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KRISLAI
Ar Reikalingas Suvažiavi

mas?
Pirmiau Mes Elgdavomes 

Kitaip.
Reikėtų Greit Veikti.
Kaip Atsitiko Su Keturiais 

Ricieriais.
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams
Y

Menu, kad skaitytojas bus 
skaitęs ketvirtadienio Laisvė
je (pirmame puslapyj) edito- 
lialą.

Jei taip, tai jis matė, kad 
mūsų dienraštis siūlo Ameri
kos lietuviams šaukti savo at
stovų platų suvažiavimą. Su
važiavimas turėtų apsvarstyti 
keletą klausimų, tarp kurių:

1. Apvienijimas lietuvių-am- 
erikiečių karui laimėti.

2. Teikimas paramos Lietu
vos žmonėms, kovojantiems už 
savo krašto laisvę.

3. Lietuvos atstatymas po 
karo.

Tai trys didžiausieji klausi
mai, kuriuos, mūsų nuomone, 
suvažiavimas turėtų išrišti.

Kai kas gal paklaus: “Ar 
iš viso tokis suvažiavimas yra 
reikalingas ?”

Man atrodo: taip, jis labai 
reikalingas!

Jau treti metai Lietuvos 
žmonės gyvena baisią okupa
cinę priespaudą. Nėra žodžių, 
kuriais būtų galima jų gyve
nimas apsakyti.

O mes sau sėdime, palygin
ti, ramiai. Mūsų renkama pa
galba kovotojams už Lietuvos 
laisvę nėra sukonsoliduota. 
Mūsų visas teikimo pagalbos 
darbas nėra pastatytas taip, 
kaip turėtų.

Argi mes taip elgėmės tuo
met, kai Lietuva išgyveno ma
žesnius pavojus?

Ne! Atsiminkime 1926 me
tus, kai Smetonos klika buvo 
pasigrobusi galią Lietuvoj ir 
pradėjo šaudyti Lietuvos žmo
nes. Tuomet mes turėjome 
anti-fašistinį suvažiavimą, ben
drinome savo eiles, dirbome.

Vėliau, 1935 m. ir 1936 me
tais, mes turėjome suvažiavi
mus padėti Lietuvos žmonėms, 
kovojantiems prieš fašizmą.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu mes šaukėme Amerikos lie
tuvių suvažiavimus aptarimui, 
kaip padėti Lietuvai.

Taigi ir dabar gyvenimas 
deda pareigas ant mūsų—pa
reigas šaukti tokį suvažiavi
mą !

“Amerikos Lietuvių Taryba” 
dabar šaukia savo konferen
ciją. Bet toji konferencija, at
rodo, tars ne kaip Lietuvai 
gelbėti, bet kaip jai pakenkti. 
Matome, kas konferenciją 
šaukia: žmonės, kurie džiau
gėsi tuomet, kai vokiečių bom- 
beriai ir patrankos griovė Lie
tuvos miestus ir kaimus!

Jie sveikino Hitlerį, šauk
dami jam valio! Jie skelbė, 
būk Lietuva jau esanti nepri
klausoma, — nepriklausomy
bę atnešęs kanibalas Hitleris!

Mums reikia tokio suvažia
vimo, kuriame galėtų būti re
prezentuojami visokių pažiū
rų žmonės, kuriame turėtų bū
ti Amerikos lietuviai apvieni- 
jami, o ne skaldomi!

Pagalvokim!

Municho išdavystės suokal
bį padarė keturi ricieriai: 
Hitleris, Chamberlainas, Mus- 
solinis ir Daladieras.

Chamberlainas pakratė ko
jomis. Daladieras tupi Hitle
rio džėloje. Mussolinis irgi kur 
nors Romos džėloje. Vadina
si, pasiliko tik vienas ricierius 
—Hitleris. Jis kol kas dar gy
vas ir laisvas.

Atrodo, kad ir šitam nenau
dėliui neužilgo bus nusuktas 
sprandas ?!

Gal ir gerai, kad Mussolinio 
priešai, kurie kadaise daug 
sykių jį bandė nušauti, jo ne
nušovė. Jei jis būtų tuomet 
nudaigotas, tai tūli žmoneliai 
būtų bandę jį Šventu padaryti. 
Dabar gi jis dings, kaip ding
sta bet koks nenaudėlis.
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ITALIJA BUS SMARKIAU ATAKUOJAMA, JEI NESITAIKYS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________-G

Prezid. Komisijos 
Planas Karo Vete- 

ranam Pagelbėti
Washington. — Preziden

to Roosevelto paskirta ko
misija bendrai su Visašališ- 
ka Ekonominio Planavimo 
Taryba išdirbo ir paskelbė 
planą su pasiūlymais, kaip 
paleidinėti kariuomenę iš 
mobilizacijos, kaip karo ve
teranams padėti ir kokiais 
žingsniais tvarkiai eiti iš 
karinio laikotarpio į taikos 
meto pramonę ir ūkį.

Svarbiausi pasiūlymai y- 
ra šie:

1. Paleistiems iš karinės 
tarnybos vyrams ir mote
rims mokėti tokią pat pa
matinę algą per tris mėne
sius, kaip ir tarnyboje, ne
viršijant $100 per mėnesį, 
bet prie paprastos algos 
pridedant tam tikras su
mas šeimų reikalams.

2. Praėjus trims mėne
siams, jei reikia, tai pratęst 
nedarbo apdraudos pensijas 
iki 26 savaičių tiems, kurie 
bus įsiregistravę Jungtinių 
Valstijų Įstaigoj Darbams 
Surasti (United States Em
ployment Service).

3. Teikti specialę pagalbą 
ir patarimus prisitaikymui 
prie darbų ir atgavimui ga
bumo dirbti.

4. Duoti tam tikros para
mos, taigi ir apmokėti už 
mokslą ir teikti, lėšų, tiems, 
kurie nori panaujinti per
trauktą savo mokybą arba 
pasirenka specialį lavinimo
si kursą.

5. Pripažinti veteranų 
kreditą senatvės pensijai 
ir išlikusiųjų apdraudai. 
(Šiam punktui paaiškinti 
priminsime, jog tuo klausi
mu prezidentas pastarojoj 
savo radijo kalboj sakė, 
kad su tarnavusiais karinė
se pareigose reikia lygiai 
taip elgtis, kas liečia tokias 
pensijas ir apdraudas, kaip 
kad jie būtų dirbę priva
čiuose užsiėmimuose be jo
kios pertraukos visą tą lai
ką, kurį jie tarnavo gink
luotose jėgose.)

6. Sudaryti progas užsiė
mimams lauko ūkyje ir ap
gyvendinti farmose apribo
tą skaičių tinkamų tam ka
ro veteranų.

Šie ir kiti pasiūlymai po
kariniais reikalais bus grei
tu laiku įteikti Jungtinių 
Valstijų kongresui spręsti, 
kaip sakė prez. Roosevel- 
tas.

1,000 Tony Bombą 
Remscheidui

London, rugp. 1. — Ang
lijos ir Amerikos lėktuvai 
numetė 1,000 tonų bombų į 
Remscheido miestą, maši
ninių įrankių fabrikų cen
trą vakarinėje Vokietijoje.

Amerikos bombanešiai 
pirm to suardė didelį nacių 
lėktuvų fabriką Kasselyj, 
vidurinėje Vokietijoje.
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Prez. Rooseveltas Įspėja Neutralius
Kraštus Nepkiimt Ašies Kriminalistų

Vokiečiai Drauge Su 
Italais Degino Hit

lerio Paveikslus
Stockholm, Šved. — At- 

keleiviai Švedijon iš Vokie
tijos pranešė, jog kai tik 
atėjo Berlynan žinia apie 
Mussolinio nuvertimą, tuo- 
jaus tūkstančiai italų dar
bininkų Siemens - Schukert 
(ir kituose) fabrikuose me
tė darbą, labai džiaugda
miesi ir dainuodami Inter
nacionalą.

