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Pernai apie šį laiką naciai 
užėmė Rostovą ir kaip audra 
jie ūžė link Stalingrado ir į 
Kaukazą, šiemet tuom pat lai
ku jie yra nuvyti apie 300 my-
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lių nuo Rostovo ir kasdien bai
siai mušami ir vis atgal stu
miami.

Sovietai skūpūs su praneši
mais iš mūšių laukų. Jie tik 
didelius įvykius paduoda. Ta
čiau karinių žinių komentato
riai tvirtina, kad visu 1,800 
mylių frontu Sovietai laimi. 
Oriole naciai apsupami, čia 
jiems pasikartos Stalingrado 
istorija.

Kai pereitą žiemą Raudono
ji Armija smarkiai triuškino 
nacių armijas Stalingrado sri
tyje ir kitur, tai naciams pa
taikaujanti lietuvių spauda, 
ypač Naujienos, raminosi pa
sakom : ne rusai muša vokie
čius, bet žiema.

Kad dabar yra vasara rytų 
fronte, tai ir Grigaitis tą ži
no. Ar jis pripažins Raudono
sios Armijos didelę galę, tai 
abejotina. Veikiausia, sugal
vos kokį naują nacių pateisi
nimui blofą.

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ MARSO, TRAPANI, S. STEFANO
Gindami Savuosius, 

Atakavom Romą, 
Sako Rooseveltas

Amerikos Armija Maršuoja 
J Messiną; Stalinas Sako: 

Likvidavom Nacių Ofensyvą

Džiuginančiai gerai vyksta 
Amerikai ir Anglijai invazija 
Sicilijoje. Sostinė Palermą jau 
amerikiečių rankose. Talkinin
kai ten suėmė apie 70,000 be
laisvių.

Prez. Roosevelto pavadini
mas šios 
pabaigos” 
krenybei. 
didieji šių 
leris ir Mussolinis. Tuojau su
skrido pasikuždėti.

invazijos “pradžia 
labai atatinka ti-

Ir tą greit pajautė 
laikų barbarai Hit-

Pavykimas išsikėlimo į Sici
liją gaivina vilt) artinimosi 
antro fronto ant Europos že
myno iš vakarų. Visi norime 
greitos pergalės, tačiau be an
tro fronto greit jos nesulauk
sime. '

Pradėjus atiminėti iš algų 
įplaukų taksus, nupuolė pirki
mas karinių taupymo bonų ir 
štampų. Būkime savo šalies 
patriotai. Pirkime karinius 
taupymo bonus ir štampas už 
10% savo įplaukų, net ir tak
sus mokėdami. Pirkdami bo
nus 
tuom 
šaliai 
mui.

taupote sau pinigus ir 
pat kartu padedate savo 
ginkluotis karo laimėji-

Bostono apylinkėje dienraš
čio Laisvės naudai metinis pik
nikas įvyks 15 d. rugpjūčio 
(August). Jis bus Granville 
Park, Roslindale, Mass.

Visų tos apylinkės dienraš
čio Laisvės skaitytojų ir prie- 
telių prašome darbuotis, kad 
piknikas pavyktų. Nes dien
raščiui finansinė parama yra 
labai reikalinga. ‘

surengtų Laisvės para- 
Aišku, kad šiuom lau- 
mūsų dienraštis nenusi-

Visos kolonijos turi. žinoti, 
jog dienraštis Laisvė laukia iš 
jų paramos, laukia, kad ką 
nors 
mai. 
kimu 
vils.

HITLERININKAI BIJO 
ĮSIVERŽIMO DANIJON

Stockholm, Šved. — Pri
vačiai pranešama, kad vo
kiečiai daro didžiulius apsi
gynimo manevrus Danijos 
pusiausalyje Jutlandijoje ir 
visais garais statydinasi 
naujus fortus ir kitus apsi
gynimus Danijos pajūriuo
se. Hitlerininkai bijo, jog, 
be kitko, ir pro čia anglai 
ir amerikiečiai gali įsiveržt 
į Europos žemyną prieš na
cius.

pri- 
ita-

Washington. — Besikal
bėdamas 'su laikraščių ko
respondentais penktadienį, 
prezidentas Rooseveltas ne
tiesioginiai atsiliepė ir į po
piežiaus protestuojantį ap
gailestavimą, kad Ameri
kos lėktuvai bombardavo 
Romą. Prezidentas pabrė
žė, jog talkininkai turi atą- 
kuot Romą, norėdami išgel
bėt tūkstančių savo berniu
kų (kareivių) gyvybę, nes 
Roma yra didelis fašistinės 
Ašies karo centras.
Ne Kerštas už Anglų Baž

nyčių Sunaikinimą 
Prez. Rooseveltas 

minė, kad vokiečiai su 
lų talka sunaikino apie 
turis tūkstančius Anglijos 
bažnyčių, ligoninių ir kny
gynų, ir nebuvo matyt jo
kio gailesčio dėl to ... Bet 
Roma buvo bombarduota 
ne iš keršto už tai. Ameri
kos lakūnai ją atakavo tik 
štai dėl kokios priežasties:

Roma Yra Didis Ašies 
Karo Centras

Roma yra Ašies kariuo
menės subūrimo punktas. 
Ji yra didžiausias geležin
kelių centras, per kurį tūk
stančiais siunčiama italų ir 
vokiečių kariuomenė į pie
tinę Italiją ir Siciliją. Per 
Romą yra gabenama dau
gybė Ašies ginklų ir amu
nicijos prieš amerikiečius 
ir anglus. Romoje veikia 
ginklų ir karinių chemika
lų fabrikai. Aplink Romą 
randasi visa eilė karinių 
lėktuvų stovyklų.

Palikti nekliudžius tuos 
fašistų karo įrengimus tai 
reikštų leist Ašiai nužudyt 
tūkstančius jaunų Ameri
kos ir Anglijos vyrų, kaip 
nurodė prez. Rooseveltas.

Prezidentas prįminė, kaip 
jis kartotinai ragino ir 
prašė nuginkluot Romą, 
padaryt ją nekarine ir pa
skelbt atviru miestu, kuris 
netarnautų Ašies karui. 
Tuomet talkininkai nebūtų 
kliudę Romos. Bet Musso
linis su Hitleriu atmetė vi
sus tuos atsišaukimus ir 
prašymus. Taigi talkinin
kam nieko daugiau neliko, 
kaip tik naikint karinius 
Romos • pastatus ir įrengi
mus. Tačiau dar ir dabar 
prez. Rooseveltas pareiškė 
pageidavimą, kad bent ga
lų gale fašistai padarytų 
Romą nekariniu miestu ir 
taip pašalintų reikalą bom- 
barduot ją ir toliau.

Labai Sėkmingas žygis
Kas liečia pastarąjį Ro

mos bombardavimą, tai jis 
buvo labai sėkmingas, — 
pridūrė prezidentas, paste
bėdamas, jog amerikiečiai 
lakūnai labai rūpestingai 
stengėsi nekliudyt Vatika
no, popiežiaus valstybėlės, 
kuri yra Romos skverne.

.jįš'?:;?;: ?į:į:

Leitenantas pulk. W. Kaunas praneša parašiutistams, kad jie skris j Siciliją. 
Kaip žinoma, nusileidę parašiutistai j italų armijos užfrontę labai daug jiems ža
los pridarė ir palengvino amerikiečių ir anglų armijoms išsikelti j Siciliją.

PREZID. ROOSE VĖL TAS PLANUOJA
NUMUŠT KAINAS IKI 1942 M. RŪGS

Washington.—Prez. Roo
seveltas gamina maujų pla
ną kaipo sumanymą kong
resui, siekiantį papigint 
gyvenimo reikmenų kainas. 
Tuo pačiu laiku Karinių 
Darbų Taryba užreiškė, 
kad ji dabar neleis kelti 
darbininkam algų virš to, 
kiek nustatyta pagal vadi
namų Mažųjų Plieno Kom
panijų formulų - taisyklę. 
O ši taisyklė 'štai kų sako: 
Pridėti darbininkam algų 
tegalima tiktai tiek, kad 
priedai padengtų gyvenimo 
reikmenų pabrangimų tarp 
1941 m. sausio ir 1942 m. 
gegužės.

DARBININKŲ VADŲ 
PASIPRIEŠINIMAS

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wm. 
Green ir CIO unijų genera- 
lis pirmininkas Philip Mur
ray, kaipo nariai bendrojo 
Darbininkų Komiteto Per
galei Laimėti, atėję pas 
prezidentų Rooseveltų, pa
reiškė, jog pragyvenimas 
pabrango kur kas daugiau, 
negu Mažųjų Plieno Kom
panijų formula leidžia pa
kelti darbininkam algas.

Nors prez. Rooseveltas 
turi intencijų numušt mais
to ir kitų tiesioginių reik
menų kainas iki to laipsnio, 
kur jos buvo pernai rugsė
jo 15 d., bet kainų adminis
tratorius Prentiss Brown 
ir kiti valdininkai nusnren- 
dė nevykdyti prezidento 
programos, kaip teigė 
Green ir Murray, didžiau
sių unijinių organizacijų 
vadai. Po jų pareiškimu 
pasirašė ir Geležinkeliečių 
Brolijų vadai.

Murray ir Green pareiš
kė, kad jeigu Roosevelto 
valdžia neatvarys maisto ir 
kitų produktų kainas atgal 
iki 1942 m. rugsėjo, tai dar
bo unijos negalės vykdyti 
savo pasižadėjimo ir toliau 

laikytis Mažųjų Plieno 
Kompanijų fūrmulos.

Šis unijų vaclų pareiški
mas, tačiau, nėra joks iš
stojimas prieš prezidentų; 
jis nėra ultimatumas, kaip 
sakė Green ir Murray 
spaudos atstovam.
PREZIDENTO PLANAS

Valdininkai teigia, kad 
prez. Roosevelto progra
ma gyvenimo reikmenims 
piginti tokia esanti:

Supirkinėt grūdus ir ki
tus maisto produktus val
diškais pinigais ir pardavi- 
nėt juos valgių gaminto
jams ir krautuvėms, nors

Lewis, Pagaliau, Pripa
žino Kariniy Darbų 
Tarybos Autoritetų
Washington. — Jungtinės 

Mainierių Unijos pirminin
kas John. L. Lewis, paga- 
liaus, “pripažino” valdišką 
Karo Darbų Tarybą, su ku
ria jis iki šiol visiškai ne
siskaitė. Dabar Lewis krei
pėsi į šią tarybą,, kad pa
tvirtintų sutartį, kurią uni
jos vadai pasirašė su Illi
nois Angliakasyklų Savi
ninkų Sąjunga.

Sutartis apima daugiau 
kaip 30 tūkstančių mainie
rių; žada apmokėt jiem už 
laiką sugaištamą nuo įėji
mo pro kasyklos vartus iki 
pačios darbo vietos pasieki
mo ir sako, jog mainie- 
riams bus mokama pusantrų 
tiek už darbo valandą virš 
35 valandų per savaitę.

Kitos angliakasyklų kom
panijos daro spaudimą Ka
rinių. Darbų Tarybai, rei
kalaudamos atmesti Illino- 
jaus sutartį. Dar nežinia, 
kaip ši taryba išspręs klau
simą.

Argentinos valdžia degina 
knygą ‘Mission to Moscow? 

ir pigesnėmis kainomis, ne
gu valdžia užmoka. Tam 
tikslui reikalaut, kad kong
resas paskirtų 350 iki 400 
milionų dolerių.

Reikale pridėt darbinin
kams algų bonais ar valdiš
kais pasižadėjimo lakštais, 
kurie būtų darbininkam at
mokėti po karo.

Įrengt dirbtuvines valgy
klas, kur darbininkai gau
tų pigiau pavalgyti, negu 
privačiose valgyklose.

Išleist tam tikras štam
pas, su kuriomis mažai už
dirbantieji darbininkai ga
lėtų dovanai gauti tam. tik
rą kiekį maisto.

Amerikiečių Oro Smū
giai Hitlerininkam

London, liep. 25. — Di
dieji Amerikos bombanešiai 
pleškino vokiečių submari- 
nų ir kitų karinių laivų sto
vyklą Trondheime ir didį 
aliumino fabriką mieste 
Heroya, Norvegijoj.

Angly Oro Žygiai prieš 
Kretą ir Hamburgą

Cairo, Egiptas. — 100 
Anglijos lėktuvų bombar
davo vokiečių fabrikus, ka
reivines, lėktuvų aikštes ir 
kanuolių pozicijas Kretoje, 
Graikijos saloje, dienos lai
ku.

London, liep. 25. — Ang
lijos lėktuvai numetė 2,- 
000 tonų bombų į Hambur
gą, Vokietijoj.

Talkininkų lėktuvai be 
paliovos atakavo priešų ka
rinius punktus Sicilijoj ir

Palermo, Sicilija. — Čia 
italai karštai sveikino atvy
kusius amerikiečius.

šiaur. Afrika. — Septin
toji Jungtinių Valstijų ar
mija, komanduojama gene
rolo Pattono, užėmė Marša
lą ir Trapanį miestus, ita
lų laivyno stovyklas vaka
riniame Sicilijos salos gale.

Nuo pirmiau užimto Pa
lermo didmiesčio žygiuoda
mi pirmyn į rytus, ameri
kiečiai paėmė Termini Im- 
erse miestą, šiauriniame Si
cilijos pajūryje, ir pagal 
Šveicarijos radijo praneši
mus, pasiekė San Stefano 
di Camastra miestą, tiktai 
už 65 mylių į vakarus nuo 
Messinos. O Messina stovi 
pačiame šiauriniai - ryti
niame Sicilijos kampe, vi
so už poros mylių per jūros 
rankovę nuo pietinės Itali
jos. Jungtinių Valstijų ko
votojai nesulaikomai mar- 
šuoja artyn Messinos, svar
biausio likusio Sicilijos uo
sto, kuris jau žymia dalim 
sunaikintas talkininkų oro 
bombomis.
SUIMTA 110,000 AŠIES 

KAREIVIŲ
Vakarinėje Sicilijoje ir 

Palermo srityje amerikie
čiai paėmė nelaisvėn dar 50 
tūkstančių italų. O jau 
pirm to amerikiečiai, kana
diečiai i rangiai buvo su
ėmę 60 tūkstančių fašistų, 
tarp jų ir kiekį vokiečių. 
Taigi viso talkininkai Sici
lijoj paėmė nelaisvėn jau 
110,000 Ašies karių.

