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Labai Keistos Ašaros. 
Smūgis Jiem$. Chicagoje. 
Pinigai Juodiems Tikslams. 
Roosevelto Nelaimės.
“The Moon is Down.”
Pagalbos Ranka Mūsų

Broliams.
Rašo A. BIMBA

Sikorskis sapnuoja apie di
džią Lenkiją po šio karo. Ji 
būsianti daug platesnė, negu
senoji Lenkija.

Be to, ji vadovausianti kon
federacijai, kuri apimsianti ir 
Čechoslovakiją, ir Austriją, ir 
Vengriją, ir Graikiją.

Apetitas šio lenkų vado ne
prisotinamas.

Bet vieno dalyko Sikorskis 
nesisavina, būtent, Lietuvos. 
Jis jos nepamiršo, žinoma, ale
nori tiktai Vilniaus krašto. O 
kitą dalį Lietuvos palieka. . .

Nors jau tiek gerai. Už tai 
ant jo nereikėtų pykti ir dė
lei to jokiam lietuviui nereikė
tų verkti.

Tačiau labai supyko ant Si
korskio ir labai gailiai apsi
verkė Juozas Tysliava savo 
toj Vienybėj. Bal. 9 d. jis tie
siog reikalauja:

“Bet kodėl savo straipsnyje 
gen. Sikorskis nė vienu žodžiu 
neprisimena apie Lietuvą?

“Ar tai turėtų reikšti, kad 
Pabaltijo valstybės palieka
mos ‘vilkams suėst’?”

Ot, lenkai nepaims Lietuvos, 
tai ją vargšę “vilkai suės!”

Gerai, kad Chicagos žmonės 
išrinko savo majoru Kelly, o 
ne McKibbin. McKibbin buvo 
visų reakcinių spėkų kandida
tas.

Kelly gi kandidatūrą rėmė 
visa darbininkija ir visa pa
žangioji visuomenė. Kelly pa
laiko Roosevelto politiką.

Smūgis ir lietuviams pro-
naciams. Jie baisiai norėjo 
McKibbiną išrinkti.

Tie milžiniški garsinimai už 
McKibbin Drauge ir Naujie
nose, tie provokatoriški jų už- 
metinėjimai demokratam, kam 
jie davė savo skelbimus dar
bininkiškam dienraščiui Vil
niai, tas jų “raudonosios sil
kės” mosikavimas, aiškiai pa
rodė, kad šimučio-Grigaičio 
kombinacija troško McKibbin 
laimėjimo.

Nepavyko. Smūgis mekle- 
riams.

Skaitau pasigyrimą, kad iki 
balandžio 1 dienos į Amerikos 
Lietuvių Tarybos iždą suplau
kė $1,461.57.

Didoka krūva pinigų. Tuos 
pinigus sudėjo lietuviai. Kiek
vienas tų pinigų doleris nueis 
tamsiems tikslams; virimui ru
dos fašistinės smalos tarpe lie
tuvių.

Bus iš ko šumyti, baliavoti 
ir į barzdas bučiuotis. . .

Daily Workeryj (bal. 9) 
William Z. Fosteris duoda ge
rą straipsnį apie Rooseveltą ir 
Kongresą. Kongrese yra susi
daręs priešruzveltinis blokas.

Fosteris tuodu frontu, tas 
dvi politikas apibūdina seka
mai :

“Iš vienos pusės, adminis
tracijos politika, energingai
pravesta, vestų prie tautinės
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Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

No. 86 LAISVĖS *NTBA&’U2.’ Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Balandžio-April 12, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXI
I   

UŽĖMĖ SFflX/|, ANGLAI NUŽYGIAVO DAR 22 MYL. PIRMYN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H------------------------------------H---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šiemet Padvigubės Jungtinių 
Valstijų Karo Laivynas

Indianapolis, Ind. — Čia kiečių ir italų submarinų ir 
kalbėdamas, Jungtinių Vai-i paviršinių laivų nuo jūrų, 
stijų karo laivyno sekreto-1 “Skaičius mūsų karinių 
rius Knox užreiškė, jog laivų bus daugiau negu 
1943 metais ši šalis užbaigs padvigubintas vienais 1943
statyt daugiau naujų kari
nių laivų, negu iš viso turė
jo 1|942 m. pabaigoje.

Knox įspėjo, jog “di- 
džiausios karo sunkenybės ; 
dar tebestovi mums prieša
kyje ir vokiečių submari- 
nai sudaro vis didesnį ir di
desnį pavojų.” Tačiau, jis 
pridūrė:

“Mes 1944 metais dar 
tiek dasistatysime naujų 
karinių laivų, kad užtikrint 
sunaikinimą japonų galy
bės jūrose ir nušlavimą vo-

metais.
“Šiemet bus baigtinai pa

statyta daugiau naikintuvų 
kovai prieš submarinus, ne
gu mes iš viso turėjome 
naikintuvų 1942 m. gruo
džio 31 d.
“O šiandieninis mūsų karo 

didlaivis, pavyzdžiui, turi 
šimtą kartų daugiau prieš
lėktuvinių kanuolių jėgos, 
negu senesnis karo didlai
vis, pastatytas pirm 1940 
metų.”

Nušauta Žemyn 34 Japonų 
Lėktuvai, o Talkininkai 
Prarado Keturis Laivus

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTONAS, bal. 9. — Laivyno pranešimas:
Mūsų Lekiančiosios Tvirtumos ir Avenger lengvieji 

bombanešiai atakavo japonų pozicijas Kahili, Short
land salos srityje (Saliamono salyne). Blogas oras ne
leido pastebėt, kokios buvo pasekmės.

Pirmesniame laivyno departmento pranešime buvo 
raportuota, jog liko sunaikinta 37 japonų lėktuvai, kai 
jie atakavo Jungtinių Valstijų laivus ties Guadalcanal 
sala. Naujesni pranešimai parodė, kad ten sunaikinta 
34 japonų lėktuvai, o ne 37.

Tolesni pranešimai apie japonų lėktuvų ataką prieš 
talkininkų laivus ties Guadalcanal sala balandžio 7 d. 
rodo, jog tie laivai nukentėjo šitokių nuostolių:

Vienas naikintuvas buvo bombomis sužalotas ir pas
kui nuskendo, betraukiant jį kitam laivui.

Nuskendo vienas bombomis sužalotas naikintuvas.
Bombomis sužalotas, nuskendo vienas žibalinis lai

vas.
Nuo bombų smūgių nuskendo vienas nedidelis kari

nis laivas.
Taip pat nuskendo vienas nedidelis žibalinis laivukas.
Žuvusiųjų bei sužeistų jūrininkų artimiausiem gi

minėm bus kaip galint greičiau telegramomis praneš
ta.

NEW DELHI, Indija, bal. 9. — Jungtinių Valstijų 
oro jėgų pranešimas:

Jungtinių Valstijų lėktuvai bombomis ir šaudymais 
visiškai sunaikino didelį japonų reikmenų sandėlį Nin- 
game (Burmoj). Įvyko smarkių sprogimų, o juodų dū
mų stulpai pakilo iki 5,000 pėdų aukštyn.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo iš tų veiksmų.

pergalės ir abelno demokrati- dyti kitus žmones. Jį pradeda 
jos sustiprinimo. Iš kitos pu- sąžinė graužti. Jis kremta- Karžygiškas Kovojan-
sės, opozicijos politika, jei ji 
laimėtų, atneštų mums tauti
nį sumušimą ir pavergimą.”

Gryna tiesa. Ta Jungtinių 
Valstijų Kongrese “skloka” 
trukdo visiems valdžios žy
giams.

Mačiau naują filmą “The 
Moon is Down.” Ją rodo ant 
Broadway, New Yorke, Rivoli 
Teatre.

Filmą paremta žymiojo ame
rikiečio rašytojo John Stein
beck knyga tuo pačiu pava
dinimu.

Ši knyga sukėlė plačių dis
kusijų. Kairesnieji rašytojai 
kritikavo. Mat, Steinbeck ne

si. . .
Filmą visgi svarbi ir įdomi. 

Ji kalba apie nacių okupuotą 
Norvegiją ir jos žmonių nusi
teikimą prieš įsiveržėlius. Iš
vada gera: pavergti žmonės 
nepasiduos amžinam paver
gimui; jie kovos, jie kovoja, 
jie laimės! s 
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Vajus dėl pasiuntimo pun

delių lietuviams kovotojams ir 
lietuviams vaikams Sovietų 
Sąjungoje turėtų greitai plė
totis. Tiems mūsų broliams 
medžiaginė ir moralinė para
ma reikalinga.

Ištieskime jiems savo pagal
bos ranką. Pasiųskime jiems

čių Prancūzu Laivukas
London. — Fašistų sub- 

marinai, atakuodami preki
nių Anglijos laivų eilę, nu
skandino ir garsų anglų 
naikintuvą Harvesterį, ly
dėjusį tuos laivus. Per dvy
likos valandų mūšį nedide
lis Kovojančiųjų (de Gaul
le) Francūzų karinis laivu
kas Aconit gynė Harveste
rį.

Harvester žuvo, bet Aco
nit užtenkamai atkeršijo 
naciams. Šis francūzų lai
vukas vieną priešų subma- 
riną nuskandino torpeda, o

po/dovanėlę.
Jie kovoja ir už mus. 

su jais!

ima visus nacius vienodais 
žvėrimis. Jo veikale vienam 
naciui atsibosta plėšti ir žu-
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Mes
kitam stačiai savo pirma
galiu kirto šonan, perskro
dė ir taip sunaikino jį.

AMERIKIEČIAI ATĖMĖ 
IŠ NACIŲ PICHONĄ, 
CENTR. TUNISIJOJE

Šiaur. Afrika, bal. 11. — 
Pranešama, kad Aštuntoji 
anglų armija, komandoje 
generolo Montgomery’o, 
nužygiavo jau 22 mylias 
pirmyn į šiaurius nuo Sfa
xo. Anglai šeštadienį užė
mė Sfaxą, antrą didžiausią 
Tunisijos miestą su svarbiu 
uostu. Per Sfaxą fašistai 
gaudavo daugiau reikme
nų, negu, per bet kurį kitą 
uostą pietinėje ir centrali- 
nėje Tu nisi jo j e.

Neoficialiai teigiama, jog 
kai viena anglų armijos da
lis neatlaidžiai grūda vo
kiečius ir italus vis tolyn į 
šiaurius nuo Sfaxo, tai ki
ta anglų dalis pasuko į va
karus linkui Faid tarpkal- 
nės, kad susijungt su Ame
rikos kariuomene atakuo
jančia ten fašistus šonan.

Rommelio vokiečių armija 
taip skubotai traukiasi at
gal, kad nepaspėja prikąst 
minų keliuose ir laukuose, 
per kuriuos anglai maršuo- 
ja.

Associated Press spėja, 
kad Rommelis turės trumpu 
laiku išsinešdint iš visos vi
durinės Tunisijos ir bandys 
sulaikyt anglus tik pagal 
Enfidaville kalnų liniją, 
100 mylių į šiaurius nuo 
Sfaxo ir tiktai 50 mylių 
nuo Tuniso, Tunisijos sosti
nės, šiaurinėje to krašto 
dalyje.

Šiaurėje Pirmoji anglų 
armija atmetė vokiečius 10 
mylių atgal per paskutines 
keturias dienas ir paėmė 
nelaisvėn dar 1,000 hitleri
ninkų Medjez-al-Bab srity
je, tik už 27 mylių į pietų 
vakarus nuo Tuniso.

Kongresmanai Priėmė 
Sumanymą prieš Unijas

Washington. —Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 270 balsų prieš 107

Suimta 20,000 Fašistų
Nuo to laiko kai Aštun

toji anglų armija pralaužė 
nacių Mareth tvirtumų lini
ją pietinėje Tunisijoje, an
glai paėmė nelaisvėn dau
giau kaip 20 tūkstančių 
priešų, tame skaičiuje ir 
italų generolą Mannerinį.

Amerikiečių Laimėjimai
Amerikiečiai, komanduo

jami generolo Pattono, iš
vien su francūais užėmė 
Pichon miestą ir strategi
nes aukštumas į šiaurius ir 
pietus nuo Fondouko, vidu
rinėje Tunisijoje. Dabar 
Amerikos kariuomenė gra
sina Kairouanui, apie 75 
mylios į šiaurių vakarus 
nuo Sfaxo.

Amerikiečių Lakūnai 
Sužalojo Du Naujus 
Italu Šarvuotlaivius u*

šiaur. Afrika.—Apie 100 
dižiųjų Amerikos bombane- 
šių pleškino La Maddalena 
uostą Italijos saloj Sardini
joj ir sunkiai sužalojo du iš 
naujausių Mussolinio šar
vuotlaivių, Trieste ir Gori- 
zia. ■
Tuo pačiu laiku amerikie

čiai lakūnai nušovė į jūrą 
27-nis Ašies lėktuvus, kurie 
nešė gazoliną ir kitus reik
menis vokiečiam ir italam į 
Tunisiją. Visi amerikiečių 
lėktuvai sugrįžo.

Gabenamu Frontan Lie- 
tuvių Mūšis Kaune 

su Vokiečiais
Maskva. — Pranešama, 

jog kovo 3 d. Kaune įvyko 
smarkus mūšis tarp lietu
vių gabenamų frontan prieš 
Sovietus ir vokiečių smogi
kų kariuomenės. Mūšis tę-

Būsią Numušta Kainos Dau
gelio Maisto Produktų

Washington. — Ūkiškos- 
Ekohominės Lygsvaros di
rektorius James F. Byrnes, 
sėdėdamas kartu su prez. 
Rooseveltu, pareiškė laik
raščių atstovam, jog Kainų 
Administracija ketina nu
mušti kainas eilei maisto 
produktų.

Prezidentas sakė, jog 
Kainų Administracija ga
mina planus uždėt kainų lu
bas įvairiem maisto daly
kam.