Vokiečiai darbininkai pri
sidėjo prie demons truo j an
čių italų, išsivertė į gatves 
ir degino Hitlerio paveiks
lus, partijines nacių knygu
tes ir įvairius Italijos ir 
Vokietijos fašistų ženklus.

Kartu pasklido ir lapeliai 
su atsišaukimais vokiečių 
kalba:

“Vokiečiai! Ką italai pa
darė, tai ir mes galime pa
daryti. Jau užteko mums 
melų, išdavysčių, priespau- 
dų ir karo per 10 metų. 
Vien tik naciai šiandien pa
stoja kelią į taiką, kurios 
mes visi jau seniai trokšta
me. šalin Hitlerį, Geobbelsą 
ir Goeringą!”
Po lapeliais pasirašo Ben

drasis Frontas prieš Na
cius.

HAMBURGE 31,000 
ASMENĮ! UŽMUŠTA 

BEI SUŽEISTA
London. — Per šešias 

dienas ir naktis anglai ir 
amerikiečiai lakūnai nume
tė 8,000 tonų bombų į Ham
burgą, didįjį Vokietijos uo
sto miestą ir karo pramo
nės centrą. Tuo pačiu laiku 
jie užmušė bei sunkiai su
žeidė 31,000 Hamburgo gy
ventojų, o patį miestą pa
vertė juodais degėsiais, pe
lenais ir griuvėsiais, kaip 
sakė praeito šeštadienio 
pranešimas.

Vien ketvirtadienio naktį 
Anglijos bombanešiai nu
metė 2,300 tonų bombų į 
Hamburgą. O jau pirm to 
buvo skaičiuojama bent 6,- 
000 užmuštų ir 25,000 su
žeistų hamburgiečių.

Gen. de Gaulle Franc. 
Valdžios Vadas

Alžyras. — Francūzų Ko
mitetas Tautai Laisvinti 
paskyrė generolą de Gaulle 
nuolatiniu savo pirmininku, 
o generolą Giraudą vyriau
siu karo jėgų komandie- 
rium Šiaurinėje Francūzų 
Afrikoje.

Amerikos kariuomenė 
užėmė tris mažiukes salas 
į vakarus nuo Sicilijos.

Jokia Bepusiška Šalis Neturi 
Duot Prieglaudos Mussotiniui, 
Hitleriui, Tojui ir Jų Gaujom

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas liep. 30 d. 
stipriai persergėjo neutra
lius (nekariaujančius) kra
štus neduoti prieglaudos 
Mussoliniui, Hitleriui, Ja
ponijos premjerui Tojo ir 
jos carui Hirohitui ar bet 
kokiems kitiems kariniams 
Ašies kriminalistams, ku
rie mėgintų išvengt baus
mes, pasprukdami į tokius 
bepusiškus kraštus, kaip 
Šveicarija, Švedija ir kt.

Prezidentas priminė savo 
pernykščių pareiškimą, jog 
po karo turės būti suimti 
Ašies kriminalistai įsiver
žėliai ir teisiami už savo 
“barbariškas piktadarys
tes... teismuose tų pačių 
kraštų, kuriuos jie dabar 
taip prispaudė....”

Dabar gi prez. RooseveL- 
tas užreiškė:

“Teisdarystės ratai nuo
lat sukasi. O šiandien eina 
gandai, kad Mussolinis ir

LIETUVIŲ ŽYGIAI 
ORIOLO FRONTE

Maskva. — Jonas Šimkus 
liepos 29 d. pasiuntė spau
dai sekamų žinių apie lietu
vių raudonarmiečių veiks
mus viename Oriolo fronto 
sektoriuje:

— Vokiečiai mėgino pra- 
laužt vieną iš mūsų fronto 
sektorių. Lietuvių dalinys, 
komanduojamas leitenanto 
Seriepkos, laikė poziciją. 
Vokiečiai, padarę artileri
jos ir mortirų pasiruoši
mus, mėgino apsupti mūsų 
bateriją. Lietuviai šautuvų 
ugnim, rankinėmis grana
tomis ir durtuvais sunaiki
no 30 vokiečių. Vokiečiai 
kautynių lauke paliko vieną 
didįjį ir du lengvuosius kul- 
kasvaidžius. Leitenantas 
Seriepka padėjo atmušt 
priešų ataką, pats šaudyda
mas iš atviros pozicijos.

Puskarininkis Marinerius 
buvo du kartu sužeistas, 
bet nesitraukė iš savo pozi
cijos. Tik kada jis buvo 
trečią sykį sužeistas, ir tik 
komandieriui įsakius, jis 
sutiko eiti ligoninėn.

Leitenantas Ręstas, ma
tydamas, kad vokiečiai no
ri apsupt mūsų bateriją, 
perkėlė kulkasvaidį į dešinį
jį sparną ir sunaikino kelis 
tuzinus atakuojančių hitle
rininkų. Tatai buvo svar
bus veiksmas, padėjęs at
remti vokiečių ataką.

Visiškai nepaisydamas 
sau pavojaus, efreiteris li
etukas nešė mums patran
kų šovinius, nors buvo priė

&

jo fašistų gaujos nariai gal 
mėgins pabėgti į kokį ne
utrali kraštą. Kurią nors 
gražią dieną Hitleris su sa
vo gauja ir Tojo su savo 
gauja taip pat mėgins pa
bėgti iš savo šalių. Aš be
veik negaliu net įsivaiz
duot, kad bet kuris neutra- 
lis kraštas duotų jiems 
prieglaudą ar apsaugą.

“Aš tiek tegaliu pasakyt, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė laikys priglaudi
mą Ašies vadų ar jų įran
kių bet kuriame bepusiška- 
me krašte dalyku nesutin
kančiu su principais, dėl 
kurių Jungtinės Tautos da
bar kovoja, ir kad Jungti
nių Valstijų vyriausybė ti
kisi, jog nei vienos neutra- 
lės šalies valdžia neleis nau
doti, savo žemę kaipo prieg
laudos vietą tdkiems asme- ‘ 
nims ir kad jokiais būdais 
nepadės tiems asmenims iš
sisukti nuo teisingos baus
mės.” 

šų apsuptas.
Seriepka ir Ilčiukas tapo 

už tai apdovanoti*Raudono- 
sios Vėliavos ordinais, o 
Ręstas Aleksandro Nevskio 
ordinu.

Apie leitenanto Kavaliū
no žygį atėjo štai kokia ži
nia:

Batalionas vokiečių su 
tankų parama atakavo Ka
valiūno komanduojamą bū
rį. Ataka buvo atmušta, ir 
Kavaliūnas perėmė veiksmų 
iniciatyvą. Mūsų smūgis 
buvo suduotas vokiečiams 
taip netikėtai, kad jie tik 
labai mažai tegalėjo pasi
priešint. Kavaliūnas pirmu
tinis įšoko į vokiečių apka
sus ir nukovė šešis vokie
čius iš savo automatinio 
šautuvo, o septintą jis už
mušė šautuvo buože. Po to 
jis buvo sužeistas kairėn 
rankon, ir jau negalėjo vei
kti savo automatiniu šau
tuvu. Tada Kavaliūnas pa
sigriebė kinžalą dešinėn 
rankon, metėsi ant vokiečių 
oficieriaus ir nudėjo jį. 
Trumpa kova baigėsi tuom, 
kad Kavaliūno komanduo
jamas mūsų būrys pilnai 
laimėjo pergalę. Jis pats 
vienas nušlavė devynis hit
lerininkus.

Atmušęs vokiečių puoli
mus, mūsų dalinys padarė 
kontr-ataką. Kautynėse lie
tuviai ir vėl pasižymėjo. 
Motiekos ir šurkaus ko
manduojami, lietuvių būriai 
atakavo aptvirtintas vokie-

Italai Išlauže Kalė
jimą, Išlaisvino 
PoKt. Kalinius

Berne, Šveic. — Atėjo iš 
Italijos žinia, kad tūkstan
čiai demonstrantų Milane 
šturmu užpuolė Cellari ka
lėjimą ir paleido 200 politi
nių kalinių, kurie buvo su
mesti kalėjiman kaipo fa
šizmo priešai.

