų neap
kentė j as, prieš juos kovotojas. Tačiau 
palaipsniui kun. Milukas keitėsi. Pasta
raisiais laikais t. v. laivamaniai buvo jo 
geriausi draugai ir prieteliai.

Prieš keletą metų Niujorke buvo pasi- 
mota sukurti Amerikos Lietuvių Rašy
tojų Draugija. Velionis Milukas buvo 
uoliausias jos šalininkas. Darbo pradžiai 
mes keli (Jurgelionis, Vinikas, Bajoras, 
Milukas ir šitų žodžių rašytojas) buvo
me susirinkę net porą kartų ir jau buvo
me bepradedą šiam darbui pagrindus 
tiesti. Tačiau greit tas viskas žlugo, — 
gyvenimo audros ir audrelės viską iš
blaškė. Aš labai nenorėjau į tą darbą 
per daug kištis, aiškindamasis, kad, jei
gu aš iš Laisvės ten įeisiu, o paskui į 
tą Sąjungą įeis mano draugai, tai jūs 
negalėsite įtraukti t. v. kietakakčių ka
talikiškų rašytojų.

Velionis Milukas, tačiau, prisimygtinai 
ragino mane stoti su juo į darbą ir 
būti kalbamosios sąjungos sekretoriumi. 
Net porą kartų jis buvo užėjęs į Laisvę 
tuo reikalu. Girdi: “Jeigu aš anų nepai
sau, tai ko jūs jų paisote!...” “Anie” 
tai buvo kunigai.

Rašyti apie mirusįjį katalikų kunigą 
nėra lengvas darbas. Rašysi vienaip — 
nepatiksi vieniems; rašysi kitaip — ne
patiksi kitiems. Tačiau aš pasidrąsinau 
ir parašiau šį nekrologą. Parašiau, kaip 
aš kun. Miluką supratau. Parašiau apie 
jį kaipo žmogų ir lietuvninką, visą am
žių dirbusį lietuviškai knygai, lietuviš
kam laikraščiui.

Jis dirbo, kaip galėjo ir kaip mokėjo, 
o dabar tegu jis ramiai ilsisi šio krašto 
žemėje! R. Mizara.

Naturalizavimas Vyry Mūšy Ginkluo
tose Jėgose

Dėdės Šamo armijoje tar
nauja lietuvis ' jaunuolis Ed
ward Olson (Ališauskas). Jis 
yra kadetu aviacijoje. Šiuo 
tarpu randasi Waco Army 
Flying mokykloje.

Edwardas yra sūnus pažan
giečių Ališauskų, kurie gyve
na po num. 714 Spruce St. 
Tėveliai didžiuojasi savo jau
no sūnaus pasisekimu armijos 
tarnyboje. Jie ir visi Ed war- 
do pažįstami ir draugai vėli
na jam geros sveikatos ir iš
tvermės kovoje su mirtinuoju 
Amerikos ir visos žmonijos 
priešu fašizmu.

Koresp.

Binghamton, N. Y.

liečiais arba pavaldiniais, dau
giau, negu 35 svetimų šalių; 
tarp jų ir 5 Ašies tautų — 
Vokietijos, Bulgarijos, Vengri
jos ir Rumunijos. Kanada su
teikė didžiausią skaičių, net 
42. Iš Filipinų buvo 39, iš Vo
kietijos ir Italijos 24, ir 21 iš 
Lenkijos.

FLIS.

Aukos Tarybų Sąjungos 
’ Pagalbai

Tarybų Sąjungos rėmėjai 
jau ne kartą davę stambias 
aukas, neatsisako ir vėl iš
tiest pagalbos ranką. Parda
vinėjant ženklelius (štampas) 
Maskvos Botkino ligoninės 
įrengimui, teko pakalbinti ir 
lietuvius ir kitataučius. Pasi
rodė graži žmonių simpatija ir 
ženkleliai greit išėjo. Progoje 
teko priimti pinigų ir be žen
klelių. štai rėmėjų vardai: 
Stasys ir Paulina Jasilionis

$25.00 
Antanas Pagiegala 10.00 
Josephine Karczewska 5.00 
Marė Liužinienė 5.00
Olum Furniture Co. 4.00 

Po $1: A. žolynas, I. D. 
Horton, U. šimoliūnienė, P. 
Grinius, E. Cage, W. C. 
Brown, Ch. Saladūnas, K. Bur
ton, V. Kaminskienė, Alex 
Mitro, V. Gaidis, S. Slovetsky, 
John Strole, J. Skrebis.

Po 50 centų : L. Tvari jonas, 
M. Klenovich, M. Basos, M. 
Bekerienė, J. Sulko, M. Ma- 
chata, P. Shove, C. Gilewska, 
II Vėžienė ir Andy Latta.

Pinigai, sumoje $68.00, pa
siųsti Lietuvių Komiteto iždi
ninkei L. Kavaliauskaitei į 
Brooklyną. Ačiū visiems rė
mėjams !

Paulina Jasilionienė.