Sekamiem produktaih 
bus nustatyta kainos, kad 
pardavinėtojai negalėtų imt 
aukštesnių kainų iš pirkė
jų:

Kviečiai, medvilnė (bo- 
velna), mėsiniai gyvuliai, 
šviežia žuvis, švieži vaisiai,

kai kurios aliejinės sėklos, 
fabrikiniams d i r b iniams 
vartojamas pienas ir kt.

Bet farmų produktai, ku
rie dar nepasiekė vidutinių 
(parity) kainų, bus šiuo 
tarpu palikti dar be kainų 
lubų, kaip sakė kainų ad
ministratorius Prentiss M. 
Brown.
Algų Kėlimo Aprežimas.
Karinių Darbų Taryba 

įsakė sustabdyt bet kokius 
algų kėlimus, apart tokių, 
kurie aiškiai sutinka su se
nesne taisykle, leidusią pri
dėt 15 procentų algos, pra
dedant nuo 1941 m. sausio 
mėnesio ir atsižvelgiant į 
tai, jog gyvenimo lėšos nuo 
to laiko iki 1942 m. gegu
žės pabrangę 15 procentų.

priėmė Hobbso sumanymą, 
kuris dėl svieto akių pava
dintas bilium “prieš rake- 
tus.”

Newyorkietis kongresma- 
nas Celler, demokratas iš 
New Yorko, siūlė taip šį 
sumanymą pataisyti, kad 
jis nebūtų atkreiptas prieš 
darbo unijas ir darbininkų 
streikus.

Hobbs, atgaleivis demo
kratas iš Alabamoš, į tai 
atsakė, jog su tokiu patai
symu tai, girdi, visas suma
nymas prarastų reikšmę.

Hobbso bilius skiria iki 
20 metų kalėjimo ir $10,000 
piniginės baudos už įvai-

sėsi ištisą ^dieną.
Lietuviai, aprengti kari

nėmis vokiečių uniformo
mis, išlipo iš atvažiavusių 
traukinių ir užėmė kovos 
pozicijas prie Kauno gele
žinkelio stoties.

Tam tikras skaičius Už
mušta iš abiejų pusių. Kau
ne paskelbta karo stovis.

Pasirodė, kad jaunus lie
tuvius nugabentus Vokieti
jon neva dirbti naciai ima 
kariuomenėn ir siunčia į 
prieš-sovietinį frontą.
(Rytoj bus platesnė apie 

tai žinia.)

Washington.—Leista pa-

Raudonoji Armija Nušlavė 
Tūkstančius Vokiečių ir 
Pagerino Savo Pozicijas 

■

.Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, bal. 10.— Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Į pietus nuo Balaklejos (į pietus nuo Charkovo) trys 

vokiečių pėstininkų batalionai ir 20 tankų atakavo X 
raudonarmiečių dalinių pozicijas.

Mūsų kariai atrėmė ataką, o paskui patys kontr
atakavo priešus ir per kautynes durtuvais padarė vo
kiečiams didelių nuostolių. Hitlerininkai betvarkėje pa
sitraukė atgal. Šiame mūšyje vokiečiai prarado 1,200 
savo kareivių ir oficierių, vien tik užmuštų. Devyni 
priešų tankai buvo išmušti iš veikimo bei išdeginti.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė pagerino savo 
pozicijas ir artilerijos ir mortirų ugnim naikino prie
šų kariuomenę ir įrengimus.

Tapo sunaikinta apie dvi kuopos vokiečių pėstinin
kų, ir nutildyta viena baterija jų mortirų ir devynios 
baterijos kanuolių.

Į pietus nuo Iziumo mūsų kariuomenė vedė vietiniai 
svarbius mūšius, per kuriuos pastūmė priešus šiek tiek 
atgal ir pagerino savo pozicijas. Buvo sunaikinta trys 
vokiečių tankai, dvi motorizuotos kanuolės ir šešia- 
vamzdė mortira.

Kuban srityje devyniolika sovietinių snaiperių per 
kelias paskutines dienas nukovė daugiau kaip 200 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

Kijevo partizanų būrys nušlavė vokiečių garnizoną 
viename apskričio mieste. Partizanai sunaikino telefo
nų ir telegrafo stotį ir pagrobė kiekius karinių me
džiagų. jie taipgi atėmė iš vokiečių daug grūdu, aš
tuonis tonus cukraus ir 10 tonų druskos ir padalino 
vietiniams gyventojams.

Sumy partizanų būrys nuvertė nuo bė<nų važiuo
jantį frontan priešų traukinį ir taip suardė garvežį ir 
šešis vagonus.

Kaltas už 491 Žmogaus 
Sudegimų Bostone

t

Boston, Mass. — Teisme 
tapo įkalintas Barnett We- 
lansky devyniolika punktų 
kaipo netiesioginis žmogžu- 
dis už tai, kad Welansky’o 
naktiniame kliube Cocoa- 
nut Grove, per kriminalį

Suvaryt Nacius į Jūrą! 
Sako Gen. Montgvnrv

rius unijinius veiksmus, ap- 'kelti 5 cent, kaina bušeliui savininko apsileidimą, žuvo
šaukdamas juos “raketais”, kornų kaipo pašaro gyvu- 
bei “plėšimu.” ' liams.bei “plėšimu.

Už šį sumanymą, beje, 
balsavo kongresmanai John 
W. McCormack ir Robert‘Administracija pusiau nu- 
Ramspeck, kurie laikomi mušė skaičių punktų-stam- 
v a 1 d ž ią atstovaujančiais pų reikalaujamų perkant 
kongreso vadais. paprastąsias dešras.

Washington. Kainų

491-nas asmuo, ištikus gai
srui pernai lapkričio 28 d. 
Už tai Welansky galėtų 
gaut iki 20 metų kalėjimo.

Sovietų kariuomenė sus
tiprino atimtas iš nacių po
zicijas Charkovo srityj.

šiaur. Afrika. — Aštun
tosios anglų armijos ko- 
mandierius, gen. Montgo
mery savo pareiškime ka
riuomenei sakė:

“Aš labai didžiuojuosi sa
vo 8-ja armija. Suvarykite 
priešus į jūrą ... suruoŠki- 
te jiems pirmosios rūšies 
Dunkirką Tuniso pajūriuo
se! Bet jeigu mes ir toliau 
taip imsime priešus nelais
vėn, tai greit jie visai ne
teks pėstininkų savo pozici- | 
jom ginti.”
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Antroji Karinė Paskola — 13 
Bilijoną Dolerių

šiandien, balandžio 12 d., oficialiai 
prasideda kampanija sukilimui antro
sios mūsų krašto karines paskolos. Suma 
didelė — 13 bilijonų dolerių, — privalo 
būti sukelta greit. Visi pinigai, suske
lint! perkant karines štampas ir bonus, 
eis kariniams reikalams, pergalei lai
mėti.

Vienas dalykas turėtų būti laikomas 
galvoje kiekvieno individuate: kai jūs 
perkate štampą, ar boną, jūs savo pini
gus ne aukojate, bet skolinate!

Pagrindinis šiai kampanijai šūkis, mū
sų nuomone, turėtų būti:

“Jie aukoja savo gyvybes—jūs skolin
kite savo pinigus!”

13-ka bilijonų dolerių—didelė pinigų 
suma. Sunku bet kuriam iš mūsų įsi
vaizduoti toji suma. Mums, kuriems 
brangus centas, kuriems didelė pinigų 
suma šimtas dolerių, net pagalvoti apie 
13-ką bilijonų dolerių, rodosi, nejauku.

Betgi toji suma galima sukelti ir, be 
abejo, ji bus sukelta. Palyginti su kari
nėmis išlaidomis, — 13-ka bilijonų dole
rių pasilieka nedidelė suma.

Kai mes pagalvosime, kad moderniš
kiausias bomberis pastatyti kaštuoja 
apie tris šimtus tūkstančių dolerių, tuo
met matysime, kam tokios pinigų sumos 
reikalingos. Kai mes pagalvosime, kad 
vidutinis tankas pastatyti kaštuoja apie 
75 tūkstančius dolerių, tuomet geriau 
suprasime 13-kos bilijonų dolerių pasko
los prasmę.

Antrajam federaliniam rezervo dis- 
triktui, kuris apima New Yorko valsti
ją, su New Jersey ir Conn, valstijų da
limis, paskirta kvota 3 bil. dolerių su
moje. Į tą sumą neįeina du bilionai dole
rių, paskirti supirkti komerciniams ban
kams.

Vadinasi, mūsiškiam (antrajam) fede
raliniam rezervo distriktui iš viso teks 
sukelti šiai paskolai 5 bilijonus doleriu 
($5,000,000,000) 1

Let’s step on the gas! —anot to angliš
ko posakio. Turime pradėti darbą ne 
juokais. Kiekvienas sveikas ir dirbąs 
Amerikos gyventojas gali ir privalo prie 
šios paskolos sukėlimo prisidėti. Vienas 
gali daugiau, kitas — mažiau, bet gali. 
Vienas gali pirkti ant syk boną, arba ke
lis, kitas gali tąjį boną pirkti po biskelį, 
pirkdamas karines štampas, pirkdamas 
jas kiekvieną savaitę.

They give their lives—you lend your 
money!

Trys Metai
Pereitą savaitę (bal. 9 d.) sukako ly

giai trys metai, kai naciai įsiveržė Nor- 
vegijon. Dėka tam, kad ten išanksto bu
vo paruoštas Kvislingas, išanksto dirbęs 
Hitleriui ir pasižadėjęs jam padėti už
imti kraštą, Hitleriui pavyko Norvegiją 
užgrobti.

Šioji sukaktis, taigi, reiškia ne tik tai, 
kad prieš 3 metus Norvegija buvo už^ 
Eobta ir laikinai pavergta, ši sukaktis 

ipgi iškelia dar ir kitą faktą: 1940 m. 
bal. 9 diena davė vardą tiems visokiems 
fašizmui parsidavėliams, kurie už grašį, 
uš šiltą vietą išduoda savo gimtines. 
Šiandien kiekvienas tokis fašistams par
sidavėlis yra vadinamas Kvislingu.

Kvislingas — šlykščiausias, neapken- 
čiamiausias laisvę mylinčiosios žmonijos
sutvėrimas.

Ilgai t. v. krikščioniškajame pasaulyj 
viską, kas buvo šlykštu ir negražu, sim
bolizavo Judošius (Judas). Nuo dabar 
kiekvienas savo tėvynės pardavikas, 
kiekvienas niekšas, veikiausiai, bus va
dinamas Kvislingu. Moderniškajame pa

saulyj Kvislingo vardas pavaduoja Ju- 
došiaus vardą.

Ir lietuvių tautoj yra Kvislingu —mū
sų tautos nelaimei, jų nemažai. Visoki 
Kubiliūnai, visoki Skipičiai, visoki kitoki 
niekšai, dirbę ir dirbą Hitleriui, yra 
Kvislingai, šlykštūs, bjaurūs mūsų tau
tos neprieteliai.

Žinoma, žlugs fašizmas, žlugs naciz
mas, žlugs ir jiems dirbusieji Kvislingai. 
Pasiliks tik jų negarbingi vardai, sim
bolizuoją žmonijai viską, kas negražu, 
kas šlykštu.

Norvegijos tauta įžengė į ketvirtuo
sius metus savo priespaudos ir vargų. 
Žiauri toji priespauda, baisūs tieji žmo
nių vargai. Bet ne visuomet bus naktis. 
Per aukštuosius Norvegijos kalnus pra
simuš saulės spinduliai ir jie nušvies vi
są tą gražųjį kraštą.

Kad taip bus, tą liudija Norvegijos 
žmonių kovos prieš savus ir svetimus 
budelius, okupantus.

Kad taip bus, garantuoja Jungtinių 
Tautų pajėga, vis auganti pajėga, kuri 
galutinai sunaikins kanibalus, naikinan
čius ir engiančius tautas.

Tuo pačiu sykiu Norvegija nekalta 
dėl savo Kvislingo. Kaip • nėra kalta

• Lietuva, kad ji turi Kvislingučių, kaip,
* pagaliau, nėra kalta francūzų tauta, 
kad ji turi Petainus ir Lavalus, kaip nė
ra kalta visa vokiečių tauta dėl Hitlerio, 
italų tauta dėl barabano Mussolinio, ar
ba japonų tauta, kad ji turi “dieviškąjį” 
Hirohito bei Tojo!

Politinė Padėtis Afrikoje 
Tebėra Miglota

Generolas de Gaulle buvo • susitaręs 
vykti j Šiaurės Afriką ir galutinai pasi- . 
kalbėti su gen. Giraud dėl francūzų poli
tinės vienybės. Generolas Eisenhower 
pasiuntė telegramą gen. de Gaulle’ui, 
patardamas atidėti pasibrėžtą misiją.

Tas viskas įnešė į francūzišką politiką 
didesnių nesusipratimų ir nerimo.

Ką gen. de Gaulle norėjo galutinai iš
spręsti su gen. Giraud? Jis norėjo, kad 
visi nesusipratimai, iki šiol skyrę fran- 
cūzus patrijotus būtų pašalinti, kad bū
tų sudaryta laikinoji francūzų vyriausy
bė ir kad tuo būdu Hitlerio pavergtoji 
francūzų tauta apsivienytų vienai di
džiulei kovai dėl Francijos išlaisvinimo.

Turime atsiminti, kad šitiedu francū- 
zai generolai atstovauja tam tikrus du 
judėjimus. Gen. de Gaulle atstovauja 

pažangiąją Francūziją, griežtai nusista
čiusią prieš fašizmą, prieš Vichy valdžią, 
prieš visokius francūzus Kvislingus, Su 
gen. de Gaulle eina kovingoji Francijos 
liaudis. Gen. Giraud atstovauja daugiau 
mažiau tuos francūzus, kurie sėdi ant 
tvoros, kurie nėra griežti kovotojai prieš 
Hitlerį ir francūzus Kvisįingus. Dau
giau: aplink gen. Giraud sukasi netgi 
atvirų Vichy valdžios šalininkų, — jų 
pilna Afrikoje ir jie ten užimdinėja at- 
sakomingas vietas.