Oficieriai liepė kareiviam 
šaudyt minią šturmuojan
čią kalėjimą, bet kareiviai 
neklausė paliepimo ir ra
miai sau stovėjo. Vienas 
oficierius tad pradėjo šau
dyt į neklausančius karei
vius. Tuomet kareiviai už
puolė oficierių ir smarkiai 
jį sumušė. Tik atskubėjęs 
kitų karių būrys su kulka- 
svaidžiais išgelbėjo tą ofi
cierių gal nuo užmušimo. 
Jis dabar ligoninėje.

Name Mussolinio buvu
sio laikraščio Popolo d’Ita-~ 
Ha dar tebesilaiko pora tu
zinų fašistų. Tie juodmarš- 
kiniai yra pasigrobę tam ti
krą skaičių nefašistų kaipo 
įkaitų ir grąsina juos nu
žudyt, jeigu žmonės, polici
ja ar kariuomenė šturmuos 
fašistus tame name.

Talkininką Įspėjimas 
Neutraliams Kraštams

London.—Anglija, Jung
tinės Valstijos ir Sovietų 
Sąjunga oficialiai ir kietai 
įspėjo Šveicariją, Švediją ir 
kitus neutralius (bepusiš
kus) kraštus nepriimt Mus
solinio, Hitlerio ir jų sėbrų 
ir Japonijos militaristų, ku
rie mėgins pabėgti nuo 
bausmės.

(Berlyno radijas plūdo 
talkininkus, kad jie uždrau
džia neutraliams kraštams 
priimt bėgsiančius iš savo 
šalių karinius Ašies krimi
nalistus.)

Sovietai Sunaikino Dar 
110 Nacių Tanky

London, rugp. 1. — Sovie
tų kariuomenė Oriolo apy
linkėj atėmė iš vokiečių dar 
kelias gyvenamas vietas. 
Per paskutines 24 valandas 
buvo sunaikinta bent 110 
nacių tankų ir 35 lėktuvai.

čių pozicijas. Vokiečiai at
kakliai priešinosi, bet lietu
viai išmušė vokiečius iš jų 
pozicijų ir užėmė tą vieto
vę. Mažos vokiečių grupės 
dar šaudė iš rūsių ir skie
pų, bet jie buvo greitai ap
supti ir sunaikinti.

Drąsaus komandieriaus 
Motiekos vardas skamba 
visų lūpose.

Roma, Nesilaikyda
ma, Padeda Naciam,

Sako Talkininkai
šiaur. Afrika. — Jungti

nės Tautos liepos 31 d. per 
radiją įspėjo italus, kad tal
kininkų lakūnai iš naujo 
pradės audringai bombar- 
duot Italiją, jeigu ji tuo- 
jaus nesusitaikys su talki
ninkais.

Per šešias dienas ' po 
Mussolinio nuvertimo, ame
rikiečiai ir anglai mažai 
kur tik vieną kitą punktą 
tebombardavo Italijoj. Jie 
davė italam laiko atsikvėp
ti. Bet naujoji Badoglio 
valdžia, tupčiodama ant 
vietos, vis dar nesitaikyda- 
ma su Jungtinėmis Tauto
mis, davė laiko vokiečiams 
atsikvėpti ir susidrūtinti, 
sako talkininkai:

“Todėl, kai bombos vėl 
pradės kristi, atsiminkite, 
jog už kiekvieno italo 
kraują bus atsakingi Ro
mos valdovai, kurie vis del
sia, atidėliodami garbingą 
taiką-su laisve italams.”
DARBININKAI šaukia

mi SUKILT
Po to įspėjimo iš talkinin-* 

kų pusės, tuojaus penkios 
bendrojo fronto partijos 
(krikščionys demokratai, 
komunistai, liberalai ir kt.)! 
per slaptą Leghorno radi
ją pašaukė darbininkus su
kilti prieš premjero Bado-* 
glio valdžią dėlei taikos. Jų 
atsišaukimas vadina Bado
glio išdaviku ir sako, kad 
jis ruošiasi perduot na
ciams Italijos laivyną.

Panašu į Revoliuciją
Šiaurinės Italijos miestai 

taip verda streikais ir riau
šėmis prieš nesitaikančią 
su talkininkais Badoglio 
valdžią ir prieš vokiečius, 
jog panašu į revoliuciją, — 
sako sekmadienio praneši
mas, atėjęs per Šveicariją.

(Neoficialiai pranešama, 
kad vokiečiai grumoją už
imt visą Italiją, jeigu jinai 
susitaikytų su Jungtinėmis 
Tautomis.)

Italy Mūšiai su Naciais
Berne. — Pranešama, kad 

Graikijoj eina mūšiai tarp 
italų ir nacių. Italai nori 
grįžt namo, o vokiečiai ne
leidžia.

Talkininkai vis Laimi 
Sicilijoj prieš Nacius
šiaur. Afrika. — Laužy

dami atkaklius nacių pasi
priešinimus, vėl pažygiavo 
pirmyn amerikiečiai šiauri
niame Sicilijos fronte, o 
kanadiečiai į vakarus nuo 
Catanijos. Ainerikiečiai pa
ėmė nelaisvėn dar 941-ną 
priešą.
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Ne Tyrinėjimas, Bet Apgavystė
Detroito valdininkai, matyt, nenori 

nuoširdžiai išspręsti rašinę problemą, 
kurią iškėlė viešumon neseniai ten įvy
kusios riaušės arba pogromai prieš juod- 
veidžius piliečius. Vietoje švelninti ra
sinius santykius ir stengtis įvesti ramybę 
ir bendradarbiavimą, jie sukėlė naujus 
ginčus, suruošė naujas provokacijas ir 
rasinius santykius pasunkino.

Taip tik galima įvertinti taip vadina
mą prokuroro William 'E. Dowling pa
sielgimą ir raportą. Jis neleidžia Grand 
Jury riaušes pamatiniai ištirti, surasti 
jų priežastis ir kaltininkus. Jis visą kal
tę suverčia ant negrų, o ypatingai žiau
riai užsipuola ant labai senos ir gerais 
darbais atsižymėjusios organizacijos 
National Association for the Advance
ment of Colored People. Ši organizacija 
susideda iš juodveidžių ir baltveidžių. 
Yra liberališka organizacija. Ji darbuo
jasi pakėlimui negrų kultūrinio lygio ir 
auklėjimui draugiškumo tarpe juodvei
džių ir baltveidžių gyventojų. Galima 
nesutikt su tos organizacijos vienu ki
tu vadu, bet organizacija kaipo tokia už
sitarnauja didžiausios visų žmonių pa
garbos.

Bet ponas Dowling pareiškė, kad di
džioji atsakomybės dalis už Detroito ra
sine riaušes krinta ant tos Asociacijos 
ir “geltonosios negrų spaudos.” Kodėl 
ta organizacija kalta? Ogi todėl, girdi, 
kad jinai nuolatos kalba; apie diskrimi
nacijas prieš negrus ir ragina juos ko
voti už lygias teises! Negrų spauda taip 
pat esanti tuo patimi nusidėjus! Tokia 
agitacija, sako Dowling, sukelia negrus 
prieš baltveidžius ir daro juos nepasi
tenkinusiais. Dowling tvirtina, kad riau
šes pradėję juodveidžiai.

Dowling kaltinimus pilnai užgiria De
troito policijos komisijonierius John H. 
Witherspoon. Tai visai natūralu. Minėto
se riaušėse policija aiškiai prisidėjo prie 
terorizavimo negrų. Jinai nebuvo beša
liška. Kai baltveidžiai chuliganai vaikė
si ir mušė negrus kumščiais ir lazdomis, 
tai policija tiesiog iš revolverių juos šau
dė. Kiek tose riaušėse žuvo negrų, be
veik visi buvo pol. nušauti. Tai ar galima 
tikėtis, kad šita policija ir jos komisijo- 

• nierius nesutiktų su prokuroro raportu, 
kuris jųjų rankas numazgoja?