ALDLD 20 kuopa gavo 
Botkino ligoninės įrengimui 
ženklelių už $40.00 ir visus iš
pardavė. Kuopa iš iždo au
kojo $1. Susirinkime aukojo 
sekami nariai: H. žukienė $5;
I. Liužinas ir J. Vaicekaus
kas — po $2; M. Bekerienė ir
J. Kireilis — po $1. A. Žemai
tienė pardavė ženklelių už 
$28. (Ji pati žadėjo ir pirkė
jų vardus paskelbti). Čia siun
čiu L. Kavaliauskaitės vardu 
pinigus $40.

ALDLD 20 Kp. Iždininkė, 
U. Šimoliūnienė.

London. — Keletas vo
kiečių bombanešių atakavo 
tūlas vietas Anglijoj: už
mušė 12 asmenų; sunaikino 
vieną mokyklą ir kelis gy
venamus namus.

London. — Atsilankęs 
New Yorko katalikų arki
vyskupas Spellman pietavo 
pas Anglijos ministerį pir
mininką Churchillą.

šiaur. Afrika. — Ameri
kos ir anglų lakūnai Tuni- 
sijos fronte per dieną nu
metė 150,000 svarų bombų į 
fašistų pozicijas.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

LONDON, kovo 26. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė užėmė vieną 
vokiečių apsigynimo punktą.

Bielgorodo srityje sovietinės kariuomenės dalinys 
supliekė kuopą vokiečių automatinių šaulių, kurie mė
gino pereit per upę. Mūsų artilerija išmušė iš veikimo 3 
priešų tankus ir išvaikė, dalinai sunaikinant, daugiau 
kaip batalioną priešų pėstininkų.

Į šiaurius nuo Čugujevo mūsų kariuomenė vedė ap
sigynimo mūšius. Mūsų kovotojai atmušė ataką, kurią 
darė pulkas vokiečių pėstininkų ir 20 tankų. Tapo iš
deginta bei išmušta iš veikimo septyni vokiečių tankai 
ir penkios motorizuotos kanuolės.

Mūsų lakūnai kovo 24 d. įvairiose fronto dalyse su
naikino bei sužalojo ne mažiau kaip 50 vokiečių trokų 
su kariuomene ir reikmenimis, nutildė aštuonias bateri
jas kanuolių ir susprogdino priešų amunicijos sandėlį.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

WASHINGTON, kovo 25. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas:

Kovo 24 vakare mūsų Lekiančios Tvirtovės ir Aven
ger torpediniai bombanešiai atakavo japonų pozicijas 
Kahili (Saliamono salyne); užkure gaisrą.

Mūsų lėktuvai bombardavo nedidelį japonų laivą 
Shortand salos srityje, bet pasekmės nepastebėtos.

Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo iš tų ata
kų.

70 MARKIU UŽ SVIESTO 
ŠVARA VOKIETIJOJ

London. — Gauta žinių, 
jog slaptame juodajame 
markete Vokietijoj dabar 
svaras sviesto kainuoja iki 
70 markių, bet ir už tokių 
kainą dažnai negalima jo 
gauti. Pernai juodasis mar- 
ketas pardavinėdavo svarą 
sviesto už 10 markiu. c

Rommelis Ginsiąs Italiją 
nuo Talkininkų

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad jeigu tal
kininkai įsiveržtų į Italiją, 
tai vokiečių maršalas Rom
mel taipgi ten perlėktų ir 
būtų vyriausias nacių ir 
italų komandierius Italijai 
ginti.

Shenandoah, Pa.
Shenandoris Pradėjo Daryti 

Progresą
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 34 kuopa turėjo ko
vo 14 dieną didesnį negu bile 
kada susirinkimą. Pasirodė, 
kad mūsų kuopos sekretorius, 
su pagalba kitų darbuotojų, 
perstatė į kuopą aštuonius 
naujus narius. Kapinių, komi
tetas raportavo, kad tas rei
kalas taipgi stovi gerai.

Naujuose sumanymuose mū
sų veikėjas P. Eidukevičius pa
kėlė klausimą apie prisimini
mą birželio 22 dienos, kada 
mūsų tėvų', kraštą užpuolė Hit
lerio gengsteriai. Jis pasiūlė, 
kad tą dieną būtų laikomas 
masinis susirinkimas ir kad 
prie susirinkimo būtų pri
trauktos ir kitos tautos. Kuo
pos susirinkimas tam pasiūly
mui vienbalsiai pritarė. Darbą 
pradėt apsiėmė kuopos valdy
ba.

Antras garbės vertas suma
nymas buvo padarytas per 
kuopos pirmininką J. Kučins
ką, tai kad nariai eitų į Rau
donąjį Kryžių ir duotų krau
jo. Čia nariai taipgi vienbal
siai tam pritarė. Ant vietos 
pąsižadėjo ir užsirašė tą pa
daryti bent trys draugai.

Mūsų kuopos nariai taipgi 
padeda St. Michael’s Social 
Club suruošti parengimą, ku
riame bus rodomos fihnos. Tas 
įvyks balandžio 1 diehą. Na
riai stengsis paplatinti paren
gimo tikietų. Įvyks West End 
salėje. Pelnas eis Raudona
jam Kryžiui, ŪSO organizaci
jai ir Sovietų Sąjungos medi- 
kąlei pagalbai.

