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Metams

Aš tikrai žinau, kad Dievas 
atėmė protą katalikų sriovės 
lyderiams, nes jie į Dievą tiki.

O kas apsidirbo su tautinin
kų ir menševikų vadų, galvo
mis, nežinau, nes jie j Dievą 
netiki. Katalikų sriovei jie pa
dus laižo tik todėl, kad pas 
katalikus tikisi gerai prisišie
nauti.

AMERIKIEČIAI PRADĖJO NAUJA OFENSYVA TUNISIJOJE
I

Prie tokios išvados mane 
privedė tą sriovių vadą atsi 
nešimas linkui Sovietų Sąjun
gos. Nesinori tikėti, kad vi
sai pilno proto žmonės tikėtųsi 
pasiekti savo tikslą tokiomis 
priemonėmis, kokiomis jie da
bar bando pasiekti.

Argi gali sveiko proto žmo
gus tikėtis ką nors laimėti 
taip dergdamas ir plūsdamas 
tą didįjį lietuvių tautos kai
myną ?

Jeigju aš jų vietoj būčiau, 
aš šitaip argumentuočiau: Jūs, 
rusai, Ukrainai, baltgudžiai ir 
kiti, kurie sukūrėte Sovietų 
Sąjungą, esate geri žmonės. 
Jūs gyvenate, dirbate, svietas 
dabar mato, kad jūs labai 
daug esate atsiekę, nuveikę. 
Šiandien jūs didvyriškai gina
te visą pasaulį nuo fašistinio 
barbarizmo.

Garbė jums už tai!
Bet lietuvių tautai, sakyčiau, 

neapsimoka būti Sovietų Są
jungoje. Ir štai kodėl, čia aš 
bandyčiau, kiek jau aš galė
čiau, minėtų vadų vietoje bū
damas, nurodyti politines, so
cialines, tautines priežastis, 
kodėl Lietuvai geriau toje so
cialistinių tautų šeimoje ne
priklausyti. Nuoširdžiai, gra
žiai, draugiškai, pagal savo' 
proto išgalę.

Aišku, jog į mane daug gra
žiau pažiūrėtų visas civilizuo
tas pasaulis. Daug geriau man 
žmonės 
į mane 
manim 
{Sovietų 
vadai.
‘ Ar ne taip būtų ? žinoma, 
kad taip.

Bet špygas rodydami, kumš
timis grasindami, plūkdami, 
šmeiždami ir bjauriodami tą 
didįjį kraštą ir jos liaudį, tų 
minėtų sriovių vadai tik save 
svieto akyse pasistato silpna
pročiais ir tokiais, su kuriais 
susikalbėti, nei kaimyniškai 
sugyventi negalima.

Argi, pagaliau, tie jų despe
ratiški 
įrodo,
rimtų ekonominių, 
socialinių ir tautinių argumen
tų prieš Lietuvos priklausymą 
prie Sovietų Sąjungos?

Taip aiškiai parodo. Už tai 
niekas jiems netiki. Jie pa
tys irgi netiki. Viskas, ko jie 
nori tais savo burnojimais pa
siekti, 
tautai 
AŠį.

Tai
Kongrese yra susidaręs ne

va “farmerių blokas.” Bet tai 
tik vardas “farmerių,” o po 
teisybei tas blokas yra koman
doje tam tikros rūšies bankie- 
rių ir fabrikantų.

Jie dabar kongresan įnešė 
bilių, vadinamą • Bankhead- 
Pace Bill. Jei šis bilius būtų 
priimtas, tai tuojau visos mais
to kainos pašoktų 17 nuoš.

Rooseveltas tam biliui griež
tai priešingas. Bet gali jis 
praeiti ir tapti įstatymu.

Kovo 26 dienos Tėvynėje 
skaitau apie naują tos pro-na- 
ciškos Amerikos Lietuvių Ta
rybos melą. Ji pasiuntus Ede
nui rezoliuciją ir joje sakanti, 
kad jeigu Lietuva pasiliktų 

(Tąsa 5 pusi.)

tiketų. Daug gražiau 
žiūrėtų ir rimčiau su 
skaitytųsi didžiosios 
Sąjungos žmonės ir

melai ir kelionės ne- 
jog jie neturi jokių 

politinių,

tai pakenkti lietuvių 
ir laimėjimui karo prieš

aišku, kaip diena.

i

J. Paleckis Pabrėžė Balti 
jos Kraštų Pasiryžimą 
Nušluoti Hitlerininkus

Maskva, kovo 24. —Jus
tas Paleckis, Sovietų Są
jungos Aukščiausios Ta
rybos vice-pirmininkas ir 
Lietuvos Tarybų Respub
likos Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininkas, 
padalino valdžios skirtus 
ordinus ir medalius užsi- 
tarnavusiem žmonėm, pa
sakydamas trumpą kalbą. 
Jis sakė:

Raudonajai Armijai be- 
artėjant prie Baltijos res
publikų sienų, nusigando 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos priešai ir pasmarkino 
savo propagandą, norėda
mi pasėt nesutikimus tarp 
šių Tarybinių Respublikų 
tautų.

Tačiaus nenuilstamoji lie
tuvių, latvių ir estų parti-

zanų kova, kietas šių res
publikų žmonių pasiprieši
nimas fašistiniams įsiver
žėliams, latviškų, lietuviškų 
ir estiškų Raudonosios Ar
mijos pulkų stiprybė ir did- 
vyrybė kovoj prieš hitleri
ninkus yra nuolatinis pri
minimas, kad tebegyvuoja 
Tarybinė Lietuva, Tarybinė 
Latvija ir Tarybinė Estija.

Šių respublikų žmonės 
drauge su visomis broliško
mis Tarybų Respublikomis 
kovoja ir kovos, kol taps 
visiškai išlaisvinta Tarybi
nė jų žemė, kol bus galuti
nai sumuštas priešas.

Baigdamas kalbą, Palec
kis šiltai sveikino pagerb
tuosius ordinais ir meda
liais ir linkėjo jiem toles
nių pasisekimų kaip karo 
fronte, taip ir užfrontėje.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 27. — Maskvos radijo pranešimas:
Sovietų kariuomenė vakariniame fronte vedė mūšius, 

kad pagerint savo pozicijas.
Mūsų kariuomenės dalinys X atėmė iš priešų stip

riai apdrūtintą poziciją. .
Į pietus nuo Biely j miesto sovietinė kariuomenė už

ėmė kelias apgyventas vietas. Raudonarmiečių grupė 
apsupo ir sunaikino apie 300 vokiečių, kurie buvo per
ėję per vieną upę.

Į šiaurius nuo Čugujevo (Charkovo fronte) sovie
tiniai tankistai sunaikino 42 vokiečiu tankus ir nušla
vė apie batalioną jų pėstininkų.

MASKVA, kovo 26. — Sovietinė kariuomenė Kuban 
srityje (vakariniame Kaukaze) žygiavo pirmyn ir at
ėmė iš vokiečių kelias apgyventas vietas.

Sovietų lakūnai ir priešorlaivinės kanuolės Leningra
do apylinkėje sunaikino 13 vokiečių lėktuvų.

Angly Lakūnai Bombar
davo Naciy Duisburgą 

Jau 57-tą Kartą

Hitlerininkai Griauna ir 
Su Žeme Lygina Ho- 

landijos Miestus

B

AMERIKOS KARIUOMENĖ Jungtinės Tautos Turi Iš
SĖKMINGAI ŽYGIUOJA 
LINKUI F( INDOUKO

šiaur. Afrika. — Ameri
kiečiai viduriniai - šiauri
nėje Tunisijoje pradėjo 
naują ofensyvą prieš vo
kiečius ir sėkmingai žy
giuoja pirmyn linkui Fon- 
douko, stovinčio už 15 my
lių į pietų vakarus nuo 
svarbaus karinio fašistų 
centro Kairouano.

Nacių pėstininkai kontr
atakavo amerikiečių ka
riuomenę į rytus nuo Mak- 
nassy, viduriniai - pietinėje 
Tunisijoje, bet amerikiečiai 
atmušė priešus atgal. Ame
rikos tankai ir šarvuoti au
tomobiliai atakuoja hitleri
ninkus įvairiose Maknas- 
sy-El Guettar fronto daly
se, ypač stengiasi surast

silpnesnes vietas, kur per 
kalvas galėtų prasimušt 
pirmyn iki Viduržemio Jū
ros.

Lietų audros trukdo karo 
veiksmus šioje srityje.

Anglai šiek Tiek Laimi
Nors pasmarkėjo Rom- 

melio nacių pasipriešinimai 
Mareth tvirtumų linijoj, 
pietinėj Tunisijoj, bet ang
lai per nuolatines atakas 
užėmė kai kurias pozicijas 
pajūriniame tos linijos ga
le ir nelaisvėn paėmė dido
ką skaičių fašistų.

Anglų ir amerikiečių la
kūnai sunaikino apie 100 
vokiečių trokų ir šarvuotų 
automobilių EI Hammoj.

Sovietai Nukovė 28,000 Na 
cių Oriolo Srityj: Laimi 
Bielgorodo Apygardoj

dusi
nu o 

š tur
savo

Done-
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vien Kovot ir Užtikrint 
Taiką, Sako A. Eden

Chinija, išvien 
turi po karo

Annapolis, Md. — Angli
jos užsienių reikalų minis- 
teris Anthony Eden, čia 
kalbėdamas kovo 26 d. per 
radiją, pareiškė, kad Ame
rika, Anglija, Sovietų Są
junga ir 
veikdamos,
nuginkluot visus fašistų 
gengsterių kraštus ir pa
statyt juose savo tvarkda
rius, kad tie kraštai nega
lėtų pradėt naujų karų.

“Vienintelis mūsų (Jung
tinių Tautų) pasportas yra 
laisvė,” sakė Eden: “Vie
nintelis mūsų tikslas yra 
visiškas ir nedvejotinas 
pergalės laimėjimas; vie
nintelis mūsų siekimas yra 
teisinga ir pastovi taika.

“Jungtinės Tautos, o ypa
tingai Jungtines Valstijos,

Anglija, Chinija ir Sovietų 
Sąjunga turi veikt išvien 
kare ir taikoje.

“Galutinąją pergalę lai
mėjus, mes turime drauge 
nuspręst, kokius žingsnius 
darysime, kad nei Vokieti
ja, nei Italija, nei Japonija 
daugiau niekados negalėtų 
nieko užpulti.
“Bet kokia nauja tarptau

tinė vyriausybė, kurią mes 
galėtume sutartinai įsteig
ti, sėkmingai veiktų tik to
kiame atsitikime, jeigu ji
nai rymotų ant užtenkamos 
jėgos. Negana bus vienai 
ar net dviem šalim saugoti 
taiką. Tai bus darbas, kuris 
pareikalaus visų Amerikos 
ir Anglijos, Rusijos, Chini- 
jos ir kitų Jungtinių Tau
tų pastangų.”

I

London. — Didieji Ang
lijos bombanešiai jau 57-tą 
kartą šiame kare triuškino 
Duisburgą, didį karinių fa
brikų centrą, apie pusės 
miliono gyventojų miestą 
ir Rheino-Ruhro upių uos
tą, vakarinėje Vokietijoje. 
Dingo keturi anglų, bomba
nešiai.

Per paskutines dvi savai
tes, iki šio žygio prieš Dui
sburgą, nebuvo didelių oro 
veiksmų prieš Vokietiją iš 
anglų pusės.

PLEŠKINO BERLYNĄ
Naktį iš šeštadienio Į se

kmadienį šimtai Anglijos 
lėktuvų audringai bombar
davo Berlyną; užkūrė di
džius gaisrus miesto vidu
ryj.

Berlyno radijas sakė, kad 
naciai nušovė žemvn pen
kis anglų bombanešius.

London. •— Pranešama, 
jog vokiečiai . dinamitu 
sprogdina ir su žeme lygi
na daugelį pajūrinių Ho- 
landijos miestų ir miestelių. 
Jų vieton naciai stato for
tus ir tvirtumas, bijodami 
anglų ir amerikiečių įsiver
žimo ir besiruošdami gin
tis.

Holandų pajūrio ruožte 
hitlerininkai jau nepalikę 
nė vieno miesto, miestelio 
ar kaimo. Vien tik Hagos 
mieste jie visiškai sunaiki
no 25 tūkstančius namų. 
Šimtai tūkstančių holandų 
jau neteko pastogės.

Naciai iškrausto civilius 
gyventojus ir iš įvairių pa
jūrinių Francijos miestų, 
besirengdami atremt grę
siantį talkininkų įsiverži
mą.

Cincinnati, Ohio. — Kai 
talkininkai apsidirbs su fa
šistais Tunisijoj, tai užpuls 
Italiją, sakė Amerikos ge
nerolas L. Campbell.

Stockholm, šved. — Pra
nešama, kad Anglijos lėk
tuvai parašiutais nuleido 
500 anglų ir norvegų agen
tų į Norvegiją slaptai veik
ti prieš vokiečius.

Maskva, kovo 28. — Ofi
cialiai pranešta, jog Rau
donoji Armija užmušė 28 
tūkstančius nacių Oriolo 
apskrityj nuo dabartinio 
vokiečių ofensyvo pradžios 
iki šiol.

Oriolas yra geležinkelių 
ir pramonės miestas tarp 
vidurinio ir pietinio frontų. 
Sovietų kariuomenė, 
grūmus iki 20 mylių 
Oriolo, atmušė nacių 
mavimus ir atlaikė 
pozicijas.
Atakuoja Vokiečius

co Upės Fronte
Raudonarmiečiai, įnirtu

siai kontr-atakuodami vo
kiečius, atėmė iš jų kelias 
pozicijas ir pagrobė daug 
ginklų ir amunicijos į rytus 
nuo Bielgorodo, stovinčio 
už 50 mylių į šiaurius nuo 
Čugujevo. Sovietiniai kovo
tojai laimėjo durtuvų mū
šius prieš nacius.
Panaikino Nacių Įvarytą 

Kylį į Sov. Pozicijas
Raudonoji Armija išlygi

no kylį, kurį naciai buvd 
įvarę į sovietinę liniją į 
šiaurių rytus nuo Charko
vo.