Be galo liūdna, kad laisvoje šalyje 
prokurorais ir policijos komisijonieriais 
gali būti tokie Dowlingai ir Withers- 
poonai. Jie yra didžiausiais kaltininkais 
palaikyme rasinės neapykantos. Kokia 
rtors bešališka valdiška įstaiga turėtų 
rimtai patyrinėti prokurorą Dowling ir 
komisijonierių Witherspoon. Jų bijoji
mas Grand Jury tyrinėjimo, jų užsipuo
limas ant National Association for the 
Advancement of Colored People meta 
ant jų rimtą nuožiūrą.

Italijos Siūbuojančią Masių Vadai 
. Į. pasaulį prasimuša daugiau ir ryškes
nių žinių apie masinį Italijos liaudies 
sąjūdį prieš fašizmą ir už taiką. Tiesa, 
Amerikos spauda tiesioginių korespon
dentų Italijoje neturi, bet žinių ateina 
per Šveicariją, Švediją ir kitus kraštus.

Pavyzd., The N. Y. Timesui liepos 29 
dieną telefonu pranešta iš Šveicarijos a- 
pie Milane ir kitur masines darbo žmonių 
demonstracijas. Sako: “Nepaisydami 
generolo Canale įsakymo, kuris uždrau
džia susirinkti daugiau kaip trim žmo
nom Milane viešosiose vietose, po pietų 
komunistai tūkstančiais suplaukė i di
džiausią aikštę Piazza del Duomo, dai
nuodami ‘Internacionalą’ ir plevėsuoda
mi raudonas vėliavas.” Demonstrantų 
sūkis buvo: “Mussolinis likviduotas, ko* 
dėl nelikviduojama karas?”

Pribuvo, girdi, armijos būriai. At
mosfera pasidarė labai įkaitus. Laukta
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kruvino susikirtimo. Bet generolas Ca
nale pabijojo duoti kareiviams įsakymą 
pulti demonstrantus. Vietoj to, paleistos 
aliarmo švilpynės, žmonės pamanė, kad 
lėktuvai atskrido bombarduoti ir visi 
nešdinosi slėptis. Tiktai taip buvo iš
vengta susikirtimo.

Tą pačią dieną iš Berno, Šveicarijos, 
pranešė United Press korespondentas, 
kad gautomis žiniomis iš Milano, ten pa
dėtis aprimus, bet kituose šiaurinės Ita
lijos miestuose “riaušės tęsiasi, komunis
tai sako prakalbas žmonėms miestų gat
vėse, nesiskaitydami su policijos už
draudimais.”

Šitie pranešimai labai įdomūs ir svar
būs. Jie parodo darbo žmonių nusistaty
mą prieš fašizmą ir karą. Jie parodo, 
kad to plataus žmonių sąjūdžio vadais 
yra Italijos komunistai. Tai beveik ste
buklas. Per dvidešimt vienus metus Mus- 
solinio juodmarškiniai teroristai naikino 
komunistus, bet jų išnaikinti nepajėgė. 
Jie dabar pasirodo veikliausiu ir stip
riausiu faktoriumi. Jie atsistoja vado- 
vybėn ištraukti Italiją iš karo ir amži
nai sunaikinti visus fašizmo likučius Ita
lijoje. Jie yra geriausiais talkininkais 
Jungtinių Tautų.

Bet tie patys pranešimai kalba ir apie 
kitą italų grupę, kuri save vadina kata
likais. Ši grupė savo dienrašt. “Ordine,” 
išeinančiame Romoje, paskelbė savo pro
gramą. Programoje pasveikinamas ka
ralius Victor Emmanuelis ir griežtai pa
smerkiamas iškilęs visoje Italijoje masių 
sąjūdis, šeštam savo programos punkte 
jie pasmerkia “komunistus ir kitus kraš- 
tutininkus” ir reikalauja, kad Italijos 
žmonės nusiramintų ir klausytų savo 
naujųjų valdonų ištikimai ir atsidavu
siai !

Aišku, kad šita “katalikų grupė” tę
sia Mussolinio darbą. Ji stengiasi iš nau
jo suvaržyti mases ir neleisti joms pa
baigti didįjį istorinį darbą: sunaikinti 
fašizmą ir ištraukti Italiją iš fašistinės 
Ašies.

Ar tai yra toks visos katalikų baž
nyčios vadovybės nusistatymas, prane
šimai nepasako.

Republikonai Gieda Savo Ir 
Priekabiauja

Kaip koks pajudintas širšių lizdas, 
sujudo ir suriko Republikonų Partijos 
vadai. Jų nepasitenkinimą ir riksmą iš
šaukė prezidento Roosevelto puiki pra
kalba. Jiems ta prakalba nepatinka. Re
publikonų Partijos nacionalio komiteto 
pirmininkas Harrison Spangler pasiun
tė Washingtonan protestą prieš Roose- 
veltą. Roosevelto prakalba buvusi “po
litinė” ir tiesiog piršimasis į ketvirtą 
terminą!

Matyt, kad vienas tos prakalbos punk
tas Spangleriui ir jo kolegoms labiausia 
nepatiko. Tai tas punktas, kur preziden
tas kalba apie suteikimą visokios pa- 
gelbos sugrįžusiems iš karo mūsų ka
riams. Jis pasakė, kad valdžia dės visas 
pastangas, idant karo veteranams vėl 
nereikėtų bedarbių eilėse stovėti ir obuo
lius ant gatvių kampų pardavinėti, kaip 
kad buvo su veteranais po Pirmojo Pa
saulinio karo. Spangler sako, kad tai 
esąs tiesioginis prašymas žmonių balsuo
ti už Rooseveltą 1944 metais. Girdi, visa 
šalis rūpinsis karo veteranais, o ne vie
nas Rooseveltas. Bet prezidentas ir ne
sakė, kad jis vienas jais rūpinsis. Jis sa
kė, kad federalė valdžia rūpinsis ir ra
gino Kongresą susirūpinti veteranų pa
dėtimi po karo.

Mes atsimename, kas buvo po pereito 
karo. Atsimename, kai valdžia nesirūpi
no veteranais, tai ir šalis nesirūpino. Ša
lis ir negalėjo rūpintis. Kai Šalis, žmo
nės, demonstravo ir reikalavo pašalpos 
bedarbiams ir veteranams, tai republiko
nų valdžia kulkomis juos pavaišino.
Lai tokia tragedija nebepasikartos po 

šito karo!
Republikonų vadų protestai prieš 

Roosevelto prakalbą pastato juos visai 
praston švieson. Jie nelaimės nieko su 
tais protestais.

Keista ir tas. Spangleris reikalauja, 
kad jojo ir kitų republikonų pasmerki
mai Roosevelto būtų radiju perduoti vi
soms Amerikos ginkluotoms jėgoms už
sienyje. Girdi, kariai girdėjo Roosevelto 
prakalbą, tegul dabar išgirsta mūsų pu
sę!

Ar tai ne politikavimas? Ir dar pi
giausios rūšies politikavimas. Tai bandy
mas demoralizuoti kareivius tokiais gin
čais, kurie priklauso busimų rinkimų 
kampanijai. Tuomi savo reikalavimu re
publikonai kenkia karo reikalui.

Išvaduotųjų Kraštų 
Atstatymas

— Miestas pavargo... 
Namas pavargo... Akmuo 
pavargo, mes nepavargom... 
— pasakė raudonarmietis 
kirgizas Uruzalevas legen- 
darinių Stalingrado kauty
nių metu. Taip, Tarybų Są
jungos žmogus nepavargo, 
nei fronte vokiškąjį gro
buonį triuškindamas, nei 
užnugaryje ginklus gamin
damas, nei pavergtose sri
tyse partizanaudamas.