J. Pacauskas.

Panaujino Žvejybos Sutarti 
Tarp Sovietų ir Japonų

London, kovo 26. —Pra
nešama, jog Sovietai pa
naujino vieniems metams 
žvejybos sutartį su Japoni
ja, leisdami japonams žve
joti Sibiro vandenyse. Ang
lijos ir Amerikos politikai 
sako, jog tos sutarties pa- 
naujinimas yra tik papras
tas eilinis dalykas, neturįs 
tarptautinės reikšmės.

Už žvejybos teisę sovieti
niuose vandenyse japonai, 
pagal panaujintą sutartį, 
turės mokėti 4 procentais 
daugiau negu praeitais me
tais. Apmokėjimas tiktai 
auksu. Pernai už teisę ten 
žvejoti Japonija Sovietam 
mokėjo 20 procentų dau
giau negu užpernai.

Japonija yra padarius 
bepusiškumo (neutralumo) 
sutartį su Sovietais po to, 
kai Vokietija užpuolė So
vietų Sąjungą.

Kaip Vokiečiai Mažina 
Savo Nuostolius

Maskva. — ■ Sovietų Ži
nių Biuras kovo 24 d. pa
juokė paskutinį Hitlerio 
pasakojimą, būk visame da
bartiniame kąre buvę už
mušta tik 542,000 vokiečių.

Bet jau pernai lapkr. 10 
d. Hitleris viešai sakė, kad 
iki to laiko buvo nukauta 
bent 350,000 nacių.

Sovietų Žinių Biuras nu-' 
rodo, jog vien Stalingrado 
srityje naciai šią žiemą 
prarado 830,000 savo karei
vių ir oficierių, kurių 91,- 
000 buvo paimta nelaisvėn.

London. — Kaip Vokie-, 
čiai, taip ir Sovietai telkia 
vis didesnius daugius ka
nuolių, lėktuvų ir tankų į 
mūšius Smolensko srityje.

Washington. — Neoficia
liai teigiama, kad daugu
ma kongresmanų jau pri
tariu Rumlo planui dėlei 
taksų mokėjimo tuojau iš 
algų ir kitų įpaukų.

šiaur. Afrika. — Mano
ma, kad anglų generolas 
Montgomery šiuo tarpu tel
kia visas galimas jėgas, vėl 
šturmuot priešus Mareth 
tvirtumų linijoje.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
L 404 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6017 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

ISIDORE FRUCHTMAN
6017 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 474 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, 
107 of the Alcoholic 
at 673 — 5th Avenue 
County of Kings, to 
premises,

JACOB
673 — 5th Ave.,

at retail under Section 
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LANTER
Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 591 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquoę, at retail under Section 
107 of fhe Alcoholic Beverage Control Lnw 
at 120 Court Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS KERN
120 Court St., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 407 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 83 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises. <, <

DANIEL GERARDI
83 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1395 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 930 Brooklyn, Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

HERMAN DOLOWITCH
930 Brooklyn, Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that I/cvnse No. 
L 73 has been issued to the undersigned 
to sell wine liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 616 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to bo consumed off the 
premises.

REBECCA EDELSTEIN 
Patio Wine & Liquor Store

616 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. A
NOTICE is hereby given that License No. 
L 606 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1525 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.
QUALITY WINF. & LIQUOR ,STORE. INC. 
1525 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 398 has be >n issued to the undeersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 322—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

SCHACIIERS LIQUOR STORE, INC.
322 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 642 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 425 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB WAGNER
425 Sutter Ave.. Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued o the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
st 292 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HOROWITZ 
Pitkin Wine & Liquor Store

292 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 332 has been issued to the undersigned 
tn sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2574 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARNETT SUSTRIN
2574 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L862 hąs been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 329 Van Brunt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM: ELIAS
329 Van Brunt St., Brooklyn, N ,Y. A

NOTICE is hereby given that License 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 — 5th 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. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 504 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 6813 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed: off the 
premises.

FRED W. & WILLIAM DREWES 
6813—4th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 370 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 76 St. Marks Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EAGLE SPIRITS CORP.
76 St. Marks Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 26 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 711 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GERTRUDE FRIEDMAN
711—4th Ave., Brooklyn, N. Y. A.

NOTICE is herebv given that License No. 
L 891 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4804 Avenue N. Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN FABER
4804 Avenue N, Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 859 has been issued to the undeersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control LaW 
at 10 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
G. & S. DEPOT WINE & LIQUOR STORE. 