Anglų kariuomenė ir lai
vynas neatlaidžiai štur
muoja vokiečių pozicijas 
ties Catania, dideliu uosto 
miestu rytiniame Sicilijos 
ruožte. Mechanizuotos Go- 
eringo nacių divizijos des
peratiškai priešinasi.

Romos radijas leido su
prasti, kad anglai ir ameri
kiečiai valtimis ir laivais 
įgabena savo kariuomenę į 
šiaurius nuo Catanijos.

Amerikiečių daliniai iš 
vidurinės Sicilijos jau už- 
nugarėn atakuoja vokie
čius už 20 mylių* į vakarus 
nuo Catanijos.

Spėjama, kad Jungtinių 
Valstijų kariuomenė netru-

EXTRA
Popiežius Užginčija 

Ašies Melus dėl Romos
Vatikano, popiežiaus, ra

dijas užginčijo italų fašis
tų ir nacių propagandos 
pasakas, būk jis protesta
vęs prez. ‘ Rooseveltui dėl 
Romos bombardavimo ir 
būk popiežius sakęs, kad, 
girdi, Amerikos lakūnai vi
sai sunaikinę San Lorenzo 
katedrų Romoje. Ta kated
ra faktinai visiškai nepa
liesta, ir Vatikano radijas 
pareiškė, kad popiežius yra 
įsitikinęs, jog amerikiečiai 
netaikė ir netaikys savo 
bombų į šventas vietas.

kus užims Messiną ir tokiu 
būdu visiškai užkirs na
ciams ir italams pabėgimą 
iš Sicilijos.

Sovietų Kariuomenė 
Atmetė Nacius dar 

4-5 Mylias Atgal
London, liepos 25. — Ži- 

nios iš rytų fronto rodo, 
kad Raudonoji Armija pa
žygiavo dar 3 iki 5 mylių 
pirmyn Oriolo srityje ir 4 
iki 5 mylių ties Bielgorodu. 
Sovietiniai kovūnai, grum
damiesi pirmyn iš šiaurva
karių į pietus, vis siaurina 
spragą, dar liekamą vokie
čiams pasitraukti iš Oriolo, 
ir kaskart labiau gręsia vi
siškai apsupti priešus tamei 
mieste ir apylinkėje.

Stalino Pareiškimas
Maskva, liep. 24. — Pre

mjeras maršalas Stalinas 
šiandieniniame savo pareiš
kime Raudonosios Armijos 
komandieriams, tarp kitko, 
sako:

“Vakar, liepos 23 d., mū
sų kariuomenė jau galuti
nai likvidavo vokiečių ofen- 
syva srityse į pietus nuo 
Oriolo, į šiaurius nuo BieP 
go rodo ir linkui Kursko.

“Ofensyve dalyvavo 17- 
ka priešų tankų divizijų, 
trys motorizuotos jų divizi
jos ir 18-ka pėstininkų di
vizijų (pusė miliono ka
riuomenės).

“Kentėdami milžiniškus 
nuostolius, priešai buvo tik 
įvarę kylius į mūsų apsigy
nimus per devynis kilomet
rus (pusšeštos mylios) lin
kui Oriolo-Kursko ir 15 iki 
30 kilometrų (devynias iki 
18 mylių) linkui Bielgoro- ‘ 
do-Kursko.

“Per įtūžusias kautynes 
mūsų kariuomenė sausai 
nuleido kraujų parinktinėm 
vokiečių divizijom ir ne tik 
atmetė priešus atgal, visai 
atsteigdama savo pozicijas 
buvusias pirm liepos 5 d., 
bet taipgi prasiveržė per 
priešų apsigynimus ir nu
žygiavo pirmyn linkui O- 
riolo 15 iki 25 kilometrų 
(devynias ir pusę iki pen
kiolikos ir pusės myl.)

“Tokiu būdu liko sumuš
ta pasaka, kad vokiečiam, 
girdi, visuomet sekasi vasa
riniai ofensyvai ir Sovietų 
kariuomenė turinti pasi
traukti.

NACIŲ NUOSTOLIAI
“Laikotarpiu nuo liepos 

5 iki 23 d. priešai turėjo 
šitokių nuostolių: Daugiau 
kaip 70,000 jų užmušta, 2,- 
900 tankų sunaikinta bei iš 
veikimo išmušta ir taipgi 
sunaikinta 195 motorizuo
tos kanuolės, 844 lauko ka- 
nuolės, 1,392 lėktuvai ir 
daugiau kaip 5,000 trokų”
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tiek pini

O kad padengimui karo kaštų 
tiek pinigų reikia, tai visiems aišku— 
aišku kiekvienam patrijotingam pilie
čiui. Kiekviena žmonių organizacija, 
kiekvienas pilietis, kuris išgali, pirks pa
skolos bonus, su mielu noni skolins val
džiai, idant karas būtų kuogreičiausia 
laimėtas.

Lietuviai neatsiliks. Lietuviai supran
ta šio karo tikslus ir reikalus. Jie ne
sigailės paskolinti valdžiai kiekvieną 
nuliekamą nuo pragyvenimo dolerį.

Mes jau dabar raginame lietuvius pa
siruošti tai trečiajai paskolai. Ir dabar, 
nelaukdami rugsėjo, pirkite karo bonus, 
nuoširdžiausiai remkite valdžios karo 
pastangas.

Laisve, Lithuanian .Daily News: Pirmadienis, Liepos 26, 1943

Oda ir Jos Reikalingumas 
Armijai ir Civiliams

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.
New Yorke Randų Klausimas

Philip Murray ir William Green
Pas Rooseveltą

Spaudoje plačiai kalbama apie bandy-

• Aišku, kad organizuoti darbininkai 
nestovės rankas susidėję, kai pragyve
nimo reikmenų kainos ne tik nemažės, 
bet dar kils. Valdžia turi programą ir 
yra pažadėjus darbininkams, kad reik
menų kainos bus atstumtos atgal į 1942 
metų rugsėjo 15 dienos lygį. Tam tiks
lui yra paskirta pinigų. Kurie gaminto
jai negali apsimokėti, nupigindami pro
duktus, gaus iš valdžios primokė j imą. 
Jie gaus vadinamų subsidijų.
• Bet ar kainos atpinga? Ar kas daro
ma, kad jos būtų atstumtos į minėtą pe
reitų metų kainų lygį? Ne, kainos ne
atpinga. Tą mato ir jaučia kiekvienas 
vartotojas, juolabiausia atjaučia darbi
ninkai. Nėra bėdos su buržuazija. Ji
nai pinigų turi ir reikmenų kainos jai 
galvos nekvaršina. Gi darbininkui, ku
ris turi gyventi su šeima iš paprastos 
algos, kurios niekas nekelia, kurią kelti 
yra valdžios uždrausta, prisieina labai 
sunkiai verstis ir kęsti didelį nedateklių.

Tai šitokia šiandien padėtis. Darbo 
unijos tuomi susirūpinusios. Jos remia 
valdžios pastangas stabilizuoti pragyve
nimą. Jos davė valdžiai pasižadėjimą 
net nereikalauti algų pakėlimo, kad pa
dėjus valdžiai išvengti infliacijos pavo
jaus. Jos pažadėjo valdžiai,per karą 
nestreikuoti. Vadinasi/1'iš darbo unijų 
pusės padaryta viskas, kas tik galima, 
suteikimui valdžios programai paramos.

Tai tuo reikalu Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas William Green ir 
C.I.O. prezidentas Philip Murray, su 
kitais keliais unijų atstovais atsilankė 
pas prezidentą Rooseveltą ir išdėstė or
ganizuotų darbininkų poziciją. Jie jam 
pasakė, kad jeigu valdžia nesistengs tuo
jau numažinti kainas, darbininkai nega
lės laikytis pasižadėjimo nereikalauti al
gų pakėlimo. Jie nurodė, kad iki šiol 
Office of Price Administration (OPA) 
nieko nėra padaręs tame reikale. Prieš 
kiek laiko buvo bėdos su Kongresu, ku
ris norėjo sugriauti valdžios planą dėl 
kainų numušimo, išstodamas prieš sub
sidijas. Dabar Kongresas yra išsiskirs- 
tęs, posėdžių nelaiko. Kongresas pali
ko valdžiai laisvas rankas tuo reikalu

mą New Yorko namų savininkų pakelt 
randas. Iki šiol, reikia pripažinti, ma
žai kur didžiųjų-apartmentinių namų 
savininkai bandė randas pakelti. Bet da
bar jau pradeda masiniai. Kur nedrįsta 
seniems gyventojams pakelti, ten bando 
juos iškrapštyti ir nuo naujųjų jau dau
giau randos reikalauja.

Tuomi susirūpino majoras La Guar- 
dija ir darbo unijos. Manoma, kad rei
kės ir randoms uždėti ‘‘lubas”. Jeigu 
didžiųjų namų savininkai savanoriai ne- 
susivaldys ir bandys randas kelti, turės 
būti išleistas įstatymas, jų suvaldymui.

r'.L
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veikti. Valdžia gali teikti gamintojams 
subsidijas, kur jos reikalingos dėl atstū
mimo kainų į 1942 metų rugsėjo 15 die
nos lygį.

< Tai kas kaltas, kad nieko nepadaryta? 
Green ir Murray mano, kad kaltas Pren- 
tis M. Brown, OPA administratorius. 
Jis nieko nedaro. Todėl unijų vadai pa
reiškė, jie reikalaus prezidento Browna 
išmesti iš tos vietos, jeigu dar ilgiau jis 
nieko tame reikale nedarys.

Kada Laimėjimas Gali Būti 
Didžiausia Nelaimė

Kas gi gali nesidžiaugti Jungtinių 
Tautų pasisekimais karo frontuose! Ne
rasi tokio amerikiečio, kuris nesidžiaug
tų Jungtinių Tautų kovotojais Oriolo- 
Bielgorodo fronte, arba Sicilijoje, arba 
Solomonų salose.

Bet nelaimė ir beda su tais, kurie tą 
džiaugsmą paverčia apsileidimu, nepai
symu ir tingėjimu. Bėda su tais, kurie 
šituos pasisekimus jau skaito karo lai
mėjimu ir mano, kad jau galima pasil
sėti, pabaiga jau čia pat! Tai savęs ap- 
sigaudinėjimas, kuris gali kaštuoti mili
jonus gyvybių. •<

Valdžios raportai sako, kad mūsų ga
myboje neišpildytas planas nei už ge
gužės, nei Už birželio mėnesį. Kame 
priežastys? Jų yra daug. Bet viena 
priežastis, tai žmonių vaizdąvimasis, 
kad karą jau baigiame, nebereikia tiek 
daug dirbti, nebereikia taip skubinti. Ir 
kai milijonai apserga tokia liga, susida
ro didžiausias pavojus. O tai liga — 
pikta ir pavojinga liga. Prieš ją reikia 
kovoti taip, kaip prieš kokią epidemiją.

Nors karo frontuose ir sekasi, nors 
daugelyje mūšių armijos laimi, nors 
Ašies sienos pusėtinai jau girgžda, bet 
dar be galo toli nuo Ašies pabai
gos. Kaip tik šitie nacių ir italų nepa
sisekimai padarys juos žiauresniais. Jie 
stos į desperatiškas kovas, kad ir prieš 
patį galą.

Kiekvienas' mūsų apsileidimas, kiek
vienas nepaisymas ir sutingimas, kiek
vienas apsvaigimas tais laimėjimais, yra 
van’duo ant nacių malūno!

Dėdės Šamo naujas rekrū
tas išnešioja dešimt porų ba
tų pirmą metą armijoj; vė
liau apsieina su šešiomis po
romis per metus. Kaipo civi
liam, jam užtekdavo dviejų 
porų per metus. .

Tas paaiškina, kodėl ženk
leliai No. 17 ir 18 Karo Raci- 
jonavimo Knygutėj No. 1 ra- 
cijonuoja batus civiliams. Su 
ženkleliu 18 galima gauti 
vieną porą batų — žinomą, už 
juos reikia 'mokėti. Pagal da
bartinį planą, civiliai galės 
nusipirkti tris poras’ batų per 
metus. . < ■

Milžiniškas vartojimas iš
dirbtos odos kareivių batams 
yra tik dalis istorijos. Pagal 
National Geographic Society 
pranešimą, karui reikia neiš
pasakytai daug geros odos dir
žams, šalmams, autams, ža- 
kietams, pirštinėms, makštims 
(holsters) balnams, instrumen
tams, ir 1.1. Armija vartoja 
net dešimt syk tiek odos, kiek 
civiliai.

Nepaisant šio sumažinimo 
civilių atsargos, amerikiečiai 
vis dar turės geriausius batus 
pasaulyje. Praeitais dviejais 
metais jie suvartojo apie tris 
ir pusę porų kiekvienas, ir ti
kima, . kad trijų porų kiekvie
nam per metus užteks.

Kailių kiekis priklauso nuo 
to, kiek gyvulių yra papjau
nama dėl mėsos, ir mėsa daug 
brangesnė, negu oda. Todėl 
odadirbis negali tikėtis gauti 
kiek nori odos. Pirmiau daug 
odos buvo įgabenama iš Pietų 
Amerikos, bet trūkumas lai
vų tą irgi sumažino. Sausio 1 
d., 1942 m., Amerikos ūkėse 
buvo 74,600,000 gyvulių, iš 
kurių trečia dalis buvo pieno 
karvės. Nors Amerika nepra
lenkia Indijos skaičiuje gyvu
lių- (Indijoj yra 210,000,000 
gyvulių), bet Amerikos, su vi
sokiais pagerintais ir moder
niniais būdais, gyvulių kailiai 
daug geresni. Argentina uži
ma trečią vietą.

Tikima, kad 1943 m. 22 mi
lijonai kailių bus pristatyta 
Amerikos odadirbiams ir ba
tų gamintojams. Mūsų gin
kluotos jėgos ir “lend-lease” 
Jungt. Tautos reikalaus apie 
7 milijonus šių kailių. Civiliai 
galės vartoti 15 milijonų kai
lių, iš kurių apie 315 milijonų 
porų, batų bus pagaminta.