Be to, anti-fašistai tebelaikomi kalė
jimuose — daugiausiai ispanai anti-fa
šistai, kovoję už Ispanijos respubliką,— 
kovoję už tai, už ką šiandien kovoja 
Jungtinas Tautos!

Tuo pačiu sykiu Anthony Edenas, bri
tų užsienio reikalų ministeris, sugrįžęs 
iš Amerikos, pareiškė! parlamentui, būk 
jam pavyko susitarti su Amerika dėl 
francūziškų reikalų. Atrodo, kad tasai 
susitarimas buvo tokis, kuris stoja už 
gen. Giraud, už jam galios suteikimą, 
generolą de Gaulle paliekant nuošalyj. 
Jeigu taip, neatrodo, kad dalykai eitų ge- 
rojon pusėn. Atrodo, kad franeūziška 
politika tebepalikta miglose.

Ir tas, mum atrodo, nelemia gero. 
Tuo pačiu sykiu, kai įbes kovojame prieš 
hitlerizmą, tūli francūzai hitlerininkai, 
tik vakar saliutavę svastiką, tebesėdi 
strategiškose valdžios vietose ir jie gali 
dar padaryti daug žalos. Jie faktinai ir 
daro žalos, neleisdami degaulistams 
mušti priešą, sabatazuodami Jungtinių 
Tautų karines pastangas.

Nuo pat tos dienos, kurią Amerikos ir 
Britanijos kariuomenjės išlipo į Šiaurės 
Afriką, (1942 m. lapkr. 8) tame kraš
te politiniai reikalai kažin kaip svyravo, 
šlubavo ir šiandien, po penkių mėnesių,* 
dar vis jie nėra išlyginti.

laisve

Orkestrui griežiant Amerikos himną, Jungtiniu Valstijų mergi.nos kovotojos— 
WAACS—saliutuoja Amerikos vėliavą kažin kur Tunisijoj. Tai pirmas WAAC- 
S’ų junginys, pasiekęs Šiaurės Afriką.

Ar Girdėjote: Grigaitis Jau Agi
tuoja Už Pagalbą ’’Banditams”!

Balandžio 2 dienos laido
je “Naujienose” jų redak
torius bėdavoja, kad jį R. 
Mizara “begėdiškai apmela
vęs”. Ir kada, girdi, jis Mi- 
zarą jau buvęs į precelį su
rietęs, tai atėjo “žulikėlis” 
Jonikas ir.... kaip tas 
“kišenvagis nukreipė publi
kos dėmesį.”

Kame dalykas?
Well, Grigaitis pabandė 

“įrodyti”, kad jis ir jo re
daguojamos “Naujienos” 
visuomet su “dūšia ir kū
nu” stojo už visokią pagel- 
bą Sovietų Sąjungai. O čia, 
kaip tas Pilypas iš kana
pių, išlindo “Raudonasis 
Rojus” Mizara ir parodė 
svietui, kad gerbiamas dak
taras tėra viso labo tik di
delis melagis.

Dalykas gal būtų taip ir 
užsibaigęs, jei ne tas “ki
šenvagis” Jonikas. Tas “žu
likėlis” ėmė susirado seną 
“N-nų” numerį ir viešai pa
citavo, ką pats Grigaitis an
dai rašė. Kur jau tu čia 
žmogus nepyksi ant tokių 
nevydonų!

Gerai, pas mane randasi 
dar vienas, * senas “Naujie
nų” numeris. Net pusantrų 
metų senumo — lapkričio 
10 dienos, 1941 metų. Pa
žiūrėkime, kaip Grigaitis 
tada stojo už “rėmimą” So
vietų Sąjungos. Tos dienos 
laidoje, p. Grigaiti, tamsta 
pašventei lygiai tris špal- 
tas apžvalgos išdėstymui 
savo atsinešimo linkui mū
sų talkininkės. Nenorėk, 
kad pacituočiau ištisas tris 
špaltas. Užteks sekamo:

Mums visai nėra reikalo 
ginčytis dėl to, kas “Nau
jienose” buvo pasakyta 
prieš bolševikus, prieš-Sta- 
liną ir prieš jo politiką. 
Taip, “Naujienos” sakė, 
kad Stalinas yra toks pat 
banditas (Grigaičio pa
braukta), kaip ir Hitleris 
(tik silpnesnis už Hitlerį); 
jos sakė, kad duodamos 
pagelbą sovietams, Angli
ja ir Amerika turėtų sta
tyti jiems tam tikras są
lygas (ir čia paties Gri-' 
gaičio pabraukta); jos sa
kė, kąd Londonas ir Wa- 
shingtonas bijo, jogei Sta
linas gali- padaryti sepera- 
tinę taiką su naciais; jos 
sakė, kad Gruzijos žmo
nės labai neapkenčia so
vietų valdžios,

Oh, jes! Tą viską “Nau
jienos” sakė. Ir dar daug 
daugiau. Pavyzdin, jos sa
kė, kad netik Gruzijos, bet 
viso Kaukazo, Baltgudijos, 
Ukrainos žmonės netik la
bai “neapkenčia” Sovietų 
valdžios, bet pamatę, kad 
po naciais daug geriau gy

venti, niekados nenorės 
grįžti prie sovietinės san
tvarkos.-

Bet šį sykį nesigilinki
me, ką “sakė” “Naujienos” 
apie Sovietų Sąjungą, o 
tik pastudijuokime viršuje 
pacituotų sakinių tas vie
tas, kurias pabraukė pats 
“Naujienų” redaktorius.Ko- 
kia išvada iš to seka?

Pirmiausia: “Stalinas yra 
toks pat banditas, kaip ir 
Hitleris (tik silpnesnis už 
Hitlerį).” Reiškia, jei bū
tų tokis galingas banditas, 
kaip Hitleris, tai Grigaitis 
jokių sąlygų nestatytų Sta
linui už teikiamą pagelbą. 
Tai kodėl nesimąto “Nau
jienose” agitacijos už pa
gelbą Mussoliniui? Juk 
anas banditas irgi silpnes
nis už Hitlerį.

Antra: Pirma( teiksiant 
Sovietams pagelbą, reikia 
“statyti jiems tam tikros 
sąlygos.” Kokios sąlygos? 
Nagi nuversti esamą val
džią. Tada tai jau Grigai
tis visa širdžia stotų už rė
mimą Rusijos. Ir abelnai, 
“Naujienos” ir jų redakto
rius juk visuomet“stojo” už 
rėmimą Rusijos. Tik ne tos 
Rusijos, kuri šiandien taip 
heroiškai kariauja už visas 
Susijungusias Tautas, bet 
tos Rusijos, kokia ji būtų, 
kai ten būtų įvykinta gri- 
gaitinč “demokratija” (Suo
mi jos pavyzdžiu).

Pagaliaus, dalei skime, 
kad šį sykį ir Grigaitis sa
ko teisybę, kad jis ir “Nau
jienos” jau stoja už pagel
bą Sovietų Sąjungai. Tai 
kur tada atsidursime ? 
“Naujienos” stoja už rėmi
mą “kruvinųjų banditų!”

Juk dasileisti iki tokio 
samprotavimo, žmogus tu
rėtų būti kvailesnis ir už 
kvailą.

O, taip! Grigaitis ir “Nau
jienos” už “pagelbą” Sovie
tų Sąjungai. Tik jų nelai
mė, kad toji “pagelba” So
vietų Sąjungai tegali tiek 
pakenkti, kiek margis mė
nuliui.

Grigaitis susiriesdamas 
tvirtina niekados neagita
vęs “Naujienose” už karą 
prieš Stalino valdžią. Bet 
kaip tu žmogeliau nuversi 
Stalino valdžią be karo ? Ar 
Hitleris ir Mussolinis nu
vertė Ispanijos respublikos 
valdžią be karo?

Tai va kokia buvo Gri
gaičio ir “Naujienų” “sąly
ga” pirma — jis pavelys 
Washingtonui ir Londonui 
teikti Sovietams pagelbą — 
apsidirbkite su “bandito” 
Stalino valdžia!

Kada nei Londonas, nei 
Washingtonas mūsų ora

kulo nepaklausė, tada jis

pradėjo giedoti kitokią 
giesmę. Mano, vargšelis, 
kad žmonės nebeatsimins 
ką jis žiovaliojo pusantrų 
metų atgal!

1 
O Dabar Apie 
“Kišenvagius”

Vargu bent 10 nuoš. skai
tytojų suprato, kodėl Gri
gaitis savo polemikoje su 
Mizara ir Joniku automa
tiškai prisiminė apie “ki-

KAREIVIO ANTANO LITVINO LAIŠKAS
April 2, ’43.

J. Gasįunui
Gerbiamas Drauge:

Atvykau čionais trečia
dienio vakare, truko 48 va
landas kol atvažiavome iš 
Texas. Teko pamatyti, per
važiuoti 9 “states”, kelionė 
buvo gera, pamačiau daug 
valstijų, miestų ir farmų.

Šita “kempė” yra nauja. 
Gal pabūsim keletą savai
čių, po to, išvyksime į fron
tą. Esame netoli S. ir G. 
miestelių. Atsiųskit keletą 
adresų, ypač LDS narių, 
gal teks nuvažiuoti į tuos 
miestukus. Prašau man at
siųsti paskutinį “Tiesos” 
numerį.

Aš esu sveikas, viskas ei
nasi gerai. Užbaigiau savo 
“base training” ir dabar 
laukiame, kol išsiųs mus į 
frontą.

Teko susitikti daug ka
reivių per visą mano 
“training”,. jų tarpe susiė
jau su keliolika lietuvių.

Philadelphia, Pa.
Garbingai Užkviečiame Visus 

Ir Visas

Lietuvių Moterų Kliubo na
rės nutarėme ką nors sureng
ti dėl Rusijos kovotojų, dėl tų 
karžygių. Jie kovoja už sa
vo tėvynę ir už visos žmonijos 
geresnę ateitį.

Išrinkome komisiją ir pra
dėjome darbą. Mes nė nema
nėme, kokį sunkų darbą turė
sime atlikti. Pirma būdavo, ką 
sumanome, tą padarome, o da
bar susidūrėme su visokiomis 
kliūtimis. Norėjome surengti 
vakarienę, bet be kuponų mė
sos negalime gauti. Na, susi
renkamo, diskusuojame, taria
mės, ką reikia daryti. Nuta
rėme surengti judamus pa
veikslus. Manėfne, jog čia, tai 
bus lengviausias darbas. Bet 
pasirodė kaip tik atbulai. Ir 
čia tos pačios bėdos. Nueini 
į vieną vietą, nieko gera ne
randi, eik į kitą ir 1.1. Mudvi 
su drauge žalnieraitiene vaikš- 
tinėjome iš vienos vietos į ki
tą. Pagaliau nugalėjome vi
sas kliūtis, susiradome filmas 
ir turėsime gražų parengimą. 
Nors pavargome, bet tikimės, 
kad publika supras ir atjaus 

šenvagius.” Man rodosi, 
priežastis bene bus seka
ma:

Kas nežino, kad skau
džiausia menševiko anato
mijos dalis yra — jo keli
nių kišenius.

Taip dalykai buyo gra
žiai besivystą, taip jau 
vaizdavosi pilni kišeniai do- 
leriukų, kada bedievis Gri
gaitis ir dievočius Šimu
tis pasibučiavo ir nuspren
dė “gelbėti” Lietuvą. O 
čia “Vilnis” ėmė ir iškėlė 
jų sąmokslą, kad du treč
daliai surinktų aukų “gel
bėjimui” Lietuvos galima 
pasilaikyti rinkėjų kiše- 
niuose! Girdi, pats pulki
ninkas Žadeikis, Smetonos 
“ministeris”, tokį planą už- 
gyręs!!

Tai kur čia tau nesi vaiz
duos jam kišeniai ir kišen
vagiai. Juk ištikro tai kaip 
ir ištraukimas iš kišeniaus 
skambučių, kada žmonės 
“sabotažuoja” ir nebeduo-
da aukų!

Baigiant kalbą apie “ki
šenvagius” dar norėtųsi pa
klausti: O kaip su tais 
trim šimtais dolerių, kurie 
buvo Amerikos Lietuvių 
Kongreso ižde, kada tą or
ganizaciją likvidavote ke
liolika metų atgal? Gal be- 
sapnuodamas apie “kišen
vagius” surasi, kur tie pini
gėliai nuskambėjo?

L. Jonikas.

Vienas buvo mūsų instruk
torių, jis paeina iš Wor
cester, Mass.,—jo pavardė, 
1st Lt. Matthew Sirviskis, 
Jr. Pusėtinai smarkus, jau
nas vyras. Jis kariuomenėj 
tarnauja keletą metų. Jis 
tarnavo Panamoj porą me
tų. Neseniai jis apsivedė, 
moka jis keletą kalbų, pora 
žodžių lietuviškai pakalbė
jome Man išvažiuojant iš 
ten, jis susirgo, tai neteko 
atsisveikinti. Apart jo, susi
tikau su keletą lietuvių, po
ra iš Chicagos, ir iš kitur.

Oras gana bjaurus čio
nais. Sninga, šaltoka. Vieta 
gana graži, kalnai aplinkui, 
kempė yra taisoma, nauja, 
tai nėra viskas suorgani
zuota, kaip turėtų būti.

Atiduokit geras dienas 
visiems LDS ir mano drau
gams, pažystamiems. Lin
kiu jums geriausio pasise
kimo.

Salud!
Ant. Litvinas.

mūsų pasidarbavimą. Ji atsi
lankys skaitlingai ir prisidės 
su savo parama prie mūsų 
sunkaus darbo.

Kaip minėjome, gavome fil
mas parodymui. Bus rodomos 
balandžio 18 d., 7 vai. vakare, 
Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Rengimo komisija kvie
čiame ne tik Philadelphijos, 
bet ir iš visos apylinkės lietu
vius atsilankyti. Pamatysite, 
kaip mūsų broliai lietuviai sy
kiu su Raudonąja Armija ka
riauja, kad sumušti tą krauge
rį ir išlaisvinti Lietuvos žmo
nes iš to prakeikto žvėries nas
rų.