INC.
10—4th Ave.. Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9314 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARDE 
9314~3rd Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1507 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2916 Stillwell Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR CO., INC. 
21'16 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor, at retail undeę. Section 
107 of *he Alcoholic Beverage Control Law 
at 6415—18th Avenue, Borough of Brboklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VALENTINO TROVATO
6415—18th Ave., Brooklyn, N- Y. A

\ • • • 
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NOTICE is hereby given • that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor,' at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3133 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WURDERMAN
3133 Fulton St., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 622 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beveiage Control Law 
at 8702 — 5th A^e., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HILLY AVRUTIS
8702—5th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 885 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 194 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

LOUIS SCHWARTZ
194 Hoyt St., * Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1241 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 117 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

J. A. PIDAL, INC.
117 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 956 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEATRICE GOLDSTEIN
956 Kings; Highway, Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1542 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 508a Brighton Beach Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JENNIE HONIG
Brighton Beach Wine & Liquors 

508a Brighton Beach Av., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L1056 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 934 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SCHACHER
934—4 Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 372 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
st 1709 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.
MILTON SNYDER & MAURICE H. LEVY 

Snyder’s Wine & Liquor Store
1709 Foster Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 109 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 318 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GRAND PARADISE CO, INC.
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 56 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1069 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CANEPA
1060 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 247 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 197 No. 8th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONCETTA SANGIOVANNI
197 No. 8th St., i . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 244 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 861 Glenmore Ave.,' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 352 has. been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 22 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. <

STEVE PETRAGLIA
22 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 242 has been issued to the undersbigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County ' of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5940 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 1.01 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1220 hag been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor’ at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijaw at 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KOLASINSKI
(The Old Oakland Tavern) .

387 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1031 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 144 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5189 has been issued to the undeersigned 
to sell beer, wine and liquod at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Grcenpoipt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5514 has been issued to thei undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 400 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

WILLIAM DUGGAN-
4001 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenne No. 
RL 817 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 3189 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSCAR JOHNSQN
3139 Fulton St., Brooklyn, N. Y.----------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6758 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 1409 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KEEHNER 
(RIVoll Bar & Grill)

1409 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ^icense No. 
RL 1080 has been issued to the undersigned
to sell beer, wine and liquod at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 226 Schenectady Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be' cohftumed 
on the premises. 1

' ' MARTIN DURKIN
226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3241 had been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law fit 123 Glenmore' Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

KONSTANTY PUCZYNSKI
123 Glenmore Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5522 has been issued td the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcdholic Beverage Con
trol Law at 716-—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premisled.

TONY DOWKUNT 
(Tony’s Rest. & Bar)

716—3rd Ave., .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4270 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 1560 Fultdn St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *\

JOHN M. KENNEDY 
(Capitol Bar & Grill)

1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1316 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 92-96 Church Ave. & 472 Mc
Donald Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BEVERLY TAVERN 
92-96 Church Ave., /
472 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5520 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 195 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO TERTLLI
195 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4334 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 650—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWIN WILINSKI 
Waterfront Bar & Grill

650—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 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 965 Broadway, Borough of 
Brooklyn, Courrty of Kings, to be consumed 
on the premises.

LAWRENCE HALL
965 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4351 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 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
STANLEY MASIULIS & JOSEPH MOKOLA 
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 547 4 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 259A Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY ZABB 
Hamilton Bar & Grill

259A Kingston Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3182 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 2863 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, toxbe consumed 
on the premises.

ELIZABETH RASCHER, EXEC. 
Estate of Simon Rascher

2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5526 has been issued to the undersigned 
to soli beer, wine and lique.r at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Con
trol Law at 826-28 Remsen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

REMSEN BAR & GRILL, INC.
826-28 Remsen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1085 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 188-190 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GYMNASTIC ASSOCIATION OF 
POLISH FALCON ALLIANCE 
Nest 14 of Wlliamsburgh, Inc.

188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL916 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 8500—4 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

LaTOURAINE CA1;E, INC.
8500—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1289 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 623 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1201 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 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
Tarry Tavern

1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4997 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 1506 Neck Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
Ocean Tavern

1506 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4270 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 1550 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY
1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6773 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 546 State Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPP1NA CERUIL
546 State St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License Np. 
L 1032 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5112 — 18th Ave., \Borough of Brooklyn, 
County. of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WEINSTEIN 
5112—18th Ave., Brooklyn, N- Y. B

' ■ l------------— 
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1322 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 46 Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

46 SMITH ST., INC.
46 Smith St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that I.ieense No. 
RD 1254 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 1354-56-58 Bedford Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JUSTIN LOWENBERGER 
Unity Delicatessen

1354-56-58 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1140 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 203 W. 9th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JENNIE GREENLAND i
203 W. 9th St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 82 has been issued to the undersigned 
to manufacture wind at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4500—2nd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MONARCH WINE CO., INC.
4500 —2nd Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4362 has been issued to undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOSEPH HARRISON & MINNIE GOODMAN 

Harrięon & Goodman
453 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5009 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 261 Osborne St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM CHELODNICK 
Roundtown Bar & Grill & Rest.