Vokiečiai suvarė daugy
bę savo tankų, kanuolių, 
lėktuvų ir naujų pėstininkų 
į Čugujevo sektorių apie 25 
mylios į pietų rytus nuo 
Charkovo, ir šturmingai 
kartotinai atakavo Sovietų 
pozicijas. Raudonarmiečiai 
atmušė visas šias nacių at
akas* ‘ir padarė jiem didžiu
lių nuostolių.
Raudonarmiečiai Grumiasi 

Artyn Smolensko
Raudonoji Armija dar 

kiek pažygiavo artyn Smo
lensko, centraliniame fron
te, atakuodama nacius iš 
trijų šonų per ištižusią že-

mę ir pavasario klampynes.
Sovietiniai kovotojai pas

tūmė hitlerininkus dar at
gal ir Starajos Russos apy
linkėje, į pietus nuo Ilmen 
ežero.

Verda mūšiai Kaukazo 
fronte, Link Novo- 

rossiisko
Nepaprastai kruvini mū

šiai siaučia Novorossiisko 
srityj, ties Kerčo sąsiauriu, 
kampe tarp Juodosios ir A- 
zovo Jūrų. Sovietai palaip
sniui spiria vokiečius vis 
artyn jūrų krantų, grūmo
dami sugrūst priešus į van-

Stokuoja Mėsos New 
Yorkui ir Kt. Miestam
Praeitos savaitės gale la

bai pritrūko mėsos 
New Yorkui, Philadelphi- 
jai, New Jersey, Chicagai, 
Buffalai, Detroitui, St. 
Louisui, San Francisco ir 
daugeliui kitų miestų.

Kainų Administracija 
Washingtone įsakė pasiųst 
1,250,000 svarų mėsos iš 
valdžios sandėlių į tuos 
miestus.

Nuo šio pirmadienio jau 
tik pagal štampas tegalima 
bus gaut pirkt mėsos, sū
rio, sviesto ir taukų, 
du svaru per savaitę.

viso

sako,Berlyno radijas
kad Anglija ‘atsiuntė daug 
naujų karo jėgų į Tunisiją.

Washington. — Jau pus
antro miliono Amerikos ka
riuomenės yra svetur.

Anglai pagerino savo , po
zicijas šiaurinėje Tunisijo
je.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, kovo 26. — Laivyno pranešimas:
Mūsų bombanešiai keturis kartus atakavo japonų 

pozicijas Kiskos saloje kovo 24 d.; numetė bombas tie
siog į taikinius.

Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.
NEW DELHI, Indija, kovo 26. — Čionaitinio ameri

kiečių štabo pranešimas sako:
Vidutiniai mūsų bombanešiai padarė labai sėkmingą 

žygį prieš japonų lėktuvų stovyklą Meiktiloj (Bur- 
moj). O tai yra viena iš jų svarbiausių lėktuvinių sto
vyklų Burmoje.

Daugelis mūsų bombų pataikė į japonų kareivines ir 
kitus pastatus. Buvo sunaikintas vienas japonų bom- 
banešis ant žemės. Užkurta skaitlingi gaisrai Meiktilos 
sandėliuose ir geležinkelio įrengimuose.

Senatas Atideda Naują 
Sumanymą Pakelt Far- 

mij Produktą Kainas
Washington. — Senatas 

vienbalsiai atidėjo tolyn 
Pace’o sumanymą, reika
laujantį žymiai pakelt kai
nas maisto ir kitų lauko 
ūkio produktų. Šis sumany
mas tapo sugrąžintas sena
torių komisijai žemdirbys
tės reikalais, kad jinai iš 
naujo gerai persvarstytų jį.

Valdiškas kainų adminis
tratorius Prentiss M. 
Brown nurodė, kad jeigu 
Pace’o įnešimas būtų pri
imtas kaipo įstatymas, tai 
tuojaus pabrangintų ameri
kiečiams maistą dar 10 pro
centų ir puse.

Tas sumanymas, be kit
ko, reikalauja tiek pakelt 
farmų produktų kainas, 
kad iš tų pakėlimų susida
rytų alga pačiam farme- 
riui, jo žmonai ir visiem 
dirbantiem jo šeimos na
riam. Tai būtų tik priedas 
prie visų dabartinių farmos 
įplaukų.

Jau ne kartą buvo įrodv- 
ta, jog to reikalauja tik di
džiųjų farmėrių ir dvari
ninkų organizacijos 
per savo “farmų bloką” 
kongrese. Šio bloko 
politikieriai iš tikrųjų ne
atstovauja nei smulkiųjų 
nei vidutinių farmerių.

New Yorko Majoras 
LaGuardia Paskirtas

Brigados Generolu
Washington. — Prezi

dentas Rooseveltas paskyrė 
New Yorko miesto majorą 
LaGuardia generolu briga- 
dierium. Washingtono kari
ninkai sako, kad LaGuar
dia bus pasiųstas į Šiauri
nę Afriką kaip general-gu- 
bernatorius Italijos koloni
jų ir kitų itališkų kraštų, 
kuriuos talkininkai atėmė 
iš fašistų ar dar atims. Tai 
vietai LaGuardia tinkąs, be 
kitko, ir todėl, kad jis gerai 
kalba itališkai.

Kai amerikiečiai ir ang
lai įsiverš į Italiją, su jais 
būsiąs ir LaGuardia. Jis į- 
rodinėsiąs italams, kad Mu- 
ssolinio sumušimas, talki
ninkų laimėjimas, tai yra 
italų tautos laimėjimas, o 
ne prakišimas.

New Yorko valstijos sei
melis nutarė, kad LaGuar
dia gali eit armijon ir kar
tu liktis oficialiu miesto 
majoru. Bet, suprantama, 
išvykdamas į karinę tarny
bą, LaGuardia paskirs savo 
vieton kitą atsakingą žmo
gų kaipo laikinąjį majoro 
pareigų vykdytoją, kol pats 
LaGuardia sugrįš.
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Pavasaris ir Antrasis Frontas
Šio pavasario daugiau laukė Jungti

nių Tautų žmonės, kad su jo pradžia bus 
atidarytas antrasis frontas prieš Hitlerį 
Europoj, bus pradėta ištikro vieninga, 
nuoširdi Jungtinių Tautų jėgų kova 
prieš bendrą mūsų neprietelių.

Pavasaris prasidėjo. Padėtis yra to
kia, kad Hitleris ir jo talkininkai vis 
turi prieš Sovietų Sąjungą iki 7,000,000 
armiją. Dar vis 90% jo ir 100% jo tal
kininkų jėgų mušasi, kad parbloškus 
Raudonąją Armiją, o tada visomis jė
gomis atsisukti prieš Angliją ir Ameri
ka, c

Raudonoji Armija vysto ofensyvą 
plačiu ruožtu centraliniame fronte ir 

deda pastangų suvaryti nacių armiją 
Kubaūėj į Jūras arba priversti ją pasi
duoti. Tuo pačiu kartu Hitleris sutrau
kė apie 500,000 armiją, virš 6,000 tankų 
ir tūkstančius lėktuvų į Donbaso ir pie
tų Ukrainos sritį, kur eina mirtinos ko
vos. Kasdien, vien Doneco frontą, puola 
iki 1,000 nacių lėktuvų. Kovų žiauru
mas ir mašinų skaičius veik prilygsta 
Stalingrado kovoms.

Tunisijoj Amerikos armija vadovystėj 
generolo Patton veržiasi prie jūros, o 
anglų 8-ta armija kovoja ant Mare th li
nijos. Tunisijoj kovos paaštrėjo, vienok 
jos nėra ant tiek didelės, kad galėtų ati
traukti dalį Hitlerio ir Mussolinio ’ jėgų 
iš Sovietų Sąjungos fronto.

Hitleris ir Mussolinis, besirengiant 
prie šios kampanijos Tunisijoj, į kelis 
pastaruosius mėnesius vis vien iš Fran- 
cijos, Belgijos ir Balkanų permetė apie 
30 divizijų, tai yra, 500,000 kareivių, 
3,000 tankų ir tūkstančius lėktuvų prieš 
Sovietų Sąjungą.

Dabar išmušė valanda, kada Anglijos 
ir Amerikos jėgos turi pradėti užpuoli
mą ne vien Tunisijoj, bet Francijoj, Bel
gijoj, Holandijoj, Danijoj ir Norvegijoj. 
Dabar, kada Hitlerio ir jo talkininkų 
vyriausios jėgos yra sukaustytos Sovie
tų Sąjungos fronte, kada dalis jo jėgų 
sukaustyta Tunisijoj, tai laikas atidaryti 
antrą frontą Europoj, be kurio mes ne
galime karą išlaimėt!. Ir tik antro fron
to atidarymas sucementuos draugiškus 
ryšius ir pasitikėjimą Jungtinių Tautų 
bendroj kovoj prieš bendrą priešą, tik 
tas suteiks galimybę Amerikos žmonėms 
išlaimėti karą su mažiau žmonių ir tur
to nuostolių.

Kaip Auga Turčių Pelnai?
Ne visi nuo karo kenčia. Yra žmonių, 

kuriems karas, tai geriausia proga pa
sipelnyti, susikrauti milionus pelno. Ąt- 
mihkime, kad po Pirmojo Pasaulinio 'Ka
ro 1914-1918 metų, Amerikoj milionierių 
skaičius paaugo ant 30,000!

Ipdustrinių Organizacijų Kongreso 
(CIO) prezidentas Philip Murray ir A- 
merikos Darbo Federacijos prezidentas 
William Green lankėsi Washingtone pas 
Senato’ Komitetą ir pateikė pasiūlymus, 
kaip suderinti darbininkų algas su pra
gyvenimu, kaip pastoti kelią turčių pe- 
iš’pasakytam lobimui ir neprileisti prie' 
infliacijos. Jie ten pateikė ir faktus apie 
didelį turčių lobimą, nepaisant preziden
to pastangų, kad šis karas nebųfų pa
verstas į pralobimo priemonę. Štai keli 
faktai iš jų raporto:

Prezidentas Murray parodė, kad per 
pastaruosius tris metus tik didžiosios 
plieno gaminimo kompanijos pasidarė 
$500,000,000 gryno pelno.

United States Steel Corp. 1940 metais 
turėjo $53,600,000 pelno. Ta pati kompa
nija 1941 metais jau pelnė $67,700,000; 
gi 1942 metais savo pelną skirstė taip, 
kad jo atrodytų mažiau, tai gryno pelno 
buvo $23,500,000, gi tam tikro spęcįalio

fondo pelnas dar buvo $25,000,000.
Republic Steel Corp. 1940 metais tu

rėjo pelno $11,800,000; 1941 metais — 
$14,700,000 ir 1942 metais oficialio pelno 
$7,800,000.

Bethlehem Steel Co.. 1940 metais pa
darė pelno $219,800,000; 1941 metais $15,- 
500,000 ir 1942 metais oficialio pelno 
$6,500,000, o tam tikram specialiame 
fonde dar buvo $12,800,000.

Šitaip yra su didžių kompanijų pel
nais. Aišku, kad kas iš karo milionais 
darosi pelno, tas nenori antro fronto ati
darymo, kuris greičiau užbaigtų karą. 
Todėl karas nėra visiems gyventojams 
vienoda našta, ne į visus jis lygiai vei
kia ir todėl ne visi lygiai atsineša lin
kui prezidento Roosevelto pastangų, kad 
karą greičiau išlaimėjus ir su mažiau 
nuostolių.

Anglijos Žmonės Susirūpino
Mr. Raymond Daniel rašo iš Londono, 

kad Anglijos žmonės susirūpino Hitle
rio kontr-ofensyvos žygiais Sovietų Uk
rainoj. Jo žiniomis, Anglijos žmonės aty- 
džiąi seka Sovietų Sąjungos frontą ir 
supranta, kad ten rišamas jų laisvės ir 
saugumo klausimas.

Anglijos žmonės labai susirūpino, kad 
Mr. Churchill kalba apie ilgą karą, kad 
karas gali tęstis ne vien 1943, bet 1944 ir 
net 1945 metais. Liaudyj matosi aiškus 
nepasitenkinimas, kad Anglijos vyriau
sybė nedaro rimtų žygių linkui atida
rymo antrojo fronto, kad karą laimėjus 
greičiau ir su mažiau aukų.

Kodėl Jie Atmetė Prezidento 
Siūlomas $25,000 Algas?

74 balsais prieš 3 senatas atmetė pre
zidento Roosevelto siūlymą, kad karo 
sąlygose būtų aprubežiuotos algos, kad 
jokis kompanijos viršininkas negautų 
daugiau tikros algos, kaip $25,000 į me
tus.

Įdomu, kiek dabar kompanijų viršinin
kai gauna algų. Dienraštis “P. M.” iš 
kovo 27 dienos paduoda, kad Mr. Duane 
L. Wallace, prezidentas Cessna Aircraft 
Co. 1940 metais turėjo $5,400 algos, bet 
karo sąlygose jo alga pakelta iki $89,- 
851.67 į metus; gi tos pat kompanijos 
vjce-prezidentas, kurio alga buvo $2,325, 
tai dabar, gauna tiek pat, kaip ir prezi
dentas.

James A. Sill, prezidentas Illinois Zinc 
Co., 1940 metais turėjo $14,750 algos, o 
1942 metais jau $50,2$3.

' f
Joseph W. Frazer, prezidentas Willys- 

Overland Motor Co., 1940 metais turėjo 
$60,000 algos, gi 1942 metais jo alga jau 
buvo $123,183.80./1 f *

Clarence Reese, prezidentas Continen
tal Motors Co., gauna algos $58,026.91.

Charles E. Wilson, prezidentas ir di
rektorius peneral Electric Co., 1938 me
tais turėjo algos $97^487, 1941 metais jau 
$135,000, gi 1942 metais net $175,000.