Bus parodytos dvi filmos. 
Nesivėluokitc atsilankyti. Ro
dymas prasidės lygiai 7 vai. 
vak. J. Š.
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Vokiečių Panieka Italam, 
Italų Neapykanta Naciam

Gyduolių ir Maisto Išban
dymai ant Kalinių

Naciai niekina italus, o 
italai neapkenčia nacių, 
nors turi kariaut išvien.

Daugelis skaitytojų ma
tė judamuosius paveikslus 
iš Tunisijos karo fronto, 
kur amerikiečių paimti ne
laisvėn vokiečiai susėdę at
skirai ir atsukę nugaras į 
arti sėdinčių italų belaisvių 
būrį.

Belaisvių stovyklose Ka
nadoj vokiečiai taip pešėsi 
su italais, kad prisiėjo vie
nus atskirti nuo kitų ir pa
skirai laikyti.

Pirm karo hitlerininkai 
viešai rašydavo ir kalbėda
vo, kad italai, girdi, mažai 
kuom skiriasi nuo negrų; 
kad lyginant su vokiečiais 
italai esą “labai žema” tau
ta.

Hitleris prieš-sovietinia-

Profesorių Paskaitos 
Raudonajai Armijai
Pernai Sovietų Sąj-irgpj 

buvo sudarytas specialis 
komitetas ruošti mokslines 
paskaitas fronto kariuome
nei ir ligoninėms, ir štai 
kas ir kokias paskaitas bei 
pamokas dabar ten duoda, 
kaip pranešė N. Y. Times 
praeitą sekmadienį:

Profesorius V. Durda- 
nevskis teikia prelekcijas 
tarptautiniais klausimais; 
prof. S. Vasutinskis — pa
skaitas iš istorijos; prof. 
Malov dėsto karinę fiziką, 
prof. Pletnev — karo che
miją; prof. Polovinkin 
duoda paskaitas iš geogra
fijos, prof. Z. čučmarev — 
iš biologijos (mokslo apie 
augalus ir gyvius); prof. 
Čukašov teikia prelekcijas 
apie literatūrą, prof. Avra
mov apie sociologiją, prof. 
N. Gusev apie Leoną Tol
stojų ir jo raštus, prof. S. 
Anisimov apie elektros-ra- 
dijo bangas.

Šį paskaitų komitetą su
organizavo Darbo Unijų 
Aukštesniųjų Mokyklų Ta
ryba ir Maskvos Mokslinin
kų Kliubas.

Kiek Reikia Gumos To
liem Karo Įrengimam
Vidutiniam tankui reikia 

500 svarų gumos (robo), o 
kiekvienai vidutiniai plū
dų r i uojančio - pontoninio 
tilto daliai virš 1,000 sva
rų. Didžiajam bombanešiui 
pastatyt yra sunaudojama 
daugiau kaip 1,200 svarų 
gumos, ir vien tik Lekian
čiosios Tvirtumos gazolino 
bakui reikia 500 svarų. 
Prašautas kulka toks bakas 
savaime uždaro skylę ir ne
leidžia gazolinui laukan 
bėgti. Armijos trokui var
tojamam kasimų darbams 
yra naudojama apie 3,500 
svarų gumos.

me fronte taipgi rodė nei
giantį nusiteikimą linkui 
italų kariuomenės.

Italai, iš savo pusės, iš
reiškia panieką vokiečiams, 
kur drįsta ar gali.

Eleanora ir Reynolds Pa- 
ckard’ai, amerikiečiai rašy
tojai, trejus metus gyvenę 
Romoje, sako:

Italai patarnautojai val
gyklose tyčia kaip galint il
giau neneša gert ir valgyt 
vokiečiams kariams, nors 
šie nekantrauja, pirštais 
pliauškindami ir skambin
dami stiklus ir indus.

Gatvėse italai nesitraukia 
iš kelio maršuojantiems na
cių kariuomenės daliniams.

Italų dauguomenė nieka
dos nepritarus šiam karui 
išvien su vokiečiais. Jo pra
džioje italai abelnai šaltai 
žiūrėjo į šį karą; dabar gi 
tiesiog nekenčią jo.

Italai nužiūri, kad jų fa
šistiniai valdovai traukia 
sau didžiausius pelnus iš 
karinių užsakymų ir vari
nėja įvairius šmugelius. 
Taigi ir paprasti italai, 
kas tik gali, pardavinėja 
maistą bei kitus reikmenis 
juodajame markete, bile tik 
gauna didesnę kainą.

Jie bendrai įsitikinę, jog 
fašistų Ašis tikrai prakiš 
karą, ir Italijos pinigai vi
siškai nusmuks. Jie, todėl, 
siūlo užsilikusiem ten ame
rikiečiam itališkus pinigus 
net ant žodžio, kad tik ame
rikiečiai prižadėtų po karo 
duoti ar atsiųsti kiek dole
rių’ už tuos Italijos pinigus. 
Niekas nesijaučia, kad tuo- 
mi nusikalstų savo patrio
tizmui kaipo italo.

Kas tik gali, stengiasi 
kuo greičiausiai pirkt na
mus ar žemes, bijodamas, 
jog pralaimėjus karą mus- 
soliniški pinigai liks bever
čiais.

Du minimi amerikiečiai 
sako, kad “italai yra labai 
sena ir nusivylusi tauta,” 
sudarkyta įvairių buvusių 
netikusių valdžių ir san
tvarkų :

“Turėdami artimų ryšių 
su italais, mes atradome, 
kad jie yra šaltesnio krau
jo žmonės, negu kitos loty
niškos tautos, kaip kad is
panai, portugalai, francū- 
zai ir piet-amerikiečiai.”

Akivaizdoje ilgų nesma
gių patyrimų praeityje, 
“jie pasidarė labai cyniški 
(šaltai-begėdiški) ... ir yra 
linkę pirmoj vietoj žiūrėti 
tik savo kailio, atidedant 
šalin dorovės principus.
Draugiški Amerikiečiams 

ir Anglams
“Jeigu amerikiečiai ir an

glai įsiveržtų į Italiją, tai 
atrastų draugiškus sau gy
ventojus ir nebūtų pasi
priešinimo iš civilių žmonių 
pusės. Labai galimas daik
tas, kad net italų armijoj 
įvyktų sukilirųas traukiąs į 
šių įsiveržėlių pusę, jeigu 
politinė dirva būtų tinka
mai iš anksto paruošta,” 
kaip rašo amerikiečiai Pa- 
ckardai: “O jeigu tik vokie
čiai jų nespirtų, tai italų 
kareiviai nenorėtų per- 
smarkiai kariaut prieš 
draugiškus priešus, anglus 
ir amerikiečius.” J.C.K.

London. — Anglų užsie
nių reikalų ministeris Elden 
raportavo ^seimui, kad jis 
kvietė Amerikos valstybės 
sekretorių Hull atsilankyti 
Anglijon.

Du italai kariai, iškėlę baltus vėlukus, sako: “Mes pasiduodame j nelaisvę.” 
Juos priima britas karys. Tai Įvyko neseniai Tunisijoj. Daugybė italų karių 
noriai pereina Į belaisvę, nes jie nenori kariauti už tuščiojo barabano Mussoli- 
nio reikalus.

MAIŠYTU RASIU-TAUTŲ VAIKAI
_______________________ «

Amerikiečių daugumoje 
dar tebevyrauja klaidinga 
nuomonė, būk išeinanti 
blogesnė žmonių veislė iš 
tokių mišrių porų, kaip ne
grų ir baltųjų, indėnų, ir 
baltųjų ir panašiai. Kurie 
taip šneka, dar nepamiršta 
pridurt, kad jie “moksli
niai” kalbą, nes apie tai 
skaitę knygose bei laikraš
čiuose arba girdėję nuo 
“mokytų” asmenų. Bet, de
ja, ir tie asmenys tik “nuo 
ausies” rašė ir kalbėjo.

Kai kuriuos tikrus paty
rimus apie mišrių porų vei
slę dabar paskelbė dr. M. 
F. Ashley Montagu ameri
kiniame Psychiatry žurna
le. Jis sako, jog “rasių ly
tinis susimaišymas yra vie
nas iš pačių pamatinių 
žmonijos išsivystymo dės
nių.”

Kokie vaikai išeina iš 
mišrių rasinių porų, vienas

NELAIMINGI ATSITIKIMAI NAMUOSE
Home Safety Committee 

(Naminio Saugumo Komi
teto) surinktomis žiniomis, 
pereitais metais (1942) 
Jungtinėse Valstijose mir
tinų nelaimių namuose įvy
ko. 30,100; sunkiai susižei
dė namuose — 120,000; o 
daugiau kaip 4,000,000 
žmonių lengvai susižeidė.

Ir didžiuma tų nelaimių, 
prie didesnio atsargumo, 
galėjo būt išvengtos!
Labai daug nelaimių įvyk

sta virtuvėje, apsidegi
nant prie pečiaus; paskui 
seka nelaimės parpuolant 
belipant laiptais. Svarbiau
sia seklyčios kambario ne
laimė tai yra paslydimas 
mažo kilimo (patiesalo). 
Tokį kilimą galima būtų 
prisegt prie grindų ir tuo 
būdu išvengt tos rūšies ne
laimių.

Žmones užmuša kamba
ryje, kuomet sunkūs pavei
kslų frėmai puola nuo sie
nos. Paaugę vaikučiai, pa
siremdami ant įdėtų į lan
gus sietukų (screens), ne
tekę balanso, išpuola lauk.

Virtuvėse pasitaiko užsi- 
stot ant numesto šmotelio 
vaisiaus ar palietų taukų ir 
nelaimingai paslyst. Gana 
daug gaisrų įvyksta nuo 
elektrinio proso, kurį 

pavyzdys yra Naujosios 
Zelandijos maorių ir baltų
jų poros. — Maoriai, daž
nai vadinami laukine tau
ta, yra rusvos spalvos, poli- 
neziečių rasės.

Tokių mišrių porų vaikai 
paprastai turi geriausias 
baltųjų ir maorių savybes. 
Tie maišytakraujai didelia
me skaičiuje atsitikimų pa
sirodo visame kame lygiai 
gabūs kaip ir baltųjų ai
niai. O vienas grynakraujis 
maoris yra buvęs net Nau
josios Zelandijos ministeris 
pirmininkas ir sumaniai 
atlikęs savo pareigas.

Patys polineziečiai, beje, 
kaipo rasė tūri daug įvai
raus kraujo priemaišų — 
filipinų, korėjiečių, japonų, 
portorikiečių ir kt. O ha- 
wa j iečiai tai, sakoma, tau
ta šimteriopų kraujo “su
maišymų.” Tačiaus, iš ha- 
wajieciu naujų susiporavi

mirštama išjungt iš elek
trinės srovės pabaigus pro- 
sijimą.

Nėra jokio pasiteisinimo 
rūkyt gulint lovoj. Užmi
gus ir iškritus iš rankų ci- 
garetui ar cigarui, kartais 
įvyksta gaisras ir žmogui 
suteikia skaudžių apdegi- 
mų, o kartais ir mirtinų.

Visokio amžiaus žmonės 
parpuola kambary, o tan
kiausia pagyvenę, senyvi 
žmonės parpuola su mirti
nais rezultatais. Nakties 
laiku atsikėlęs, graibyda- 
masis tamsoj, užkliūva už 
kėdės, ant susidvilinkavu- 
sio kilimo, už ištraukto ko
modos stalčiaus—tai svar
biausios priežastys šių na
minių tragedijų. V. R.

Gera Senovinė Mestis
Kaipo tepalas naujoms 

žaizdoms sovietiniame fron
te yra sėkmingai vartoja
ma mostis pagaminta iš eg
lių sakų ir tūlų kitų prie
maišų.

Lietuvos kaimiečiai tokią 
mostį nuo senų laikų nau
dojo, nors niekas nebuvo 
moksliniai patvirtinęs, jog 
tai gera gyduolė.

Sovietų gydytojai patik- 
už- rino jos gerumą.

mų su kitataučiais išeina 
vaikai su daugeliu geresnių 
ypatybių, negu vien iš pa
čių hawajieciu porų. Tokių 
porų vaikai yra stipresni ir 
veislingesni. Šį faktą pažy
mi dr. Krauss, kuris šašis 
metus specialiai studijavo 
rasinį-tautinį klausimą Ha- 
wajų salose. Mišrių porų 
ainiai parodo ir visai gerus 
protinius gabumus.

Davenport, Herskovits, 
Steggerda ir kiti mokslinin
kai įrodė, jog mišrių negrų- 
baltųjų porų vaikai ne že
miau stovi už baltuosius ar 
negrus nei protiniai nei fi
ziniai.

“Nors gamta dažnai iš
vysto geresnių ypatybių iš 
rasiniai-mišrių porų, bet 
nelaimė, kad įsigyvenusieji 
tamsybės prietarai daro ne
laimingais turinčius tokias 
ypatybes mišriųjų porų ai
nius,” apgailestauja dr. 
Montagu. N. M.

Laivų Krikštytojai
Kunigai yra didžiausi 

krikštų specialistai, bet jau 
moterys užėmė jų vietą kai
po krikštytojos naujų lai
vų, pirm nuleidžiant juos 
vandenin.

Pirmiau naujus laivus 
krikštydavo vyrai. Tada 
krikštytojas išgerdavo rau
dono vyno taurę, sveikinda
mas laivą ir trenkdamas ją 
į tą “kūdikį.” Dabar mote
ris krikštydama laivą su
muša butelį šampano į jį. 
Šampanas .vartojamas tik 
todėl, kad jis brangesnis.

Raudonasis vynas pri
mindavo kraują, nes gilioje 
senovėje buvo atnašaujama 
kruvina auka dievams, au
kojama žmogus, kad jie pa
laimintų naująjį laivą. Ta
da laivus krikštydavo stab
meldiški kunigai. N. J.

VĖL ATMESTI ATGAL 
NACIAI SOV. FRONTEI

Maskva, bal. 9. — Rau
donarmiečiai atmetė atgal 
naujas nacių atakas, ku
riomis jie mėgino prasi- 
veržt per šiauriniai-viduri- 
nę Doneco upes dalį.