261 Osborne St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6761 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 1496 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONETTA VIRGILIO
Administrix Estate of Nicola Virgilio 

1496 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is heieby given that License No. 
RL 6599 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 2055 Fulton St.,—A-K-A 34 
Somers St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

FREDERICK J. SCHUMACHER 
2055 Fulton St.,
84 Somers St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 949 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 98 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELIX KOSIMSKI
98 Berry St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqiior at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3821 Ft. Hamilton Pk’way, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

BASTONE’S BAR & RESTAURANT 
3821 Ft. Hamilton P'kway, Brooklyn, N.Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8179 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 4521—5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kirtfcs, to be consumed 
on the premises. •
WILLIAM SMALLING & HENRY BROWN 

Bill & Henry
4521—5th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 496 has been issued ft> the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7 Willoughby St., Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off the 
premises.

TRIANGLE WINE & LIQUOR CORP.
7 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.B

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberial

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave< 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

□ Suteikiam garbingas laidotuves 3

$150 I
§ Koplyčias suteikiam nemoka- g 
S mai visose dalyse miesto. 3 
| Tel. Virginia 7-4499 |

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

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

30 Dienų
N uolaida
Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime jums 

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.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUĘ
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158
| Tel. STagg 2-0783

H--------------------------------------------- 1)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8022

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7178
B---------------------------------------------G

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

......... ...... ; -f

* LIETUVIŠKAS * ’

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)

Rhcingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 5

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat Į
Savininkai 5

411 Grand St. Brooklyn į

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks-; 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant iri 
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



Šeštas Puslapis LAISVĖ šeštadienis, Kovo 27, 1943

NewYorko^/^feZinioi
Mėsą Gausime Pagal 
Punktus, Ne Pagal 

Svorį
Pradedant pirmadieniu, ko

vo 29-ta, per savaitę galėsime 
išleisti 16 punktų iš savo nau
jos knygelės raudonųjų stam- 
pučių pirkimui mėsos arba 
mėsą pavaduojančių sūrių, ke- 
nuotos žuvies ir sviesto ar ki
tokių, riebalų.

Mėsos daugis priklausys nuo 
jos rūšies. Pavyzdin, jautienos 
steikas bus 8 punktai ir jeigu 
pirksim tik stoiką, tai viso per 
savaitę turėsim du svarus. Bet 
kepenys yra tik po 6 punktus, 
tad kepenų gautume dviem 
trečdaliais svaro daugiau, šir
dys, inkstai, gilės (sweet
breads) yra po 4 punktus, tad 
čia jau gauname net 4 svarus 
už 16 punktų. Smagenys, uo
degos, skilvis—po 3 punktus, 
tad tų gauname virš 5 svarų.

Gal bus tokių, kurie visus 
16 punktų išleis tik mėsai ir 
nepirks nieko kito. Ir bus to
kių, kurie mėsos visai nevalgo, 
kurie visus 16 punktų prapirks 
sūriui, sviestui. O kiti pirksis 
visko po biski. Tokių bus di-
džiuma ir jų porcijos savaitei 
bus maždaug tokios:

Cukraus pusė svaro, kenuo- 
to maisto 4 kenai (per mėne
sį) mėsos du svarai, sviesto 
ketvirtadalis svaro, vi rimu i- 
kepimui riebalų pusė svaro, 
sūrio aštunta dalis svaro.

Sūriai visi (kurie racionuo- 
ti) yra po 8 punktus svaras, 
kenuota žuvis po 7 punktus.

Šviežus sūriai, visokia neke- 
nuota žuvis, paukštiena, pie
nas tebėra nepadalinami.

Krautuvėse bus išstatyta len
telės, kurios parodys, už kiek 
uncijų (ounces) kiek pareina 
punktų. Jeigu už kokį daik
tą pareis daugiau pusantro 
punkto, tai turėsi užmokėti 2 
punktus, o jei pareis mažiau 
pusantro, tai ims tik 1 punktą. 
Bet vieną punktą turėsi duoti 
kad ir už mažiausią dalelytę 
punkto vertės, jei iš viso pirk
si tik mažiau punkto vertės. 
Taigi, punktus taupyti galima 
ne vien tik pagal to, ką pirk
si, bet ir po kiek pirksi. Ap- 
rokavęs iš anksto, pirkėjas 
gaus daugiau už savo punktus, 
negu neaprokavęs.

Dar gali būti ir taip, kad 
to daikto, kurio buvai supla
navęs pirkti, tą dieną bus pri
trūkę, negausi, tad reikia nu
simanyti, kas sekamas būtų 
geriausia pirkti ir kiek pirkti, 
kad skalsiau išeitų su punk
tais.

Adelė Pakalniškienė 
Jaučiasi Gerai

Jau matėme spaudoje, kad 
serga Adelė Pakalniškienė. Ji 
turėjo sunkią operaciją, kuri, 
išrodo, buvo sėkminga. Ligonė 
jaučiasi gerai, linksma, juo
kauja. Ji yra New York In
firmary ligoninėje, 321 East 
15th f>t., New York City. 
Room 406, ant 4-tų lubų.

Pakalniškienė yra Laisvės 
bendrovės direktorių sekreto
rė. Ji yra dirbus Laisvės rašti
nėje, regis, apie šešerius me
tus.

Manome, kad Adelė grįš iš 
ligoninės už apie poros savai
čių.