Batų gamintojai įrodo, kad 
tos skaitlinės tik truputį ma
žesnės, negu 1933, 1934 ir 
1935 m. 1941 m. daugiausia— 
498,384,000 — porų batų pa
gaminta Jungt. Valstijose.

Mūsų valdžia jau seniai 
bandė parūpinti tinkamu^ ba
tus mūsų kareiviams. Prieš 
Perlų Uosto užpuolimą, kainų

lubos buvo uždėtos ant įvai
rių rūšių odos ir kailių. Pra
džioje 1942 m. valdžia pave
dė kontroliavimą kailių tam 
tikrai įstaigai ir 80% pirmos 
rūšies dirbtos odos rezervuo
ta armijai. Ir War Production 
Board nustatė, kokius batus 
bus galima pagaminti. Batų 
gamintojai veikė su National 
Bureau of Standards dėl tau- 
pinimo odos. Dabar įvairios 
medžiagos išbandomos vieton 
odos. Gum6s nėra, tadgi įvai
rūs bevilniai audiniai su plas
tikomis bus geras užvaduoto
jas. “Cordovan” puiki arkli
nio kailio oda, vis daugiau 
vartojama, kaip ip kitos rū
šys.

1941 m. batų atsarga mūsų 
šalies, kur gyvena tik 6% pa
saulio gyventojų, reprezentuo
ja beveik 40% visos pasaulio 
batų atsargos.

Kanada yra Jungt. Valstijų 
arčiausia konkurentė. Kana
dos kailiai yra labai geros rū
šies, ir tenai 1938 m. kiekvie
nas gyventojas vartojo po 2 
poras batų.

F LIS—Common Council

Jungt. Valstijos Ne Vien Tik
tai Salą po Salos Atiminės 

Iš Japonų
London.—Atvykęs Elmer 

Davis, galva Karo Žinių 
Įstaigos iš Washingtono, 
sakė, jog amerikiečiai ne
žada tik vieną po kitos ati
minėti salas iš japonų, bet 
ruošiasi šturmuot pačią Ja
poniją. Tačiau šiuo tarpu 
Jungtinės Valstijos dar tu
ri užkariauti tūlas salas su 
didžiosiomis priešų lėktuvų 
stovyklomis, kaip pastebėjo 
Davies. 

—---------— t.
Atmušė Japonų KontrAtakas 

Naujojoj Guinejoj 
f • • ____________ _

Amerikiečiai ir australai 
atmušė japonų kontr-ata- 
kas ties Komiatumu, 7 my
lios nuo didžiosios japonų 
karo bazės Salamauos 
Naujojoj Guinejoj, ir pa
darė priešams didelių nuo
stolių.

Gen. Giraud yra bendras 
su gen. de Gaulle pirminin
kas Prancūzų Komiteto 
Tautai Laisvinti.

Anglų žinių agentūros 
Reuter pranešimas sako, 
kad rusai, turbūt, netrukus 
užims Oriolą.

Penkiolika Bilijoną Doleriui
Jungtinių Valstijų iždo sekretorius 

Morgenthau praneša, kad su rugsėjo 9 
diena bus pradėtas naujos paskolos va
jus. To vajaus tikslas bus sukelti val
džiai 15 bilijonų dolerių. Vajus tęsis 
tiktai kelias savaites. Manoma, kad su 
pabaiga rugsėjo tasai didelis tikslas bus 
pilnai pasiektas.

Tai bus trečia žmonių paskola val
džiai. Antroji buvo pravesta pereitą 
žiemą. Pasisekimas antrosios paskolos 
paskatino valdžią trečią daryti daug di
desnę. Vietoje prašytos devynių bilijo
nų dolerių paskolos, valdžia tada gavo 
12,300,000,000 dolerių.

Nereikia nei kalbėti, kad rugsėjo mė
nesio trečioji paskola pilnai pavyks ir 
valdžia gaus tuos penkioliką bilijonų do-

Neišgelbės Nei Kalnas Etna
Naciai desperatiškai kovoja ir laikosi 

Sicilijoj garsiojo Kalno Etna srityje. 
Jie tebelaiko savo rankose uostą Cata- 
nia. Iš ten nežada trauktis. Turės bū
ti sunaikinti. Anglų Aštuntoji Armija 
turi vargo prasilaužti į miestą per did
žiausius minų laukus. Visa ta teritori
ją labai paranki apsigynimo karui. Tuo
mi pilnai naudojasi vokiečiai, kurie, ma- ( 
tyt, kaip tik ten susikoncentravo. Jų 
esą apie pora divizijų. Su jais, žinoma, 
yra keletas italų divizijų.

Tačiaus jau galas ateina. Amerikie-s 
čių prasimušimas skersai salą į Sicilijos 
sostinę Palermą ir jos paėmimas, atida
ro jiems kelią pajūriu patraukti linkui 
Messinos. Jeigu amerikiečiams pavyktų 
pirma pasiekti Messiną, negu anglai ap
sidirbtų Catanijoj, tai jie vokiečiams ir 
italams užkirstų kelią pasitraukimui į 
Italiją. Gali būti, kad Hitleris yra nu
sprendęs paaukoti tas porą divizijų Ca
tanijoj, idant laimėjus laiką. Juo ilgiau 
ten mušis, tuo ilgiau, jis mano, ameri
kiečiai ir anglai negalės darytį kitų žy
gių įsiveržimui į Europos kontinentą. 
Gi italų, kurie bus prie Catanljos už
kirsti ir suimti, jam visai negaila.
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PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 49 Kuopa

Įvyks Sekmadienį
Rugpjūčio 1 Aug.

Pelnas Nuo Šio Pikniko Yra Skiriamas Paramai

Dienraščio Laisves
Skaitlingai susirinkime j savo dienraščip naudai pikniką.. 

Padėkime Laisvei apsiginti nuo fašistų, kurie 
užvedė prieš ją bylą. ,

PIKNIKAS BUS GRAŽIAJAME

LIETUVIŲ PARKE
UŽ LAKEWOOD EŽERO, WATERBURY, CONN.

Gera Orkestrą Šokiams
Prasidės 1 vai. po pietų ir tęsis iki 9-tos Vai. vakare.
Įžanga 25 Centai Kviečia Rengėjai.

Sovietų Sąjungos vaikai irgi lavinasi karinio muštro 
ir ruošiasi karui-prieš nacius. Paveikslas trauktas Mas
kvos Pionierių Centre.

Lenkų Kosciuško
Divizija

Sovietų Sąjunga buvo pa
skyrus kelis šimtus milio- 
nų rublių lenkų “valdžiai”, 
davė daug ginklų, padėjo 
organizuoti lenkų armijos 
dalinius, aprengė, apginkla
vo, maitino ir išmuštravo- 
jo juos.

Bet kada tos lenkų divi
zijos jau buvo paruoštos, 
galėjo stoti į mūšį prieš na
cius, kad padėjus Raudo
najai Armijai ir tuo pat 
kartu Lenkijos žmonėms 
išsilaisvinti, tai Lenkijos 
“valdžia” priešakyje su ge
nerolu Andersu ištraukė 
lenkų armiją iš Sovietų Są
jungos, išvežė kur tai į/ 
Persiją, kur ji nyksta, 
krinka, džiūsta, kaip džio
vos graužiama.

Sakoma, kad vėliausia 
kelionė generolo Sikorskio 
buvo tam, kad kaip nors 
įtraukus tas lenkų armijos 
dalis kovon prieš hitleriz- 
mą, jeigu jau ne greta Rau
donosios Armijos, kur lo- 
giškiausiai lenkams kariau
ti, nes ten kelias trum
piausias lirikui Lenkijos, tai 
greta Amerikos ir Anglijos 
armijų. Bet jis žuvo lėktu
vo nelaimėj. Ta lenkų ar
mija ir toliau nyksta Irano 
(Persijos) pieskynuose.

Tuo gi tarpu Sovietų Są
jungoj lenkai patrijotai su
judo, kad išreikšti lenkų 
tautos pasiryžimą padėti 
kovoj prieš hitlerizmą, pri- 
greitinti Lenkijos išlaisvi
nimą ir suorganizavo Kos
ciuško vardu lenkų divizi
ją.

Organizacija prasidėjo 
tik kelios savaitės atgal, bet 
štai, liepos 15 dieną, minint 
533-jų metų sukaktį nuo 
lietuvių, lenkų, rusų ir če
kų pergalės prie Žalgirio 
(Grunwaldo) ant teutoniš
kų ritierių, Kosciuško divi
zija jau išsirikiavo, prisie
kė kovoti iki pergalės. Jai 
buvo įteikta lenkų vėliava, 
po kuria lenkai kovojo Žal
girio mūšyj.

Ten dalyvavo daug anglų 
ir amerikiečių korespon
dentų. Ir kaip jie visi nu
stebo pamatę, kad Kosciuš
ko divizija yra jau perau
gus divizijos rėmus, kad 
tai galinga karinė jėga, ap
ginkluota naujausia Sovie
tų Sąjungos technika, net 
iki “Klim Vorošilov” tan
kų. Visi sutinka, kad orga
nizavimas Kosciuško divi
zijų^, tai nebuvo kokis vien 
politinis žygis, bet kartu ir 
militarinis. . - - i

Lenkai patrijotai su uk- 
vata stoja į šios divizijos 
eiles, kuriai vadovauja ge
nerolas Berling, kuris atsi
sakė išvykti iš Sovietų Są
jungos, nes skaitė tokį len
kų žygį lygiu išdavystei. 
Šią lenkų diviziją sudaro 
imtiniai, lenkai pabėgėliai 
nuo Hitlerio, lenkai gyven
tojai Vakarinės Baltarusi
jos ir Ukrainos. Jų tarpe 
yra ii4 keturi broliai Jur- 
kewieziai, kuriuos karo au
dros išblaškė, bet visi jie 
stodami į Kosciuško divizi
ją vėl susitiko ir susijungė.

Manoma, kad šią lenkų 
diviziją z seks naujos, kitos 
divizijos, kurios greta su 
rusų, ukrainų, lietuvių, lat
vių, čekų ir kitų Raudono
sios Armijos dalinių - stos 
kovon prieš barbarišką hit- 
lerizmą, už žmonijos per
galę ir kartu Lenkijos iš
laisvinimą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PREZIDENTAS ATSA

KYSIĄS POPIEŽIUI

Washington. — Spėjama, 
kad prez. Rooseveltas arti
miausiame pasikalbėjime 
su laikraštininkais atsakys 
į popiežiaus protestą prieš 
Romos bombardavimą iš 
oro.

Australija. — Amerikie
čių lakūnai bombardavo ja
ponų užimtą Surabayą, Ry
tinėje Holandų Indijoje. 
Abiem pusėm jie skrido vi
so 2,400 mylių.

Washington. — Lėktuvo 
nelaimėje Aliaskoje žuvo 
Amerikos generolas Wm. 
Upshur ir kap. C. W. Pad
dock.

Talkininkai mėto iš lėk
tuvų ginklus ir presukus 
lapeliam bei laikraštukam 
spausdint prieš nacius pa
vergtuose kraštuose.

London, liepos 23.— Vien 
Sicilijos srityje fašistai 
prarado 220 lėktuvų.

Berlyno radijas pasakoja, 
būk Sovietai telkią savo 
laivus priešais šiaurinę 
Norvegiją.

z London.—Sovietai užgin
čijo Berlyno pasaką, būk 
rusai mėginę įsiveržt į 
šiaurinę Norvegiją. • ,

—
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Kandidatai į Lakūnus Stra- 
tosforiškame Kambaryje

Kandidatai į karinius lakū
nus ir oro bombardierius 
yra be pakilimo nuo žemės 
ištiriami, ar jie galėtų veikti 
stratosferos aukščiuose, 
kur baisiai šalta ir trošku 
dėl oro stokos. Kiekvienoje 
didelėje karo lakūnų lavini
mo stovykloje Jungtinėse 
Valstijose yra tam tikras 
pastatas, kur jie išbando
mi čia jau ant žemės. Tai 
vadinamas stratosferiškas 
kambarys, iš plieno pasta
tytas ir panašus į milžiniš
ką kubilą.

STRATOSFERA
Stratosfera yra vadina

ma aukštoji žemės oro sri
tis, kuri prasideda už apie 
35 tūkstančių pėdų nuo že
mės. 40 tūkstančių pėdų 
aukštyje šaltis gana pasto
viai laikosi apie 67 laips
nius žemiau zero, pagal A- 
merikoj vartojamą termo
metrą (gradusninką). Oro 
spaudimas tokiame aukšty
je tėra tik 2 svarai ir 7 de
šimtadaliai kiekvienam ket
virtainiam coliui, reiškia, 
beveik pusšešto karto ma
žesnis, negu ant žemės, ly
gyje jūros paviršiaus. Nes 
ant žemės yra po 14 svarų 
ir 7 dešimtadalius spaudi
mo kiekvienam ketvirtai
niam coliui.

Išmieravus, kiek ketvir
tainių colių turi visa žmo
gaus oda iš viršaus, pridė
jus burną ir kitas kiaury
nes, kurias taipgi paliečia 
oro spaudimas, ir padaugi
nus 14 svarų ir 7 dešimta
dalius per visą tų colių 
skaičių, pamatytume, kokį 
milžinišką oro spaudimo 
svorį atlaiko žmogaus kū
nas ant žemės.

STRATOSFERIŠKAME 
KAMBARYJE

Tiriant kandidatus į la
kūnus stratosferiškame 
kambaryje, per penkias iki 
10 minučių oro spaudimas 
jame pakeičiamas nuo virš 
keturiolikos svarų ketvir
tainiam coliui iki poros 
svarų; temperatūra taipgi 
per keletą minučių pakei
čiama nuo 70 laipsnių šilu
mos iki 70 laipsnių šalčio 
žemiau zero. Tie pakeiti
mai yra tokie, su kokiais 
susiduria lakūnas, pakilęs 
nuo žemės ir visu greičiu 
pasiekiąs 40,000 pėdų virš 
jūros lygio.