Pernai rudenį buvo su
manyta ant kalinių išban
dyt tam tikras skystas me
džiagas, ar jos galėtų pa
vaduot žmogaus kraujo 
skystį - plazmą. Kraujo 
plazmos yra įleidžiama sun
kiai sužeistiem karo lauke 
ir silpnakraujams bei ma- 
žakraujams ligoniams.

Atsišaukta į valstijinio 
kalėjimo kolonijos kalinius 
Norfolke, Massachusetts. 
Kaliniams buvo nurodyta, 
kad leidžiant jiem į krau
ją tokias medžiagas, bus 
pavojaus jų sveikatai arba 
ir pačiai gyvybei. Už pasi
davimą tiem pavojingiem 
bandymam vyriausybė ne
žadėjo nei bausmės dovano
jimo nei jokio atlyginimo; 
tik nurodė kaliniams, kad 
jeigu šie bandymai pavyk
tų, tai išgelbėtų tūkstančių 
sužeistų kareivių gyvybes 
ir dar būtų didelis patar
navimas žmonijai ir moks
lui.

Daugiau kaip 200 kalinių 
ne tik sutiko, bet ir prašė 
daryt jiem tuos bandymus.

Beleidžiant visokias ban
domąsias medžiagas į krau
ją kaliniams, daugelis su
sirgo, o vienas, Arthuras 
St. Germain, ir mirė. Tada 
gubernatorius Saltonstall 
paskelbė bausmės atleidi
mą jam po mirties.

Kalėjimo superintenden
tas ir valstijinis pataisų 

komisionierius jau pernai 
lapkričio mėnesį prašė gu
bernatorių Saltonstallą do
vanoti bausmę visiems 
tiems žmogmylingiems, pa- 

| triotinaims kaliniams. Pa
tys gi kaliniai jokios malo
nės neprašė. Ir gubernato
rius dar nė vieno jų neiš- 
laisvino, apart mirusiojo A. 
St. Germaino.
Ožių Liaukų Išbandymas
Aną metą vieno Californi- 

jos kalėjimo viršininkas nu
sprendė ištirt, kas pasida
rytų jo kaliniams, jeigu 
jiem būtų įšvirkšta ožių 
lytinių liaukų sunkos “po 
skūra.” Viršininkas buvo 
prisiskaitęs laikraščiuose 
ir žurnaluose, kad gyvulių 
liaukos pajaunina žmones 
ir aptingusius padaro veik
lesniais ir smarkesniais. Jis 
todėl pasišaukė tingiausius, 
labiausiai apsileidusius ir 
surūgusius kalinius, ir už
klausė: Ar jūs sutinkate, 
kad jums būtų po oda į- 
leista gyvulių lyties liaukų, 
kurios pajaunina žmogų ir 
lytiškai atgaivina?

Kaliniai mielu noru pasi
davė tam bandymui. Virši
ninkas gavo iš skerdyklos 
ožių liaukų, ir kalėjimo gy
dytojas ėmė jas nesigailė
damas pumpuot šiem kali
niam “po skūra.”

Po kiek laiko tie kali
niai pasidarė darbštesni, 
valyvesni ir klusnesni. Ar 
ožių lytinės liaukos juos 
pataisė, ar jie įsivaizdavo, 
kad pajaunėję, ar tik lošė, 
nuduodami pagerėjimą, to 
negalima būtų pasakyti. 
Bet kalėjimo viršininkas 
buvo pasitenkinęs ir jo var
das pagarsėjo spaudoj kai
po “sekančio mokslą.”

Viskas puikiai atrodė, 
kol vieną naktį dingo keli 

iš vadinamų pajaunintų ir 
pataisytų kalinių. Viršinin
kas buvo pašauktas pasi- 
teisint aukštesniems valdi- 
ninkąms, kodėl tie kaliniai 
pabėgo. Jis gi šitaip daly
ką paaiškinęs, kaip rašė 
tuometiniai laikraščiai:

Man nė galvon nebuvo 
dinktelėję, kad ožiai yra la
bai šankūs sutvėrimai, per
šoką per labai aukštas tvo
ras. Tai ožių liaukos, ma
tyt, davė tiem kaliniam to
kį miklumą peršokti bei 
perlipti per aukštą kalėji
mo aptvarą. Ot, jeigu būtų 
jiem švirkšta po skūra avi
nų ar kuilių liaukos, tai jie 
nebūtų galėję ištrūkti.

Californijos gubernato
rius, žinoma, nedovanojo 
bausmės likusiems ožialiau- 
kiams kaip “mokslo patar
nautojams.”

Pellagros Priežasties 
Įrodymas

Vienuolika kalinių Missi
ssippi valstijoj 1915 metais 
savanoriai sutiko, kad juos 
maitintų tokiais nuobo
džiais valgiais, nuo kurių 
kiek pastebėta, žmonės sir
go pellagros liga. O tai to
kia liga, kur žmogui su
trūksta oda, sugenda vidu
riai ir pakrinka nervai, 
kartais iki pamišimo.

Visi taip maitinami kali
niai gavo pellagrą, ir tada 
gubernatorius Bre
wer dovanojo jiem lie
kamąją bausmės dalį už pa
tarnavimą sveikatos moks
lui.

To pellagrinio' maisto iš
bandymas ant kalinių buvo 
padarytas daktaro Goldber- 
gerio vadovybėje, kuris 
paskui ir pagydė juos be 
vaistų, o tik skirdamas 
įvairesnį ir šviežesnį mais
tą.

Dr. Goldbergerio skirta
me maiste buvo niacino, 
vieno iš B grupės vitami
nų, kuris dar kitaip vadi
namas nikotiniška rūkštim. 
Tai dėl šio vitamino stokos 
bandomoje jų mityboje tie 
kaliniai ir susirgo pellagra.

Toliau niacinas pradėta 
dirbtiniai gaminti ir vaisti
nėse pardavinėti. Už ame
rikiečių aukas nupirktas 
niacinas, beje, pagydė nuo 
pellagros ir tūkstančius 
Madrido vaikučių, kentėju
sių alkį karo metu tarp Is
panijos respublikos ir fa
šistų.

Bet suprantama, jog svei
katai palaikyti reikia įvai
raus natūralio maisto su 
visais jo mineralais ir vita
minais. Vienas kitas vita
minas negali pavaduoti tin
kamo lygsvariško (balan
suoto) maisto, nors toks pa
skiras vitaminas gali laiki
nai patarnaut žmogui kai
po vaistas arba kaipo pa
pildomoji maisto dalis.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS
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O prie durų šokinėjo rudas, laibas nu
mirėlis, tampė trumpomis rankomis savo 
maršką*ir spiegė:

— Man nereikia pamišėlių!
O žmogus su lazdomis rėkė jam:
— Emi-nenci-jai...
Senelis, bobutė ir visi žmonės visuo

met sakydavo, kad ligoninėje marina 
žmones, — aš maniau mano gyvenimą 
pasibaigus. Priėjo prie manęs moteris su 
akifiiais ir baltu apsiaustu. Kažin ką pa
rašė juodoj lentoj mano galugalvy, — 
kreidas nulūžo, jo trupinėliai pabiro ant 
mano galvos.

— Kaip vadinies? — paklausė ji.
— Niekaip.
— Tu gi turi vardą?
— Ne.
— Na, nekvailiuok, o tai prilups!
Aš ir be to buvau tikras, kad prilups, 

ir todėl neatsakinėjau jai. Ji nusiprunk
štė, lyg kate, ir tyliai nuėjo.

Uždegė dvi lempas, jų geltoni žiburiai 
pakibo palubėj, lyg kažin kieno pames
tos akys, kaba ir mirksi, įkyriai reibin- 
damos akis, stengdamosi viena prie k' 
tos prisiartinti.

Kampe kažin kas tarė:
— Loškime kortomis!
— Kaip gi aš, be rankos?
— Aha, nupiovė tau ranką!
Aš tuojau suvokiau: štai ranką nu

plovė už tai, kad žmogus kortomis lošė. 
O ką man padarys, prieš numarindami?

Man degino ir gėlė rankas, lyg kas 
trauktų iš jų kaulus. Iš baimės ir skaus
mo aš tyliai ėmiau verkti, o kad nesi
matytų ašarų, užmerkiau akis, bet aša
ros kėlė blakstienas ir varvėjo per smil
kinius, pakliūdamos į ausis.

Atėjo naktis, visi žmonės sukrito lo
vose, pasislėpę po pilkomis antklodėmis, 
kiekvieną minutę ėjo vis tylyn, tiktai 
kampe kažin kas murmėjo:

*— Nieko neišeis, ir jis — šlamštas, ir 
ji — šlamštas....

Kad gi parašius laišką bobutei, kad 
ii ateitų ir išvogtų mane iš ligoninės, 
kolei aš dar gyvas, bet rašyt negalima: 
rankos neveikia ir nėr antrko. Pamėgint, 
ar nepasiseks išsprukti iš čia?

Naktis visai apmirė, lyg įsistiprinda
ma visam laikui. Tyliai nuleidęs kojas 
atit grindų, aš priėjau prie durų, pusė 
durų buvo pravira, — koridoriuj, ties 
lempa, ant medinio suoliuko su atlošu, 
dunksojo dūmuose žila galva, žiūrėdama 
į mane tamsiais akių įdubimais. Aš ne
spėjau pasislėpti.

— Kas valkiojasi? Eik šen!
Balsas nebaisus, tylus. Aš priėjau, pa

sižiūrėjau į apvalų viedą, prismaigytą 
trumpų plaukų, — ant galvos jie buvo 
ilgesni, kyšodami į visas puses, apgaub
dami ją sidabriniais spindulėliais, o ant 
jo juostos kabėjo raktų kirbinė. Kad tik 
jo barzda ii’ plaukai būt buvę ilgesni, jis 
būt buvęs panašus į apaštalą Petrą.

— Čia — virtos rankos? Tu ko gi 
slankioji anktį? Sulig kokiuo įstatymu?

Jis iškvėpė į mano krūtinę ir veidą 
daug dūmų, šilta ranka apkabino mano 
kaklą ir prisitraukė prie savęs.

— Bijai?
— Bijau!
—• Čia visi bijo iš karto. O bijot nėra 

ko. Ypač su manim — aš nieko neleisiu 
skriausti... Rūkyt nori? Na, nerūkyk. 
Tau dar anksti, palauk porą metų... O 
tėvas motina kur? Nėr tėvo motinos! 
Na, ir nereikia—be jų pragyvensim, tik 
nesibailink! Supratai?

Aš senai buvau bematęs žmones, kurie 
moka kalbėti paprastai ir draugiškai, 
Suprantamais žodžiais, — man buvo ne
apsakomai malonu klausyti jo kalbos.

kai jis nuvedė mane prie mano lovos, 
aš paprašiau:

— Pabūk su manim!
— Galima, — sutiko jis.
— Tu — kas?
.— Aš? Kareivis, tikriausias Kaukazo 

kareivis. Ir kare buvau, kaip gi kitaip? 
Kareivis dėl karo gyvena. Aš su veng
tais kariavau, su čerkesu, lenku—kiek 
tiktai nori! Karas, brolyti, di-idelis sa
vavaliavimas !

Aš minutėlei sudėjau akis, o kai atsi
merkiau, vietoj kareivio sėdėjo bobutė 
tamsiais drabužiais, o jis stovėjo prie 
j oš ir kalbėjo:

— Žinai, išmirė visi, a?
Palatoje žaidė saulė, —- paauksuoja jo

je-viską ir pasislepia, o paskui vėl skai

sčiai pažvelgia į visus, tarytum vaikas 
išdykauja.

Bobutė pasilenkė prie manęs, klausda
ma:

— Ką balandėli? Sužalojo? Sakiau aš 
jam, rudam velniui...

— Aš tuojau viską padarysiu sulig 
įstatymais,—pasakė kareivis, išeidamas, 
o bobutė, šluostydama ašaras, kalbėjo:

— Kareivio esama iš mūsų krašto...
Aš vis dar maniau, kad sapnuoju, ir 

tylėjau. Atėjo gydytojas, su tvarstė nu
plikytas vietas, ir štai mudu su bobute 
važiuojame, pasisamdę vežėją, miesto 
gatvėmis. Ji pasakoja:

— O mūsų senelis visiškai iš proto 
kraustosi, toks gobšas paliko — šlykštu 
žiūrėti! O dar neseniai jam šimtarublinę 
iš maldaknygės kąiliadirbis Chlystas, jo 
naujasai bičiulis, ištraukė. Kas darėsi — 
ai-ai!

Skaisčiai šviečia saulė, lyg baltos 
paukštės plauko danguje debesys, mes 
einame tilteliu per Volgą, gaudžia, pu
čiasi ledas, tvinsta po ledu vanduo, ant 
raudonos katedros spindi auksiniai kry
žiai. Sutikome plačiaveidę bobą su gluos
nio šakelių glėbiu rankose — pavasaris 
ateina, greit Velykos!

Širdis, lyg vėversėlis, suvirpėjo.
— Myliu aš tave labiausiai, bobute!
Ji nenusistebėjo ir ramiu balsu tarė 

man:
— Užtai, kad savas, o mane, nesigir

dama pasakysiu, ir svetimi myli, dėkui 
Tau, Panele Švenčiausia!

Šypsodama, jį pridūrė:
— Štai apsidžiaugs Ji greitai, Sūnus 

atsikels iš numirusių! O Barborytė, ma
no duktė....

Ir nutilo...
II.

Senelis sutiko mane kieme, — tašė 
klūpom kažin kokį baslį. Kilsterėjo kir- 

"vį, tarytum rengdamasis sviesti juo man 
į galvą, ir, nusiėmęs kepurę, pašiepda
mas tarė:

— Sveikas, gerbiamasis tamsta, jūsų 
malonybe! Atitarnavote? Na, jau dabar 
kaip sau norite gyvenkite, taip! Ak, j Li
us....