Benjamin F. Fairless, prezidentas 
United States Steel Corp., 1938 metais 
turėjo $138,410 algos, gi 1941 metais jau 
$156,000. :

George W. Hill, prezidentas American 
Tobacco Co., 1938 metais turėjo algos 
$420,299.

O Bethlehem Steel Corp, prezidentas 
Mr. Eugene G. Grace 1940 metais turėjo 
algos $478,144, gi 1941 metais jam alga 
pakelta iki $537,724.

Aišku, ar toki žmonės norės, kad jų 
alga būtų į metus tik $25,Q00, kaip pre
zidentas Roosevęįtąs reikalavo, kad ir 
patrijotiniais sumetimais. -Štai kodėl se
natoriai^ kurie ir patys yra turčiai,-tą 
prezidento sumanymą atmetė.’.

nų” editorialo, užvardinto 
“Del Pagalbos Rusijai.” Il
gas tai buvo editorialas' ir 
jis atspausdintas “Naujie
nose” liepos 8 dieną, 1941 
m.

Tai kas dabar begėdis, 
melagis, šunadvokatis ir 
niekšas—Mizarą ar tams
ta, ponas Grigaiti!

Gal bandysi teisintis, kad 
tą editorialą rašei tada, kai 
“nępęrga}imiėji ĮUtlefio le
gionai’1 ėjo per Sovietų Są
jungą “kaip peiliu per svie
stą.” O, taip! Juk tame pat 
editoriale tamsta pareiškei 
abejonę, kad—

Jeigu Rusija pajėgs tęsti 
karą nors keletą mėnesių, tuo- 
met Anglija ir Amerika galės 
suteikti jai pagalbos ir gink
lais. Bet ar jį pajėgs, tai dar 
nežinia.

Tą tamstą rašei liepos 8, 
1941 m. Dvidešimts vienas 
mėnuo atgal.

O jes, tamsta, kaipo ge
riausias “advokatas”, tada 
jau turėjai matematiškai 
“išfigeriavęs” ir kodėl Ru
sija “nepajėgs” kariauti 
nei kelis mėnesius. Jei pa
miršai arba norėtum užsi
ginti, ’ leiskite man pacituo
ti iš to paties tamstos edi
torialo :

Įsivaizduokime, kad Hitle
ris užkariaus didelius plotus 
SSSR teritorijos,—kas, vei
kiausia, yra neišvengiama. 
Jeigu Hitleris, okupavęs tuos 
plotus, pradės aprūpinti jų 
gyventojus paprastais kasdie
ninio gyvenimo daiktais—mui
lu, drabužiais, batais, laikro
dėliais ir įvairiais dalykais, 
kurių Rusijos liaudis senai pa
sigenda, tai SSSR žmonės pa
sijus, kad nacizmas atnešė 
jiems daugiau laimės, negu 

jie turėjo prie bolševizmo. (Ir 
čia tamstos paties pabraukta, 
ponas Grigaiti.)

'Į’ąi kur “Naujienų” re
daktoriaus gero velijimas 
Rusijai?! ir dar tas senįs 
drįsta kitus melagiais va
dinti !

l?rie progos, leiskite atsa
kyti dar vieną klausimą, 
kurį p. Grigaitis stato Mi- 
zarai, būtent:

Tačiau ką bendro turi Erli
cko ir Alterio byla su “Nau
jienomis” ar jų redaktorium? 

Nejaugi! Jeigu tiedu niek
šai, kupė ųž išdavystę tapo 
sušaudyti Sovietų Sąjungo
je, buvo tokio tipo, kaip 
“Naujienų” redaktorius ir 
bandė įtikinti Sovietų pilie
čius, jog prie nacizmo jiems 
bus daug geriau, negu prie 
bolševizmo, tai kaip su jais 
turėjo pasielgti Sovietų vy
riausybe? Išbučiuoti juos 
taip, kaip tamsta anądien 
išbučiavai klerikalų vadus?

Gal dabar jau ir tamstai 
bus aišku, kad tarpe niekšų 
yra labai daug ko bendro. 
Skirtumas gal tik tame, 
kad tamstos lojimas prieš 
Sovietų Sąjungą ir gyrimas 
nacizmo Rusijai tiek pavo
jingas, kiek bedančio šų- 
hie's. Tųom tarpu Erlichas 
ir Alteriš panašią politiką 
bandę pravesti Sovietų že
mėje.

- L. Jonikas.

Anądien “Laisvėje” tilpo 
jos redaktoriaus R. Mizaros 
straipsnis, kur tarp kitko 
pasakytą, jog—

.. . Grigaičio draugiškumas 
Tarybų Sąjungai to.kis: Kai 
Hitleris užpuolė Tarybų Są
jungą, tai Grigaitis ragino A- 
meriką ir Angliją kariauti ne 
prieš Hitlerį, bet prieš Stalino 
vyriausybę ....
Pacitavęs šį sakinį “Nau

jienose” (kovo 23), Grigai
tis pirmiausia išvadina R. 
Mizarą ’ “Maskvos pakali
ku”, “šunadvokačiu,” “me- 
Įagium,” “begėdžiu” ir tt., 
o paskui kategoriškai už- 
ginčina, kad—

Tai, žinoma, begėdiškas Mi
zaros melas. “Naujienų” re
daktorius ne tiktai neragina 
“kariauti” prieš Stalino vy
riausybę, bet visą laiką stojo 
už pagalbos teikimą sovietų 
Rusijai (paties Grigaičio pa
braukta), nežiūrint to, kad 
Stalino vyriausybė yra dikta
toriška. Tik žmogus visai be 
sarmatos gali taip meluoti, 
kaip Mizara.

Perskaitęs šią šunadvo- 
katišką Grigaičio paties sa
vęs užsigynimą, prisimi
niau žemaitišką patarlę: 
“Kaip trumpa šio susikone- 
veikusio žmogiuko pomie- 
tis—jię nebeatsimena, ką 
valgė šį rytą pusryčiams!”

Nebūdamas tokiu šunad
vokačiu, kaip Grigaitis, ne
siimu ginti Mizarą nei jam 
advokatauti. Jis nuo tokio 
niekšiško melagio pajėgs 
pats apsiginti. Bet štai aš 
pats išvadinau poną dakta
rą “niekšišku melagium,” 
taigi leiskite įrodyti mano 
tvirtinimo teisingumą.

Išvadinęs Mizarą mela
gium, Grigaitis tvirtina, 
jog “Naujienų” redakto
rius, atseit, < • jis pats, nes 
juk jis yra “vyriausiu re
daktorium,” “ne tik nera
gino kariauti prieš Stalino 
vyriausybę, bet visą laiką 
stojo už pagalbos teikimą 
sovietų Rusijai...” Ar gir
dėjote tokį “cūdą”?! O da
bar eikime toliau. Pasiskai
tykite, kas seka žemiau:

Pilnos demokratijų karo są
jungos su Rusija, kaip mes 
jau esame pastebėję, negalės 
būti tol, kai Rusiją valdys 
pardavikiška Stalino diktatū
ra. O apie politiška bendra- 
darbiąvimą su ta diktatūra 
negali būti nė kalbos.

Anglija buvo priversta nu
sikratyti, Hitlerio pataikūno 
Chamberlaįno, kuomet ji nu
tarė stoti į mirtiną kovą su 
rudaisiais agresoriais. Ęet 
Stalinas yra nusidėjęs demo
kratijoms tūkstantį kartų dau 
giau, negu Čhamberlainas, 
Daladier, Clivedeno klika” ir 
visi diktatorių “maldintojai,” 
sudėti į daiktą. Jisai buvo tik
ras Hitlerio partneris, jo tal
kininkas banditiškuose žygiuo
se prieš ramias tautas. Jis tu
ri eiti lauk iš valdžios, kad 
Rusijos liaudis galėtų išsities
ti ir visomis jėgomis pasiprie
šinti Hitlerio karo mašinai — 
ir kad Vakarų demokratijos 
galėtų ištiesti ranką Rusijai, 
kaipo draugui ir sąjunginin
kui. (Jo paties pabraukta.)

Tiesti ranką krauju apsitaš
kiusiai Stalino diktatūrai de
mokratijos negalės!

Kas ir kur taip rašė? Gal 
tas “begėdiškas melagis” 
Mizara?

Ne, drąuąąi, tai žodžiąi 
pątįes p. Pijušo Grigaičio. 
Šiuos tris paragrafus paci
tavau iš jopatjes “Naujie

Šalčiausia vieta ant že
mės yra Verchojansko sri- 
tyj, Sibire. Ten šalčiai žie
mą siekia net 94 laipsnių 
žemiau zero.

Gaudami pe^ę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus ■ pir

kite bonus ir Štampas. ' u r. r >
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Mrs. Philip L. Crowlie, iš South Dakotos, atvyko 
Washingtonan j OPA centrą pareikšti šeimininkių 
vardu nuomonę, kad maisto porcijonavimas būtų 
pravestas lygiai ir gerai.

Jie Už Mus Miršta, O Čia 
Jie Šmeižiami' ' - > • ' 3 e . j

Pagalvokime, kas būtų at
sitikę su Amerika, jeigu ne 
didvyriška kova Sovietų Są
jungos prieš hitleriškus bar 
barus? Jau virš 21-nas mė- 
nesis Sovietų Sąjunga, pati 
viena neša sunkią naštą ka
ro už visas Jungtines Tau
tas. Juk, jeigu ne Sovietų 
Sąjungos kova, tai Hitleris 
ir jo razbaininkiški talki
ninkai būtų pavergę Angli
ją, jos kolonijas ir užpuolę 
Ameriką. Gal būti mūsų 
miestai—New Yorkas, Bo
stonas, Philadelphia, Wa- 
shingtonas, dešimtys tūks
tančių fabrikų ir dirbtuvių 
jau būtų sudeginti! Gal bū
ti milionai žmonių Ameri
koj jau būtų nužudyti! Gal 
būti mes vestume kruviną 
kovą su mažai progų ją lai
mėti.

Dabar to nėra tik todėl, 
kad 21-nas mėnesis kariau
ja Sovietų Sąjunga. Prieš 
ją metė visas savo jėgas 
Hitleris, Mussolinis, Fin- 
landija, Rumunija, Vengri
ja, Slovakija ir liuosnorius 
iš Ispanijos, Francijos, Bel
gijos, Holandijos ir kitų ša
lių.

1 Hitleris ir jo šaika nute- 
riojo Sovietų Sąjungoj taip 
didelį plotą, kaip Jungtinės 
Valstijos nuo New Yorko 
iki Cbicagai. Ffitleris sude
gino dešimtis tūkstančių 
fabrikų ir dirbtuvių. Sovie
tų Sąjunga šioj kovoj nete
ko virš 5,000,000 geriausių 
savo sūnų ir dukrų užmuš
tų ir sužeistų! Gal kita 
tiek, gal daugiau hitleri
ninkai nužudė pavergtuose 
Sovietų plotuose! Taip bai
siai nukentėjo Sovietų Są
junga. Bef UŽ tai Hitleris 
negalėjo pavergti Angliją, 
negalėjo užpulti Ameriką, 
negalėjo deginti mūsų mie
stus, žudyti mūsų žmones!

Amerikoj vyriausybė ger
bia tas Sovietų Sąjungos 
au^as, tas istorijoj (Įar ne
girdėtas kovas, tą žmonių 
pasišventimą. Gerbia tą ir 
visi anti-fašistai.Bet tuo pat 
kartų Amerikoj yra žmo
nių, kųrię hiekiną Sovietų 
Sąjungos vyriausybę,. Rau
donąją Armiją, liaudį! Net 
ir lietuvių tarpe yra žmo
nių, kurie arba į Ameriką 
atvykę iš Berlyno su nacių 
patarimais, arba būdami 
Jungtinių Valstijų piliečiai 
orgąpizuoja “tarybas”, ren
gia prakalbąs, skleidžia 
ĮĘįtlerio propagandą, sklei
džia melds prieš mūsų tal
kininkę, kuri tiek daug nu
kertėjo, kuri tiek daug 
mums padėjo!

Yra ir tokių, kurie bijo
dami darbininkų laisvės, 
KĮirįe bijodami liaudies lai
sves, bijodami, kad Ameri
kos žmonės daugiau tiesos 
sužinojo ir dar sužinos apie 

Sovietų Sąjungos tvarką, 
tai niekina ją ir skleidžia 
melus.

Yra ir kitų tautų žmo
nių, kurie pirmiau suokal- 
biavo prieš Sovietų šalį, da
bar atvykę į Ameriką tą 
pat daro. Per daugelį metų 
tūli buvusios Lenkijos val
donai, kurie žiauriai išnau
dojo Lenkijos žmones, ku
rie smaugė 12,000,000 uk- 
rainų ir baltarusių, kurie 
buvo pavergę 500,000 lie
tuvių ir Lietuvos sostinę 
Vilnių, kurie darė planus 
pavergti visą Sovietų Uk
rainą ir Baltrusiją,—jiems 
tie planai neišdegė. Už tai 
jie Amerikoj niekina Sovie
tų Sąjungą—Amerikos tal
kininkę.

Štai New Yorke susior
ganizavo kokis tai Lenkų 
Komitetas, kuris nuolatos 
skleidžia bjaurią propagan
dą prieš Sovietų Sąjungą, 
nes jis nori, kad po karo 
Lenkijoj vėl viešpatautų 
ponai, kad vėl tie ponai 
smaugtų ne vien Lenkijos 
darbo liaudį, bet Vakarinės 
Ukrainos ir Baltrusijos 
žmones ir lietuvius Vilni
joj.

Štai kovo 20 dieną, šeš
tadienį, Švento Patriko ka
tedroj, New Yorke to Len
kų Komiteto buvo surengta 
pamaldos — mišios už “žu
vusių kankinių dūšias.” Ar 
manote, kad jie meldėsi už 
3,500,000 Hitlerio nužudy
tų lenkų dūšias? Nieko pa
našaus! Jie ten meldėsi, sa
kė pamokslus, ir niekino 
Sovietų Sąjungą. Meldėsi 
už buvusio Lenkijos prem
jero A. Prystor dūšią, ku
ris būk miręs Sovietų Są
jungoj, meldėsi už Kazimie
ro Pilsudskio, buvusio ge
nerolo Pilsudskio ir Vilni
jos pavergėjo dūšią.Meldėsi 
už “lenkų oficierių dūšias, 
mirusių kankinių mirčia 
Sibiro tundrose.”