Stratosferiškame kamba
ryje taip pat yra išbando
ma įvairūs lėktuvo prietai
sai ir medžiagos, kurias 
ypatingai paliečia tie aukš
tumų šalčiai. Taip antai, 
90 laipsnių šaltyje gazoli
nas sušąlą, pavirsdamas į 
ledą; 60 iki 70 laipsnių šal
tyje žemiau zero guma (ro- 
bas) pasidaro tokia trapi, 
kaip stiklas; o iš gumos 
yra pagaminti kai kurie 
Jėktuvo ir paties lakūno 
įrengimai. Panašiuose šal
čiuose pasikeičia tūlos plie
no ir kitų medžiagų savy
bės. Štai kodėl jos yra iš
bandomos stratosferiška- 
me kambaryje,— kad pa
tirt, kaip jos veiks tokiuose 
aukščiuose.
KLAIKIOSE DAUSOSE
Atrasta, jog su dabarti

niais prietaisais lakūnas 

negalėtų atsilaikyti aukš
čiau kaip 42,000 pėdų nuo 
žemės. O vidutinėmis “sau
gumo lubomis” laikoma 
38-nių tūkstančių pėdų 
aukštis, tai yra, mažiau ne
gu 7 mylios ir vienas ket
virtadalis.

Be priedinio deguonies- 
oxygeno kvėpuoti žmogus 
tuojaus mirtų ir tame 
“saugiame” aukštyje. Jis 
negali pasilaikyti gyvas net 
25,000 pėdų aukštyje be ex
tra deguonies pagalbos.

Virš 42 tūkstančių pėdų 
aukštyje žmogus negali iš
likti gyvas, net kvėpuoda
mas oxygeną iš tam tikro 
prietaiso. Tai todėl, jog ten 
oras taip silpnai tespau- 
džia, kad žmogus negali į 
plaučius oxygeno įtraukti.

Arti žemės patsai oro 
spaudimo svoris stumia de- 
guonį-oxygeną per plaučius 
į kraują. O viršutiniuose 
stratosferos ruožtuose oro 
spaudimas yra taip suma
žėjęs, kad žmogus net visai 
nepajėgia kvėpuoti.

APŠILDYMAS
Didžiuosiuose aukščiuose 

lakūnai vilki elektriniai šil
domus drabužius.

Buvo mėginta įtaisyt tin
kamai apšildomus lėktu
vuose kambarėlius lakūnam, 
bet šie mėginimai nelabai 
pavyko, nes pergreit apšal
davo lėktuvo langeliai, ir 
lakūnas per juos negalėda
vo matyti.

Tik visai paskutiniu lai
ku išrasta tam tikros me
džiagos, kurios praleidžia 
šviesą panašiai kaip stik
las, bet, sakoma, neapšala.

Skrisdamas minimais 
aukščiais, lakūnas turi dė
vėti tam tikras elektra šil
domas pirštines ir gremėz
diškai storus drabužius, bet 
ir tai jis peršąlą iki sustin
gimo. 40,000 pėdų aukšty
je, todėl, lakūnai jau ke
turis kartus prasčiau tega
li veikti, negu būdamas ar
ti žemės.

Stratosferiškas kambarys, 
kur tiriama kandidatai į 
lakūnus ir lėktuvų medžia
gos bei prietaisai, užsidaro 
taip aklinai, kad į jį negali 
patekti joks oro spaudimas 
ir jokia šiluma iš lauko pu
sės. Jo sienos ir durys pa
gamintos ne tik iš plieno, 
bet ir kitų tam tikrų me
džiagų, kurios nepraleidžia 
jokių temperatūros atmai
nų iš išlaukęs.

N. M.

Naciškas Vengras Pašovė 
Amerikietį Laikraštininką

Ir Pats Nusišovė
Cleveland, Ohio. — Her

bert L. Kobrak, vengrų 
kilmės clevelandietis, pavo
jingai pašovė Cleveland 
Plain Dealer dienraščio ve
dėją John S. McCarrensą, 
73 metų amžiaus, atėjęs į 
laikraščio raštinę, ir pats 
ten mirtinai persišovė. Už 
pusvalandžio Kobrak mirė 
ligoninėje. Mažai tėra vil
ties, kad ir McCarrens iš
liktų gyvas.

Kobrak per eilę metų bu
vo susirišęs su vokiečių ir 
vengrų laikraščiais Cleve- 
laride. _ i

HUDSON -AMERIKOS ISTORINE UPE
Rašo Juozas Byronas

Manau, kad nedaugelis 
iš Laisvės skaitytojų žino 
apie Hudsoną, kaipo vieną 
iš Amerikos istorinių upių, 
kurios krantai apsagstyti 
vietomis, garsiomis istori
niais įvykiais. Taigi, ma
nau, bus įdomu Laisvėą 
skaitytojams apie tai suži
noti, tad leiskite man pasi
dalinti įspūdžiais iš tąja 
upe kelionės laivu.

Dabar apie pačią Hudso- 
no upę: Upė pavadinta var
du žmogaus, kuris pats pir
masis iš europiečių ja plau
kė—Henry Hudson. Jis bu
vo anglas, tuo laiku pasam
dytas Holandijos surasti 
tiesų kelią į Indiją. Iš Ho
landijos jis buvo gavęs 75 
pėdų laivą, vadinamą “Half 
Moon” ir 18 žmonių įgulą; 
ir Hudsonas, manydamas, 
kad upė sujungia Atlantą 
su Ramiuoju (Pacifiko) 
vandenynu, 1609 mr leidosi 
kelionėn, j ieškodamas tie
saus kelio Indijon. Pasie
kęs vietą, kur dabar randa

DIDŽIAUSIA PASAULYJE LĖKTUVŲ AIKŠTĖ
Brooklyno priemiesty j — 

Jamaicoj įrengiama did
žiausia pasaulyj lėktuvų 
aikštė, tai Idlewild Airport. 
Ji yra prie Jamaica Bay 
(užlajos) krašto, tarpe 
Cross Bay ir Rockaway 
vieškelių. ■■

Lėktuvų stovykla su vi
sais pastatais užims 3,000 
akrų žemės, arba turės 
tris mylias iš rytų į vaka
rus ir dvi mylias iš pietų 
į šiaurius. Ji bus sauseže- 
mio ir jūrinių lėktuvų por- 
tas, nes pietinė jos dalis vi
su šonu yra prisiglaudus 
prie Jamaica Užlajos. Ji 
bus šešis kartus didesnė už 
La Guardia orlaukį. Įren
gimo darbai atliekami W. 
Green, E. J. Carillo ir Joy 
Downerio inžinierių prie
žiūroj.

Mr. Downer mano, kad 
bendras aikštės įrengimas, 
pastatymas lėktuvų patal
pų ir kitokių namų atsieis 
iki $100,000,000. Kitos se
kamos skaitlinės parodo 
būsimo orlaukio milžinišką 
dydį. Kada jis bus įrengtas, 
tai bendrai ten dirbs nuo 
30,000 iki 40,000 darbinin
kų ir darbininkių. Iš šios 
lėktuvų stovyklos bus gali
ma skristi į visas pasaulio 
dalis ir j on atskristi į Ame
riką. Apart oro susisieki
mo kelių, orlaukis bus su
jungtas jūriniais privažia
vimais, Long Islando gelž- 
keliu ir naujai pravestais 
požeminiais traukiniais. 
Orlaukis turės aštuonis ce
mentu išgrįstus lėktuvų 
pakilimui ir nusileidimui 
kelius, kurių tarpe trys bus 
po 10,000 pėdų ilgio, ir jie 
galės išlaikyti. lėktuvus ve
žančius šimtus keliauninkų 
arba sveriančius po 300,000 
svarų. Tie cementiniai ke
liai bus 12-kos colių cemen
to storio, sujungto plieno 
patiesalais, po 200 pėdų 
pločio ir sudarys 20 mylių 
ilgio.

Orlaukis turės galingas 
šviesas, kurios ir rūkus ga
lės permušti ir apšvies nu
sileidimų ir pakilimų cent
rą, daugybes lėktuvų pa

si Albany, Hudsonas pama
tė savo klaidą, nes čia pra
sideda gėlus—nesūrus van
duo; Hudsonas grįžo atgal, 
nusivylęs. Du metai po to, 
jo įgula sukėlė maištą, ir 
dabartinėje Hudsono Įlan
koje išsodino Hudsoną ir 
jo sūnų į valtelę ir paleido 
į jūras, kur, sakoma, Hud
sonas su sūnum ir žuvo.

Dabar Hudsono pagerbi
mui yra pastatytas jo var
du tiltas virš Spuyten Duy- 
vil upelio, Yonkerse, ir'ne
toliese nuo tilto, ant aukš
tumos matosi Henry Hud
sono paminklas, stovintis 
ant labai aukšto stiebo. Tai 
čia, sakoma, 1609 Hudso
nas pirmu kartu kovojęs su 
indijonais.

Į ABI PUSES TEKĄS 
VANDUO

Hudsono upė yra įdomi 
dar tuom, kad jos srovė kas 
septynios valandos teka į 
priešingą pusę. Atlanto 
vandeniui kylant, Hudsono 
srovė teka aukštyn linkui 

talpų, jūriniams lėktu
vams prieplaukų, fabrikus 
lėktuvų taisymui ir t.t.

Į 15 valandų orlaukis ga
lės priimti 900 lėktuvų ar
ba pasiųsti į pasaulį. Jis 
sunaudos kasdien po 2,000,- 
000 galionų gazolino.

Iš orlaukio į Penn. Stotį 
Long Island traukiniais bus 
galima nuvažiuoti į 20 mi- 
nutų. Taip pat bus platūs 
vieškeliai jungianti su ki
tais busų ir automobilių 
vieškeliais. Prie to, numa
toma, kad miestas pratęs 
savo požeminius geležinke
lius (subves) linkui Rocka
way miestelio, arti tos lėk
tuvų aikštės.

Svarbiausi vartai į or
laukį bus arti Southern mil
žiniško automobilių kelio ir 
Van Wyck bulvaro. Bus 
pravestas didelis privažia
vimas ir 150-ta gatve, kuri 
jungsis su Queens bulvaru.

Kadangi orlaukis stato
mas prie Jamaica Užlajos, 
tai reikia atlikti vietomis 
gilinimas jos, kad galėtų 
jūriniai lėktuvai sėkmingai 
nusileisti ir pakilti, o vie
tomis užpilti užlajos kraš
tą, kad pavertus į sausže- 
mį. Bendrai bus atlikta 
26,000,000 kūbiškų mastų 
žemės sukasimų.

Idlewild Airport bus ga
lutinai baigtas tik užbaigus 
karą, tai yra, tada pasta
tys administracijos namą ir 
daugelį kitų pastatų, nes 
dabar stoka medžiagų. Bet 
užlajos gilinimas, vietomis 
pakraščių apsausinimas, 
pakilimo ir nusileidimo ke
lių cementavimas ir dauge
lis kitų darbų jau varoma 
pirmyn visu smarkumu. 
Pagal John H. Durstono 
davinius, jau dabar orlau
kis tarnauja tūlais atžvil
giais.

Orlaukį įrengdinėja New 
Yorko miestas, sumanymu 
majoro F. H. LaGuardia. 
Finansai dar galutinai ne
sukelta, bet jau paskirta 
$875,000 tik nusausinimo 
darbam.

Š.

Albany, o jam slūgstant, 
Hudsono vanduo vėl grįžta 
linkui Atlanto didjūrio. 
Hudsono gelmė niekur nė
ra mažesnė, kaip 27 pėdų, 
iki apie 150 mylių nuo At
lanto ir čia gali plaukioti 
apie 85% visų Amerikos 
laivų, išskiriant pačius di
džiuosius laivus.

PAS BLOZNELIUS
Taigi šių žodžių rašytojui 

šia upe teko plaukti laivu 
iki Catskill Kalnų, kad 
praleidus kelias dienas va- 
kacijų ūkyje pas Blozne- 
lius, gyvenančius Catskil- 
lyj, aPie 3 mylios nuo pa
čios Hudsono upės. Kelionė 
laivu į abi puses kainuoja 
tik $3. Kad padaryti kelio
nę įspūdingesnę, pradėjome 
nuo Statue of Liberty. Pir
miausiai perplaukėm virš 
Hudson Tube, traukiniu 
sujungiančia New Yorką 
su New Jersey, paskui 
virš Holland Tunnel — il
giausio automobiliams va
žiuoti tunelio pasaulyje. Šio 
tunelio aukšti ventiliacijos 
kaminai matomi abiejose 
pusėse upės. Tunelis ran
dasi apie 40 pėdų po van
deniu, kainuoja apie 40 mi
lijonų dolerių.

Iš dešinės. matosi: 60 
aukštų, 792 pėdų nuo pa
mato iki bokšto, Wool
worth bildingas; Municipal 
(miesto valdžios) bildin
gas ; Federalio Teismabu- 
čio bildingas, su baltu bok
štu ir nuolaidžių auksuotu 
stogu. Toliau perplaukiam 
virš antrojo Hudson Tube, 
Pennsylvania geležinkelio 
tunelio ir Midtown Hudson 
tunelio, taipgi Lincoln tu
nelio.

LAIVE
Atplaukėm į 42nd St. 

prieplauką. Čia persėdom 
ant laivo “Robert Fulton,” 
kuris plauks iki Albany, 
N. Y. Užlipam ant pat 
aukščiausio laivo denio ir 
dairomės: Iš 'dešinės, New 
Yorko pusėj, jau kiek pasi
likęs, matosi Empire State 
bildingas. Tai aukščiausias 
bildingas pasaulyje: 1,265 
pėdų, 102 aukštų, kainuo
jantis 55 milijonus dolerių. 
Kiek arčiau matosi Chrys
ler bildingas — 1,046 pėdų, 
77 aukštų, kainuojantis 15 
mik dol. Iš kairės — New 
Jersey t pusėj — matosi 
Weehawken. Čia, sakoma, 
buvus paskutinė svarbesnė 
Amerikoj dvikova liepos 11, 
1804, kur Aaron Burr už
mušė Alexander Hamilton, 
vienas politikas—kitą. To
liau po kairei matosi West 
Shore and New York, On
tario & Western geležinke
lio stotis, kurio geležinkelis 
nusidriekia paupiu iki pat 
Albany, N. Y., o po dešinei 
matosi Rockefeller Center, 
kainuojantis 125 mil. dol., 
su grupe pastatų, įskaitant 
Radio City, siekiantį 850 
pėdų, 70 aukštų namą su 
bokštu.