Linkime jai kuo geriausio 
pasisekimo greit pasveikti.

P. Buknys.

PAJIEŠKOJIMAI
Jteškau gyvenimo draugės, mergi

nos ar našlės, apie 30-40 metų am
žiaus, kuri turi farmą kokių 200 ak
rų. Aš esu farmerys, turiu 49 metus 
amžiaus. Galėsime susitaikyti su fi
nansais. Rašykite: Povilas Ragelis, 
61-38 56th Rd., Maspeth, N. Y.

(69-74)

Paskutinis Užkvie- 
timas

šiame skyriuje jau ne kar
tą pasikalbėjome apie gyvuo
jantį gražų draugiškumą tarp 
Aido Choro ir lietuviškos dai
nos patrijotų. čia tik norisi 
priminti, jog tą draugiškumą 
galime sustiprinti ir pačios lie
tuviškos dainos skambesį A-

SUSANNA KAZOKYTĖ, 
dainuos Aido koncerte

merikoje prailginti, jeigu da
bar, kada iš priežasties karo 
chorui gyvenimas sunkiausia, 
chorą nuoširdžiai paremsime.

Aido Choro pavasarinis kon
certas ir balius įvyks jau Šį 
šeštadienį, kovo 27-tą, 7:30 
vai. vakaro, Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Visi, kas tik svei
kas ir liuosas nuo darbo indus
trijoj, atsilankykite praleisti 
vakarą su choru, pasigrožėti 
jo darbu.

O pasigrožėti bus kuo, nes 
dainuos patsai Aido Choras, 
vadovybėje Aldonos Ander
son, taipgi Aido vyrų, ir mer
ginų chorai. Svečiais talkinin
kais choras turės solistę Su
sanna Kazokytę, taipgi gros 
Estonų Stygų Ensamblis. Gi po 
programos bus šokiai ir sma
gus pobūvis su draugiškais 
choristais. Įžanga viskam tik 
55c.

Iki pasimatymo choro kon
certo, Pil. Kliubo salėj.

H-y.

Tas Įdomus Mitingas 
Įvyks Sekmadienį, 

Lietuviy Centre 
y ► ■ ■ i.. i ,

Kelios tautinės Williamsbur- 
go gyventojų grupės bendrai 
rengia Raudonosios Armijos 
pagarbai ir paramai masinį 
mitingą-koncertą, kurin yra 
pakviesti ir pasižadėjo ir lie
tuviai dalyvauti ne vien tik 
kaipo svečiai, bet ir progra
mos pildyto j ai.

Programos pildyti yra pa
kviesti rusų ir lietuvių chorai, 
taipgi lietuvių, rusų, žydų ir 
gal kurių kitų tautų kalbėto
jai. Nuo lietuvių kalbės Jonas 
Gašlūnas, LDS organo Tiesos 
redaktorius; nuo rusų—vy
riausias rusu bažnyčios vadas 
Amerikoje, metropolitas Ben
jamin ir vietinis kunigas Pes
kovas; nuo kitu kalbės Morris 
Engei, žymus teisininkas ir 
prakalbininkas ir dailės prof. 
L. A. Nadiejena.

Mitingas - koncertas įvyks 
Metodistų Bažnyčioje, 411 So. 
3rd St., gale *Lituanica Aikš
tės, Brooklyne, kovo 28-tą. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Kvie
čia visus atsilankyti moraliai

Leo Grikštas Parvyko 
Atostogų

Leo Grikštas, Onos ir Leo
no Grikštų, sūnus, parskridęs 
iš kariškos tarnybos keliom 
dienom atostogų pasisvečiuoti 
pas motiną ir gimines bei 
draugus.

Leo tarnauja ori ai vyno jė
gose, yra skraidybos (flight) 
oficieriumi. Gražiai atrodo ir 
jaučiasi pasitenkinęs tarnyba. 
Grįžta tarnybon *šį šeštadienį, 
naujon paskirti n.

Linkime laimingos kelionės 
ii* sėkmingos tarnybos!

Parvykus namo, vienu iš 
pirmiausių Leo prašymų mo
tinai buvęs prašymas supažin
dinti su Moterų A pš vietos 
K Ii ubu, kad jis galėtų padė
koti kliubui už kalėdinę do
vaną, kuria besidalinant su 
su savo grupe jie visi turėję 
daug smagumo. D-ė.

Prie Mirusio Kunigo 
Rado $57,000

Long Island Geležinkelio 
traukiniu važiuodamas, netoli 
Jamaica, staiga mirė nuo šir
dies atakos kunigas Michael 
D. Lopez, 66 m., iš Smithtown 
Branch, L. L

CIO Prašė Dewey At- 
steigti Vaikų Fondus
New Yorko CIO kreipėsi į 

gubernatorių Thomas E. De
wey ir republikonus valstijos 
seimelio vadus sugrąžinti pil
nas penkių milionų dolerių pa
skyras valstijos fondui, taiko
mam įsteigimui vaikų priežiū
ros centrų.