Dešimtys ir šimtai tūks
tančių išdidžių kryžiuočių 
išbarstė savo kaulus po pla
čiąsias Stalingrado stepes, 
saulėtų Kaukazo kalnų pa
pėdėje, Kubanės juodžemy
je, ties Kursku, ties Rževu 
ir ties daugeliu kitų dides
nių ir mažeshių tarybinių 
miestų. ■

Žiauriai šeirhininkavo hit
lerinės ordos tarybinėje že
mėje. Starobelsko, Kupians- 
ko, Iziumo ir kituose mies
tuose jie sudegino ir su
sprogdino geruosius pasta
tus, panaikino kliubus, bi
bliotekas ir mokyklas. Ypa
tingu įnirtimu hitlerininkai 
naikino mūsų kolektyvinius 
ūkius. Vien tik iš Melovo 
rajono, Vorošilovgrado sri
tyje, jie išveže daugiau kaip 
2000 raguočių, daugiau 
kaip 400 arklių, daug kar
vių, avių ir naminių paukš
čių.

Hitleriniai banditai bėg
dami palieka pliką, vokiškų 
batų ištryptą žemę.

Bet drauge su Raudonąja 
Armija į išvaduotas sritis 
ateina tarybinė valdžia ir 
atgimsta gyvenimas iš nau
jo. Vėl pakyla melsvi dū
mai ties gyvenamomis so
dybomis, užsidega elektros 
šviesa, pradeda ūžti stak
lės.

Miestai gauna maistą, 
techninę pagalbą, kolekty
viniai ūkiai — sėklą ir in
ventorių. O r g a nizuojama 
medicinos pagalba. Atida
romos krautuvės, ligoninės, 
mokyklos. Į išvaduotas RT
FSR ir Ukrainos sritis są
junginių respublikų komi
sariatai pasiuntė daugiau 
kaip 4500 gydytojų, vago
nus vaistų.

Visa šalis gynė Stalin
gradą. Uralas, Sibiras, Ka
zachstanas ir Tolimieji Ry
tai, niekad nematę šito 
miesto prie Volgos, skyrė 
visą savo laiką ir jėgas Sta- 
lingradui ginti. Šiandien, 
kai frontas nustumtas šim
tus kilometrų nuo Stalin
grado, vėl visa šalis ištiesė 
pagalbos ranką jam atsta
tyti. RTFSR Komunalinio 
ūkio komisariatas pasiuntė 
į Stalingradą grupę specia
listų ir statybinę medžiagą 
miesto ūkiui atstatyti. Juo
dosios metalo pramones są
junginis komisariatas pa
siuntė grupę inžinierių at
statyti garsiąją įmonę 
“Krasnij Oktiabr,” kur 
kiekviename ceche, už kiek
vieną marteno krosnį vyko 
ilgi, žiaurūs ir atkaklūs 
mūšiai.

Tarybiniai patriotai ne
matytu pakilimu imasi at
statyti išvaduotas sritis. 
Taurią iniciatyvą parodė 
Ivanovo srities darbo žmo
nės. Ivanovo sr. kolektyvi
niai ūkiai išvaduotoms sri
tims pavasario sėjai pasky
rė 05 tūkst. centn. grūdų ir 
1500 galvijų. Vietinės pra
monės ir pramoninės koo
peracijos darbininkai nuta
rė virš plano pagaminti už 
8 milijonus rublių pirmojo 
reikalingumo prekių.

Sveikatos apsaugos dar

bininkai įsipareigojo orga
nizuoti 60-ties lovų ligoni
nę, polikliniką ir 100 vietų 
vaikų lopšelį. Vaikų darže
liams paskirta 1500 kom
plektų skalbinių. FGA ir 
amatų mokyklų darbinin
kai nutarė įrengti vieną 
amatų ir vieną FGA moky
klą, įtaisant joms visas rei
kalingas mokslo priemones 
ir inventorių. Mokytojai 
surinko 50,000 vadovėlių ir 
50,000 vaikų knygelių.

—Te mūsų kukli pagal
ba išvaduotiems broliams ir 
seserims, — rašo ivanovie- 
čiai, — padeda jiems grei
čiau užgydyti vokiškų gro
buonių padarytas žaizdas ir 
tebūna tai vienu iš daugelio 
stalininės tautų draugystės 
pavyzdžių.

Atsakydami į ivanoviečių 
iniciatyvą- Nr. 347 įmonės 
darbininkai ir tarnautojai 

.pasiuntė pirmieji 100,000 
rublių Stalingrado miestui 
atstatyti.

Teikti pagalbą išvaduo
toms sritims daugelio įmo
nių kolektyvai laiko gar
bės dalyku. Kudymaro miš
ko kirtėjai nutarė pagamin
ti virš plano 20,000 kub. 
metrų medienos. Komi miš
ko kirtėjai pasižadėjo paga
minti virš plano 88,000 ku- 
biškų metrų medienos. Mu- 
romo tolio įmonė pasižadėjo 
padaryti 10,000 rulonų to
lio. Molotovo uosto darbi- 
bininkai įsipareigojo atsta
tyti Stalingrado uostą.

Nėra galimumo išskai
čiuoti šią gausią tarybinių 
patriotų teikiamą išvaduo
toms sritims pagalbą, ji 
veržiasi gaivališkai ir api
ma .visą šalį.'

Tarybinių patriotų pagal
ba atgyja išvaduotieji mie
stai. Kursko stotis išgriau
ta, bet kelias entuziastiškų 
geležinkeliečių sutvarkytas 
ir jau paleistas pirmasis 
garvežys. Baigiama įrengti 
elektros stotis, veikia duo
nos kepyklos, pirtis, spaus
tuvė.

Į išvaduotas sritis pir- 
mon eilėn eina traukiniai 
su maisto ir pramoninėmis 
prekėmis, statybos medžia
gomis. Tai sąjunginės vy
riausybės parama. Taip pat 
siunčiami žmonės, parengti 
iš tų sričių evakuotųjų, 
svarbiausioms pareigoms 
eiti, kad jau iš pat pirmų 
dienų gyvenimas įeitų į 
normalaus kūrybinio darbo 
vėžes. Šitokiam išvaduotų 
sričių atstatymui rengiama
si planingai ir iš anksto.

Vokiečių laikinai okupuo
tų respublikų vyriaušybės 
jau dabar rengia savo kraš
tų ūkio atstatymo planus, 
įvairiuose kursuose ir mo
kyklose rengiami kadrai di
diesiems vokiečių okupantų 
sugriauto ūkio atstatymo 
darbams įvykdyti.

Taip, bendromis viso kra
što jėgomis atstatomos vo
kiečių sugriautos^ sritys, 
taip rengiamasi dar tebe
kenčiančių hitlerinių plėšikų 
priespaudą sričių ir respub
likų atstatymui. Tam ren
giamės ir mes, Lietuvos 
TSR piliečiai.

M. Gregorauskas.
“T. L.”
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Taip vadinami “zoot-siūteriai” Los Angeles mieste 
eina j Raudonojo Kryžiaus patalpą duoti kraujo ar
mijos reikalams. Dauguma jų yra Amerikoje gimę is
panai.

PHILADELPHIA, PA.
Rytinėj Philadelphijos daly; 

lietuviai atliko gerą darbą ap- 
vienydami dvi stambias orga
nizacijas į vieną. Per dauge
li metų gyvavo du stambūs 
lietuvių kliubai, tik už pusės 
bloko vienas nuo kito, tai Lie
tuvių Amerikos Ukėsų Kliu- 
bas ir Lietuvių Muzikalė Na
mo Bendrovė. Abi organizaci
jos turi gražius namus. Per 
ilgus metus buvo noras suvie
nyt abi organizacijas į vieną, 
nes daug tų pat narių priklau
sė į abi organizacijas.

Ukėsų kliubas atliko daug 
garbingų darbų, tai pašalpos 
organizacija, per 40 metų 
daug lietuvių sušelpė ligoj, 
daug suteikė taip esant reika
lui pagelbos, daug išmokėjo 
pomirtinių ir nemažai lietuvių 
palaidojo, kurie neturėjo arti
mų giminių.