Tai ta pati Goebbelio 
niekšiška propaganda, ku
rią skleidžia tūli lietuviai, 
leisdami paskatos apie “po 
prievarta išvežtus į Sibi
rą.” Mat to reikalauja Go- 
ebbelis, to nori lĮitleris. 
Neveltui Mussolinis savo 
žentą grafą Ciano pasiuntė 
atstovu prie Romos popie
žiaus, kuris ten dirba pla
nus ir duoda įsakymus ku
nigijai, kaip skleisti propa
gandą prieš Sovietų Sąjun
gą, Amerikos talkininkę.

Ir kada tam bus galas?
. D. M. Š.

Trys iš kiekvienų keturių 
žmonių abelnąi turi nely
giai matančias akis: vienos 
akies regėjimas stipresnis, 
negu antros.

1
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Amerikos armijoj praei
tame kare dažnai būdavo 
skiriami kareiviai į tokias 
pareigas, kurioms jie neti
ko. Pavyzdžiui, oficierius 
paskiria rašytoją j troko 
vežikus. Rašytojas sako: 
“Aš niekados nesu vaira
vęs automobilio ir nieko 
apie trokus nesuprantu.”

“Išmok!” atkerta oficie
rius, ir užbaigta.

Taigi rašytojas nuo pat 
pradžios mokosi troką vai
ruoti, o patyrę automobilių 
vairuotojai pristatyti prie 
darbo virtuvėje.

Kas Kita šiame Kare
Dabar Jungtinių Valsti

jų armijoj yra atydžiai pa
renkami vyrai į tokias pa
reigas bei darbus, kuriems 
jie geriausiai tinka pagal 
savo patyrimus, išsilavini
mą ir gabumus. Jeigu šiuo 
laiku ir pasitaiko netinka
mas parinkimas, tai jau la
bai retai, gal vieną kartą 
iš dvidešimties. Dabar ofi
cierius, sakysime, taip ne
norėtų banko raštininkėlį 
skirt į tankų taisytojus, 
kaip kad jis nenorėtų iš di
džiosios kanuolės šaudyt 
žvirblius.
Mechanikų, žinovų, Specia

listų Karas
Šis karas žymia dalim 

yra technikinis karas, spe
cialistų, žinovų, mechanikų 
karas.

Jungtinių Valstijų armi
joj šiandieną yra du tūks
tančiai skirtingų, specia
lių darbų. Kariuomenėn pa
šauktų naujokų gabumus ir 
išsilavinimą tuojaus tiria 
naujoji armijos įstaiga, va
dinama Žmonių Parinkimo 
Tarnyba (Personnel Clas
sification Service).

Šioje įstaigoje dirba dau
giau kaip 600 oficierių ir 
virš 6,800 kareivių ir pus
karininkių, kurie, tačiau, 
yra žinovai įvairių profesi
jų, darbų, na, ir pačių žmo
nių.

Tarp šių tūkstančių tyri
nėtojų yra mokytojų, dar
bininkų samdytojų fabri
kam, gydytojų ir kitokių 
specialistų.

Yra tam tyčia tyrimai te
legrafistams, kariuomenės 
raštinių tarnautojams, lėk
tuvų mechanikams, trokų 
vežikams, kanuolių nutai- 
kytojams, žemlapių pažin- 
tojams, bombarduoto jams, 
signalistams, kalbininkams, 
kandidatams į oficierių mo
kyklą ir kt.

Kas tik patiriama apie 
kiekvieno kareivio išsilavi
nimą ir gabumus, visa tai 
surašoma j korteles ii’ tvar
kiai sudedama į plieno 
“failių” spintas. Leiskime, 
prireikė kelių ispaniškai 
mokančių kalbėti arba lai
krodininkų, ar siuvėjų, ar 
duonkepių. Akį nepaspėjus 
sumerkt, štai ir ištraukia
ma kortelės, kur suregis
truota tokie žinovai bei a- 
matininkai.
Būna Net Juokingų Klai

dų, Bet Labai Retai.
Tiesa, ant greitųjų rei

kiant organizuot naujokus 
į dalinius ir skirstyt į viso
kias pareigas, kartais įvyk
sta klaidų, kaip kad maty
sime iš poros šitokių atsiti
kimų :

Kareivių Parinkimas Įvairioms Pareigoms
---------------------------- a------------------------------------------------------------- :-------

Vienas pusgalvis vardu 
Elbertas perėjo į kitą aps
kritį, kur žmonės jo nepaži
no, ir ten užsiregistravo 
kariuomenėn. Tuojaus jis 
buvo paskirtas į signalistų 
korpusą, kur reikia tikrai 
gabių žmonių. Elbertas bu
vo gražus vyras, o kad kvo
timuose ir bandymuose jis 
žioplai pasirodė, tai tyrinė
tojai sakė: “Jis tik durne
lio vaidmenį vaidina, kažin 
kodėl nenorėdamas tapti si- 
gnalistu.”

Nuo seniau pažinusieji jį 
kaimynai turėjo gardaus 
juoko, kad tas pusgalvis 
parinktas į tokią garbingą 
pareigą. Bet, žinoma, kari
ninkai netrukus patyrė, jog 
Elbertas taip protiniai 
“biednas,” kad vargu be
tiktų net paprastiems vir
tuvės darbams.

Ka'rtą nakties laiku bu
vo atgabenta būrelis chinų 
į kariuomenės stovyklą. 
Angliškai jie beveik nemo
kėjo susikalbėti ir akių plo
tu liko paskirti į armijos 
skalbėjus. Chinai sukėlė 
lermą. Buvo pašauktas ver
tėjas, kuris ir išvertė anglų 
kalbon šitokį jų protestą:

“Mes esame aukštus mo
kslus išėję Chinijoj, Mes 
norime į Amerikos armiją 
įstoti ir prieš japonus ka
riauti. Kas gi jums sakė, 
kad mes esą tik skalbėjai?”

Išsiaiškinus klaidai, jie 
buvo per kvotimus perleisti 
ir paskirti į daug naudin
gesnes armijai pareigas, 
pritaikytas jų žinojimui ir 
išsilavinimui.
Pamatinis Karinis Lavini

mas ir Specialis 
Parinkimas

Kiekvienas naujokas tu
ri per 13 savaičių mokytis 
tokių ’ dalykų, kurie reika
lingi visiem kareiviam abel- 
nai. Tūli specialistai bei 
mechanikai tuo tarpu įsi
vaizduoja, būk niekas ne
kreipia dėmesio į jų išsila
vinimą ir jiem lemta liktis 
paprastais kareiviais. Taip 
antai, vienas gabus žemla
pių braižytojas manė, kad 
jis visai užmirštas. Bet kai 
tik jis užbaigė trylikos sa
vaičių privalomąją lavybą, 
tuojaus buvo pasiųstas kai
po žemlapių braižytojas di
džiai pėstininkų mokyklai 
Forte Benning.

Braižytojo draugas norė
jo tapt šaudytojom iš prieš
lėktuvinių kanuolių į prie
šų orlaivius ir buvo nusimi
nęs, kad jam lemta' būti tik 
pėstininku. Bet štai netikė
tai ima jo komandierius ir 
paskiria jį į priešlėktuvi
nius kanuolininkus.

Kaip braižytojas, taip ir 
jo draugas paskui stebisi, 
kad oficieriai iš tikrųjų ži
no, kur kas tinka.

Naujokai, kartą pačioj 
pradžioj iškvosti, paskui 
dar būna kvočiami, kad pa
tirt, ar nepadaryta klaidų 
pirmajame kvotime, ir pas
kirt juos į kitokią tarnybą, 
jeigu reikia.
Dažnai Naujokui Pakenkia 

“šlapios” Išleistuvės
Kai naujokas ant ryto

jaus turi važiuot į armiją, 
jo giminės ir draugai daž
nai suruošia jam girtas iš
leistuves. O bendrieji nau

> New Yorko miesto Laikraštininkų Gildijos nariai pa
aukojo Chinijos kovotojams $1,200. Chinijos Rau
donasis Kryžius nupirko už juos daug svarbių prie
monių sužeistiems kariams gelbėti.

joko gabumai ir išsilavini
mas paprastai yra tiriami 
pirmąjį rytą po jo atvyki
mo. Ir pagiriomis laikyda
mas tuos kvotimus naujo
kas tikrai prasčiau pasiro
do, negu galėtų pasirodyt, 
jeigu būtų visai blaivus. 
Tokiu būdu jis ir gali būti 
iš karto paskirtas ne to
kiam darbui, kokiam jis 
geriausiai tiktų.

Armijon ateina žmonių 
iš tokių civilių užsiėmimų, 
kuriem jie iš tiesų netiko. 
Tada jie stebisi, kaip čia 
galėtų būti, kad armija ne
siskaito su jų “specialu- 
mais.”

Berods, pasitaiko, jog rei
kiant suorganizuot kariuo
menės dalinį, nėra gana 
tinkamų vyrų įvairioms pa
reigoms. Tuomet prisieina 
lavint joms tokius, kokių 
esama. Gali toliau pasiro
dyt jų tarpe kareiviai su 
ypatingais gabumais, Jbet 
jau būtų pervėlu kilnot 
juos iš vienos vietos į kitą 
ir taip ardyt tvarkingą da
linio veikimą.

L-

“Auksines Plytos”
Tarp naujokų būna tam 

tikras procentas tokių, ku
rie niekados nepasitenkina 
savo pareigomis. Jie nuolat 
reikalauja pervest juos į 
kitas prievoles, o paskui iš 
šių dar į kitas, ir taip to
liau, ir taip toliau.

Sardžentai ir šiaip karei
viai tokius vadina “gold- 
brikeriais” — “auksinėmis 
plytomis.” O “auksinė ply
ta” pas juos reiškia “slia- 
kerį,” pagyrų puodą, “kei
stą sutvėrimą” ar abelnai 
niekam netikusį gaivalą.

Bergždžiai Gaišinami 
Talentai

Štai Gilbertas G. Tyrinė
tojams jis gyrėsi, kad gau
davęs po tūkstantį dolerių 
už sugalvojimą ir sakymą 
juokų per radiją. Kvotimai 
parodė, kad jis turi didelį 
talentą greitam davimui ir 
priėmimui pranešimų per 
radiją. O gabūs radijo ope
ratoriai yra labai brangi
nami armijoj. Bet jis neno
ri būt radijo operatorium. 
Jis įsivaizduoja, būk tinkąs 
į seklius, karinius šnipus 
prieš priešą. Leidžiama 
jam* lavintis į seklius, bet 
jis neturi jokio gabumo, ir

taip nenaudingai jis basto
si armijoj.

Ana Pyteris V. Jis buvo 
pianų stygų su taisytojas, 
kad puikiai pagal gaidas 
skambėtų. Oficieriai atran
da, jog Pyteris turi labai 
gerą klausą. Jo ausys būtų 
labai naudingos tarnybai 
prie prietaiso, kuriuom yra 
nuklausomi priešų lėktuvai 
iš tolo. Bet Pyteris spardo
si prieš tokią pareigą. Jis 
nori būti artistu — karei
viams pianu skambinti ir 
dainuoti. Bet įvalias yra 
šimtą kartų geresnių už jį 
artistų kareiviams palink
sminti. Taip Pyteris ir 
trainiojasi, nenaudingas 
nei vienam nei kitam daly
kui.
O ve skirtingos rūšies nau

jokas vardu Hank K, atvy
kęs iš fanuos, menkos ap
švietus, tik su žemais 3-čio 
laipsnio protiniais gabu
mais. Bet jis labai pasiry
žęs tapti radijo operato
rium; apie tai jis nuo ma
žens svajojo.
• Oficieriai paskiria Han- 
ką į radijo mokyklą. Jis 
dieną ir naktį be atlaidos 
mokosi, “kala,” bet nesise
ka, ir pirmą mėnesį visai 
blogas jo mokslo rekordas. 
Bet jis ir toliau prakaituo
ja; pagaliaus, pasiveja ki
tus ir dasivaro į du pir
muosius, geresniųjų stu
dentų trečdalius. Dabar 
Hanks svajoja apie pakili
mą į sardžentus, ir jo ofi
cierius sako: “Aš nežinau, 
kaip galima būtų atsisakyt 
duot sardžento dryžus to
kiam vyrui, kaip Hankas.”

Kai kurie naujokai el
giasi vaikiškai, nepaisan
čiai, atsakinėdami į klausi
mus pirmuosiuose kvoti
muose. Taip darydami, jie 
klysta. Nes nuo pirmųjų 
kvotimų daug priklauso to
lesnis jų pasisekimas armi
joj-

Laikant kvotimus, nau
jokas turi būti pats savim, 
nebandyt keno kito rolę loš
ti, nemėgint kvotėjus užblo- 
fyt, bet taipgi ir neslėpt 
savo gabumų ar žinojimo. 
Tatai geriausia išeis jam 
pačiam, jo komandieriams 
ir savo kraštui, kurio lai
mėjimas turi mums vi
siems rūpėti. N. M.

JUODOJI BOVELNA
Sovietiniai augalų moks

lininkai pastaraisiai metais 
išvystė visai naujos rūšies 
medvilnę — juodąją bovel- 
ną. Iš jos suverpiama juodi 
siūlai ir išaudžiama juodas 
audeklas, be jokio dažymo.

Sakoma, jog toks audek
las geriau išlaiko grynai 
juodą spalvą, negu iš pa
prastos juodai nudažytos 
bovelnos.

’Amerikoje kai kur auga 
šiek tiek rudos ir žalios 
medvilnės; bet ji nederlin
ga ir tik tūlose srityse var
tojama kaipo retenybė sa
votiškiem rankdarbiam ga
minti.