Išgirdę, kad Albanėj nutar
ta tas paskyras nukirsti pu
siau, Joseph Curran, preziden
tas, ir Saul Mills, sekretorius 
Didžiojo New Yorko Industri
nių Unijų Tarybos, varde at
stovaujamų pusės miliono CIO 
darbininkų, pasiuntė guber
natoriui, taipgi senato .vadui 
Joseph R. Hanley ir seimelio 
kalbėtojui Oswald D. Heck 
telegramas. Jose nurodoma, 
jog karo laiku vaikų priežiū
ros centrus ' reikia didinti ir 
dauginti, ne mažinti.

New Yorke kovo 25-ta bu
vo oficialiai paskelbta Graiki
jos Diena.

Rivoli Teatre Rodoma 
Priešnaciška Filmą

John Steinbeck’o kūrinys 
“Mėnulis Nusileido,” turėjęs 
geriausia parduodamos kny
gos kreditą, dabar 20th Cen
tury-Fox išleista filmoje, da
bar rodoma, Rivoli Teatre, 
49th St. ir Broadway, New 
Yorke.

Filmą įspūdingai perstato 
laisvę mylinčių žmonių viltį, 
pajėgą ir pasiryžimą gyventi 
ir kovoti prieš pavergėjus, su
naikinti juos. Jie dar kartą 
įrodo, kad tie, kurie nesiduoda 
sumušami, negali būti sumušti.

Vyrausiose rolėse Sir Ced
ric Hardwicke, Dorris Bow
don, Henry Tfavers, Lee J. 
Cobb, Margaret Wicherly, 
William Post, Jr.

Trys nuo 10 iki 13 metų 
berniukai suimti kaltinimu 
apiplėšime, kuriame jie gavo 
18 centų. Vyriausį sulaikė 

‘ teismui.

Šį VAKARI IR RYTOJ 
l-msj kartą per 10 metų pigiomis kainomis—

DONO KAZOKŲ CHORAS
Didžiausia Balsą Simfonija. Niekas geriau neatitinka Rusų Pergales, kaip girdėti 

juos dainuojant, šokant ir žavint jus. Tarp daugelio kitų dainų, išgirsite juos 
dainuojant: “VOLGA BOATMEN,” “STEPPES,” “AVE MARIA,” “EVENING 
BELLS,” “DVIE GITARY.” Tikietai nuo 85c

METROPOLITAN
OPERA HOUSE BROADWAY ir 39th St, N. Y.

Valdiškuos Namuose 
Yra Kambarių

New Yorko Miesto Butų Vir
šenybė praneša, kad sekamais 
keliais mėnesiais tikisi liuosų 
apartmentų namų projektuose, 
pastatytuose mažų ir viduti
nių įplaukų šeimynoms. Į pro
jektus leidžia šeimynas, ku
rios gyvena žemiau standardo 
esančiuose privatiškuose na
muose ir į geresnius negali 
persikelti dėl neturėjimo, iš, 
ko mokėti aukštų rendų.

Visuose valdiškuose projek
tuose yra garo šiluma ir karš
tas vanduo, moderniškai įreng
ta virtuvė ir maudynė, kiek
vienas kambarys gauna sau
lės, prie namų yra žaisma- 
vietė ir sueigoms kambarys. 
O prie kai kurių yra ir vaikų 
prižiūrėtuvė, susiedijos cen
tras ir parkutis bei maudymo
si prūdas.

Ar jūsų įplaukos nebus per- 
didelės gavimui kambarių, pri
klauso nuo jūsų šeimos didu
mo ir sąlygų, apie tai geriau
sia pasikalbėti nuėjus į raš
tinę. Kai kuriuose projektuo
se ima šeimas su įplaukomis 
$25 ir mažiau, kituose ima ir 
su $30 uždarbio savaitėje. 
Bent vienas šeimoje turi būti 
pilietis.

Dviejų ir trijų asmenų šei
mynoms vietų pasitaiko 
Queensbridge, Red Hook, Har
lem River, East River, Wil
liamsburg, Classon Point, So. 
Jamaica, Kingsboro, Viadeck 
projektuose. Keturių — East 
River, South Jamaica, Classon 
Point, Kingsboro. Penkių — 
Classon Point ir Kingsboro. 
Daugiau 5 šeimynoje — Clas
son Point.

Kaip Tėvas, Taip 
Ir Sūnūs

Mrs. Catherine Breen, 924 
Lincoln Place, apvaikščiojo 
56-tą gimtadienį, šis gimtadie
nis buvo pirmas jos, kaipo 
našlės, gimtadienis. Jos vyras, 
pereito karo veteranas, nega
lėdamas dėl amžiaus įstoti į 
laivyną,' buvo įstojęs prekinio 
laivyno jūrininku ir padėjo 
gyvastį pereitą vasarą jo lai
vui užplaukus ant nacių mi
nos.