— Žinome, žinome, — skubiai tarė bo
butė, šalindamosi jo, o įėjusi į kambarį 
ir kaisdama virtuvą, pasakojo:

— Dabar visiškai nusmuko senelis; 
kiek tik. turėjo pinigų, visus išskolino 
krikštasūniui Nikalojui, o raštelių, ma
tyt, iš jo neėmė,—nežinau, kaip jau ten 
atsitiko, tik sužlugo visa, dingo pinigai. 
O vis užtai, kad vargšams mes nepadė- 
davom, nelaimingųjų pegailėjome, Vieš
pats ir pamanė apie mus: kuriem galam 
aš Kaširinams tiek turto daviau? Pama
nė ir atėmė visa....

Atsigręžusi, ji pranešė:
— Tai aš jau kiek galėdama sten

giuosi Viešpatį nulenkti, kad jis per la
bai jau nevargintų mūsų senelio, — 
ėmiau dabar iš savo uždarbio menką iš
maldą dalyti naktimis. Štai, nori, eina
me šiandien — aš turiu pinigų...

Atėjo senelis, susiraukė ir paklausė:
— Ryt užgulėt?
— Ne tavo, — tarė bobutė. — O jei

gu nori, sėsk su mumis, ir tau pakaks.
Jis atsisėdo už stalo, tykiai ištaręs:
— Įpilk...
Visa kambary buvo po senovei, tik 

motinos kampas buvo tuščias, ir ant sie
nos, ties senelio lova, kabėjo popierio la
pas su aiškiu parašu didelėmis spaus
dintomis raidėmis:

“Jėzau Išgelbėtojau Vieninteli Gyva
sis ! Tebūnie šventas vardas Tavo su ma
nim visas dienas ir valandas gyvenimo 
mano.”

— Kas čia rašė?
Senelis neatsakė, senelė po valandėlės 

tarė, šypsodama:
— Šitam popieriui šimtas rublių mo

kėta!
— Tau ne darbas! suriko senelis.— 

Visa svetimiems žmonėms išdalysiu!
— Nebėga ko dalyti, o kai buvo —-ne

dalijai, —- ramiai tarė bobutė.
— Tylėk! — suspiegė senelis.
Čia viskas tvarkoj, visa po senovei.
IKampe ant skrynios, baltinių pinti

nėj, nubudo Kolia ir žiūrėjo iš tenai; 
melsvi akių ruoželiai vos matėsi iš po 
blakstienų. Jis paliko dar labiau pilkas, 
Suglebęs, tirpstąs; jis nepažino manęs, 
nusigręžė tylom ir užsimerkė.

(Daugiau bus)

I. A I'S V ft

Elizabeth, N. J.
Botkino Ligoninei

Aš Už dvi knygutes pasiun
čiau $80 ir paskelbiu aukoto
jų vardus.

Po $10: P. Poškus ir P. 
Šiaulis. Antanas Pociūnas $7.

Po $5: Michail Saliklis, Ch. 
Yanuši'š, M. Rudziohis ir P. 
Savičius. Geo. Kudirka $4.

Po $2: J. Žaveckas, J. Zi- 
zes, J. Wizbor, V. Paulauskas, 
B. Bilinskiėnė, P. Taras ir An
na Yankauškienė. A. Stripei
ka $1.50.

Po $1: H. Kudirkienė, Juk 
Arlass, B. Barkauskas, C. Jer
ry, Dainauskas, J. Urbonienė, 
A. Arasimavich, J. Shilanskas, 
L. Paulauskas, A. Zuparko, K. 
Majauskas, D. Krūtis, A. Sau- 
lėnas. Ignas Bėčis 50 centų.

Visiems tariu ačiū, kurie 
nuo manęs pirkote Botkino li
goninės ženklus.

Draugė Uršulė Yanušienė iš 
Hillside, N. J., pagerbė savo 
vyrą Kazimierą vardo dienoj. 
Buvo pasikvietus savo drauges 
ir draugus. Tą vakarą draugas 
Geo. Kudirka surinko $15 ir

nuo manęs nupirko už tuos pi
nigus Botkino ligoninės ženk
lų.

Negali pamiršti gero drau
go, kuris dabar gyvena naujoj 
vietoj, tai draugas Justinas Zi- 
zes. Nusipirko namą po num. 
19 Kyan St., Fords, N. J. Mes, 
susitarę, draugai Kudirkai, B. 
Makutėnienė ir M. Saliklis, 
kad ir nakties laiku, suradome 
tą vietą. Radom daugiau sve
čių ir mumis visus labai gerai 
priėmė ir pavaišino. Nedėlioj, 
po pietų, iš draugo J. Zizės iš
važiavom į Perth Amboy pas 
drahgą Juozą Zavecką. Taipgi 
gražiai mus priėmė ir pavai
šino. Nemažai aukų gavom dėl 
Botkino ligoninės.

Aš Laisvės bazarus lanky
davau kas metai ir su dovano
mis ir draugais. Bet pasaky
siu teisybę, kad šiemet svei
kata nelabai gerai tarnauja. 
Pagavau tokį pasiutusį šaltį, 
kad negaliu išvaryti. O antras 
dalykas, aukom rinkti nėra 
geso. Draugė Paulina Rimkie
nė iš Englishtown, N. J., buvo 
prižadėjus Laisvės bazarui gy
vą žąsį. Bet aš negalėjau nu
važiuoti, tai taip ir liko. Ale, 
aš manau, kad Jos Modis nenu-

Lawrence, Mass.
Pirmadienis, Baland. 12, 1943 

■ r ura irt- oi nmi

Atsakymas L. K. Biurui
Laisvėj, kovo 18, 1943, tilpo j 

korespondencija iš Lawrence, 
Mass., L. K. Biuro. Toj kores
pondencijoj buvo neteisingas 
užmetimas ant Lietuvių, Mote
rų Piliečių Kliubo už parengi
mą “dėl paramos kareiviams.”

L. K. Biuras kaltina Moterų 
Piliečių Kliubą už neatidavi- 
mą arba neišdalinimą pinigų 
tiems, kurie tarnauja Suvieny
tų Valstijų ginkluotoj tarnys
tėj.

Tikrenybėje, pelnas nuo to 
parengimo buvo išdalintas ir 
pasiųstas kareiviams, kurių 
buvo žinomi adresai, o kurių 
adresų komisija bei komitetas 
nežinojo, tai perdavė po lygią 
dalį jųjų tėvam, kad pasiųstų. 
Iš viso išdalinta $122. žinoma, 
nors Moterų Kliubas norėtų vi
siems lietuviams kareiviams 
duot dovanų, bet mes neišgali
me; tad mes skiriame po ly-

gią dalį narių vaikams, našlai
čiams ir tų tėvų vaikams, ku
rie dalyvauja parengime.

Moterų Piliečių Kliubas, lai
kytame susirinkime, pirmą ba
landžio, išrinko komisiją, kad 
atšauktų minėtą koresponden
ciją. Ant toliau mes prašome, 
kad korespondentai, nežinoda
mi tikrų dalykų, nerašinėtu- 
mėt ir nesukeltumėt bereika
lingų ginčų tarp mūsų kliubo 
narių :

Komisija:
Tafila Simkonienė, 
O. Večkienė.

eis ant vėjo. Aš, pakol kas, 
dar nieko nežinau, ar Laisvės 
bazaras pasigedo manęs, ar 
ne. A. Stripeika.
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DAR APIE SMETONININKV IR PRO- 
NACIŲ SMURTĄ PITTSBURGHE

kaipo atstovui nuo 
Braddock, Pa.

Pittsburgh, Pa. — Kovo 28 
dieną sušauktame Povilo Dar
gi© per radiją Pittsburgh© ir 
Apylinkės Lietuvių Draugijų 
Suvažiavime teko ir man da
lyvauti,
LDS 59 kp 
Nuvykus į. Lietuvių Piliečių 
svetainę, 1721 Jones St., S. S. 
Pittsburgh, Pa., įėjau į suva
žiavimo kambarį; pasirodė tik 
keli žmonės nuo progresyvių, 
draugijų. Nusileidus laiptais 
žemyn į klubruimį, pilną ra
dau žmonių. Ha-ha, pamaniau 
sau, kad Dargis iš tikrųjų tu
ri gerą įtekmę Pittsburgh© 
apylinkėje, jog tiek daug žmo
nių galėjo sutraukti.

Susitikus su keliais progre
syviais delegatais, apsimainius 
pergyventais nuo pereito pasi
matymo įspūdžiais, nutarėme 
eiti į suvažiavimo kambarį. 
Užlipus laiptais į viršų, sura
dome apypilnį kambarį juo
kaujančių draugių ir draugų.

Jau 3:15 vai. po pietų, vie-jgjy, bjaurių žodžių prieš biai- 
toj suvažiavimo šaukėjo, jei-1 vininką, kiek ši žmona išsėdė

drau-

na Naujienų reporteris S. Ba- 
kanas. Viena leidė šnabžda 
po ausia reporteriui: čia mūsų 
tik 3 randasi. . . Reporteris 
skubiai leidžiasi žemyn.

Pasirodo ir Dargis, ir per
žvelgęs susirinkusius skubiai 
grįžta į laiptus ir tik galva iš 
plaukų išlindusi pasirodė ir 
pranyko.

Geras būrys delegatų pra
deda nerimauti, reikalauja su
rasti suvažiavimo šaukėją, 
kad pradėtų susirinkimą. Pa
sitarus su keliais delegatais, 
einame jieškoti. Sutikus namo 
gaspadorių, klausiame, kur 
Dargis? Ogi ve, šiame kamba
ryje, suėjo jų apie 10.

Eisime ir mudu pažiūrėti, 
gal gi čia bus laikomas suva
žiavimas. Priėjus prie durų 
randame užrakintas. O, tai ko- 
kusas! Pareiškė mano 
gas.

Traukiame į viršų, 
mano draugas nekalba, 
prisiminė 1930 metų Chicagos 
SLA Seimas. Juk čia yra vie
nas veteranas ir jo mokinys. 
O gal uždarytomis durimis 
planuoja, kaip ir kokiais bū
dais išgrūsti didžiumą delega
tų iš šio suvažiavimo, o vėliau 
pasiskelbti per vietinę anglų 
spaudą, kad P. Dargis turėjo 
suvažiavimą, kuriame jis 
stovavo 10,000 lietuvių. Ir 
mano buvo neapsirikta. 
Dargio su Bakanu planai 
išdegė.

3:30 vai. atmaršuoja Dargis 
su žmona, Bakanas su žmona, 
Pivariūnas pavienis ir keletas 
pasekėjų. Na, ir kūjis Dargio 
rankoj plaka nekaltą stalą:

Nieko
Man

at- 
čia 
Bet 
nc-

Suvažiavimas atidarytas tik 
tikrų lietuvių!

Delegatai žvalgosi, kur gi 
čia kroatai, prūsai ar žydai ? 
Nieko tokio panašaus, visi lie

WINGS FOR VICTORY
’ A J* *

tuviai, pažįstami veidai, visi 
pašalpinių draugijų darbuoto
jai.

Dargis eina prie tikslo, iš
provokuoti didžiumą laukan, 
paskirdamas užkietėjusius pa
žangai priešus: J. Virbicką, 
Pikelį ir dar vieną mandatų 
peržiūrėjimo komisijon. Pa
kviečia Pivariūną kalbėti. Juo
zas Virbickas su Pikeliu 
šnabžda, dėsto mandatus: 
penkis po kairei, du po deši
nei, ir vėl šnabždasi nervuoja- 
si ir skirsto į dešinę ir kairę.

Pivariūnui baigus kalbėti, 
Dargis klausia, ar mandatų 
komisija “redi” raportui? J. 
V. nervuotai atsako, Ne I Dar
gis kviečia Količienę pasakyti 
kalbą. Ponia Količienė, atloši, 
apydiktė pasilinksminimo už
eigos savininkė, atsistojus, 
kad jau pradėjo pilti saliūno 
paplavas prieš Sovietų Sąjun
gą, kad net ir girtas kostume- 
ris tiek negalėtų surasti šlykš- 

jo prieš S. Sąjungą. Man ro
dos, kad biznierkai reikėtų 
būti teisingesnei, nes biznie
rius sutinka visokių žmonių ir 
be skirtumo visiems turi pa
tarnauti. Baigdama savo kal
bą, ji sunkiai sulenkė nugarą, 
prispausdama sėdyne, pa
braukdama nosine kaktą ir 
laukia aplodismentų. Bet, prie
šingai, tarp delegatų pasireiš
kė šnypščianti tyla, neapykan
tos žvilgsniai.

Dargis iššaukė mandatų ko
misiją raportą duoti. Komisi
ja paskelbė 6 draugijų dele
gatus, o 15 draugijų atstovus 
išvadino nelietuviais. Dargis 
užgiria komisijos raportą ir 
pareikalauja, su kūjo kirtimu 
į stalą, išeiti arba pasilikti čio
nai bebalsiais.

F. Rodgers reikalauja balso. 
Dargis susinervuoja, nenori 
duoti, bet visgi leidžia kalbė
ti. Rodgers nutraukė maską 
nuo Dargio veido.

Ponas Dargi, jis sako, šau
kei per radiją visų lietuvių 
draugijų Pittsburgh© ir apy
linkės suvažiavimą. Bet kada 
lietuvių draugijos, stovinčios 
su demokratinėmis šalimis 
prieš fašizmą ir nacizmą, at
siuntė delegatus ir kada pa
matei, kad demokratų šiame 
suvažiavime yra didžiuma, tai 
tamstai įvarė kinkų drebėji
mą ir už tai nori mums 15 
draugijų atstovus paskelbti 
nelietuviais. Na, ne, broli! 
Mes esame legalūs draugijų 
atstovai ir turime pilną teisę 
dalyvauti šiame suvažiavime 
su sprendžiamu balsu.

Ir tuom tarpu daugybė bal
sų pakilo į orą: Kodėl Dargis, 
šaukdamas šį suvažiavimą per 
radiją neskelbė, kad tik sme
toninių suvažiavimas, bet kad 
visų Pittsburgh© ir apylinkės

lietuvių draugijų suvažiavi
mas? Dargis griebiasi už kū
jo ir bėga ir šaukia: Bėkite 
su manim į knygynų. Ir kaip 
nustebino Amerikos patriotus,
kada dešimtatūkstantinis at
stovas išsivedė vos 10. Ir tai 
nekurie tik nesuprasdami tų 
smetonininkų, skymo, pasekė 
paskui juos. Mat, Pittsbur- 
ghas, tai ne New Yorkas, kur 
socialfašistai bučiuoja klerika
lams į barzdą.