Jaunuoliai Protiniai 
Sveikesni už Senesnius

Iš kiekvieno tūkstančio 
visokio amžiaus naujokų, 
pašauktų karinei tarnybai 
Jungtinėse Valstijose, buvo 
atmesta 330 dėl šiokių ar 
tokių protligių ' bei blogo 
smagenų ir nervų veikimo. 
O jauniausioje naujokų 
grupėje, nuo 18 iki 19 me
tu amžiaus, pasirodė proti
niai nesveikų tiktai 49 iš 
kiekvieno tūkstančio.

Seniausioje gi naujokų 
grupėje, nuo 44 iki 45 me
tų, tai net 635 iš tūkstan
čio turėjo šiokiu ar tokiu 
protinių nesveikumų, dėl 
kurių jie buvo pripažinti 
netinkamais armijai.

Elektra ir Radijas 
Farmom Gerinti

Padaryti pradiniai ban
dymai įrodė, jog perlei- 
džiant elektros srovę per 
dirva, yra išnaikinama 
piktžolės ir kenksmingi ja
vams parazitai. Kiti, irgi 
dar tik aplami, tyrimai pa
rodė, jog panaudojus elek
trą galima užaugint geres
nius javus ir kitus naudin
gus augalus.

Susekta, jog elektriniu 
būdu sukeltos tankios, 
trumpos radijo bangos y- 
pač gerai naikina žalinguo
sius vabzdžius ir kirminus 
dirvose.

Mokslininkas Maurice M. 
Samuels, kalbėdamas Ame
rikos Elektros Inžinierių 
Instituto suvažiavime St. 
Louise, neseniai pareiškė, 
jog po karo bus gaminama 
nąuji elektriniai mechaniz
mai, kurie neš didelės nau
dos farmeriams. Tai būsią 
nebrangūs prietaisai ir jais 
galėsiąs veikti bile žmogus, 
be ypatingo’ išsilavinimo.

J. K.

Jautriausia Svarstyklė
Amerikinės Westinghouse 

elektros dirbiniu kompani
jos inžinierjus E. A. Gulb- 
ransen. išrado jautriausią 
sveriančiąją mašiną, kuri 
tikrai pasveria tokia smul
kią medžiagos dulkelę, kaip 
kad jeigu suskaldytum vie
ną unciją į tūkstantį mi- 
lionų (bilioną) lygių dalely
čių.

Pašarui auginami alfal- 
fos augalai kartais sulei- 
dži šaknis net 30 pėdų gilyn 
į žemę.

Kareiviai Apie Oficierius
Jungtinių Valstijų armi

jos vyriausybė nutarė atsi
klausti kareivių, kokios va
dų - komandierių ypatybės 
yra geros, o kokios blogos. 
Buvo apklausinėta tūkstan
čiai kareivių.

Kareiviai, tarp kitko, sa
kė, kad jeigu oficierius yra 
tinkamas, tai svarbesnis 
dalykas kariuomenės dva
siai ir ūpui (moralei) pa
laikyt, negu steikas, vaidi
nimai - vodeviliai, beisbolo 
lošimai ir panašūs pamar- 
ginimai.

Apklausinėjami kareiviai 
paminėjo 77 punktus, kurie 
reikalingi bei pageidaujami 
geram oficieriui. Jų supra
timu, svarbiausi yra dvyli
ka sekamų komandieriaus

į purviną darbą tūlus nepa
tinkamus jam kareivius.”

Vienuoliktoj vietoj karei
viai gerbia oficieriaus 
darbštumą. Jie nekokią tu
ri nuomonę apie komandie
rius vengiančius bet ko
kios pareigos, nuo kurios 
gali išsisukti.

Pagaliaus oficierius turi 
duoti įsakymus taip aiškiai, 
kad kareiviai tuojaus žino
tų, ką daryti. Geras vadas 
turi šią savybę turėti, sako 
kareiviai. Jiem taipgi pa
tinka komandierius su “aiš
kiu, stipriu balsu.”

Toliau seka jau ne tokios 
svarbios oficieriaus ypaty
bės, būtent:

Oficierius neturi “grei
tai užsikarščiuoti,” turi

pažymių:
Gabumas ir žinojimas. 

Oficierius turi pats gerai 
mokėti dalykus, kurių rei
kalauja iš kareivių; tada 
jie pasitiki juom kaipo va
du.

Sekamas pagal svarbą 
punktas tai oficieriaus rū
pestingumas kareivių gero
ve. Jei kareiviai pasitiki 
savo komandierium, kad 
reikale jis pasiryžęs pagel
bėti kareiviui: jeigu jis 
žmoniškai priima norintį 
asmeninio patarimo karei
vį, tai kareiviai laiko jį ge
ru oficierium.

Oficierius turi sugebėti 
greitai daryt tinkamus 
sprendimus.

Jis turi būti geras mo
kytojas, kantriai ir aiškiai 
išdėstyti mokinamus daly
kus. Tatai yra svarbi ofi
cieriaus ypatybė, kaip dau
guma kareiviu pareiškė.

Išmintis ir blaivus supra
timas, kur oficierius taip 
sutvarko darbus ir uždavi
nius, kad dalykai sklandžiai 
eina vienas po kito.

“Geras komandierius ne- 
bosauja kareiviam be rei
kalo, bergždžiai nevarinėja 
ju aplinkui tik pagal savo 
užgaida,” sako kareiviai. 
Jiem nepatinka toks ofi
cierius, kuris mandrauja ir 
nuolat rodo savo viršeny
bę. Iš to kareiviai daro iš
vada, kad tikrumoj jis pats 
nelabai pasitiki savim.

Kada kareivis gerai at
lieka kokį darbą ar uždavi
nį ir oficierius pasako, 
“gerai padaryta,” tai tinka
mas komandierius. Daugu
ma kareivių skundžiasi, 
kad oficieriai neduoda ka
reiviui kredito už gerai at
liekamus darbus, tartum 
visai to nepastebi. O jeigu 
korrtandierius kreipia dė
mesį į pavyzdingas kareivių 
pastangas, tai jie dar la
biau stengiasi.

Fizinis oficieriaus stipru
mas ir geras nuaugimas 
užima aštuntą vietą iš ei
lės, pagal kareivių spren
dimą.

Devintas punktas, tai 
kad oficierius būtų “tikrai 
mokytas, gerai apsišvie
tęs,” “gabus pasijuokt ir 
juoką priimt,” ir “drąsus”. 
Šie trys oficieriaus savu
mai čia paminėti iš eilės 
pagal svarbą, kokią jiem 
kareiviai pripažįsta.

Komandierius turi būti 
bepusiškas, teisingas linkui 
kiekvieno kareivio, o ne 
toks, kuris “nuolat siunčia,

•

“perdaug nevargint karei
vių,” “laikytis savo priža
dų,” “būti toks žmogus, su 
kuriuom norėtum draugau
ti,” “perdaug nesididžiuot, 
kad jis yra oficierius, o tu 
tik kareivis.” Bet jeigu ofi
cierius nepatenkina šių 
penkių paskutinių punktų, 
vis tiek jis gali būti geras 
vadas, kaip sprendžia dau
guma kareivių.

Reikalingiausios oficie
riui ypatybės, kareivių su
pratimu, yra dvi — jis turi 
gabiai atlikti savo pareigas 
ir rūpintis kareivių gerove.

Jeigu oficierius svyruoja, 
dvejoja, kai reikia daryt 
kokį sprendimą, tai lygiai — 
blogas dalykas, kaip būtų 
jam stoka mokslo ir ap- 
švietos, sako kareiviai. Ofi
cierius, anot jų, turi vado
vauti, tikrai žinoti, kur ve
da. Jo vadovybė turi būti ; 
greita, aiški, su pabrėžimu 
ir entuziazmu. Esą, net 
medžiotojas, neturėdamas 
šitokių ypatybių, negali 
tinkamai vadovauti medžio
kliniam savo šuniui.

J. C. K.—
Apdovanoti Sovietų 

Mokslininkai
Sovietų vyriausybė davė 

pinigines dovanas penkiem 
šimtam sovietinių moksli
ninkų ir išradėjų už pavyz
dingus mokslo darbus bei 
atradimus praeitais metais. 
Tarp apdovanotų yra fizi
kas Petras Kapitza; astro
nomas Sergei Orlov; nau
jos rūšies lėktuvo kovotojo 
suplanuotojas Andrius Tu
polev; tankų inžinierius 

Juozas Kotin; žinomieji ra
šytojai Emiljanas Jaroslav- 
skis ir G. Aleksandrovas ir 
kt.

Mineralų ir Kuro Me
džiagų Institutas laimėjo 
sociales varžytines dėlei 
naujų žibalo versmių sura
dimo Permės srityje.

ODOS RūKšTUMAS IR 
BAKTERIJOS

Pasakius “rūkšti oda,” 
kai kas pamanys, kad tai 
esanti kokia odos liga. Bet, 
kaip odos gydytojai Angli
joj surado, tai rūkštis odoj 
yra ne tik normalus jos 
stovis, bet, turbūt, dar sau
go odą nuo įvairių ligų pe
rų įsiveržimo.

Baltosiose bulvėse yra 78 
procentai vandens ir tik 
apie 22 proc. maistinių me
džiagų.
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Post-War Air Routes? Ą?1 Chicagos Žinios
“Liūdi, kaip žemės nete

kęs.” Tokį priežodį galėjo 
sukurti tik žmonės, kurie 
karštai mylėjo savo žemę, 
kuriems žemes netekti buvo 
didelis smūgis, sunki nelai
mė. Daug pasakoja šis 
priežodis. Jis kalba apie 
lietuvį artoją, kuris pra
kaitu laistė savo rugienas 
kaitrią vasarą, stiro jose 
per rudens darganas ir ku
riam jo žemės sklypą pa
veržė godus dvarininkas ar 
siurbėlė procentininkas.

Lietuvis artojas tačiau 
mokėjo ne tik liūdėti dėl 
savo žemės. Jis mokėjo vi
suomet ją ginti. Ne vienas 
dvaras supleškėjo už tai, 
kad jo ponas per daug pa
mėgo valstiečio žemę.

Vienas iš pikčiausių lie
tuvio artojo skriaudėjų vi
suomet buvo vokiškas gro
bikas.

Veidmainingas teutoniš
kas plėšikas su kryžium 
ant apsiausto ir su krauge
rio žvėries širdimi po juo 
jau viduramžyje galando 
dantis į “lietuvių pagonų” 
žemę. Vokiškieji karaliai i 
gabeno savo kolonistus į 
Mažąją Lietuvą. Jau Duo- 
nelaitis, pasipiktinęs? 
skriaudomis, kurias vokiš
kas ponas daro “viežlybam 
lietuvninkui” rūsčiai klau
sė tuos, kurie “lietuviškų: 
lašinių prisiėdė ir lietuvišką 
alų su gvoltu išgėrė”: “Kas! 
jums liepė mus ir mūsų i 
žmones paniekinti? Ar ne
galėjote ten pasilikti, kur 
jus nuperėjo ir varles bei 
rūpužes ėsti pamokino?”

Kovodamas dėl savo že
mės, lietuvis valstietis ko
vojo dėl savo teisių į gėrės* 
nį gyvenimą. Ne be reika
lo vadina lietuviškas darbo 
valstietis savo ūkį gyveni
mu.

Į lietuvio valstiečio gyve
nimą vėl įsirioglino gink
luotas iki dantų, plienu ap
sikaustęs rudasis kryžiuo
tis. Lietuvos, jos gyvento
jų teisių į savo žemę jis ne
pripažįsta. Jam tėra rytų 
krašto erdvė, kurią jis turi 
kolonizuoti grynakraujais 
arijais vietoje menkaver
čių, žemesnės rasės lietu
vių. Ir jis vykdo savo niek
šišką darbą. Jis jau steigia 
draugijas “Rytų žemėms 
valdyti.” Jis gabenasi savo 
kolonistus, kuriems jis ža
da Lietuvoje dvarelius. Jis

verčia tarybinius ūkius vo
kiškais dvarais.

Lietuvi! Į kovą už žemę 
maitintoją! Į kovą už teisę 
dirbti savo žemę sau ir 
naudotis jos vaisiais! Be 
pasigailėjimo naikink ir 
degink vokišką kolonistą. 
Jis nori lietuviškos žemės 
—tegu ‘graužia ją kapo 
duobėje!

V. Rudminas.
(Iš Tiesos)

MJwankee, Wis.
Palaidojus Mtlwaukietj Kazi

mierą Svirskj, Uolų Veikėją
Kovo 13 d., Lenku Tautiš- 

kuose Kapuose liko palaido
tas Kazimieras Svirskis. Į lai
dotuves susirinko daug Mil
waukee ir apylinkės lietuvių. 
Koplyčioje prie karsto F. Abe
kas pasakė kalbą apie velionio 
visuomeninę veiklą, ypač veik
lą politiniame lauke ir apšvie- 
tos plotuose, daugiausia apie 
veiklą Lietuvių, Literatuos 
Draugijos vietinėj kuopoj. Nu- 
lydėjus į kapus, kur .yra pa
laidota Kazimiero žmona (ji 
mirė 11 metų atgal ir dukrelė 
Frances, palaidota 4 metai at
gal), vėl F. Abekas prabilo j 
palydovus, atžymėdamas žmo
gaus vaidmenį gyvenime san- 
tikyje su gamta.

Kazimieras Svirskis mirė su
laukęs 63 metų. Jis per daug 
metų dirbo liejykloje, kur ga
vo plaučių ligą—nusėdimą 
dulkių plaučių triūbelėse. Per 
penkis metus velionis prieš 
mirtį negalėjo dirbti — buvo 
sanatorijoj. Ilgai teko bylinė
tis iki iš kompanijos išreika
lavo, kad užmokėtų už ligo
ninę ir duotų atlyginimą už 
sveikatos pažeidimą. Kompa
nija turėjo mokėti kas savai
tė po $12.50 už sveikatos pa
žeidimą.