Lietuvių Muzikalė Namo 
Bendrovė nėra pašalpos orga
nizacija, ji turi išbudavojus 
didelę svetainę, kuri buvo ir 
yra lietuvių centras, čia daug 
buvo priimta svečių iš Lietu
vos. Kad ir dabar už baro 
gaspadorius apsirengęs šva
riai, sekmadieniais daug atei
na lietuvių, dvi merginos pa
tarnauja apie stalus, du barai 
atidari, bartenderiai tik lei
džia putojantį alų, keturi mu
zikantai griežia įvairius šokius 
ir dainas. Tik man nepatin
ka, kad iš 500 žmonių mes 
negauname durų prižiūrėtojo 
lietuvio, ten, pastatytas sve
timtautis.

Gruodžio 16 d., 1942 me
tais iškeltas abiejų kliubų vie
nybės klausimas. Abi organi
zacijos išrinko tam reikalui

komisijas. Sausio 17 dieną, 
šių metų turėjo komisijos pir
mą posėdį, nusitiesė planus 
darbui, vienybės komisijos pir
mininku išrinktas buvau aš, o 
sekretorium Jonas Straleckas. 
Komisijoj iš abiejų organiza
cijų buvo po 5 narius, tai viso 
10 žmonių.

Vienybės darbo buvo. Bu
vo žmonių, kurie norėjo ir tai 
vienybei kenkti. Į vieną mūsų 
susirinkimą atsiankė nuo Ben
drovės vienas vyras ir prašo, 
kad mes į rezoliuciją įrašytu
me, kad į apvienytą organiza
ciją nebus priimami žydai ir 
komunistai. Vienas komisijos 
narys jam pareiškė, kad to
kius dalykus negalima rašyti 
į rezoliuciją, nes tai būtų prieš 
konstituciją. Tada tam žmo
geliui labai užraudo ausys ir 
jis išėjo.

Liepos 21 dieną bendrame 
posėdyj. visų narių buvo išduo
tas komisuos raportas, kad 
vieMybU^atlikta ir pasiūlyta 
rinkti valdyba. Bet Bendro
vės užrašų raštininkas pareiš
kė, kad be rinkimų Bendrovės 
valdyba pasiliks savo vietoj, 
tol, kol bus užbaigtas naujos 
konstitucijos darbas. Todėl 
Ukėsų Kliubo valdyba turėjo 
pasitraukti. Prieš tokį Ben
drovės valdybos nusistatymą 
Ukėsų Kliubo pirmininkas Pe
tras Zaleckas protestavo ir 
jam nariai pritarė. Mano su
pratimu, negerai, kad neleista 
nariams išsirinkti valdyba. Bet 
vienybė atlikta, tai nariai atei
tyje išsirinks valdybą demo
kratiniu, laisvu, žmonišku bū
du, ar kam tas patinka ar ne.

J. S. Rainys.

CHICAGOS ŽINIOS

t
 10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

Daugiau Drapanų Sovietų 
Sąjungos Žmonėms

Cicero • drapanų rinkimo sto
tis dėl Sovietų Sąjungos žmo
nių nukentėjusių nuo karo jau 
daug drapanų pristatė į Cen- 
tralinę Lietuvių Stotį, 755 W. 
31st St. Tačiau dabartiniu lai
ku drapanų rinkimas sulėtėjo. 
O tai negerai.

LLD 92 kp. drapanų rinki
mo komitetas pranešė, kad 
dar neturi pilną vežimą, todėl 
palauks ir vėliau atveš į cen
trą.

Nekurios moterys iš Moterų 
Choro davė drapanų. Viena 
iš jų, Vaičiulienė, žadėjo su 
automobilium pavažinėti, su
rinkti drapanų iš žmonių ir 
priduoti į Liuosybės salės sto
tį. Tai prakilnus pasižadėji
mas drg. Vaičiulienės.

Raudonoji Armija pilnai 
užsitarnavo mūsų paramos, at
mušdama aršius žmonijos 
priešus fašistus, kurie puola 
ir mūsų šalį, Ameriką. (

Visi, kurie tūri atliekamų 
drapanų, tuojaus suneškite į 
Liuosybės salę drapanų sto- 
tin Cicero, o iš čia nelaukdami

nuvešime į Lietuvių Centrą, 
kur jos bus pataisytos ir su
pakuotos išsiuntimui į Sovietų 
Sąjungą.

C. ž.

500 Tūkstančių Dolerių Plėši
kai Pasigrobė iš Saugumo 

Dėžučių

Iš paduotų surašų dėžučių 
rend uoto jų Portage Park Safe 
Deposit Vault Co. apskaičiuo
jama, kad plėšikai bus pasi
grobę $500,000. Bet tai ne
reiškia, kad teisinga suma. 
Spėjama, kad ten daug pinigų 
laikė įvairūs gembleriai, kurie 
nenorėjo mokėti taksų už pi
nigus. Jie gal nenorėjo pa
duoti, kiek ten pinigų žuvo.

Viso tos kompanijos buvo 
815 saugumo dėžučių išren- 
duota. Išplėštų buvo apie 
600. Vadinasi, visai mažai li
ko neišplėštų.

Be to, paduoda, kad ten bu
vo $2,000,00b karo boūų, ku
riuos plėšikai neėmė.

, ' .-------- --------------------------- --- --------------

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus Šviesus



Ką Talkininkai Atras Italijoj Geležiniai V ežiai
Kada amerikiečiai ir an

glai užims Italiją, jie ten, 
be kitko, ras sekamus daly
kus:

I * NAUDA
Talkininkams tarnaus 

150 Italijos uostų - prie
plaukų, iš kurių jie galės 
veikti prieš hitlerininkus 
Europoje. Anglai ir ame
rikiečiai ras Italijoj svar
bias kasyklas bauksito, iš 
kurio aliuminas dirbamas. 

>• Talkininkai galės naudoti 
italų gyvsidabrio, sieros, 
švino ir cinko kasyklas. To
lesniems kariniams savo

♦ reikalams amerikiečiai ir 
anglai pavartos mašineri
jos, chemikalų ir audimų 
fabrikus Italijoj.

APSUNKINIMAI
Bet talkininkai ras ir ap

sunkinimų sau tame krašte. 
J Jie turės teikti maisto su- 

skurdintiem, išalkintiem 45 
milionam italų; amerikie
čiai ir anglai turės šimtais 
tūkstančių tonų gabent Ita
lijon anglį, kad galėtų iš- 
naudot jos fabrikus ir gele
žinkelius. Talkininkams 
teks daug lėšų ir darbo 
pridėt pagerinti gelžkelinei 
ir automobilinei važiuotei 
per 700 mylių išilgai Itali
jos, pagal akmeninių kalnų 
“nugarkaulį”, kuris užima 
keturis penktadalius viso 
ilgo Italijos pusiausalio.

t DAUG ALIUMINO
Galbūt, svarbiausias ame

rikiečiam ir anglam radi
nys Italijoj tai bus bauksi
to kasyklos šiauriniai -ryti
niame šalies pajūryje, Ve
necijos srityje. Iš to bauk
sito talkininkai galės pasi- 
gamint iki 10 milionų tonų 
aliumino per metus. O Hit
leris skaudžiai pajus šio 
metalo stoką lėktuvams ir 
kitiems kariniams dirbi-

* niams.
SIERA IR KITI 

MINERALAI
Saloj Sicilijoj ir Romag- 

nos provincijoj yra milžiniš
ki sieros klodai. Siera gi tai 
svarbi karinė medžiaga. Ki
toj didelėj Italijoj saloj, 
Sardinijoj yra vario, gele
žies, cinko, švino, sidabro ir 
gyvsidabrio kasyklos. Gele
žis taipgi kasama Alpių 

t priekalnėse, šiaurinėje Ita
lijoje ir Elbos-Tuskanijos 
srityje. Anglies yra tuose 
pat Alpių kalnuose ir neto
li Venecijos, kur taipgi ka
sama cinkas ir gyvsidabris.
ŠIMTAI LAIVŲ TURĖS 

DIRBTI
Tačiaus Italijai anaiptol 

neužtenka savos anglies ir 
•geležies. Viso per metus i- 
talai pasigamindavo tik po 
porą milionų tonų anglies, o 
daugumą jos gaudavo iš 
Vokietijos.