Išbėgus neaiškiems elemen
tams, drg. J. P. Sliekas ati
darė pradėtą Dargio suvažia
vimą, paskyrė Kairį ir Urboną 
perimti iš Dargio mūsų dele
gatų mandatus ir patikrinti. 
Tuom tarpu Sliekas pasakė 
gerą kalbą, nuplėšdamas mas- 
ką nuo šaukėjų Dargio ir jo 
pakalikų veidų, pareikšdamas, 
kad jiems nerūpi Lietuva. Jie 
dolerio patriotai. Mandatų ko
misija praneša, kad delegatų 
dalyvauja 35, atstovauja 15 
draugijų, (delegatų vardų ne
skelbiu, nes mandatus paėmė

šis suvažiavimas užgyrė va
sario 28 d. suvažiavimo tari
mus ir delegatai sumetė $32 
aukų pradėtam vasario mėne
sio vajui už nupirkimą 2 am- 
bulansų : R. Kryžiui, kuris tu
rės perduoti Amerikos armijai, 
o kitą Sovietų armijai, kurį 
gal lietuviai turės vairuoti.

Delegatai, apleisdami susi
rinkimą, juokavo, kad Grigai
čio ir šimučio ainiai gavo kin
kų drebėjimą. Patys šaukė su
važiavimą ir pabėgo. Prasti 
Smetonos kareiviai. “Like fun, 
Hitlerio kareiviai,” viena mo
teris pataisė.

LDS nariai ir kiti pažangūs 
lietuviai, laikykimės užsibrėž
to tikslo gelbėti visais gali
mais būdais demokratinėms 
šalims, kad greičiau nusukti 
barškančioms gyvatėms spran
dus. Tik tuomet ir Lietuva, 
nors ir sugriauta, pasiliks lais
va, be fašistų. Anksčiau ar 
vėliau naciai su . fašistais susi
pjaus tarp savęs. Apie 4 me
tai atgal Hitleris, juodas, kaip 
puodas, pfibažihb arijais tik 
tuos nacius, kurie yra gelto
nais plaukais, mėlynomis aki
mis ir smailiom nosim. Povilas 
irgi kovo 28 d. suvažiavime 
nepripažino apie 35 šviesia
plaukių delegatų, lietuviais. O 
čia ir skirtumas, už kurį gali 
ir už apykaklių susikibti. Mes 
gi, visi demokratinio nusista
tymo žmonės, be skirtumo 
spalvos, laikysimės vieningai, 
kad sutriuškinti kaip fašistus, 
taip ir nacius, kad jie niekad 
negalėtų atsipeikėti ir teršti 
laisvų žemių nekaltų darbo 
žmonių krauju.

Viską Pątyręs.

linden, N. J.
Balandžio 7 dieną išėjo į 

kariuomenę Robertas Lindvi- 
naitis. Tai jau antras sūnus 
Stasio ir Onos Lindvinaičių. 
Buvo surengtos gražios išleis
tuvės balandžio 4 dieną Ro
berto tėvelių namuose. Buvo 
susirinkę tiktai giminės. Pa
linkėjome jaunuoliui geriausio 
pasisekimo ir jauną kareivį 
apdovanojome gražiomis dova
nomis. Robertas dar tiktai 18 
metų amžiaus.

Pereitą savaitę buvo parva
žiavęs pas namiškius pasivie- 
šėt jo brolis Stanley Lindvinai- 
tis. Pabuvo tiktai porą dienų. 
Stanley jau šeši mėnesiai tar
nauja kariuomenėje, bet tiktai 
pirmą sykį gavo leidimą ap
lankyti savo tėvelius. Jam bu
vo linksma pamatyti savuo
sius. Sakė, kad jam armijoje 
gerai sekasi. Tai ir broliui 
patarė nenusiminti.

Todėl mes vėliname tau, 
Robertuk, geriausio pasiseki
mo ir didžiausios laimės, kad 
sveikas sugrįžtum, sumušęs na
cizmą ir fašizmą.

Dobinienė.

London. —Vienas vokie
čių lėktuvas pasirodė ties 
Londonu, bet ir tas liko ša
lin nuvytas.

VA fc-g V C

Cleveland, Ohio
Turėsime Gražų Merginų 

Chorą
Lyros Choro > susirinkimas 

įvyko kovo 22-rą dieną, LDS 
Kliube. Drg. Kasperas Gen- 
drėnas tapo išrinktas šio va
karo pirmininku.

Pirmiausia sekė finansų ra
portas, kurį davė E. Strepeika, 
choro iždininkė. Ižde randasi 
$136.09. Raportas priimtas 
kaip skamba.

Diskusijos buvo atidarytos 
kas link Lyros Choro veiklos 
ir sekami nutarimai buvo pa
daryti :

1. Palaikyt merginų chorą 
Lyros Choro vardu.

2. Įstojimas į šį chorą bus 
$1 ir duoklės 50c į mėnesį.

3. Choro pritarėjai bus skai
tomi pilnais choro nariais po 
užsimokėjimo įstojimo ir mė
nesinių duoklių.

Nauja valdyba tapo išrink
ta iš sekamų draugių,:

E. Ross, pirmininkė,
A. Brazis, užrašų sekretorė,
A. Kovacic, finansų sekret.
E. Strepeika, iždininkė.
Buvo palikta valdybos ran

kose surast vietą dėl praktikų 
ir nutarti, kiek mokėt už lek- 
ci jas mokytojai.

Buvo nutarta paaukoti $50 
Rusijos Karo Fondui. Taipgi 
paskirta $36 nupirkimui vieno 
U. S. War Bond Lyros Choro 
vardu.

Nutarta paskelbti protokolą 
šio susirinkimo Laisvėj ir Vil- 
nyj anglų ir lietuvių kalbose.

Corletto Moterų Kliubas pa
kvietė Lyros Chorą dalyvauti 
koncerte, gegužės 9-tą, Mo
ther’s Day, ir choras nutarė 
dalyvauti sykiu su savo solis
tėmis.

Šiame susirinkime prirašyti 
du choro pritarėjai: Kasperas 
Gendrėnas ir K, Romondienė.

Nutarta palikt valdybos ran
kose knygų peržiūrėjimą ir su
tvarkymą.

Susirinkimas tapo uždary
tas 9 :30 v. v.

E. Strepeika, Ižd.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR 

hartford7~conn.
Pirmadienį, balandžio 12 d., 8 v.v. 

Laisvės Choro salėje, įvyks ALDLD 
68 kp. susirinkimas. Pasirūpinkite, 
ypač kurie dar duoklių neužsimokė
jote, dalyvauti. Šių metų nauja kny
ga bus tuoj atspausdinta, ir nariai 
pasimokėję duokles gaus knygą. — 
Sekr. (84-86)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. moterų susirinki

mas įvyks balandžio 12 d., 7:30 v.
v. Liet, salėje, 29 Endicott St. Ma
lonėkite dalyvauti, yra daug svar
bių reikalų aptarti. — A. W.

(84-86)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 12 d., 8 v. v. Liet, salėje, 
ąnt trečių lubų, 853 Hollins St. Ma
lonėkite dalyvauti susirinkime, yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taip
gi reikia gerai prisirengti prie mū
sų dienraščio Laisvės pikniko, kuris 
įvyks gegužės 30 d, — Valdyba. .

(84-86)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 15 d„ 8 v. v., Draugijų 
Salėje, 4097 Porter St. Narės ma
lonėkite visos dalyvauti. Taipgi 
manančios stoti į Pažangos Kliubą, 
ateikit be atidėliojimo ir įsirašykite. 
(86-88) M. Ginaitionč, sek.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviu Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks balandžio 15 d., 8 v. v., 
735 Fairmount Ąve. Narės, daly
vaukite visos, ir naujų narių atsi
veskite. Kviečiamos ir ne narės at
eiti ir išgirsti kas yra veikiama 
tarp mūsų. P. Walant.
(86-88)

ELIZABETH,^. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 14 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Atsiveskite 
ir naujų narių, o svarbiausia už vis
ką, tai nepamirškite užsimokėt duo
kles. V. K. Sheralis.
(86-88)

iĮ!MĮnįi?'ii,r/ų,)Įįw;yjBjs

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section* 107 of the .Alcoholic Beverage Con
trol Lgw at 1018 Manhattan Av.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 945 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4317 —18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN 
4817—18tb Ave.* Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that License No. 
RL 5935 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 or the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

PAVL NEME1KIS
85 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Penktas Pualapia

NOTICE is hereby given that License No. 
RL8221 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 1448 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE
1448 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6579 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 13 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE S. KERNAN
13 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH HOPPE 
(Old Belle Inn)

1154 Broadway, Brooklyn, N. Y. R
(i,-------------------------------------------------ra

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
«----------------------- ------------------------- a

NOTICE is hereby given that License No. 
IlL has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section iQ7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 66 Orange St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

IRA BERNKNOPF 
(Franklin Arms Hotel)

66 Orange St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1089 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 146 Engert Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, 

LOTTIE NURKEWITZ 
(Flat Iron Bar & Grill)

146 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5029 has been issued to the undersigned 

j to sell beer, wine and liquor at retail under
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

I trol Law at 948.-50 Jamaica Av., Borough of 
I Brooklyn, County of kings, to be consumed 

on the premises.
A. D. REST. CORP.

948-50 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES 
SI2 Marion St./ Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7102 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 95 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed' 
on the premises.

FRANK DALEY 
(Parkview Inn)

95 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1275 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 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN MELLNIR & MANUEL MARTINOFF 
112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

(Shalinskas)

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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas* HUmboldt 2-7964 

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1342 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 827 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pi’einises.
MICHAEL HEBERLING & WILLIAM KARL 
627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4171 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 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
(Palla’s Rest.)

88? Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 1 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail' under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
100-31' 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY BERRY LAMBROS
(Fort Hamilton Rest. & Beer Garden) * 

100-31 4th Ave., Brooklyn, N. Y. T

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4259 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 451 East New York Ave. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

QUARANTA’S REST., INC.
451 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1217 has been issued to tlje undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3856-8 Flatlands Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE 
3856-8 Flutlands Ave., Brooklyn, N. Y. K

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lįiw at, 3011 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JACK & JIM. INC.
3011 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1317 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 2910 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA RESTAURANT, INC.
2910 Ave. D, Brooklyn, N. Y. K

M e k s ikos prezidentas 
Avila Camacho ruošiasi at
silankyt Washingtone.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIĄ)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770

V

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Rhelngold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

Juozas Zeidat 
Savlnlnkaa 

ill Grand St. Brooklyn

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

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

30 Dienų M j Akiniai
Nuolaida

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už 67-50.

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio 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.
*ž* •&*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4116
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Sekretorė NusišovusVera Mironova

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

E
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I ’’avasario Laukiant

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretasliuosnorių clar-
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V. Žilinskas,
J. Sniečkus,

A. Balčiūnas,

P.
K.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

A

visų jos 
kovoja 

ir Laivy- 
tarnauja

New York o CIO Taryba pa
sveikino prezidentą Roosevel- 
tą už vetavimą Bankhead bi- 
liaus.

N e p r i imtas kariuomenėn, 
James Callan, 41 m., dviejų 
vaikų tėvas, nuėjo bažnyčion 
ir ten nusišovė.

282 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

kuriuose jinai kalba, 
negaudama mokesties, 
liuosnorė R. K. darbuo-
Po Amerikos įstojimo 

jinai tokiuose mitinguo-

Advokatas Shannon, 45 m., 
krito teismabutyje vesdamas 
bylą ir neužilgo mirė.

signalą Sovietų 
kuri keliasi per 
užimtą krantą, 

persikelia ir isi-

Darbo Partijos
Komiteto, 1WO, 

Nepartinės Lygos, 
Vartotojų Tarybos,

Partijos, taipgi

TOBRUK ir GABES ir SFAX ir MARETH 
ten ROMELTO KAPAI, o VILTIS LAISVIEM ŽMONĖM 
Matyk “Visų didžiausią iki šiol karo judj!”—N. Y. Mirror.

REIKALINGA VYRŲ 
TOOLMAKERIŲ 

PRIŽIURftTOJŲ-MECHANIKŲ 
(Maintainance) 

Puiki proga karo industrijoj. 
Turi būti Amerikos piliečiai. 

CARD-WELL
81 Prospect St., Brooklyn, N. Y. 

(86-88)

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti virtuvė

je ir atlikti porterio pareigas. Gali 
atsišaukti pavienis arba vedęs. 
Kreipkitės pas: Twentieth Century 
Tavern, 52 Meserole Street, Brook
lyn, N. Y. (85-90)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

■ .....

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

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

jinai sako, 
Kryžiui dirba 
reikia tūkstan-

Paveiksle matome PT laivų lenktynes. Tų gerų kovotojų prieš nacių atakas 
jūrose pabudavojimui New Yorko valstijos svetimkalbiai pasižadėjo sukelti 40 
milio.nų dolerių per šį mėnesį, pirkimu karo bonų. Dienraštis Laisvė taipgi da
lyvauja tame vajuje ir jos kreditui bus skiriamas kiekvienas jūsų šį mėnesį 
pirktas bonas, jeigu jūs to pareikalausite iš pardavėjo banke arba pats apie sa
vo pasiryžimą pranešite Laisvei.