Velionis paliko nuliūdime 
sūnų Kazimierą Svirskį, kuris 
yra vedęs ir turi dvi dukreles. 
Taipgi paliko žentą Bill Tho
mas, kurio žmona buvo Svirs
kio duktė. Ji numirė keturi 
metai atgal ir paliko du nedi
delius vaikučius, kuriuos B. 
Thomas gražiai augina.

Kazimieras Svirskis gimė 
1880 m., Panevėžio apskrityje. 
Jo tėveliai buvo dvaro darbi
ninkai. Kazimieras pasiliko 7 
metų jo tėvui numirus. Nuo to 
amžiaus jam pačiam teko rū
pintis savo gyvenimu—eiti pas 
ūkininkus tarnauti, gyvulius 
ganyti.

Velionis Amerikon atvažia
vo į Milwaukee, Wis., 1907 
metais. Visą laiką tame mies
te ir gyveno. Kiek susipažinęs 

Eddie Rickenbacker, didy
sis organizuoto darbininkų 
judėjimo n e a p k e ntejas, 
prieš ji kovotojas. Jis pa

sakė daug kalbų, puolančių 
darbininkų judėjimą.

su šios šalies gyvenimu, apsi
vedęs 1911 m., tuoj Kazimie
ras stojo į aną laikų smarkiai 
augantį darbininkišką judėji
mą. Jis buvo veiklus narys 
LSS vietinės kuopos. Kai So
cialistų Partijos viršūnės nu
krypo buržuazijai tarnauti, tai 
su socialistinio judėjimo pa
žangiuoju sparnu Kazimieras 
stojo į Komunistų Partiją ir 
joje veikė per daugelį metų 
iki liga nepakirto jo sveikatą.

Per visą savo gyvenimą šioj 
šalyj Svirskis skaitė pažanz 
gius laikraščius, Kovą, Laisvę, 
o per paskutinius metus bu
vo nuolatinis dienraščio Vil
nies skaitytojas.

Net būdamas sanatorijoj jis 
rūpinosi darbininkų judėjimu, 
buvo Literatūros Draugijos 
nariu. Jeigu buvo proga ir 
turėjo dolerį, kitą, tai visuo
met parėmė svarbius pažan
gaus judėjimo reikalus.

Velionio laidotuvėmis rūpi
nuosi sūnus Kazimieras Svirs

kis. Taipgi tuo reikalu rūpi
nosi ir žentas B. Thomas, ku
ris gyvena Cudahy, netoli Mil
waukee. Taip sūnus Kazimie
ras, taip Thomas yra nuošir
dūs pažangaus judėjimo rė
mėjai.

Gaila, netekome nuoširdaus 
ir labai rūpestingo draugo, ku-

.The shortest air routes from the United States' to the markets of both 
Europe and Asia pass through Canada and over the roof of the world, 
as shown in this map from The March of Time’s “The New Canada.” 
Farsighted Canadians and Americans are working for post-war solu
tion of mutual problems, and for'continued cooperation and friendship

•.between the two great nations.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiamieji Draugai: Norė
čiau paklausti jūsų, kokį rei
kia duoti atsakymą apie Rau
donąjį Kryžių?

Anais laikais buvo pranešta, 
kad Raudonasis Kryžius šel
pia kontrus, idant jie galėtų 
vesti kovą toliau. Bet kada 
vvilkesbarriečiai buvo apsemti 
vandens, tai rinko aukas Rau
donajam Kryžiui. Bet kur tos 
aukos nuėjo?

Tad dabar kai užsimeni kam 
apie Raudonąjį Kryžių, tai jie 
nevierija, sako, jau aš auka
vau jam, o kur tie pinigai nu
ėjo?

Taigi, aš labai mylėčiau 
gauti nors kokį paaiškinimą 
apie tai per Laisvę.

Su draugiškais linkėjimais,
Antanas Lakickas.

Atsakymas:

Raudonasis Kryžius, ypa
tingai šiuo karo metu atlie
ka be galo svarbų, garbingą 
ir labdaringą darbą. Jau yra 
lietuvių, gavusių laiškus nuo j

Musų Nervai
New Yorko Sveikatos Ko- 

misijonierius žmones dalina į 
tris skyrius, — sveikus, liguis
tus ir tuos, kurie lyg “paten
kinti bloga sveikata.” Jisai sa
ko, kad pirmųjų skaičių rei
kia didinti, antriesiems duoti 
sveikatos patarimų ir trečiuo
sius įtikrinti, kad jie kreiptų 
domės į savę.

Nekreipimas domės į save ir 
blogan nukreiptos mintys ir 
taip vadinamoji neurastenia 
kasdien vis daugiau žmonių 
pavergia. To . priežasčių yra 
daug. Viena iš daugelio, tai 
moderninis gyvenimas ir stoka 
protinio ramumo.

Patirta, kad karo metu to
se šalyse, kurios dalyvavo ka
re, jų gyventojuose neuraste
nikų skaičius sumažėjo vien 
dėlto, kad žmonės buvo užim
ti darbais ir neturėjo laiko 
mąstyti apie save. Visiems, 
kurie esate aukomis nervų li
gų, patartina dirbti ir dirbti 
nuoširdžiai ir prie to auklėti 
savyj prisirišimo prie gerų 
knygų ir muzikos, nepasiten
kinti skaitymu .laikraščiuose 
kasdieninių sensacijų ir prisi
rišti prie taip vadinamos 
“jazz” muzikos. Jei negali 
pasirinkti atatinkamo sau 
sporto, priprask daug vaikš
čioti: Kuomet vaikščioji, gi
liai • kvėpuok, laikyk galvą 

ris visuomet asmeninius reika
lus palikdavo antroj vietoj, o 
darbininkų judėjimas, apšvie- 
tos darbas jam buvo pirmoj 
vietoj.

Lai būna lengva žemelė tau, 
Kazimierai, o mes dirbsime 
darbininkų idėjos naudai, ku
rios įkūnijimui tiek daug ener
gijos įdėjai! '

Idėjos Draugas. 

savo sūnų bei pažįstamų iš 
Afrikos, kuriuose sakoma, kad 
jeigu ne Raudonasis Kryžius 
—jo medžiaginė ir moralinė 
parama, tai būtų be galo sun
ku ten gyventi ir kovoti.

Nežinome, kas ten buvo 
Wilkes-Barre to potvinio lai
kais. Gal tik gandai paleisti, 
kad niekas jokios pašalpos ne
gavo. Veikiausia gavo, bet, ži
noma, gal ne visi. Veikiausia, 
gavo tiktai tie, kuriems ta pa
šalpa buvo būtinai reikalinga. 
Mes esame girdėję ir žinome, 
kad visose didžiosiose nelai
mėse, kaip potvyniuose arba 
gaisruose nukentėjusius Rau
donasis Kryžius skubinasi su
šelpti, jiems padėti.

Todėl nereikia kreipti dė
mesio į gandus. Tokius gan
dus dažnai paleidžia neatsa- 
komingi žmonės arba liaudies 
priešai, idant pakenkus mūsų 
karo pastangoms.

Mes nuoširdžiausiai ragina
me visus lietuvius visais gali
mais būdais remti Raudonąjį 
Kryžių.

aukštai, žiūrėk ir klausyk. 
Taip daug gražių dalykų gam
toje ir stebėtina, kad tiek 
daug žmonių pasiduoda šlykš
tiems ir bjauriems dalykams.

Kiekvienam metų sezone 
žmogus gali gėrėtis gamtos 
grožybėmis. Pavasaris, vasa
ra, ruduo ir žiema daug ins
piracijos žmonėms duoda. 
Nervingi žmonės yra ligoniai 
verti protingos, bet ne per
daug simpatijos.

FLIS.

Minersville, Pa.
Kovo 21 dieną d. O. Mer- 

čaitienę aplankė labai malo
nus svečias, sūnus Benny, ku
ris tarnauja Dėdei Šamui, jau 
2 metai Oklahomos valstijoj. 
Bet jis nebuvo paimtas kaipo 
paprastas eilinis karys, jis stu
dijavo aukščiau, todėl šian
dien yra su ženklu antro lei
tenanto. Motina tuomi labai 
didžiuojasi.

žinoma, kiekvienai motinai 
spaudžia širdį, kada reikia su 
savo myliamiausiais asmenimis 
-—•vaikais atsiskirti ir dar ne
žinant, ar teks dar kada pa
simatyti, ar ne! Bet kad mes 
šiandien tokį laikotarpį per
gyvename, kada nuo pasiutu
sio žvėries užpuolimo esame 
priversti gintis, nežiūrint, ar 
mes jį nugalėsime, ar kovoje 
garbingai žūsim! Tokį laiko
tarpį mes šiandien pergyve
nant. Bet ne vieni mes, ame
rikiečiai, o ir visas pasaulis.

Senelė Ona Merčaitienė, ku
ri dabartiniu laiku jau leidžia 
65-tus metus, labai linksmai 
jaučiasi, kad prie aplankymo 
sūnaus atsilankė ir dukterys 
su savo šeimomis ir sudarė

Puošnus Dainininkės Agotėlės 
Kenstavičienės Koncertas

Kovo 21 d., Lietuvių, Audi
torijoje įvyko Agotėlės Ken
stavičienės koncertas. Publi
kos prisirinko pilna salė. Dai
nininkė buvo puikiai prisiren
gus aukštai meno pareigai.

Pirmiausiai sudainavo “Vi
sur Tylu”... Gruodžio kom
pozicija. Dainavo švelniai. 
Ypač žemesniuose tonuose la
bai gražiai skambėjo visos dai
nos. O jų sudainavo gan daug. 
Apart lietuviškų sunkesnių ir 
liaudies dainų, keletą padai
navo amerikoniškų klasiškų 
dainų iš operų. Visos dainos 
išėjo gražiai.

Publika vis daugiau reika
lavo iš dainininkės ir nenorė
jo paleisti nuo estrados. Teko 
pridėti daugiau, negu buvo 
skelbta. Koncerto programą 
baigė su Amerikos himnu. 
Dainininkei pianu palydėjo 
žymus muzikantas Max Ru
dolph.

Programo praplėtime padė
jo J. Kenstavičiaus LKM Cho
ras, su kuriuo dažnai Kensta- 
vičienė dainuoja ir jos moki
namas Roselando Moterų cho
ras.

A. Kenstavičienė plačiai ži
noma, kaipo pirmaeilė daini
ninkė. Tačiau pirmu kartu 
dainos veikloj buvo suruošta 
jos vardu koncertas. Progra
mo knygelė turininga, gra
žiai apdirbta su daug- sveiki
nimų ir skelbimų.

Dainininkę gausiai apdova
nojo gėlių puokštėm. Ir jos 
sūnus Joseph įteikė mamytei 
rožių bukietą.

Sekmadienio pare n girnas, 
tai buvo atžymėjimas ir įver
tinimas Agotėlės nuoširdžios

So. Boston, Mass.
Moterų Dailės Vakaras

Kovo 21 d., vardan moterų 
tarptautinės dienos (kovo 8 
d.) southbostonietės Liet. Lit. 
Draugijos moterys surengė 
dailės vakarėlį, kuriame buvo 
suvaidinta lietuviškas veika- 
lėlis-komedija “Trys Myli
mos.” To tikrai juokingo ir 
lietuviško-kaimietiško veika- 
liuko vaidintojai buvo iš Mon
tello. Lošime dalyvauja trys 
moterys ir du vyrai. Taipgi 
Montello Choro moterų gru
pė, vadovaujant Steponavičiui, 
per du atveju sudainavo gra
žiau sutartinai, po tris daine
les. Publika magaryčiomis iš
prašė dar po vieną dainelę 
kas sykis.

Viduryje dailės programos 
pasakė prakalbėlę M. K. Su- 
kaskienė iš Worcester, Mass. 
Kalbėtoja kupina žinių apie 
moterų veikimą iš tolimos 
praeities. Suminėjo nemažai 
vardų ir metskaitlių; teisingai 
pasakė, kad moterų gavimas 
balsavimo teisių toli gražu nuo 
pilnos lygybės visame kame.

Kas galima pridėti, kad mo
terys Sovietų Sąjungoje daug 
daugiau užima visuomeninių 
pareigų, negu bile šalyje šia
me pasaulyje.

Moterų vakaras. Pirminin
kė Tamošauskienė vienam 
programos protarpyje papra
šė aukų Raudonajam Kryžiui 
ir dėl vilnų. Sudėta $38 su 
centais. I

Negarsintas programoje da
lyvis, tai chorvedžio Stepona
vičiaus draugas, atvykęs iš 
Floridos svečiuotis, italų tau
tybės solistas, sudainavo porą 
dainų, kurios labai patiko pu
blikai. Mat, italų dailės kito- 
kis skonis.

Publikos gal daugiau šim
tas buvo. Teko matyti kai ku
riuos profesionalus. Abelnai, 
buvo gražus parengimėlis.

D. J.

didelį stalą. O kas labiausia 
jos jausmus jaudino, tai pul
kelis gražių anūkų...

J. Ramanauskas. 

veiklos pažangaus meno srity
je.

Užsibaigus programui, dau
gelis dalyvių spaudė daininin
kei dešinę už jos veiklą ir už 
gražų dainavimą. Spaudė de
šinę ir josios gyvenimo drau
gui Juozui Kenstavičiui, kuris 
labai daug darbavosi šios 
puošnios meniškos pramogos 
surengimui.

Buvo svečių ir iš toliau at
vykusių ; buvo daug Kenstavi- 
čių asmeniškų draugų ir gi
minių. Visais atžvilgiais kon
certas pavyko. Reporteris.

Montreal, Canada
Lietuvių Moterų Raudonojo 

Kryžiaus Ratelio Darbai

Po dviejų smagių vakarie
nių ir viso smarkaus ir rūpes
tingo darbo, užsibaigė lietuvių 
moterų R. K. ratelio vajus dėl 
Sovietų Sąjungos. Formaliai 
buvo užbaigtas per įvykusį ra
telio susirinkimą šio mėnesio 
12 d. su nepaprastai puikiais 
rezultatais.