Praplaukiam Riverside 
Park, prasidedantį nuo 
72nd gatvės iki 129th St. 
Tarp gyvenamų namų ma
tosi apvalus marmurinis 
bokštukas — tai pamink
las žuvusiems Civiliame 
kare.

(Tąsa kitam numeryj.)

Artilerija Kaipo Mūšių
Lauko Viešpats

Stalinas jau seniai sakė, 
jog artilerija (kanuolės) 
yra mūšių lauko viešpats; 
ir karas prieš vokiečius ta
tai patvirtino.

Sovietų spauda praeitą 
savaitę rašė, jog žymia da
lim raudonoji artilerija lai
mėjo mūšį dėl Stalingrado 
—ji sunaikino daugiau vo
kiečių tankų, negu visi kiti 
pabūklai..

Įsiveržus amerikiečiams 
į Italijos salą Siciliją, jie iš 
pradžios susidūrė su skait- 
lingesnėmis fašistų jėgo
mis ir buvo beveik apsupti 
ties Gėla. Bet amerikiečiai 
turėjo ganėtiną skaičių 
puikių kanuolių, mušė iš jų 
tūkstančius tikslių šūvių 
ir taip ištaškė priešų lini
jas.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos lėktuvai suvaidino di
delį vaidmenį prieš Ašį Tu- 
nisijoj, tačiaus jų artileri- 
ja-kanuolės sunaikino did
žiausią skaičių vokiečių 
tankų.

Rengdamiesi karui, vo
kiečiai daugiausiai statėsi 
tankus, tikėdamiesi jų grei
čiu ir staigumu žaibiškai 
laimėti pergalę. Bet jie ap
siriko, pusėtinai apleisda
mi artileriją, kaip nurodo 
ir Amerikos ir Anglijos ka
rininkai.

Amerikiečiai ir anglai pa
sinaudojo pamokomis, ku
rias davė sovietinės artile
rijos nuveikimai. Jie, todėl, 
daugmeniškai statėsi ka- 
nuoles ir nuolat jas gerino.

Iš motorizuotų prieštan
kinių kanuolių Sovietuose 
išsivystė ir vadinami tankų 
naikintuvai. O tankų nai
kintuvas yra štai koks pa
daras—atviras trokas ant 

f 

automobilinių ratų arba 
traktorinių vikšrų, traukia
mas stipraus motoro. Nai
kintuvo platforma plieninė. 
Jinai aplinkui aptverta sti
pria plieno sienele. Prieky
je aukštoka ir gana stora 
plieno .lenta. Ant platfor
mos pritaisyta kanuolė, ku
ri kyšo per skylę tame prie

Užbaigus Big Inch Žibalo Vamzdį
Pereitą pirmadienį buvo 

užbaigtas Big Inch, ilgiau
sias ir didžiausias pasauly
je požeminis vamzdis žiba- 
lui plukdyt per 1,251-ną 
mylią, iš Longview, Texas, 
į Phonexville, Pennsylva
nia. Tai 24 colių skersai 
vamzdis su viso colio sto
rio plieno sienomis. O iš 
Phonexvilles dviem 20 co
lių pločio vamzdžiais bus 
žibalas varomas į jo perdir
bimo fabrikus Marcus 
Hook, Pa., ir Bayway, N. 
J. Priskaitant įvairias Big 
Inch vamzdžio šakas, tai 
juomi žibalas plauks viso 
per 1,388 mylias.

Pradėjus tam vamzdžiui 
pilnai veikti, tai-juom kas
dien atplauks po 12 milionų 
galionų į New Jersey ir 
Pennsylvanijos fabrikus, 
kur jis bus apvalomas bei 
perdirbamas į gazoliną. O 
neužilgo bus taipgi užbaig
tas ir kitas žibalinis 20 co
lių pločio vamzdis, einąs 
šaligrečiai su Big Inch iš 
Texas į rytines valstijas. 

kiniame šarve. Tokiu būdu 
kanuolė ir kareiviai dali
nai apsaugoti nuo priešų 
šūvių iš priekio, iš šonų ir 
iš užnugarės.

Būdamas daug lengves
nis už tanką, naikintuvas 
gali vežti juo didesnę ka- 
nuolę ir įvalias šovinių. Jis 
taip pat gali vikriau ma
nevruoti už tanką ir vienu 
nutaikytu šūviu sunaikint 
tanką arba išmušt iš veiki
mo. O tankas nepalyginti 
brangiau lėšuoja, negu jo 
naikintuvas.

Jungtinės Valstijos, So
vietų Sąjunga ir Anglija 
turi jau tūkstančius tankų 
naikintuvų ir vis daugiau 
jų statosi. Tunisijoje ame
rikiečiai jais, kaip kiškius, 
medžiojo vokiečių tankus. 
Bet naikintuvus taip pat 
reikia laikyti judriosios ar
terijos šaka.

Tankai, tiesa, dar nepra
rado savo vertės, bet jiem 
darosi vis sunkiau atsilai- 
kyt prieš ištobulintą artile
riją ir mortiras, tokias kaip 
tos, kurias rusai vadina 
Katriutėmis.

Ne tik lietuvių praneši
mai iš sovietinio fronto, 
bet ir amerikiečių ir anglų 
korespondentų telegramos 
iš to fronto jau atvejų at
vejais parodė, kaip raudon
armiečiai tam tikrose vie
tose tiksliai leidžia vokie
čių tankams pervažiuot per 
sovietinius apkasus, o pas
kui, pliekdami iš mortirų 
bei kanuolių tiem tankam 
užpakalin, sudaužo net sti
priausius ir didžiausius vo
kiečių naujuosius tankus 
Tigrus.

Sovietai yra išvystę ir 
tam tikins ilgus šautuvus, 
kuriais išmuša daugelį 
priešų tankų iš veikimo. 
Amerikiečiai pasigamino 
savus prieštankinius šautu
vus, kuriuos kareiviai va
dina “Bazuka”. Nutaikytas 
rakietinis sviedinys iš “Ba- 
zukos” taipgi padaro tan
kui galą.

J. C. K.

Big Inch vamzdžiu žiba
las per 14 dienų atkeliauja 
iš Texas į Pennsylvaniją ir 
New Jersey. Juom žibalą 
varo aštuonios pumpos, tu
rinčios tiek jėgų, kaip 25 
tavorinių traukinių (frei- 
tų) garvežiai.

Tas vamzdis lėšavo val
džiai 95 milionus dolerių. 
Jam pastatyti sunaudota 
apie 360 tūkstančių tonų 
plieno. Tai toks didelis 
vamzdis, kad vien pripildyt 
jį nuo galo iki galo reikia 
5 milionų statinių žibalo.

Big Inch vamzdis pasta
tytas viso per 350 dienų. 
Jis iš Texas pereina per 
Arkansas, Missouri, Illi
nois, Indiana, Ohio ir Penn
sylvanijos valstijas, per 
daugelį kalnų ir po 200 
upių ir upelių. Vamzdis at
liks tiek darbo, kaip 25 tūk
stančiai žibalinių vagonų, 
nuolat jiem veikiant, ir žy
miai patarnaus kariniams 
ir civiliams Amerikos rei
kalams.'

J. C. K.
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premises.

NOTICE ____ ____ ______ ....
C 428 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN
391 Meeker
NOTICE is 
C 692 has 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Kosciusko Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE. ING. 
466 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. »

IMPERIAL BEVERAGE DISTRIBUTORS, 
INCORPORATED

169 Central Ave., Brooklyn, N. Y. R
NOTICE is hereby given that License No. 
DB 144 has been issued to the undersigneel 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2009 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS WEJNRIB
2009 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2212 Voorhies Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CAESAR DELICATES. & RESTAUR.. INC. 
445 Kings Highway, Brooklyn, N, Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2766 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is _____ _
EB 612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
th* Alcoholic Beverage Control Law at 
2529 Cropsey Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILHELM L. NEUHAUS
2529 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
573 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CATHERINE ZWIEBACK
511 Ralph Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Gold Street. Borough of Brooklyn, 
County of 'Kings, to be consumed off the 
premises.

178 Gold St.,
UGO ANELLO 

Brooklyn, N.

is hereby given that License No.NOTICE _____ „ ____
GB 696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, i 
the Alcoholic ..
8515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
8515 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y. T

at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
524 
County of 
premises.

Alcoholic
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

524 — 4th
ANTHONY STILE

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
424 Van Brunt St., 
County of Kings, to 
premises.
JOHN G. CHENESKI 
424 Van Brunt St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& MARY CHENESKI 
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 588 has been issued to the undersigned 
to Mil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
6809 — 8rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
6809 — 3rd Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHWARTZ
Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
425 Hicks 
County of 
premises.

_ __________ I Law at 
Street, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

425 Hicks
HENRY BEHRENS 

St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 491 has been issued to the undersigneed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
285 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD 
235 Central Ave.,

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KAPPLER
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been iesued to the undersigned

NOTICE is 
GB 686 has 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Wyckeff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. , ■ __ „

RUDOLF H. STEINER
61 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.

Dai8Ve, L5thuanian Daily1 NeWi Pirmadienis, Liepos 26, 1943

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4716 has been issued to the undersigned 
to mH beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MORRIS BAUMAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

County of 
premises.

685 Marcy

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1221 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DIEDRICH DREWES
1221 Church Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Grand 
County of 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Sumpter Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CHASANOFF
385 Sumpter St., Brooklyn, N. Y. R
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3422 Church Avenue,’ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SHERMAN
3422 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the •Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, 

ANGELO CASTAGNA 
145 Hudson

NOTICE is 
EB 161 has 
to sell beer, 
the Alcoholic _
4409 — 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL ASRELSKY 
14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan Aven., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TILLIE SHAPIRO
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1829 has been issued ta the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
628 — Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPHINE PONCE 
(MacArthur Coffee Shop)

628 Wythe Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
237 Sumner Ave. & 732 Greene Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

NAT FETNER 
Ave. & 
Ave.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 9944 has been issued to ths undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
125 Ditmas Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
promises. '

MORRIS RAPPAPORT
125 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

237 Sumner
732 Greene Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
EB 478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
FRED

736 Wythe Ave.,

to be consumed on
J. STELLJES & 

C. VOLKMER 
Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
131 Harrison Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

SEVERINO
131 Harrison Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
BASILICO

Brooklyn^ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4319 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAUL SILVERMAN
18th Ave., Brooklyn, N. Y.4319

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL BLUMBERG 
(Parkview Kosher Deb & Rest.)

3916 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
13 Seigel Street, . __ ______
County Of Kings, to be consumed on the 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn.

13 Seigel
JOSEPH BERGER

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises,

Kingą, to be consumed on the

286 Wilson
SOPHIE STADLER
Ave., Brooklyn, N, Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
EB 669 has ___  _
to sell beer, at retail under Section^ 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
580 Wythe 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

NOTICE is _____ ..
EB 1627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
802 — 64th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NORW.

hereby given that License^ 
been issued to the undersigned 
at retail undei- Section 107 of 

the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1052 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R. & A. DELICATESSEN, INC.
1052 Flatbush Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
921 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL
921 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
EB 1699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

KARL HABERZETTL
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 261 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
974 Blake 
County of 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control
Avenue, 
Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License 
EB 450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN J. MORRIS
3501 — Ave. S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control taw at 
101 — Cook Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
(Lindenbaum Distributors)

Cook St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby ^given that License 
GB 9096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
824 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNY & SAUL SELDEN
824 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Moserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BRONISLAW ROGOWSKI 
179 Meserole Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 455 has been issued to the ^undersigned 
to sell beer, at -retail um‘ 
the Alcoholic Beverage --------- ----- --195 - - - -
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
294 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 1355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 — Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

338 Lewis
ABRAHAM LEVINE

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3524 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LESONSKY
3524 Flatlands Ave.,> Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4722 has been issued to the undersigned 
to mH beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
488 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ♦

FRED BASLER
438 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1232 has been issued to the undersigned; 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1891 — 50th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SELIG PUGATCH
50th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1891 3324 Tilden
DAVID ZINDMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1042 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 — Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ROSALIA ŠERPE & GENNARO PALOMBA 
244 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
GB 1161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
602 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 870 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
160 — Norman Ave., - 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE 
Norman Ave,,

hereby given that License No.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

TILLIE MILLOCH
(Mario's Provisions Co.)

502 Lorimer

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is _____ „
GB 1049 has been issued to the undersigned 
to sejl beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 Harrison Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS 
81 Harrison

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

St., Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

NOTICE is hereby given that License 
GB 1025 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 4654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo 
premises.

THEODORE
3602 Clarendon Road,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1172 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

. DAVID KAPLAN 
2608 ClarėYidon Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
734 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HITTMEYER
.784 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9158 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section H)7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9584 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail udder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
GB 9140 has 
to sell beer, at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM GOLDMAN 
442 Lorimer St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 6947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 'off 
premises.

JACOB & HAROLD WEINER 
638 Wythe Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 994 has been issued to the unde.signed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
547 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL MILLER
(Penny Profit Food Center) 

547 Grand St., Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License 
GB 9930 has been issued to the xindersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
346 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

SAMUEL ZITOFSKY
346 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

the

senas žemas kainas.

No.

C

Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 
savo seniem# ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už

30 Dienų 
Nuolaida

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

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

2 MATEUŠAS SIMONAVICIUS
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the ‘Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.
3442 Fulton

FRANK KRESSE
St., Brooklyn, N.

the

No.

3
3
3

5
5
3

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107- of

Beverage Control Law

NOTICE is 
GB 744 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2684 — Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

2684 Fulton
ANNA BRESSLER 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE is _____ „
GB 6867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
963-965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ZINO
963-965 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

BOSTONO APYLINKEI
Prašome įsitėmyti, kad didysis lietuvių pikni

kas, naudai dienraščio Laisvės, įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio (August) 15 d., Granville Park, Kos- 
lindale, Mass.

Visi būkite prisirengę dalyvauti piknike. Bus 
graži dainų programa ir visi kiti piknikiniai ma
lonumai.

Kurie turėjote įsigiję bilietus dėl liepos 18 d., 
jais galėsite pasinaudoti šiame piknike.

Pikniko vieta erdvi ir graži, programa puiki, 
tad dalyvaukime visi. Paremkime savo dienraštį 
ir pasilinksminkime tyrame ore.