Tiktai menką dalį Italijos 
reikalų tepatenkindavo ' jos 
žibalo šaltiniai ties Bologna 
ir užimtoje Albanijoje. Tai
gi talkininkai Italijoj turės 
naudot daugybę savo žibalo 
ir gazolino.

Į vieną tik Sicilijos salą 
reikės kas savaitė įgabent 
po 80 tūkstančių tonų ang- 

Ą lies, kaip skaičiuoja anglai. 
Pridėjus kitus būtinus {ga
benimus Italijon, todėl, su
prasime, jog tam turės dirb-

ti šimtai prekinių Anglijos 
ir Amerikos laivų kas sa
vaitė.
PRAMONĖS TRIKAMPIS

Pramoniškiausias Italijos 
plotas tai yra šiauriniai- 
vakarinis jos trikampis 
tarp Turino, Milano ir Ge- 
novos didmiesčių. Milane 
yra gaminama garvežiai, 
geležinkelių vagonai, auto
mobiliai, chemikalai, elek
tros, telefonų ir telegrafų 
prietaisai, audimai, pumpos 
ir įvairūs kiti dirbiniai, ne
kalbant ape lėktuvus, tan
kus, kanuoles ir šiaip viso
kius karo pabūklus. Turine 
taipgi statoma automobi
liai, tankai, lėktuvai ir dir
bama smarkieji sproginiai, 
chemikalai ir ilga eilė tie
sioginio vartojimo dalykų.

Šiaurinėje ir Pietinėje 
Italijoje yra didelių tven
kinių, kurių vandens jėga 
gamina didelius kiekius el
ektros.
GEOGRAFINIAI IR KITI 

FAKTAI
Italija užima visą Apen- 

ninų pusiausalį, kuris turi 
760 mylių ilgio ir driekiasi 
nuo Alpių kalnų šiaurėje 
iki vadinamo “bato galo”, 
Calabrijos provincijos pie
tuose. Italijos pusiausalis 
niekur nėra platesnis kaip 
150 mylių, bet daugumoje 
vietų neturi daugiau kaip 
100 mylių pločio. Viso Ita
lijos poltas yra 119,800 ket
virtainių mylių. Prie Itali
jos karalijos tiesioginiai 
priskaitoma Sicilija, Sardi
nija, Elba ir kitos mažes
nės salos.

Dauguma Italijos yra įsi
terpus tarp Adriatiko Jū
ros iš rytų ir Tyrrhenian 
Jūros iš vakarų, bet šiodvi 
jūros tikrumoj tai tik dalys 
tos pačios didžiosios Vidur
žemio Jūros.

Pamario Alpių kalnai 
skiria Italiją nuo Franci jos 
iš vakarų šono, Šveicarų 
Alpių kalnai atriboja Itali
ją nuo Šveicarijos šiaurėje; 
Dolomitų Alpiai atitve
ria Italiją nuo Vo
kietijos - Austrijos šiaur
ryčiuose, o Karnako ir 
Juliaus Alpių kalnai ski
ria šiaurinę Italiją nuo Ju
goslavijos rytuose.

Tarp tų kalnynų yra di
džiulė lyguma, per kurią 
plaukia Po ir Adige upės. 
Šioje srityje yra ir derlin
giausios italų provincijos, 
kaip kad Lombardija ir ki
tos.

Toj lygumoj guli ir gra
žieji italų ežerai: Como, Lu
gano, Maggiore ir keturi 
kiti.

APENNINAI ,
Viduriu Italijos pusiausa

lio einąs Apenninų kalny
nas siekia 6,000 iki 9,500 
pėdų aukščio. Tas pats kal
nynas tęsiasi ir saloj Sicili
joj. Nes senaisiais priešis
toriniais laikais Sicilija su
darė vieną nuolatinę sausu
mą su pietine Italija, ir tik 
per žemės drebėjimus ta 

sala atskilo nuo Italijos že
myno ir susidarė poros my
lių pločio jūros protaka 
tarp Sicilijos ir pietų Ita
lijos.

UGNIAKALNIAI
Didysis Etnos ugniakal- 

nis - vulkanas, 10,755 pėdų 
aukščio, Sicilijoj, taipgi 
priklauso Apenninų kalnų 
virtinei. Istoriniais laikais 
šis ugniakalnis yra išsver- 
žęs daugiau kaip 120 kar
tų.

Kitas didis Italijos vulka
nas, Vezuvijus, apie 4,300 
pėdų aukščio, yra pakilęs 
iš Neapolio Įlankos van
dens. Smarkių jo išsiverži
mų yra užrekorduota iki 
50. O į šiaurius nuo Mes- 
sinos Sąsiaurio yra trečias 
garsus Stromboli ugniakal
nis saloj, turįs 3,040 pėdų 
aukščio. Tų vulkanų išsi
veržimai yra padarę baisių 
nelaimių italams.

Iš Apenninų kalnų plau
kia istorinė Tibro upė pro 
Romą į vakarinę Tyrrhe
nian Jūrą.

UOSTAI IR GELEŽIN
KELIAI

Rytiniai Italijos pajūriai 
yra lėkšti ir jais, kaip ir 
vakariniais pajūriais visu 
krašto ilgiu eina po vieną 
geležinkelio liniją iki pa
čiam pietiniam Italijos ga
lui. • Tarp didžiųjų rytinio 
pakraščio uostų yra minėti
ni Venecija, Trieste, Anco
na, Bari ir Brindisi uos
tai.

KLIMATAS IR 
DIRVOŽEMIS

Bendrai Italijos klimatas 
yra šiltas ir saulėtas, nors 
šiaurinėje jos dalyje būna 
šaltų žiemų. Pietiniai-vidu- 
rinėje Italijoje, apie Neapo
lį, jau retai kada temato
ma sniego. Calabrijoje pui
kiai auga alyvos, orindžiai, 
lemonai, figos ir medvilnė. 
Lygumose ir lėkštesniuose 
kalnų šlaituose Italijos že
mė gana derlinga.

žemdirbystė, sodininkys
tė ir daržininkystė tai svar
biausia šalies pramonė. 
Daugiausiai auginama 
kviečiai, miežiai, avižos, ru
giai, kukurūzai, ryžiai, pu
pos, bulvės, cukriniai runke
liai, vynuogės ir alyvos. 
Šiaurinėje gi Italijoje gana 
plačiai buvo išvystyta ir 
sūrio gamyba.

IŠVEŽIMAI IR ĮVE
ŽIMAI

Pardavimui buvo iš Ita
lijos išvežama į užsienius 
daržovės, vaisiai, vynas, 
valgomasis aliejus, medvil
nė, dirbtinis šilkas, linai, 
vilnos, kanapės, tikrasis šil
kas ir kai kurie geležies ir 
plieno dirbiniai, o iš svetur 
įvežama ir parduodama Ita
lijai anglis, plienas, gele
žis, grūdai, mašinos, odos, 
popiera ir eilė kitų produk
tų ir medžiagų.

Nors iš Italijos yra ,išvy
kę į svetimus kraštus mi- 
lionai žmonių, bet jinai te
bėra vienas iš tirščiausiai 
apgyventų Europos šalių. 
Kiekvienai ketvirtainei Ita
lijos myliai tenka daugiau 
kaipo po 371-ną gyventoją.

Apie Italijos kolonijas 
nekalbėsime, nes anglai jau 
visas jas yra atėmę, apart 
Dodekano mažų1 salų, Grai
kijos - Turkijos vandenų 
srityje, ir apart laikinai už
grobtų jugoslaviškų plotų.

J. C. K.

Jungtinių Valstijų kareiviai užtaiso priešlėktuvinę kanuolę Sicilijos Pakrantėj'. Tokios ame
rikiečių kanuoles nukirto žemyn daug Ašies lėktuvų.

Plieno Centas ir “Nikelis” be Nikelio
Karas privertė pakeisti ir 

metalus, iš kurių dirbama 
nauji Amerikos centai ir 
penktukai— “nikeliai.” Nes 
metalai, iš kurių šie pinigai 
pirmiau buvo kalami, dabar 
yra labiau reikalingi karui.