Gal būt pirmą kartą Mon
treal o istorijoj, lietuvės mote
rys taip smarkiai ir nuošir
džiai darbavosi per pusantro 
mėnesio laikotarpį. Tenka pri
minti, kad ir lietuvių visuome
nė nekiek mažiau atsiliko nuo 
pačių R. K. ratelio moterų. 
Ji rėmė jas kaip moraliai, taip 
ir materialiai visuose jų žy
giuose, bet labiausiai pasiro
dė šiame paskutiniame jų žy
gyje—darbe dėl paramos So
vietams, su gausiomis aukomis 
laike moterų surengtų dviejų 
vakarienių tam tikslui.

Per įvykusią Point St. Char
les salėj vakarienę buvo suau
kota $124; per antrąją—Fron
tenac salėje, sukelta $138.08. 
Publikos atsilankė per pirmą- 

mus ir buvo susirišęs ir su baž
nyčia. Gyveno pasiturinčiai, 

ją ne tiek daug, gal dėl blo-jnes visas laikas dirbo. Sako
ma, turėjęs nusipirkęs ir nuo
savą namą. Jokių giminių ne
paliko Kanadoje.

Velionis P. Bakanas buvo 35

go oro, bet per antrąją buvo 
pilna salė. Tas parodo, kad 
lietuvių visuomenė remia R. K. 
ratelio moterų darbus, o ypa
tingai, kad ji užjaučia Sovietų 
žmonių vargus ir pritaria jų 
kovai, kovai prieš sužvėrėju
sius nacius.

Iš šios taip gražios sumos,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Adr. CHAS. P. KAL 
Knygeles Autoriui

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

sukeltos per vakarienes, mote
rims liko nemažai ir pelno. Iš 
viso nuo abiejų vakarienių li
ko $165.21. Už tuos pinigus 
moterys pirkosi vilnų ir mezgė 
kojines ir pirštines, o ką ne
spėjo padaryti, buvo nupirk
ta gatavų megstinių ir kojinių 
iš krautuvių. Už minėtus pi
nigus buvo nupirkta 30 šiltų 
megstinių, 6 pr. kojinių, fla
nelinės medžiagos dėl kelių 
suknelių mergaitėms ir vilnų, 
iš kurių buvo numegsta 57 pr. 
kojinių ir 25 pirštinių. Be to, 
dar kai kurios moterys atnešė 
pačios numezgusios arba nu- 
pirkusios ir paaukavusios 28 
pr. kojinių ir 9 pr. pirštinių. 
Iš viso dabartiniu laiku yra 
dėl Sovietų Sąjungos numegs
ta, suaukota ir nupirkta 30 šil
tų megstinių, 95 pr. kojinių, 
34 pr. pirštinių, 1 ausinė ir 
dar keletas suknelių.

Šį visą darbą taip trumpu 
laiku atliko būrelis darbščių 
R. K. ratelio moterų.

Korespondentė.

Misteriškai Mirė Pranas 
Bakanas

Aną savaitę Bordeaux ka
lėjimo ligoninėje mirė lietuvis 
Pranas Bakanas. Kaip jis pa
puolė į kalėjimą, nėra žinios. 
Sakoma, norėjęs papildyti sa
vi ž u dystę.

Savaitė prieš tai išėjo į dar
bą ir negrįžo į namus, kur iš
gyveno devynis metus, šeimi
ninkas, neparėjus jam namo, 
pradėjo jieškoti. Sužinojo tik 
pabaigoj savaitės, kad jis ran
dasi Bordeaux kalėjime ir jau 
neturėjo progos nei pamatyti 
jį, nes kol pasiekė, jau buvo 
miręs. Mirė kovo 13 d. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis, kovo 16 d.

Velionis nepriklausė jokiai 
pašalpinei draugijai. Kiek 
yra žinoma, turėjo susirišimų 
su lietuvių taryba, taipgi pa
laikė savo religinius įsitikini- 

metų amžiaus, kilęs iš Lietu
vos, Rokiškio apskr., Pandėlio 
valsč., Latvelių kaimo. Kana- 
don atvyko 1928 m.

Rep.

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.

■W'
1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Baltimore, Md.
čionai paskelbiu galutiną 

atskaitą prakalbų, kurios įvy
ko kovo 7 dieną ir buvo labai 
pasekmingos. Kaip jau žino
ma, lietuviškai kalbėjo Sovie
tų Konsulato lietuvis atstovas 
Povilas Rotomskis ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos pirmi
ninkas Antanas Bimba.

Aukos buvo renkamos So
vietų medikalei pagalbai. Vi
so buvo surinkta $620.64. Aiš
ku, iš tų aukų turėjo būti pa
dengtos prakalbų išlaidos. O 
išlaidų pasidarė sekamai: 
įlenda už salę $25; kalbėtojų 
kelionės išlaidos $17.70; ko
misijos narių išlaidos $3; kra- 
sos ženkleliai ir t.t., $1.53. Vi
so išlaidų pasidarė $47.23. 
Taigi, viso Sovietų pašalpai li
ko $573.41. Visi pinigai jau 
perduoti Lietuvių Komitetui.

P. Paserskis.

Shenandoah, Pa.
Parengimas Labdaringiems 

Tikslams
St. Michael’s Social Club 

ruošia labai gražų vakarą ir 
labai prakilniems tikslams. 
Tai bus naudai Red Cross, 
ŪSO ir Russian War Relief. 
Įvyks ketvirtad., bal. 1. Bus 
rodomos 3 nepaprastos filmos, 
būtent, “One Day in Soviet 
Russia,” “Red Army” ir “Chil
dren At War.” Filmos bus ro
domos dviem atvejais — po 
pietų ir vakare.

Įžanga tiktai 50 centų ypa- 
tai. Galėsite pamatyti West 
■End salėje.

Labai nuoširdžiai kviečiame 
lietuvius ateiti ir pamatyti tas 
gražias ir svarbias filmas. Sa
vo atsilankymu taipgi parem- 
site viršuje minėtas trisį lab
daringas įstaigas.

Komitetas.
*4

Kenosha, Wis.
*• «<• *-* • •» 4* A* j • • *4 »» - *>

Mirė Senas Šio Miesto 
Gyventojas

Kelios dienos atgal, Wiscon
sin General Hospital, Madi
son, Wis., mirė Mike Stankus, 
60 metų.

Mike Stankus atvažiavo iš 
Lietuvos dar visai jaunas. Il
gus metus išgyvenęs Kenoshoj, 
jis buvo išsikėlęs kitur gyven
ti, bet vėl grįžo ir čia savo gy
venimo dienas užbaigė.

Velionis paliko sūnų ir dvi 
dukteris. Sūnus Juozas yra 
armijoj. Duktė Stella Lisneck 
gyvena Kenoshoj, o Ann Hef- 
ferman gyvena CĮiicagoj. Lie
ka taipgi keturi anūkai, du 
broliai ir viena sesuo: Ralph 
ir Frank Stankus ir Mrs. Jo
sephine Čhekas. Laidotuvių 
apeigos buvo atliktos Madison, 
Wi$. Kaimynas.

KRISLAI
Ą t f

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Sovietų Sąjungoje, tai jai, gir
di, reikštų mirtį!

Tie tarybininkai, matyt, ma
no, kad Edenas bus durnius ir 
jiems patikės.

Argi tai ne melas? Per dvi
dešimt penkius metus Sovietų. 
Sąjungoje yra Rusija, Ukrai
na, Baltgudija, Gruzija ir tu
zinai kitų tautų ir tautelių. 
Bet ar jos išnyko? Ar jos nu
mirė ?

Priešingai, jos negirdėtai pa
kilo savo tautinėje kultūroje, 
būdamos narėmis tos socialis
tinių tautų šeimos.

Tai kodėl jau Lietuvai rei
kėtų numirti ?

Iš Connecticut valstijos į 
kongresą yra išrinkta ponia 
Luce, žymaus kapitalisto pati. 
Ji esanti labai graži. Savo gra
žumu ir moteriškumu tiesiog 
žavėjanti ir nervuojanti jau
nesnius kongresmanus. . .

Kaip ten nebūtų. Tačiau po
litikoje šita graži ponia yra 
be galo škaradna. Ji reakci- 
joniška nuo kojų iki galvos. 
Jeigu ji primanytų, tai Roo- 
seveltą su visa jo administra
cija suniauniotų.

Bent šitam atsitikime mote
riškas gražumas nieko bendro 
neturi su padorumu ir nuo
širdumu politikoje.

New York Times (kovo 26) 
praneša, kad važiuojant trau
kiniu pasimirė katalikų kuni
gas Michael D. Lopez, 66 me
tų amžiaus.

Jo kišenėje policija rado 
$57,000 grynais pinigais ir dar 
$30,000 vertės visokių bonų 
bei bankuose įdėlių.

Matyt, kad šitam . tėveliui 
kunigo biznis puikiai apsimo
kėjo. Parapijonai gal buvo al
kani ir suvargę, o jis sau skal
bus krovė.

Gaila, kad nenusinešė pas 
Abraomą. . .

Lietuvių kunigų kišenės irgi 
netuščios. Jie irgi nei sėja, nei 
pjauna, bet puikią žyvnastį 
gauna.

Nepamirškime, kacj birželio 
22 dieną sueis du metai, kai 
hitlerinės gaujos užplūdo Lie
tuva.

Turėsime tą baisų įvykį at
žymėti. Pagalvokime, kaip ta
tai padarysime. Gal reikia su
sikoncentruoti ant visos eilės 
labai didelių susirinkimų did
miesčiuose.

Pagalvokime apie būdus, 
kuriais galėtumėme to istori
nio įvykio sukakties proga pa
gelbėti Lietuvos žmonėms 
greičiau išsilaisvinti.

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų Sekmadieniais.

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 -r- 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, at retail under Section 
107 of tXc Alcoholic Beverage Control Law 
at 673 —r 5th' Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ' • ■ :

JACOB LANTER
673 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y. A
NOTICE is hereby given that License No. 
L 501 has been issued to the undersighed 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 120 Court Street, Borough of Brooklyn. 
County 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 Law 
at 83 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1395 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
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 License 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, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REBECCA EDELSTEIN 
Patio Wine & Liquor Store

61G 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 Cortėlypu Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.
QUALITY WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1525 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is herebv 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 bo consumed off the 
premises.

SCHACHERS LIQUOR ST9RE, 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 tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 425 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kingk, 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 I,aw 
at 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 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 2574 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L862 has 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, 
Countv of Kings, to bo 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 Law 
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 1he 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 sal! wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
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 hereby given that License No. 
L 891 has been issued to the undersigned 
to sielį wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4804 Avenue N. Borough of 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 bo consumed, off the 
premises.
G. & S. DEPOT WINE & LIQUOR STORE, 

INC.
10—r4th 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. j- '

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 he consumed off the 
premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR CO., INC. 
2916 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y. A

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

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

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmdnėms ryto

jus bus šviesus

NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wino & 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 Bevciage Control Law 
at 8702 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo 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 undersigried 
to sell wine '& liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 194» Hoyt -Street, Borough of Brdoklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. 1 • ■ ✓ - •

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 bė consumed off the 
premises. ’ 1

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 wine & 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 
at 1709 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County pf 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 
promises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 214 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 haa 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 PETRAG LI A
22 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 242 has been issued to the undersoigned 
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 101 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 haM been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol 1 Law 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 tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5439 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 
qn the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5514 has been issued to thej 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 be consumed 
on the premises. i

WILLIAM DUGGAN
400 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 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 3139 Kultori St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSCAR JOHNSON
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 
(Rivoli Bar & Grill) 

1409 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby "given that License No. 
RL 1080 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor! at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 226 Schenectady AV.; Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bė consumed 
on the premises. ' ■ , <(

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5522 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 716—3rd Ave.,' Borough of 
Brooklyn; County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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 1550 Fulton St;, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to lie 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.si
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 TERILLI
195 Greenpoint Ave.-, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4334 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquod at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 650—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo 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, County 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 5474 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 31.82 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, to be 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 sell beer, wine and liquor 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 tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8500—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LaTOURAINE CAFE, 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 has been issued to the undersigned 
to sell beėr, 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 No. 
L 1032 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5112 — 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, t<> be consumed' off the 
premises.: ,

JOSEPH WEINSTEIN
5112—18th Ave., . \ Brodklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1322 has been issued to the undersigned 
to sell, beer, vHrie. and. liquor at retąjį under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 46 Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RLI 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.

V. JUSTIN LOWENBERGER
< Uriity 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., Bordugh of 
Brooklyn, County of. Kings, to bo consumed 
on 406 premises. . .

JENNIE GREENLAND
203 W. Oth St., ' • Brooklyn, N. Y. B 

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 32 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 

Harrison & 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 
Adminlstrix Estate of Nicola Virgilio 

1496 I^ulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby 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 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3821 Ft. Hamilton Pk'way, Bo
rough of Brooklyn, County of ICings, 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 3179 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4521—5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 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 to 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 
premise*.

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

CHARLES
8 UP-TO-DATE g

I BARBER SHOP
8 K. Degutis, Savininkas g
8 Prielankus Patarnavimas
g 306 Union Avenue £
g Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. x
8 BROOKLYN fr
8 Gerai Patyrę Barberini g

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Naudokitės Gera Progą
Per sekančias 30 dienų, mes darome Si speciali pasiūlymą savo 

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

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai
až $7.50

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.

MATEUŠAS SIMONAVICIŲS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Penktas Puslapis

Pagelbčkit savo tautai pirkda- 
mi bonus ir stampas

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

L
 NIGHT—IIAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-0788

< .■ : -

0---- ---------------------------------------- [)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
----------------[|

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALtNft) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
!rikoniškais. Rei
kalui esant Ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

11

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.