3

NOTICE is 
GB 969 has 
to sell beer, 
the Alcoholic _ ___
153 Prospect P’k S.W., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST GRIMSMANN
153 Prospect Pk. S. W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1411 has been issued to the undersigned 
to sęll beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 — Reeve Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE
GB 819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES DETHLEFSEN
702 Grand St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARINO RODRIGUEZ
427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 
Rhein gold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

Juozas Zeidat 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

NOTICE is 
GB 762. has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL
410 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 931 has................................ ‘ ‘
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST MAIER
435 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingus laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka' 

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Vietos ir impor
tuotos I degtinės ir 
vynai, ger iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, u 
te susipažinti

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dienų iki vėlai

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Howes St. elovoiterio stoties. Tel. EVergrecn 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me moderniškų patarna
vimų. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū-, 
sų šermeninė. Mūsų pa 
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St.
Philadelphia, Pa

Telefonas Poplar 4110

VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbyste su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin
Vitamin
Vitamin
Pantothenic

Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:

Bl
B2
B6

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje tabletėlėje
100 Gamma vienoje tabletėlėje 
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Niacin 3333
neturi jokių
Už 100 tabletėlių ..........................................................................-....
Už 250 tabletėlių ................................................................................
Už 500 tabletėlių ................................................................................
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D.
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y

.... $2.19
„... $4 95
......$8.80
Rašykite

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
įsigykite šių naudingų knygelę i

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 kurių įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su

Knygelis Autoriai
atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

KAiNA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 8c. vertės, viso už 
85 centus

Reikalaudami rašykite

427 Lorimer St- Brooklyn, N. Y
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Chicagos Žinios
Sugrįžo Šaulys, Dalyvavęs 

Mūšiuose
Atvyko Chicagon atostogom 

šaulys “gunner” su septyniais 
medaliais ant krūtinės seržan
tas Robert E. Allen, 25 m. Jis 
yra paleistas atostogom.

R. E. Allen tarnauja orlai- 
vyne. Jis eina pareigas prie 
kulkosvaidžio. Tai pavojin
giausia vieta. Jis mūšių lauke 
bendrai išbuvo 251 valandą. 
Tai tiek orlaiviai, ant kurių 
jam teko eiti pareigas, buvo 
puolimuose ant priešo miestų 
bei strateginių vietų.

Jis dalyvavo kautynėse Tu- 
nisijoj, šiaurinėje Afrikoje; jo 
orlaivis skraidė virš Italijos ir 
buvo puolimuose ant Sicilijos.

R. E. Allen yra iš Evansto- 
no.

čių moterų tikisi įtraukti į 
WAAC’s Chicagoj.

Rekrūtavimo foūdukės 
lauko pusėj prie 175 
son blvd. dienom.

tos 
Jie 
tu- 
na-

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

bus
W. Jack-

Orlaivio

lenkų, 
ir jie

tarpe
Kiskes

Bridgeportiėtis Žuvo 
Nelaimėje

Susikūlus kariniam 
trys patalpos nariai liko užmuš
ti ir keturi sužeisti.

Užmuštų tarpe yra leitenan
tas Leo Zelenko. Jo tėvai gyve
na 3020 So. Wallace St.

Zelenko įstojo orlaivynan 14 
mėnesių atgal. Jis yra baigęs 
Tilden Technikinę aukštesnę 
mokyklą ir Chicagos Techniki
nę Kolegiją.

Viešnia iš Detroito
Ona Tumosienė atlankė Vil

nies išleistuvę. Su ja atvyko jos 
duktė Izabelė Schwab, kuri 
persikėlė su vyru Chicagon dar
bui Chryslerio naujam fabrike. 
Su Tumosiene ir jos grakščia 
dukrele buvo ir anūkas, kitos 
dukters, Mrs. Anna Damby, sū
nus Eugene. Jis pasiliks atosto
gom visą vasarą Chicagoj.

Drg. O. Tumosienė' savo ap
silankymu paaukavo Vilnies 
preso fondan $3, gi dukrelė Iza
belė Schwab užsirašė dienraš
čio anglišką skyrių.

orlaiviui, Padėkime ir

neprisidėjote dar? 
mūsų visų obalsis: 
paaukokime $10 

fondui! Visi dir- 
galime tą padaryti 
maža auka iš mū-

ir mes prisidėkime prie 
kovos, nors paaukodami, 
kariauja frontuose, o mes 
rime atlikti savo pareigas 
mie.

Hitleris ir jo plėšikų šaika 
buvo pasimoję užkariauti pa
saulį, bet Jungtinės Tautos — 
Raudonoji Armija, Amerikos 
ir Anglijos jėgos pastojo tam 
budelių planui kelią ir jau 
priešus muša.
mes. Visos draugijos, kliubai 
ir kuopos, biznieriai ir šiaip 
darbininkai ir darbininkės 
prašomi paaukoti į ambulansų 
fondą. Daugelis jau prisidėjo 
su savo auka, kaip gi tie jau
sitės, kurie 

Lai būna
kiekvienas 
ambulanSų 
bame, visi 
ir tai bus
sų pusės, palyginus su tuo pa
sišventimu ir pasiaukavimu, 
kurį atlieka mūsų jaunuoliai, 
mūsų sūnai, kovodami gink
luotose jėgose. Atlikime savo 
pareigą, remkime visomis jė
gomis Jungtinių, Tautų karo 
laimėjimo pastangas, o aukos 
ambulansų nupirkimui ir yra 
dabartiniu laiku mūsų apylin
kėje pagalba karo laimėjimui. 
Nuoširdžiai aukokite aukų 
rinkėjams arba pasiųskite ko
mitetui tiesiai.

Wilmerdingietis,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1139 hast been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 
263 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE FUGEL
263 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bėveragfe Control Law at 
1238 ’ Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .....

MORRIS COHEN
1238 Hancock St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4867 has been issued to the undersigned 
tp sell beer, at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Dumont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

386 Dumont
NOTICE is . ..
GB 4617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4023 Church
NOTICE is . _
GB 1338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 9th Street, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License NO. 
GB 1865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 — C 1 ‘ - - --
County of 
premises.

210 Court

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4934 has been issued to . the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law . at 
191 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
191 DęKalb Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1508 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
689 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. >

JOHANNES STRETCH, SR.
639 Wilson Ave., Brooklyn, N.

Court Street, 
Kings, to 

t>
FRANK 

St.,

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the
KUMM

Brooklyn, N. Y.

Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Darbininkės Ligoninėj
Moterys Dirbti Virtuvėje 

ir Valgomajame Kambaryje 
Pagelbininkės. $60 j mėnesį 

su valgiu.
Skambinkite Miss Bass 

WINDSOR 6-9700
(174)

FINISERKOS
Kreipkitės vien tik kostumersko darbo pa

tyrusios, DalJ ir pilną laiką 
MADELEINE COUTURE, 

510 MADISON AVE.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ALUMINUM DARBININKAI

VYRAI - VYRAI

SAM BERKEN
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

SAUL KAPLAN
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

Beverage Control Law

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 554 has been 'issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GLASSER 
Admr. Estate Jacob Glasser 

(Great Ridgewood Dairy) 
Wilson Ave., , Brooklyn, N.

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..patyrę:, dieninis darbas... 
V AL AND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y.C.;. NETELEFONUOKITE
(176)

Chicagiečiai Gerai Pasižymi 
Kautynėse Sicilijoje

Kaip praneša amerikiečiai 
korespondentai, tai Sicilijoje 
kautynėse prieš Ašies jėgas 
dalyvauja dikčiai chicagiečių.

Jauni, karžygiški vyrai pa
eina iš įvairių tautybių, 
italų, graikų, vokiečių 
puikiai kovoja.

Paskelbtų pavardžių 
yra ir lietuviškų H. J.
—bus Kiškis. Jo tėvai gyve
na, 7354 So. Carpenter Ave.
Nori Sutverti Dabartinio Karo 

Veteranų Legioną
William Bayer, 21 metų, 

kuris jau buvo tarnyboje lai
ke japonų puolimo ant Pearl 
Harbor, dabar yra paleistas iš 
laivyno su garbingu pažymė
jimu. šisai veteranas dirba 
prie radijo.

W. Bayer, sako, jau pradėjo 
sutvėrimą šio karo veteranų 
legiono. Jis mano, kad dabar 
esanti ginkluotoj tarnyboj ne
norės stoti į Amerikos Legio
no skyrius. Perdaug visokių 
ginčų ir susikirtimų esą senoj 
organizacijoj.

Tačiau jis pripažino faktą, 
kad seni legionieriai bapdo' 
kenkti jam įsteigti naują or
ganizaciją.

Kazys Jonaitis Yra Japonų 
Nelaisvėje

Laivyno Departmentas pra
neša, kad yra 12 chicagiečių 
japonų nelaisvėj.

šių nelaisvių tarpe yra ir 
lietuvis Kazys Jonaitis iš Wau- 
kegano. Jo motina Anna Jo
naitis gyvena 909 8th St.

Danielius 
žiuoja

Danielius
Kent, kuris
nies redakcijoj — vedė ang
lišką skyrių — paskutinius ke
lis metus dirbo prie Chicagos 
subvių už civilį inžinierių.

Prie Chicagos subvių darbas 
pasibaigė. Danieliui teko pa- 
jieškoti naujo darbo. Jis susi
tarė su New Yorko tūla kon
traktų kompanija, kuri buda- 
voja subves.

Danielius išvažiavo 
Yorką ir pradės darbą 
vietoj.

Danielius yra vedęs 
gina sūnų. Jo tėveliai 
Westville, Ill.

18,000 Raguočių Per Dieną
Iš visų šalies kraštų atvežė 

raguočių: viso 18,000 pristaty
ta skerdyklom.

Šisai vienas davinys parodo, 
kad patys skerdyklų savininkai 
išpūtė gyvulių trūkumo (burbu
lą, kad turėti pasiteisinimą mė
sos kainas kelti.

Rado Du Pasikorusius
Rado pasikorusį J. Petrilk, 

51 metų, skiepe, 3609 S. Lawn
dale Ave. Kiek vėliau rado Mar
tin Masny, 62 metų, pasikoru
sį ant medžio šakos, Melrose 
Park miestelyje.

Supply

R. Shi-
Cizaus-

Mrs.

Wilmerding, Pa

S. Latvas.
ir Joseph

Hager Ba- 
Rail Cafe, 

Grill,

Kvietinskas Išva- 
New Yorkan

Kvietinskas — 
seniau dirbo Vii-

j New 
naujoj

ir au- 
gyvena 

S.
Banditam Teko $9,000

Trys maskuoti plėšikai atė
jo į Ravenswood Currency 
Exchange stotį, 810 W. Mont
rose Ave,, ir pareikalavo ati
duoti pinigus, 
atplėšė duris, 
gai.

Du raštinės
rėjo pasiduoti 
piktadariam. Pačiupo $9,000. 
Po to nuvažiavo savais keliais.

Nepaklausius, 
kur buvo pini-

darbininkai tu- 
ginkluotiem

Reikia 600,000 Moterų j 
WAAC’s

Pradėjo per radiją duoti pro- 
gramus iš New Yorko Eddie 
Cantor. Jo žygis — padėti re
krutuoti savanoriai moteris į 
WAAC’s, į moterų armiją.

Šisai komedijantas išstos va
karais per radiją dainuoti ir 
kalbėti, kad akstinti rekrūta- 
vimo vajų. Visos šalies plotmėj 
nori gauti naujų rekrūčių 600,- 
000. žinoma, desėtkus tūkstan-

Visi Dirbkime Karo Pergalei
Ona Černiauskienė ir K. Ma- 

takas labai gerai darbuojasi 
sukėlimui aukų nupirkimui 
dviejų ambulansų, vieno •Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, 
kito lietuvių pulkams, lietu
viams kovotojams eilėse Rau
donosios Armijos. Ona Čer
niauskienė jau surinko $92.25 
aukų, o draugas K. Matakas 
sako, kad jis nepasiduos, nes 
jis jau turi apie $100. žiūrė
sime, kuris iš darbuotojų, lai
mės.

Mūsų aukų rinkėjai mano, 
kad jie Braddocko lietuvius 
smarkiai sukirs. Vienok, aš 
patarčiau būti atsargesniems, 
kiek man yra žinoma, tai 
braddockiečiai taip pat dirba 
pagal planą ir jie ruošiasi su
kirsti wilmerdingiečius ir net 
pittsburghiečius.

F. Wilkas.

Atsišaukimas
Gerbiami lietuviai ir lietuvės, 

nariai Pittsburgh ir apylinkės 
organizacijų, pavieniai asme
nys ir biznieriai! Šioj sunkioj 
žmonijos kovoj prieš barbariš
kas Hitlerio ir jo talkininkų 
jėgas yra reikalingos pastan
gos mūsų visų, kaip daug kar
tų pareiškė prezidentas Roo- 
seveltas.

Iš spaudos jūs jau žinote, 
kad Pittsburgh Lietuvių Vie
nybės Komitetas Karo Laimė
jimui dirba, kad pravedus kon
ferencijų, nutarimus, kad nu
pirkus du ambulansus lietuvių 
vardu, vieną Amerikos Raudo
najam Kryžiui, kitą — lietu
vių pulkams Raudonosios Ar
mijos eilėse, kovojantiems už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Pravedimas Šio darbo rei
kalauja ' sukelti nemažiau, 
kaip $3,000 fondo. Mes ne
sunkiai galime sukelti tą su
mą, jeigu visi ir visos tik dirb
sime. Atminkite, kad tūkstan
čiai lietuvių jaunuolių yra ko
vos lauke, jie savo gyvastį sta
to į pavojų kovoj už mūsų 
laisvę, už mpsų reikalus. Tai

Aukavusių Vardai
žemiau talpiname vardus, 

kiek kuris jau aukavo ambu- 
lansų nupirkimui. Joseph Jo- 
donis $7; Moterų Laisvės 
Draugija $5.50,

Po $5 aukavo: Mrs. Stan
ley Mazur, Stanley Tareila, 
Louise • ir Joe Valpe ir Chas. 
E. Scott. Wilmerding 
Co. aukavo $3.

Po $2 aukavo: C. 
ring Agency, Joseph 
kas, John
Communales Cofe 
Undercaffer.