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

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

" ............... - .. ;

“DESERT VICTORY”
PRASIDEDA RYTOJ, BALANDŽIO 13

I Q CT theatreL- O C- BROADWAY Ir 46th St., New York

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glvlals 
Geriausias Alus Brooklyne

LIETUVIAI VĖL GRAŽIAI PARĖMĖ 
AMERIKOS RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ

Būriui gerų Amerikos patri-Į Rušinskienė, 
Washkevich, 
Petrikienė, 
Bepirštis, Josephine Bepirštis, 
Al. Švėgžda (bridgeportietis), 
G. Diržulaitis, M. Kraujalis, 
S. Damajaitis, M. Adepsis, J. 
Gužas, L. Jakštas, A. Navikas,

M. Sapiega, M.

jotų, tame skaičiuje ir Aido 
Chorui su mokytoja Aldona 
Anderson, pereito penktadie
nio vakaras nebuvo vien tik 
vienu kitu vakaru, bet vakaru 
atlikimui dar kartą savo pa- 
trijotinės prievolės. Jie susi
rinko į Liet. Am. Piliečių Kliu-j A. Mureika, 
bo salę, išklausė kalbėtojų Kulikienė, A. Velička, A. Bun- 
įdomių pranešimų, choras pa- kus, J. Nalivaika,N. Buknienė, 
dainavo ir visi finansiniai pa- E. Mizarienė, Ch. Juknys, A. 
rėmė Raudonąjį Kryžių. i Zablackienė, M. ir O. Stako-

Viešnia kalbėtoja Mrs. Ma- vai, J. Nedvaras, P. Mingilas, 
bei Corey Watt, Raud. Kry- L. Belte, M. Sincus, J. Bar- 
žiaus Brooklyno Skyriaus kai- kus, R. Mizara, R. Sidney, P.

vice-pirmininkė, šolomskas, P. Waznis, G. Ku- 
Įraitis. C. Vidikas.

Po 50c: J. Gasiūnas, K. Jo- 
tauta, O. Lapata, N. Pakal
niškis, S. Snyder.

šiam mitingui surengti ir 
aukoms sukelti pritarė ir dar
bavosi Lietuvių Am. Piliečių 1 
Kliubas, kuris, kaip minėta, 
davė salę veltui; LDS 50 kuo-1 
pa, So. Brooklyn, kuri iš iždo 
paaukojo $10; Moterų Apšvie
tos Kliubas, taipgi LDS ir LLD 
pirmosiosios kuopos. Ir jeigu 
mitingas būtų buvęs surengtas 
anksčiau, pradžioje vajaus, 
kol žmonės nebuvo šapose, 
įstaigose ir tam tikslui įvyku
siuose ankstybesniuose paren
gimuose atidavę savo šėrą, aiš
ku, pasekmės būtų galėjusios 
br’ti keleriopai didesnės. Kai
po iiioštas užbaigoje vajaus, 
skaitomas duosniu užbaigtuvių 
šūviu.

Gražiai pasirodė aidiečiai, 
kurie, turėdami pasiruošti dai
navimui ir negirdėję nei pra
kalbos, mitingui jau patarnavę 
dainomis, apspito besiruošian
čią išeiti viešnią kalbėtoją su 
komisija ir sudėjo dar $8 jau 
po paskelbimo susirinkimo už
baigtu.

Rengėjai dėkingi visiems 
parėmusiems aukomis ir atsi
lankymu.

Gražų pavyzdį patrijotizmo 
mes matėme ir viešnioj kalbė
tojoj. Jinai jau pagyvenus, 
motiniškai atrodanti žilsva- 
plaukė moteris, iš profesijos 
muzikos mokytoja, užlaikanti 
savo studiją. Aišku, jinai tu
ri kupinai taip vadinamų “sa
vo” reikalų. Bet AmėHka ir
gi sava. Suprasdama Ameri
kos ir pasaulio padėties rim
tumą, ji surado laiko atvykti 
į mūsų mitingą ir pasakyti 
prakalbą.

Mūsiškis mitingas, pasiro
do, tai tik vienas iš labai dau
gelio, 
kalba 
kaipo 
toj a. 
karan 
se, kaip mūsų, taipgi mažes
niuose ir didesniuose kalbėjus 
jau virš 185 tūkstančiams 
žmonių. Vien pereito kovo mė
nesį, pačiame kampanijos į- 
karštyje, ji kalbėjus trys de
šimt penkiuose mitinguose. Po 
mitingo išsikalbėjus teko suži
noti, kad jinai dar veikia ir 
wardenu savo susiedijoj. To
kių liuosnorių, 
Raudonajam 
tūkstančiai ir 
čių daugiau.

Dėka tokių 
bui ir patrijotiškų žmonių rė
mimui to jų darbo, Amerikos 
Raudonasis Kryžius gali teik
ti mūsų kariams reikiamą pa
galbą daugeriopuose frontuo
se. Rep.

betojų biuro 
s u g 1 a u s t oj kalboj pateikė 
daug svarbių informacijų apie 
Raudonąjį Kryžių. Kalbėjo 
aiškiai, suprantamai visiems, 
kam nors kiek suprantama an
glų kalba.

R. Mizara lietuvių kalboje 
dar suteikė papildomųjų ži
nių, pabrėždamas svarbą dau
giau remti Raudonąjį Kryžių, 
nežiūrint, kad mes turėjome 

-ir turėsime daug kitų, taipgi 
svarbių vajų, šis karas, sakė 
kalbėtojas, yra skirtingas, 
daug kainuojąs. Mes kariau
jame daugybėje kraštų, dėlto 
ir Raudonojo Kryžiaus rolė 
pasidaugino - pasidvigubino. 
Aiškino ir apie davimą pagal
bos, ne tik finansinės, bet ir 
krauju, nurodydamas, kaip 
daug sužeistų karių gyvasčių 
išgelbstima perleidimu kraujo, 
kuris Raudonojo Kryžiaus su
renkamas iš civilinių gyvento
jų karių pagalbai.

Po šių prakalbų paskelbta 
pertrauka ir aukų rinkimas. 
J. Dainius, A. Ventienė, M. 
Klimas ir O. Čepulienė priėjo 

.salėj kiekvieną dalyvį. > Pas
kiau atvykusioms choristams ir 
organizacijoms pridėjus savo 
serą viso surinkta $92. Au
kojusiems ne mažiau dolerio 
išduota kvitai ir ženkleliai.

Po pertraukos dar kalbėjo 
D. M. šolomskas, kai ką da- 
dėdamas apie Raud. Kryžių ir 
trumpai nušviesdamas vėliau
sią padėtį karo frontuose.

Pribuvęs tiesiai iš savo prak
tikų Aido Choras pridavė 
šventiškumo ir gyvumo mitin
gui, vadovybėj Aldonos An
derson sudainuodamas “Pa
vasarį,” “Vieną žodį,” “Moti
ną ir Sūnų” ir “Laukelį.” Bai
gė sugiedojimu Amerikos him
no.

Raudonojo Kryžiaus para
mai aukojo sekamai:

LDS 50 kuopa, So. Brook
lyn, per M. Kulikienę, $10.

Po $5: Mikolas Leipus ir 
Juozas Dainius. V. Rudaitis, 
$3. V. Bunkus, $1.50.

Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bas aukojo savo dalį neimda
mas mokesties už salę.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas pridavė iš narių ir rė
mėjų iš anksto surinktų aukų 
$10. Aukojusių vardai skel
biami šiame sąraše.

Dienraščio Laisvės įstaigoj 
iš anksto surinkta $18, taipgi 
skelbiami šiame sąraše.

Po $2: Ch. Shimanskas, S. 
Sasna, J. Byron, D. šolomskas, 
A. Bimba, F. Buknys.

Po $1: E. Gasiunienė, O. 
Kalvaitienė, F. Kazakevičienė, 
V. Čepulis, G. Wareson, Pcv. 
Venta (karys), M. Klimas. J. 
Grenys, V. Buoga, A. Polius, 
P. Gražys, S. Griškus, Ch. 
Balčiūnas, P. Grabauskas, K.

Kur yra 
LINIJA, 
VISUR.

Ji Džiaugėsi Gavusi Tą 
Rolę, Ir Ne Be 

Priežasties

Kada Vera Mironova, ve
teranė Sovietų aktorė, perskai- 

’ tė jai pasiūlytą rolę tuomet 
rengiamame judžiams veika
le “Nacio Dienynas,” tai ji
nai pasišokėjo iš džiaugsmo, 
kad jai skirta garbė vaidinti 
toj rolėj.

Judis, kaip žinia, jau kelin
ta savaitė rodomas Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke. Jį mačiusieji ne
gali atsigrožėti jo gilia dra
ma ir puikiu perstatymu, o 
nemačiusieji bus daug nustoję.

Jos rolė yra senės žuvinin- 
kės, kuri padega savo stubelę, 
kad paduoti 
kariuomenei, 
upę į nacių 
Kada rusai 
stiprina, senutė pagerbiama 
paraduojančių karių. Kuomet 
jų komandierius sušunka, 
“akimis dešinėn,” jie pąmato 
paprastą žuvininkę ne vien 
kaipo senutę, bet kaipo įkvė
pimo simbolį savo motinos 
Sovietii Sąjungos.

Mironovos toks džiaugsmin
gas ūpas lošti tą rolę kilo iš 
to fakto, kad pusė 
šeimos narių vyrų. 
Raudonojoj Armijoj 
ne. Du giminaičiai 
laivyne, vienas iš jos sūnų yra 
tankų komandieriumi ir anū
kas žemesniuoju oficieriumi 
ant laivo naikintuvo Juodojoj 
Jūroj.

Šnipų Garbintojai Gavo 
Didelį Antausį

David Dubinsky, vadas kam
panijos niekinti Sovietų Sąjun
gą garbinimu ir apraudojimu 
Sovietų Sąjungos sušaudyti] 
šnipų Alter ir Ehrlich’o, gavo 
labai didelį antausį nuo sa
vo unijos svarbios įstaigos, 
Los Angeles Jungtinės Tary
bos.

Panašų smūgį jis ir visa jo 
klika gavo nuo naujai išrink
to Chicagos majoro Kelly, ku
ris laimėjo rinkimus visų ka
ro laimėjimo šalininkų, ben
dromis jėgomis.

Dubinskis yra vienu iš vy
riausių smalavirių prieš So
vietų Sąjungą vadų New Yor
ke.

Delegacija Patenkinta
Kongresmano Somers

Nusistatymu
Amerikos

Progresyvio 
Mokytojų 
Flatbush 
Komunistų
CIO ir AFL unijų narių gru
pė iš šešto Kongresinio Dis- 
trikto, Brooklyne, lankėsi pas 
savo kongresmaną Somers jo 
namuose, 1328 President St.

Kongresmanas gražiai dele
gaciją sutiko ir pareiškė, kad 
jis stoja už Jungtinių Tautų 
bendrą susitarimą ir veiksmą 
dabar ir pokariniame pasau
lyje. Delegatai išreiškė pasi
tenkinimą kongresmano nusi
statymu ir palinkėjo sėkmin
gai darbuotis toje linkmėje.

N.

Maisto Krautuvininkai ir 
Darbininkai Nori Balso 

Dalyky Tvarkyme

Unijon Įstojimo Mokes
ti Skiria Rėmimui Karo

Svečiai Kariškiai 
Mitinge

padalinimas.
susiorganizavo šią 

Joje atstovaujama 
krautuvininku ii’ v

Virėjų Unijos Lokalas 89, 
AFL, pradėjo platų to ir ar
timu amatu darbininku uni-c c c

jon organizavimo vajų. O nau
jų narių įstojimo mokestis nu
tarė skirti į karo rėmimo fon
dą, iš kurio duodama aukos 
Raudonajam Kryžiui, ŪSO, 
Britanijos, Chinijos ir Rusijos 
karo pagalbai.

Tikimasi gauti apie 5,00.0 
naujų narių ir sukelti tam fon
dui apie $10,000.

Raudonojo Kryžiaus para
mai suruoštame lietuvių mitin
ge balandžio 9-tos vakarą, Pi
liečių Kliubo salėj, matėsi ir 
pora kariškių. Jais buvo Ado
mas Stupuras ir Povilas Ven
ta. Neteko su Stupuru pasi
kalbėti ir sužinoti, kaip ilgam 
jis parvykęs. Adomas tarnau
ja dentisterijos skyriuje.

Rep.

Mara Andrews, 30 m., Šve
dijos konsulato sekretorė, New 
Yorke, rasta negyva savo 
apartmente, 152 E. 84th St. 
Manoma, kad ji pati nusišo
vus. Prie jos rastas 22-ro ka
libro šautuvas, kurį, kaip pa
sakoja kaiminka Mrs. Thomas, 
jinai pirkus prieš keletą me
tų, Paryžiuje, praktikuotis 
šaudymo.

Aiškinama, būk ji nusižu- 
džius dėl nevykusios meilės.

Bendra maistu prekiaujan
čių krautuvininkų ir krautuvė
se dirbančių darbininkų tary
ba pareiškė, kad bent trečda
liui smulkesnių biznierių grę- 
sia užsidarymas, jeigu nebus 
prašalinta dabartinis nepaten
kinantis kainų nustatymas ir 
produktų

Taryba 
savaite,
apie 8,000 
20,000 organizuotų pardavinė- 
tojų-klerkų. Tikimasi, kad 
neužilgo prisidės bučeriai ir 
bučerių unijos.

Taryba kaltina, kad dabar
tiniai Kainų Administracijos ir 
Maisto Padalinimo Adminis
tracijos aparatai nesidomi 
smulkaus krautuvininko liki
mu. “Nacionalė, apylinkės ir 
vietinės tarybos yra sudarytos 
pamatiniai iš stambaus biznio 
žmonių, ir atstovų iš korpora
cijų ir kompaniškų krautuvių, 
ir iš valdininkų, kurie mažai 
tenusimano apie maisto indus
triją,” pareiškė Murray Ku- 
dish, naujai sukurtosios tary
bos pirmininkas ir Pardavinė-

tojų Unijos Lokalo 338 pre
zidentas, sakydamas, kad ta 

' padėtis turi būti prašalinta— 
sudaryta maisto paskirstymo 
aparatas iš tų, kurie turi su
sisiekimą su vartotojais, bū
tent smulkių biznierių ir dar
bininkų.

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

Stanley Rutkūnas
Savininkas

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

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

VDU-TMIM* RAMONA VUU-THIW RAMOL-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

tu. btm> »-iin

Štai 
^osas

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.
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