V i ' '
Šeštas Puslapis 

......................■.:'■■■ ■ ■......-., , rs.- ■ _■ < i.^vv. Pirmadienis, Kovo 29, 1943

Aiškins Apie Punktus ir 
Štampas

Ridgewood-Brooklyn, N. Y.
Kovo 16 d. atsibuvo susirin

kimas LLD 55 k p. Šiame susi
rinkime svarbiausias darbas 
atlikta, tai pabaigta išparduo
ti stampos, kurias buvo pri
siuntęs Russian War Relief 
Komit. dėlei sukėlimo 100,- 
000 dolerių įtaisymu; Botkino 
ligoninės Maskvoje. Finansų 
sekr. d. A. Sakalauskui gerai 
pasidarbavus, į šį susirinkimą 
atsinešė tik vieną likusią štam
pą, $10 vertės. Nariai kasė 
pakaušius, mąstydami, kaip 
mes tą štampą nupirksime? 
Bet štai, d. Juozas Steponai
tis padeda penkinę, o kitą 
penkinę kiti nariai sudėjo, 
taip ir nupirkome tą štampą. 
Taigi, mūsų kuopa išpardavė 
visą knygutę (vertės $40) mi
nimų štampų. Pagal skaičių 
kuopos narių, tai neblogai pa
sidarbuota.

Naujų Narių Irgi Gauname

Draugas J. Steponaitis pri
rašė naują narį Joną Rukšte- 
lį. Taipgi mūsų kuopos nariai 
pareiškė, kad ir ant toliau ne
praleis kuopos susirinkimų 
neprirašę į kuopą naujų narių?

Draugas J. Alvis Išėjo 
I Kariuomenę

Mūsų kuopos naujas ir jau
niausias narys d. Juozas Alvis 
išėjo į Dėdės Šamo armiją. 
Kuopos nariai linki jam kuo 
greičiausiai apsidirbti su prie

šu ir laimingai pargrįžti atgal.

Apdiskusuota Prezidento Roo- 
sevelto Planas

Kuopos nariai skaitė ir pla
čiai diskusavo prezidento Roo- 
sevelto pateiktą kongresui po
karinį planą. Mūsų kuopos 
narių nuomone, jeigu tokį pla
ną priimtų mūsų šalies kongre
sas įstatymu, tai tas planas 
prisidėtų ir prie pagreitinimo 
karo užbaigos.

Taigi, LLD 55 kuopos narių 
mintys yra: jeigu prezidento 
Roosevelto pokarinis planas, 
kurį jis įteikė kongresui, tap
tų įstatymu, tai prisidėtų ir 
prie karo greitesnės užbaigos, 
nes ir kapitalistai nematytų 
to didelio pavojaus iš darbo 
žmonių masių, nes po karo 
tom masėm gyvenimas būtų 
užtikrintas. Todėl pavieniai ir 
organizacijos, partijos bei 
unijos ir kas tik sutinka su 
prezidento Roosevelto pokari
niu planu, kurį pateikė kon
gresui, privalo daryti spaudi
mą savo apylinkėse ant kon
gresui anų, kurie atstovauja 
mus Washingtone, kad šalies 
kongresas prezidento minimą 
planą padėtų, ant dienotvar
kių ir kuo greičiausiai jį pa
darytų įstatymu.

Kuopos Korespondentas,
M. Stakovas.

Mrs. Rose Willoughby Saul, nufotografavusi taikos 
meto scenas Leningrade ir Yuri Okov iš Sovietų konsu
lato, susitiko Stanley Teatro salione, kur jos paveiks
lai išstatyti parodai.

Biznieriai, Skelbkitės
“Laisvėje”

Laiškai iš Kariuomenes
Motery Apšvietos Kliubui

Brangios Drauges:
Jūsų siunčiamą man dova

ną gavau, už kurią aš nuošir
džiai dėkoju jums, brangios 
veikėjos.

Toji dovana, mane nustebi
no ir sujaudino, nes aš nie
kuomet nesitikėjau, kad 
Brooklyno Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas žino ką 
nors apie mane ir gali surasti 
mane tolimame, Ramiajame 
Vandenyne.

Tai dar kartą su didžiausiu 
džiaugsmu reiškiu širdingą 
ačiū už jūsų gražią atmintį ir 
man brangią dovaną, ir linkiu 
jums, malonios moterys, ge
riausio pasisekimo jūsų parei
gose.

Pasilieku visuomet apie jus 
svajojantis,

M. Hacinkiewicz.

Dovana, apie kurią kalba 
karys Hacinkevičius buvo iš
siųsta Kalėdoms, o jisai gavo 
kada nors gerokai po Naujų 
Metų, nes jo laiškas rašytas 
kovo 12-tą. Laiškas, mat, iš 
tolimų kraštų siųstas oro paš
tu, atėjo greit.

Kad jį mūsų dovana pasivi
jo gal kelintoje ar keliasde- 
šimto j e jo stotyje, tai ne ačiū 
mums, bet dėka vyriausybės 
rūpesčiui kariais, kaip tikrais 
savo vaikais, kad kariams 
skirtą laišką ar dovaną išsau
go ir kada nors, kur nors tuos 
iš vietos vieton klajūnus pasi
veja ir kas jiems skirta ati
duoda. žūsta tik retas daik
tas ar laiškas, kuriuos kelyje 
priešo atakos paskandina ar 
sudegina arba išeksploduoja į 
skutelius.

LAISVES BAZARAS
DALYVAUS PIRMYN CHORAS 

iš Great Neck, vad. Kasmočiutės 

TAIPGI AIDO CHORAS 
vad. Aldonos Anderson

Laisvės Bazaras Bus
Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI
Gros Pavidis Orkestrą

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesivė- 
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek- • 
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Gerbiamos Draugės:
Nežinau, ar jūs gavote, ar 

ne nuo manęs padėkos laišku
tį. Aš jums rašiau prieš mano 
išvažiavimą iš Valstijų...

Moterų Kliubo dovanos pu
sėtinai papuošė mano kelionę 
į Angliją. Linksma žinoti, kad 
mūsų lietuviai nėra pamiršę 
mūsų karių.

Apie savo darbą nieko ne
galiu rašyti. Suprantama, dar
bas yra svarbus, negalime jo 
atlikti be jūsų ir namiškių pa
galbos. 'Kuo greičiau laimėsi
me, tuo greičiau grįšime na
mo ir vėl galėsime dalyvauti 
jūsų judėjime.

Jau keli mėnesiai, kai ne
vartoju lietuviškos kalbos ir 
keista, kaip man darosi sun
kiau rašyti ir kalbėti lietuviš
kai.

Pusėtinai esu apvažiavęs 
Angliją. Buvau Birmingham 
mieste. Didelis ir neva biskį 
panašus į New Yorką.

Neužilgo gal aplankysiu 
Londoną. Būtų labai žingeidu.

Iki kitam sykiui, parašysiu 
daugiau. • Al.

Tai laisvietis Al. Dobinis, 
būdamas karu liepsnojančioj 
Europoj, rūpinasi, ar mes ga
vome nuo jo informaciją, ar 
mes žinome, kaip jaučiasi mū
sų atsiminti kariai, sūkuryje 
pareigų ir nuolatinių “black
outs” randą kur nors valan
džiukę ir progą parašyt mums 
laišką.

Aną dieną sugrįžęs iš tar
nybos trejetai dienų atostogų

Leo Grikštas buvo atsilankęs 
asmeniškai pasveikinti moteris 
už jų darbą rėmime karo.

Iš tolimo Pacifiko per mo
tiną atsiuntė padėką J. P. 
Paškauskas, Jonas Sadauskas, 
A. J. Katinas, taipgi John 
Kruscialis ir kur nors toli ry
tuose esąs Joseph John Krus
cialis. Desėtkai kitų, arčiau 
tarnaujančių, seniau yra para
šę mums laiškus, kuriuos skai
tydami džiaugėmės tų savo 
jaunų žmonių patrijotine dva
sia— pasiryžimu laimėti karą, 
troškimu jį laimėti greit ir 
dėkingumu tiems, kurie tam 
pačiam tikslui energingai dar
buojasi namų fronte.

Kliubietė.

Ar Jau Pasiruošė! 
Laisvės Bazarui?

Eigoje visokių darbų nei nc- 
pajutom, kaip greit atsiskubi
no toji laisviečių metinė šu- 
rum-burum pramoga — dien
raščio Laisvės bazaras. O ji, 
kaip ir visos buvusios, juk 
priklauso nuo mūsų rūpesties 
ir gero jai pasiruošimo. Tai
gi, šią paskutinę savaitę turė
sime subrusti visi, kurie buvo
me užklupti jai nepasiruošu
siais.

Ko Bazarui Reikia
Reikia dovanų, visokių-viso- 

kiausių dovanų, o pačiais ba- 
zaro vakarais reikia daug dar
bininkų ir reikia daug svečių 
—tai ir visas sekretas bazaro 
sėkmingumo.

Bazare naudinga daiktai 
stubos įrengimui, naudinga ir 
drabužiai, bet jie turi būti 
nauji, nes New York o valsti
joj draudžiama pardavinėti 
seni drabužiai be tam tikros 
inspekcijos ir paruošimo ir 
tuomi gali užsiimti tik tam ti
kros įstaigos.

Bazare gerai parsiduoda 
virtuvėj ir kituose kambariuo
se reikalingi daikteliai: rank
šluosčiai, užtiesalai ir padabi- 
nimai visiems kambariams. 
Labai gerai parsiduoda apsi
supamieji žiurstai ir mažos 
prijuostukės. O pačiomis baza
ro dienomis labai naudingai 
susivartoja namie gaminti ska
nėsiai — pyragai, sausainiai, 
košeliena (jei kas gali pats 
apsieiti be mėsos, o savo por
ciją atiduoti bazarui).

Bazaras įvyks jau šį šešta
dienį ir sekmadienį, Laisvės 
salėj.

Kovo 29-tos ryto 10-tą va
landą, pirmadienį, žemiau pa
duotuose teatruose bus lekci- 
jos-aiškinimas, kaip vartoti 
punktus, kas galima ir ko ne
galima daryti. Tai įdomu ir 
svarbu visiems, surištiems su 
pirkimu šeimynai maisto.

čia paduodama sąrašas tik 
Brooklyne teatrų, kuriuose bus 
tos1 lekcijos. Tokių lekcijų taip 
pat bus Queens, Bronx ir New 
York o teatruose. Pasidairyki
te, pasiklausinėkite ir rasite 
vieną netoli namų.

Įžanga toms lekcijoms visur 
veltui.

Brooklyne pamokos bus 
šiuose teatruose: Alba, Albe- 
merle, Avalon, Bay Ridge, Ca
pitol, Carleton, Gates, 46th 
St., Marcy, Marine, Meserole, 
Midwood, Oceana, Oriental, 
Palace, Premier, Prospect, Re
public, Ridgewood, Rugby, Sa
voy, Shore Rd., Stone, Tilyou, 
Williamsburg.

Milionas Svaru Mėsos
Galop pereitos savaites į 

miestą atvežta milionas svarų 
jautienos, kurios, tikimasi, 
kiekvienas gaus savo Šerą pra
dėjus pardavinėjimą pagal 
“points” šį pirmadienį.

Paskutinėmis savaitės dieno
mis pasireiškė stoka mėsos ir 
daugelyje vietų ilgos eilės 
žmonių stovėjo prie bučernių 
gauti bile kokios mėsos. Tas 
pats dėjosi ir su mažaisiais 
bučerninkais. Tūli išstovėję 
valandų, valandas prie turgaus 
grįžo be mėsos.

MIRE
Ona Petkūnienė, 49 m. am

žiaus, 196 So. 1st St., mirė ko
vo 25 d., Goldwater Memo
rial ligoninėje. Kūnas pašar
votas Bieliausko koplyčioje. 
Bus palaidota kovo 29 d., 11 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusį sūnų Bro
nių. ir tolimesnius gimines.

Emilie Titlus-Titluviene, 59 
m. amžiaus, 455 Grand St., 
mirė kovo 25 d. Kūnas pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Bus palaidota kovo 
29 d., 2 vai. po pietų. Luthe
ran kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
žentą Kristupą Unguraitį, ku
ris rūpinasi laidotuvėmis, ir 
tolimesnius gimines.

Abiejų laidotuvių apeigas 
aprūpinąs graborius Matthew 
P. Ballas (Bieliauskas).

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, sena vie

ta, biznis gerai išdirbtas. Pardavimo 
kaina prieinama. Galima ir įeiti į 
pusininkus. Priežastis pardavimo, 
sveikata silpna. Prašome kreiptis po 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(74-75)

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau 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)

Šilčiausios Dienos
Pereitą ketvirtadienį New 

Yorkas susilaukė netikėtos va
saros, temperatūra buvo pa
kilusi iki 63 laipsnių ir tokia 
laikėsi ilgoką laiką. Gi penk
tadienį šiluma jau siekė 68 
laipsnius. O kai kada tuo lai
ku metų būna ir gana vėsu. 
Rekordai rodo, kad 1878 me
tais kovo 25-tą buvę 13 laips
nių virš zero.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

su

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlais
Geriausias Alus BrooklyneStat 

'Kfresas

459 GRAND ST,
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. ¥.
Tel. EV. 4-8698

Vaizdas iš judžio “The Moon is Down,” rodomo
Rivoli Teatre, Broadway ir 49th St., New Yorke.

Paštas Praneša
Kadangi Jungtinės Valsti

jos neturi kitokio susisiekimo 
su Šveicarija, kaip tik per 
Ašies okupuotus kraštus, tad 
amerikiečių siunčiami laiškai 
Šveicarijon bus grąžinami 
siuntėjams iki vėl atsidarys 

i galimybė ten laiškus siųsti tie
siog. Kada bus galima, apie

tai vėl bus pranešta per spau
dą. Dabar bus priimami ir 
bandomi pasiųsti tik tam tikri 
karo kaliniams ir Raudonojo 
Kryžiaus pranešimai.

Jeigu perkate košernos mė
sos, turėsite dar daugiau ro- 
kundos, nes punktai rokuoja- 
si kitaip, negu nckošernos mė
sos.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
1 ITiriTITITITITri

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

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VUU-THIN’ RAMONA VUU-THIM* RAFMBz-

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. Tek 8Tagg 2-2171