Po $1: aukavo: 
ker Shop, Silver
Mr. Speedy, Station 
Mrs. William Zell, Rose Gar
den Grill, Lincoff Jewelers, 
Chinger Home Fur Co., Levitt 
Bros., Andy Karpowich, Wm. 
A. Kairys, Schwartz, D. O. 
Dewa, John Pisno, Frank Sha- 
Jaby, Paul Kelar, Jack Ma- 
lackas, George Karushkin, 
Mack Karsuna, Ignac J. Le- 
renz, Dr. Frank A. Leonardo, 
Dr. E. S. Krall, Dr. S. A. God- 
lewski, Patrick L. Hartnett, 
Molley Valpe, Royal Uphols
tery, Joseph Oria, Anthony 
Svazecky, Chester Udicki, J. 
Gargulionis, Mrs. S. Kazlaus
kas, Mike Petts, David Mc
Cormick, Pete Misavage.

Po 50 centų: Irene Culter, 
Roy Kaskin, Nellie Kaskin, 
Martha Sullivan, Helen Paige, 
Michael Berletic, Nick Capp- 
ta, Daniel Capar, John Ofci- 
nik, Stanley Yegela, T. J. By
ers, Joseph Vana, Joe Sima
nowsky, J. T. Krysik, Mrs, V. 
Barstis, Joseph Karas, Anna 
Nenaits, Ralph Paneli, Tony 
Mokshelski, Vincent Burnuck, 
Tony Muskewich, S. J. Marri- 
man, Pete Saltkotski, 
Beauty Shop, ir po 25c 
vo: Mike’s Cafe, Ivdn 
Tony Stankewicz.

Visiems aukavusiems 
me širdingai ačhx

F. Wilkas.

Ann’s 
auka- 
Urik,

taria-

Meksikos Arkivyskūpy Pra 
šymas Prėz. Rooseveltui

Meksi-Mexico City.
kos arkivyskupai pasiuntė 
prezidentui ‘Rdpsėvęltui 
prašymą, kad talkininkai 
nebombarduotų Romos, 
kaipo katalikybės ir meno 
centro.

the
511 .......... ... .
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK TURCHIANO
511 ■— 9th St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given tnat License 
GB 1599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
312 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANIELO NAPOLITANO
312 Ralph Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1537 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Avenue, BOrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EVERGREEN DELICATESSEN, INC. 
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 982 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE BLOCK
407 Evergreen Ave., I Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 
521 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
'County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIE STAMPFL
(Adm. of Estate of John Stampfl) 

521 Eevergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 743 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to’ be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4638 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohojic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
450 Evergreen Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,, tp be consumed off the 
premises. >

HERMAN B. TEICHMAN
450 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1166 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

HELEN NORDMANN
424 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

365 Central

NOTICE is
GB 1163 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

432 Central

NOTICE is 
GB 907 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1094 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BRUNING
536 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby driven that License No. 
GB 4922 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic Beverage ~ 
1335 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

1335 Myrtle
NOTICE is hereby given that License No. 
GB ’9133 has been issuedi to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 DeKalb.. Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . , , , .

STEPHEN LOPES
340 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

—------- ------ -----------1------
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 4685 has been issued to the undersigned 
to sell' beer, at retail under - Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382 DeKalb Avėnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

‘ CHRISTIAN SCHMEIDER 
r.Xalb Ave., Brooklyn, N. Y.

LEO COHEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

ai

the

No.

MAX KRISSOFF
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

MAX BOLLIG
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the. undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

JOSEPH 
Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off thę

LERNER
Brooklyn, N. Y.

premises.

382 DeKalb’Ave

NOTICE is hereby given that License No, 
GB J418 Jias been issued tp the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382^6 Pulaski Street, Borpugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BESTERMAN
882% Pulaski St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is, hereby given thait License No. 
GB )540 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 — Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . .. .. . k

ANTHONY J LAMĄTTINA
240 Court St., Brooklyn, N. Y_.

“UiiSviije” galima gauti
1 Apsigynimo Bonai

572
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1131 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
569 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed off the 
premises.
569 Wilson

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cornelia St., Brooklyn," N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the- Alcoholic Beverage Control Law 
407 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

407 DeKalb

NOTICE .is 
GB 670 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
613 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

-SOLOMON WEINFLASH
613 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

at

the

DOROTHY GREENBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at

CONN.
ši filmą bus 
vieninteliam

27 dd. Teal
savo 

daly-

PRANEŠIMAS
WATERBURY,

“Siege of Leningrad,’ 
rodoma Waterburyje 
Plaza teatre, 25, 26 ir
ro savininkai filmą dasigavo 
kaštais, dėlto, kad numanė 
vaus daug simpatizatorių pamatyt 
šį paveikslą. Russian War Relief 
Komitetas rekomenduoja šią filmą. 
Tad kviečiame visus dalyvauti. Pla
za Teatras randasi ant East Main 
St. RWR Komitetas platina plaka
tus apie šią filmą. Alfred Green, 
Publicity Chairman, RWR.

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, kurios pagelbsti ap

siginti nuo daugelio skirtingų 
skausmų, 
stingimų,

paeinančių nuo su- 
apsideginimų bei 

reumatiškų skausmų.
ŠVILPOS STEBUKLINGA 

MOSTIS turėtų , būt namuose 
kiekvieno darbininko. Ues dar
bininkai dainiau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškaščių.

ši mostis yra 4-rių rūšių, 
nuo skirtingų nesveikumų.

MOSTIS NO. 1, nuo dantų 
skaudėjimo ir smegenų nesma
gumų. Greit prašalina skaudė
jimus ir sustiprina dantų sme
genis. KAINA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS No. 2. Prašalina 
reumatiškus skausmus, sąnarių 
ir muskulų skaudėjimus. Taip
gi paliuosuoja nuo šalčio.

MOSTIS NO. 3, M. J. ŠVIL- 
PA’S SALVE. Stebuklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus, 
spuogus, skaudulius, pailes, 
athlete’s foot, apsideginimus, 
skausmus nosyse, gerklėse. 
Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saule apdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašalina niežėji
mą. Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $1.

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto štampomis, o rėštą 
užsimokėsite C. O. D.

Siųsdami užsakymus nepa
mirškite pažyniėti .kurios mos
ties norite. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford (6), Conn.

MERGINOS-MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyruslos 
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos vakacijos. 
VELTUI GRUPINE POMIRTINES 

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY

32 Eagle St.,. Brooklyn.
(8th Ave. Subway iki 

Greenpoint Ave. Stoties.)
(178)

THE 
UNITED STATES 
ALUMINUM CO. 
REIKIA JŪSŲ 

DABAR IR 
PO KARO! 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

NUOLATINIAMS DARBAMS
ALUMINUM

Yra
Gyvybinis Karo Metalas

Aluminum yra reikalingas karo fabrikams 
gaminimui ginklų, kurie padarys mūsų ka
reivius ir mūsų jūreivius geriausiai ginkluo

tais kovojančius vyrus pasaulyje.

$41.08-143.68
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili- 

tnui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

PRADŽIAI
Už 48 Valandų Sa

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI ir MOTERYS
Daliai ar pilnam laikui su viršlaikiais. Va
landos 

karo

582

nuo 7:30 ryto iki 5 v. v. Būtina 
pramonė. Patyrimas nereikalingas.

Išmokysime. Kreipkitės:

UNION AVE., BROOKLYN.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINISTAI (2)
OPERUOTI LATHE SU 20” SWING 

BOTINA PRAMONE

GERA PROGA 
PASTOVIAM DARBUI 

KREIPKITĖS PIRMADIENĮ, 9 V. RYTO 
SURFACE TRANSPORTATION CORP. 
129th ST. IR 3rd AVĖ.. MANHATTAN

Asmenys dirbą būtinus darbus nebus imami 
be rąštu pareiškimo savo atliekamumo

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

(176)

PEČKŲRIAI
Pastovus darbas, geroje senoje ištaigoje, prie 
high pressure steam boilerių ; puikios sąlygos, 

pamosuojamieji šiftai, 40 vai. savaitė.
PILGRIM LAUNDRY, INC.

1102 Prospect Ave., Brooklyn.
(176)

TOOL & DIE MAKERS
AUKŠTOS KAINOS 

100 NUOŠIMČIŲ 
KARINIS DARBAS
Ideališkos Darbo Sąlygos 

Kreipkitės Kasdien 8:30—5:00.

SERVICE MACHINE CO.
158 Miller Street, Elizabeth, N. J.

ELIZABETH 2-0431
Kurie dirbate būtinus karo darbus 

neturėtų kreiptis,
(178)

Ėleveitoriy Operatoriai
New Yorko bankas, paskirtas kaipo 
karo pastangoms, reikalauja patar- 
keiiolikos patyrusių eleveiterių ope- 
Proga pastovumui ir pakilimui; au-

Didelis 
būtinas 
navimo 
ratorių,
tomatiškas algos pakėlimas; medi kalė pagal
ba ir vakacijos su alga; prakilni atsitarna- 
vimo sistema. Aplikantai turi būti Jungtinių 
Valstijų piliečiai. Kreipkitės asmeniškai tarp

9 v. ryto iki pietų. 33 Liberty Street, 
New York City.

(174)

Apvalytojai
New Yorko bankas, paskirtas kaipo 
karo pastangomis reikalauja patar- 

keliolikos apvalytojų dirbti naktimis.

Didelis 
būtinas 
navimo 
Proga pastovumui ir pakilimui; automatiškas
algos pakėlimas; medikais pagalba ir vaka- 
cljos sų alga; prakilni atsitarnavimo sistema. 
Aplikantai turi būti Jungtinių Valstijų pilie
čiai. Kreipkitės asmeniškai tarpe 9 v. ryto 

iki pietų. 33 Liberty Street, 
New York City'

(174)

Jei pirksi bonus ’ils mums ir 
viio pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Bony Progos 
Pridedant Algos Pakėlimus 
Po Prasilaužimo Periodo 

Gera Proga Pakilimui 
THE 

UNITED STATES
ALUMINUM CO 

FABRIKAI
BRIDGEPORT IR 

FAIRFIELD, CONN.
1 VALANDA IR 15 MINUČIŲ NUO. 

GRAND CENTRAL TERMINAL
Turi būti 3A su * vaikais ar 4F. paliuosuotai 
dėl nevalumų. Atsineškite įrodymus pilietybės 
ar įvažiavimo popieras. Valdžia leidžia pri
imti . ir ateivius. Nemokamai sveikatos egr.a- 
minacija priimant j darbą New Yorko mieste.

KASDIEN PASITARIMAS
SU

KOMPANIJOS ATSTOVU

KREIPKITĖS
NUO PIRMADIENIO IKI

PENKTADIENIO
10 v. RYTO IKI 5 V. PO PIETŲ

UNITED STATES
EMPLOYMENT SERVICE
OF WAR MANPOWER COMMISSION 

79-87 MADISON AVE.
28th ST. (4-tos LUBOS ), N. Y. C. 

205 Schermerhorn St.
(10-TOS LUBOS) 

Brooklyn, N. Y. 
Bank of Manhattan Bldg. 
Queens Plaza, L. I. City.

ASMENYS DABAR DIRBANTI KARINIUS 
DARBUS AR BŪTINUS DARBUS NEBUS 
IMAMI ATYDON BE DARBDAVIŲ PALIU- 

DYJIMO JŲ ATLIEKAMUMO
DARBO PARŪPINIMAS NEMOKAMAI

(174)

ŠE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS:
NASSAU SMELTING

& REFINING CO.
TottenvHIe, Staten Island, N. Y. City.

100% Kariniai Darbai 
GERA ALGA, 48 VALANDŲ 

SAVAITE
bonai; popietiniais ir vakariniais liftais.

NUOLATINIS DARBAS
ANT KIEMO IR PRIE 

KŪRINIMO DARBO
Abclnai viena valanda važinėjimui nuo South 
Ferry (Whitehall St., Manhattan) ar nuo 
39th St. ir 69th ferių, Brooklyne, j fabriką, 

Staten Island.
Turi būti virš 21 metų amžiaus. Žetniau 38, 
turi būti klasifikuoti 3-A su valkaj&.ar 4-F.

Turi pereiti fizinę egzaminacijąĄ^ 

Ateiviai Tuojau Priimami 
Kompanijos .atstovas pasitars ir samdys

ANTRADIENI, LIEPOS 27-tą
* 9 v. ryto iki 5 v. *v.

UNITED STATES
EMPLOYMENT SERVICE 

of War Manpower Commission at 
79-87 Madison Ave., 28th St., 

(4-tos luhoa). Sec. A.
205 Schermerhorn St., Brooklyn.

Bank of Manhattan Bldg., Bridge Plaza, 
Long Island City.

Asmenys, dabar dirbanti karinius darbus ar 
būtinus darbus, nebus priimami be darbdavio 

raštu pareiškimo jūsų atliekamumo.
DARBO GAVIMAS DYKAI
. . . . ■■ . .

CORRUGATED-PATYRĘ OPERATORIAI IR 
PAGELBININKAI. Daromi būtini karo ir ci
viliai darbai, GERA ALGA. NUOLATINIS 
DARBAS Fabrikas randasi Bayway Term., 
Elizabeta, N. J. Iš karinių 'aukŠčlausioa 
skalės darbų nesikreipkite. Box 997, Equity, 

113 W. 42nd SU N. Y.

Su
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V
Reikalavo Prašalinti iš 

Pareigų Policistą
Civilių Laisvių - Federacija

Laivakrovių Viršinink. Ryan 
Savo Delegatus Baugino

Raudonu Baubu
Prieš savaitę New Yorke, 

viešbutyje Commodore, posė
džiavo Laivakrovių Unijos 
—International Longshor- 
men’s Association — konven
cija. Tai unija, kurios nariai 
nuo seno vaitoja dėl ne
buvimo geros tvarkos ant do
kų samdyme, dėl viršininkų 
biurokratizmo ir kurios virši
ninkas Ryan gauna po $25,- 
000 metams algos iš šio dist- 
rikto apart gaunamos iš tarp
tautinės unijos, ’ši konvencija 
buvo taip stipriai paimta Ry- 
ano rankon, kad paskyrė jį 
“prezidentu visam amžiui.”

Jisai, beje, prašė šios kon
vencijos pakelti jam algą, nes 
esą reikalinga išleisti dau
giau pinigų kovai prieš opozi
ciją. Taipgi prašė pakelti al
gas viršininko W. B. Ilolt nuo 
$6,700 iki $7,500 ir John Ro- 
wen nuo $7,500 iki $10,000.