Tačiau prie jos stalo šį 
gimtadienį buvo keturi jauni 
uniformuoti vyrai, jos sūnūs. 
Williamas buvo įstojęs į lai
vyną liuosnoriu 1940 m. ir jau 
buvo veiklioje tarnyboje, ka
da atėjo žinia apie jo tėvo 
mirtį. Bet paskutiniai trys sū
nūs įstojo liuosnoriais po atė
jimo žinios, o vyriausia duktė 
laukia sueinant pilnų metų, 
kad galėtų įstoti į WAVES. 
Motina didžiuojasi savo ka
riška šeimyna ir džiaugiasi 
vieninteliu namie likusiu “vy
ru,” kelių savaičių senumo 
anūku, kurį jinai globoja pa- 
sikeisdama su marčia ir duk
terimis.

ir medžiaginiai paremti did
vyriškus kovotojus prieš hitle- 
rizmą. Įžanga veltui.

Naktiniame išbandyme sig
nalų, *iš lovų į gatves parei
goms buvo iššaukta 26,708 
wardenai ir keli tūkstančiai 
specialės policijos, apart bu
vusios patrulėje.

Policijai apžiūrėjus mirusį
jį rado pas jį 57 tūkstančius 
dolerių pinigais, $5,000 karo 
bonų ir bankų knygeles, ku
rios rodė $25,000. Matomai, 
šventraščio patarimą “nekrau
ti turto, nes jį kandys ėda” 
kunigas laikė parašytu tik pa
vapi jonams, pats į tai netikė
jo ir spaudė grašį prie grašio.

NAUJA MUZIKALĖ KOMEDIJA JUDYJE
VISI EINA PAMATYTI ŠIO SMAGAUS JUDŽIO

“HAPPY GO LUCKY”
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS su MARY MARTIN, DICK POWELL. BETTY 
HUTTON. EDDIE BRACKEN, RUDY VALLEE, ir ASMENIŠKAI, SCENOJE, LES 
BROWN ir JO ORKESTRAS, dar ir Gi) Lamb, garsi komedijos žvaigždė, ir daug 
kitų aktu.

PARAMOUNT Broadway ir 43rd St., N. Y.

Griuvėsiai Užmušė 
Vaiką

Frank Morgano, 14 m., 752 
Crawford Ave., tapo užmuš
tas užgriuvus ant jo kaminui 
ir stogui, netoli esamo apleis
to namo, kur vaikai žaidė for
tą, vieni iš lauko “atakuoda- 
mi” akmenimis, o kiti “ginda
miesi” iš vidaus.

TAI YRA TAIKA!... Nacių taika krauju rašyta ant nugarų nugalėtiems 
TAI YRA KARAS! . . . karas, vedamas vyrų ir moterų, kurie net būdami sumušti, 
liekasi nenugalėti! TAI YRA MEILE! . . . audringai liepsnojanti per kraują ir 
ašaras ir kenčiamus plakimus!

.1 O II N STEINBECK’S

THE MOON IS DOWN”
SVARBIAUSIAS JUDIS M.! su SIR CEDRIC HARDWICKE, DORRIS
BONDON, LEE J. COBB, HENRY TRAVERS, MARGARET WYCHERLY 
RIVOLI THEATRE BROADWAY ir 49th ST.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Irving Place The. Arti 14 St. ir Union Sq.
GR.—5-9879

Vėlus Rodymas
Kas šeštadienį

Pirmoji Vienų Meksikiečių—Gero Kaimyno Judžių Programa!

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

Tiria Kūdikio Mirties 
Priežastį

Ruth Riegel, 18 mėnesių, 
111 5th Ave., Brooklyn, stai
ga mirė. Patėmijus ant kūdi
kio veiduko žymes, įsakyta iš
tirti mirties priežastį.

Prašo Pakelti Algas
James V. King, Valstijos, 

Apskričių ir Miestų Darbinin
kų Unijos prezidentas įteikė 
majorui LaGuardijai laišką su 
prašymu pakelti miesto darbi
ninkams algas 15 nuošimčių.

šuneliams, kaip atrodo, bus 
atėjusios “šuns dienos,” nes 
jiems mėsai pirkti punktų ne
paskirta.

SERGA
Petras Vaznis, Laisvės ant 

standų* išvežioto j as ir namo 
prižiūrėtojas p a s t a r osiomis 
dienomis dirbo skųsdamasis 
“šalčiu,” o pereitą ketvirta
dienį ir visai neatėjo darban, 
priverstas buvo atsigulti.

Linkime Petrui greit pa
sveikti.

BROOKLYN
Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

CARMEN AMAYA “SILK, BLOOD AND SUN”
Sensacinga flamenco šokikė šiandieninės Meksikos Drama

Ir dar: “Crime in the Maginot Line”—su Victor Francen

ARTKINO PERSTATO!

Ir dar įdomus dalykas—Nauja Sovietinė Karo Komedija

Stebinančioji Nacio oficieriaus išpažintis iŠ Lenkijos- 
Čecboslovakijos-Sovietų Sąjungos

“Diary Of A Nazi
Vienas iš svarbiausių judamųjų paveikslų atėjusių 
iš Sovietų Sąjungos pastaraisiais mėnesiais

STANLEY THEATRE ,th ATO st9 N v

' i

VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENĮ!

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

-■ 1 ... .. ~

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178