Konvencijoj veik nepraėjo 
nei viena sesija be kandžioji
mo raudonųjų. Prieita prie to, 
jog pasisakyta reikalauti, kad 
AFL ir CIO nepriimtų komu
nistų.

Konvencijos rezoliucijoj, be
je, pasisakyta, kad “tie žmo
nės, kurie prikrauna konvo
jus Rusijai... didžiausiai ger
bia atsiekimus Rusijos žmo
nių,” bet konvencija nie
ko nedarė užbaigti 1,500 lai
vakrovių streiką Bostono por- 
te, kur prikraunama daugelis 
į Sovietiją siunčiamų laivų.

Bostono ir New Yorko lai
vakrovių streikai iškilo dokų 
bosams sulaikius išmokėjimą 
algų iki būsią išrokuoti fede- 
raliai taksai. Neseniai strei
kavo Hoboken laivakroviai.

New Yorke nėra jokios ne
susipratimams rišti unijistų 
įstaigos ir ši konvencija nieko 
nedarė jos įsteigimui. Iš 40 
šioje srityje esamų unijos lo
kalų tik du ar trys turi susi-- 
rinkimus. Tas viskas, sako ži
novai, prisideda prie iššaukimo 
streikų, kadangi darbininkai 
neturi kito būdo, kitų kelių 
teisėtumui gauti.

Ryanas šioj konvencijoj pa
reiškė simpatiją John L. Le- 
wis’ui, reikalaudamas jį pri
imti į AFL ir ragindamas ki
tas unijas atsimesti nuo CIO 
ir dėtis prie AFL, jeigu ji bus 
padaryta prieškomunistine.

Unijistas.

Vartotojai Nepirko Pakeltom 
Kainom Paukštienos

Daugmenimis pardavėjams 
paskelbus, kad jie nesiskaitys 
su kainų administracijos pa
tvarkymu parduoti paukštieną 
lubinėmis kainomis, vartotojai 
atsisakė pirkti. Pirmadienį at
vežti į Queens miestavą turga
vietę 30,000 svarų paukštie
nos, už trejetos dienų, tebe
stovėjo turguje. Menama, kad 
kainas numažins.

Jack Schwartz, 1275 Broad
way, New Yorke, sulaikytas 
kvotimui už pardavimą ark
lienos be leidimo, nors jis aiš
kinosi, kad mėsą pardavęs tik 
dėl šunų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražūs kambariai 

po tris ir keturis. Karštas vanduo 
IŠmaliavosime pagal jūsų pageida
vimą. Trys blokai nuo tilto ir priei
namų transportacijų stočių. Renda 
— 3 kambariai $14 ir daugiau, 4 
kambariai, $20 ir daugiau. Kreip 
kitės i Janitor. Antrašas: 95 Marcy 
Ave., kampas So. 2nd St., Brooklyn 
N. Y. (171-176)

REIKALAVIMAI
Reikalingi Finishers prie geros rū

šies vyrų paltų. A. Salvatorelli, 17 
E. 16th St., New York City, N. Y.

(171-176)

Study Military Administration

U. S. officers in schools of military government learn the art of ad
ministrating newly liberated territory in such a way as to smooth the 
transition from war to peace for populations long enslaved to the 
Axis. In this scene from March of Time’s: “Invasion!” an officer
instructor reviews pre-war German forms of local government.

Scena iš March of Time’s filmos “Invasion.”

Filmos-Teatrai
Stadium Koncertai

Šia savaitę Stadium koncer
tuose dalyvaus du pasauliniai 
garsūs artistai solistai — Lily 
Pons, dainininkė ir Yehudi 
Menuhin, smuikininkas. Tai, 
žinoma, ne vieninteliai žymūs 
artistai. Pati simfoniška orkes
trą, kuri dalyvauja kas vaka
ras, yra milžiniška meno pa
jėga, masinėje parinktiniau- 
sių muzikantų grupėj turi žy
mių. artistų ir muzikų. Ir bent 
du-tris vakarus savaitėje turi 
svečių dainos ir muzikos so
listų.

Liepos 26-tos vakarą, pir
madienį, dainuos Lily Pons, 
Metropolitan Operos žvaigždė. 
Dainuos ' Wagner, Proch, 
Rimsky-Korsakovo, Rachma- 
ninovo, Straus-LaForge, Cop- 
lando ir Donizetti kūrinius, tū
luose kūriniuose akompanuoja
ma fleitisto Frank Versaci. 
Scenas aiškins Carl Sandburg. 
Orkestrai vadovaus Andre 
Kostelanetz.

Atsitikime lietaus, ta pro
grama bus atidėta.

Liepos 27-tos vakarą orkes- 
tros koncertas, vadovaujant 
Smallens’ui. Pogramoj šešios 
rusų liaudies dainos, Gretča- 
ninovo, pirmu kartu išpildo
mos stadiume, taipgi kapitono 
Robert J. Farnon Simfonija 
No. 1, pirmu kartu New Yor
ke.

Liepos 28-tos vakarą pro
gramoj smuikininkas John Co- 
rigliano, orkestrai vadovaus 
Smallens.

Liepos -29-tos vakarą grieš 
smuikos artistas Yehudi Me
nuhin, orkestrai vadovaus Ef
rem Kurtz.

“Black Sea Fighters” 
Pirmas Rodymas

Liepos 28-tą pirmu kartu 
Amerikoje, Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., bus rodo
ma naujausia Sovietų Sąjun
gos filmą “Black Sea Fight
ers,” parodanti didvyriškas 
Juodųjų Jūrų laivyno kovas, 
jo rolę ant vandens ir ant že
mės gynime Sevastopolio. Tą 
portą, kaip žinia, Hitleris ža
dėjo paimti per dvi savaites, 
o prie jo užtruko daugiau pus
trečio šimto dienų.

Angliškąjį aiškinimą parašė 
Clifford Odets, ''įkalbėjo Fre
deric March.

N. Y. Italai Sušaukė Mitingą 
Pareikšti Solidarumą 
Jungtinėms Tautoms

Nežiūrint Luigi Antoninio 
su jo klika pastangų, nedaleis- 
ti New Yorko įvairių pažiūrų 
italams susitarti ir bendrai 
veikti rėmimui Amerikos ir 
talkininkų karo pastangų, 
taipgi World-Telegram ir 
Hearsto spaudos įkandžiavi- 
mų, įvairių sriovių italų or
ganizacijos susitarė ir suren
gė bendrą masinį mitingą 
Cooper Union didžiulėj salėj, 
New Yorke, liepos 18-tos po
piečio 3 :30 vai.

Tai ta pati salė, kurioje vi
sų pažiūrų, lietuviai buvo susi
telkę, kada Lietuvai gręsė pa
vojus iš Lenkijos.

Tarpe kitų žymių italų kil
mės amerikonų kalbėtojų, į 
mitingą pakviestas ir kongres- 
manas Vito Marcantonio, ko
vų prieš fašizmą čampionas.

viešame laiške majorui La- 
Guardijąi ir policijos komisio- 
nieriui Valentine ragino pra
šalinti iš pareigų policistą 
James L. Drew. Jisai Policijos 
Departmento kvotime, Brook
lyne, prisipažinęs simpatijose 
antisemitiškiem - fašistiškiem 
elementam, aukojęs gynimui 
Charles B. Hudson ir Ralph 
Townsend. Drew draugaująs 
su McWilliams ir Christian 
Mobili zers, pasižymėjusiais 
riaušių kurstytojais.

Advokatai Reikalavo Miesto 
Daugiau Susirūpinti

Vaiką Priežiūra
Advokatų Gildijos New 

Yorko skyrius savo mitinge, 
liepos 21-mą, viešbutyje Roo
sevelt, priėmė rezoliuciją, ku
ria ragino majorą LaGuardia 
ir budžeto tarybą, taipgi kitus 
miesto vyriausybės oficialus 
susirūpinti nepakankama mies
to vaikams priežiūra, skirti 
daugiau pinigų tam reikalui.

Dabar vyriausybės įstaigos 
prigelbsti tik 4,000 vaikų 
priežiūrai. Tas, tai tik lašas 
jūrose, sako advokatai.

N. Y. Italai Sveikina 
Žygius Sicilijoj

Jau seniau minėjome, kad 
eilė žymių unijistų ir kitų 
New Yorko italų vadų — vei
kėjų padarė pareiškimus, už
ginant talkininkų įsiveržimą 
Sicilijon, kaipo Italijos išlais
vinimo žygį.

šiomis dienomis De Nobili 
Cigar Co., Astoria, darbinin
kai, CIO unijistai, kurių did
žiuma yra italai iš Sicilijos, 
įteikė CIO karui pagalbos 
veiklai $1,000.

Gubernatorius Dewey atme
tė antrą majoro LaGuardijos 
prašymą sušaukti specialę val
stijos seimelio sesiją New Yor
ko taksų klausimu.

Irvinge Dabar Rodo 
“Musical Story”

šią savaitę, baigiant liepos 
30-ta, Irving Teatre, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke, 
rodo Sovietų filmą “Musical 
Story,” su garsiuoju Sovietų 
Sąjungos solistu-aktoriumi Ser
gejų Lemeševu. Jisai dainuoja 
arijas iš “Carmen,” “Queen 
of Spades,” “Prince Igor” ir 
kitas. O jo “leading lady” yra 
Zoya Fiodorovą, amerikiečių 
pamylėta iš filmos “Girl from 
Leningrad.”

Toje pat programoje filmą 
“Pagliacci’ iš to vardo operos.

Embassy Teatruose Rodo 
Kovą Prieš Submarinus

-------------------Ą

Embassy Newsreel teatruo
se, New Yorke, s apart bėga
mų pasaulinių ir namų fronto 
žinių, rodo Amerikos laivyno 
veikmę prieš nacių submari
nus. Quincy Howe, CBS karo 
analisto, pasikalbėjime ' su 
John Hersey rodo rolę kny
gų šiame kare.

Miesto Taryba Svarstys 
Rendų Klausimą

Komunistas Miesto Tarybos 
narys Petere V. Cacchione at
sišaukė į rendauninkų ir ki
tas organizacijas siųsti savo 
atstovus į miesto tarybos po
sėdį liepos 28-tą, kada bus 
svarstomas rendų klausimas.

Darbininkų ir rendauninkų 
organizacijos reikalauja, kad 
rendos būtų atstumtos į tą ska
lę, kokia buvo 1942 metų kovo 
mėnesį.

Morton Gould, žymus 
jaunas kompozitorius ir 
orkestrų vadas ir jo orkes
trą iš 50 instrumentų būna 
Cresta Blanca Carnival ra

Žuvų Problema
Uždėjus ant žuvų lubines 

kainas, sumažėjo žuvų pri
statymas į New Yorko turgų. 
Dėlto . majoras LaGuardija 
prašęs federalės vyriausybės 
suspenduoti vykdymą lubinių 
kainų ir pravesti nuodugnų 
tyrimą visos padėties.

Pivariūną Laidos 
Pirmadienį

Antanas Pivariunas, miręs 
pereitą penktadienį, bus palai
dotas liepos 26-tą, 2 vai. po 
pietų, Alyvų Kalnelio kapinė
se. Pašarvotas graboriaus Bie
liausko šermeninėj, 660 Grand 
St., Brooklyne. Jo draugai ir 
pažįstami kviečiami jį palydė
ti.

Pivariunas iš amato buvo 
siuvėjas, prieš savo ligą dirbo 
pas S. M. Karvelį.

Rendų Klausimu
Darbininkų Patarėjų Komi

tetas prie OPA ragino New 
Yorke rend as atstumti atgal į 
kovo mėnesio, 1942 m., nor
mą. Tūlose miesto srityse ren
dos daug pakeltos, o kai kur 
tebėra tokios pat, kokiomis 
buvo per eilę metų.

< BE 100% 
WITH YOUR

-Pieniui nuneštos produktus į 
110 New York Avė., kas nors 
nuvažiavo arklinį vežimą su 
apie $40 vertės produktų. 
Tuščią vežimą jado vėliau už 
17 mylių,

Majoras LaGuardia šeštadie
nį buvo garbės svečiu J. V. 
Maritime Service Stoties 
Sheepshead Bay. Diena specia
liai skirta majoro, vizitui.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

dijo programose kas tre
čiadienio Vakaro 11 vai. iš 
stoties WABC.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Bing Crosby filmoje 
“Dixie,” rodomoj Para
mount Teatre, prie Times 
Square, New Yorke.

OPA raštinėn pereitą trečia
dienį iššaukta 88 biznieriai 
pasiaiškinti dėl neišstatymo 
lubinių kainų savo krautuvė
se.

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
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701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. I

’ VISUOMENĖS ATYDAI
Dienraštis Laisvė tinkamai ir greitai padaro draugi
joms ir bizniams visokius spaudos darbus. Net ir 
šiuom, kaihų kilimo laiku, dienraščio Laisvės spaus

tuvė atlieka darbus už labai prieinamas kainas.

........ .
Laisvės spaustuvė turi gana, gerai išsilavinusių spaus
tuvininkų ir turi tinkamą mašineriją. Spaudos dar
bus draugijoms ir bizniams atlieka pilnai artistiškai.

Gražia spauda, kreipiantis biznių ar draugijų reika
lais, kelia firmos prestyžą. Taigi laiškam, sąskaitom 
ir kitiem susirašinėjimam reikmenys turi būt gražūs. 
Laisvės spaustuvė spausdina knygas, draugijom kon
stitucijų ir mokesčių knygeles; finansam lakštus ir 

paliūdyjimų formas.

Bizniams padarome sieninius kalendorius ir visokius
' spaudinius, kokių tik yra reikalinga, atatinkamam 

biznio vedimui.
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Reikale spaudos darbų prašome kreiptis:
.LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street Brooklyn (6), N. Y.
j ... — 1 " ' I' In..' l'j Į . ’ , I,1.'" ' ... ,, .ft.'" ~J

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Are.
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

NOTARY
PUBLIC

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.

Green Star Bar & Grill 
Lietuviškas Kabaretas 

» * w * * ★#*★***★*****#
Kas nori gražiai laiką praleist), pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Vynų ir Degtinių

Štai

459 GRAND ST

Ateikite pasimatyt! su Givials 

Geriausias Alus Brooklyne

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 4-8698

LINKSMA PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 

Turime Gerų