Senieji centai buvo dirba
mi iš 95 procentų vario ir 
5 procentų cinko ir cinos. 
1942 m. pagaminta pusan
tro biliono centų ir jiem su-

Magnasu Ištraukta Spy
na iš Kūdikio Pilvo
Donai dūkas Brown, pen

kių metų kūdikis, Brookly- 
ne, buvo nurijęs spynukę 
vieno colio ilgio ir daugiau 
kaip pusės colio storio. Per
sigandę tėvai bėgo pas ar
čiausius gydytojus savo 
apylinkėje. Artimieji gydy
tojai bandė šiaip ir taip “iš
prašyti” spyną laukan, bet 
nepavyko; sako, kitaip jos 
niekas neišims, kaip tik per 
operaciją, prapjovus vidu
rius. Tačiaus kas tai patarė 
dar kreiptis į vaikų ligų 
specialistą dr. Sam Silberį.

Dr. Silber paėmė kūdikį 
į ligoninę ir tikėjosi, kad 
mažiuku, bet stipriu mag
nasu (magnetu) galėsiąs iš
traukti spyną iš pilviuko. 
Bet negalėjo gauti tokio 
magnaso, kokio reikėjo. 
Tuomet buvo atsįšaukta net 
į Generalę Elektros kompa
niją Schenectady mieste, ar 
negalėtų ant greitųjų tokį 
magnasą padirbti. Tuoj aus 
ten ir buvo pagamintas rei
kalingas magnasiukas, ku
rį pats kompanijos vice
pirmininkas Roy C. Muir 
lėktuvu atgabeno dr. Silbe- 
riui.

Tas magnasiukas buvo 
įleistas per kūdikio gerklę 
į vidurius ir pritraukė prie 
savęs spyną taip tvirtai, 
kad su magnasiuku ir pati 
spyna tapo ištraukta lau
kan, ir kūdikis tuoj buvo 
sveikas. Apie savo daktarą 
jis dabar sako: “Man pa
tinka tas vyras su ūsais.”

N. M.

Berne. — Girdėt, kad ita
lai drūčiai apsitvirtino prieš 
vokiečius ties Milanu ir Bo
logna.

naudota 4,600 tonų vario. 
Bet varis ir eina yra labai 
svarbios karui medžiagos. 
Nuo šių metų pirmos die
nos centai, todėl, kalami 
jau ‘tiktai iš plieno dryžų, 
aptrauktų cinko plėvele, ku
ri tokia plona, kaip kad jei 
colį padalintum į 4,000 da
lelių.

Ką tik nukaltas naujasis 
centas savo spalva yra pa-

Greitas Suardytų Žan- 
dikauliy Taisymas

Vienam Amerikos jūrei
viui buvo suardyta žandi
kauliai trijose vietose; bet 
padarius operaciją, jis jau 
tą pačią dieną pats galėjo 
valgyti tirštą maistą. Se- 
niaus gi, po operacijos be
taisant perlaužtą žandikau
lį, žmogus turėdavo beveik 
ištisą mėnesį tik skysčiais 
misti.

Jungtinių Valstijų laivy
no vyriausybė labai džiau
giasi naujuoju operacijos 
būdu. Jis patarnaus dauge
liui kare sužeistų jūreivių 
ir kareivių.

Daugelis dalykų atrodą 
paprasti ir lengvi po to, kai 
juos kas kitas padaro. Taip 
ir naujoji operacija dabar 
atrodo. 1

Ji buvo padaryta laivyno 
dantų gydymo klinikoje 
Brooklyne. Sutrūkę jūrei
vio žandikauliai tapo su
jungti tam tikrais, pana
šiais į tiltelius, plieniniais 
veržtuvėliais. Jie palaikys 
žandikaulių dalis daikte, 
kol kaulai sušiners ir su- 
gys. Paskui veržtuvėliai 
bus nuimti.

Laivyno gydytojai teigia, 
jog po tokios operacijos 
daugeliui visai nereikės li
goninėje gulėti, ir jie tuo- 
jaus galės vėl eiti kasdieni
nes savo pareigas.

Sovietų artilerijos ugnis 
iš šiaurių ir pietų jau gali 
susisiekti spragoje, kuri lie
ka, kaip vieninteliai vokie
čiams pasitraukimo vartai 
į vakarus nuo Oriolo, ries 
jis jau apsuptas iš pietų, 
rytų ir šiaurių.

našus j dešimtuką, bet po 
kiek laiko apyvartoje pasi
daro žymiai tamsesnis. Ja
me yra tas pats Lincolno 
pavidalas. Jis lygiai tokio 
pat dydžio, — trys ketvir
tadaliai colio skersainyje, 
— kaip ir varinis centas, 
bet truputį lengvesnis už 
senąjį centą. Naujųjų cen
tų kol kas mažai tematyt 
apyvartoje.

Tai dar pirmą kartą 
Jungtinių Valstijų istorijoj 
yra naudojama geležis pi
nigam dirbti; bet Chinijoj 
jau pirm dviejų tūkstančių 
metų buvo gaminama gele
žiniai pinigai.

“Nikelis” be Nikelio
Naujasis penktukas - “ni

kelis” jau visai neturi sa
vyje nikelio metalo, kuris 
labai reikalingas kariniams 
dirbiniams. Senasis penktu
kas buvo padirbtas iš 75 
procentų vario ir 25 proc. 
nikelio. O naujajame penk
tuke yra 56 procentai va
rio, 35 procentai sidabro ir 
9 proc. mangano. Nors si- 
dabar brangesnis už varį 
ar nikelį, bet jis ne taip 
naudingas kariniams tiks
lams, kaip šiedu pigesni 
metalai. Todėl naujajame 
nikelyje ir vartojama dide
lis procentas sidabro. Jis 
yra su tais pačiais atvaiz
dais, kaip ir senasis nike
lis, bet turi kiek gelsvesnę 
spalvą.

Mangano metalo yra įdė
ta, kad suteikus tinkamas 
elektrines ypatybes nauja
jam penktukui. Pinigų ka
limo įstaigos, beje, darė 
daug bandymų su įvairių 
metalų mišiniais, kol nusta
tė, iš ko geriausiai bus pa
mint tokius penktukus. Ir 
štai kodėl. Penktukai yra 
metami į telefonų, požemi
nių geležinkelių ir gatveka- 
rių dėžutes ir į įvairias biz- 
niavimo mašinas, veikian
čias tam tikr. magnetiniais 
bei elektriniais prietai
sais, kurie atskiria sukčių 
metamus švininius bei gele
žinius ritinėlius nuo penk
tukų. Taigi reikėjo naująjį 
penktuką dirbt iš tokių me
talų lydinio, kad magneti
niai - elektriniai prietai
sai jį “pažintų” lygiai taip, 
kaip ir senąjį nikelį.

• N. M.

Nors naciai atvejų atve
jais gyrėsi, kad jie išradę 
kokius tai naujus stebėti
nus pabūklus atakoms prieš 
rusus, bet tikrumoj hitleri
ninkai neparodė jokių pa
našių stebuklų ir tik apsi
gynimų įrengimuose pasi
reiškia savotiški jų gabu
mai.

Paskutiniu laiku vokie
čiai pradėjo naudot naują 
apsigynimo’ prietaisą, kurį 
rusai vadina “geležiniu vė
žiu.” Tai yra geležies for- 
tukas, pervežamas motorais 
iš vietos į vietą ir panašus 
į didžiulį vėžį.

Šitokį fortuką naciai įme
ta į paruoštą duobę. Pro 
jo plyšius kyšo kulkasvai- 
džiai ir taikikliai. Šiaip for- 
tukas aklinai užsidaro. Du 
vokiečiai jame gauna švie
žio oro per tam tikrą vėdi
namąjį vamzdį. Į faktinai 
paslėptą žemėje geležinį 
vėžį sunku pataikyti.

Hitlerininkai yra prisi
statę eilių eiles jau nuo se
niau žinomų, bet labai su
dėtingų apsigynimų, kuriuos 
pralaužti nepaprastai sun
kus darbas, kaip matysime 
iš sekamo aprašymo sovie
tinėje spaudoje:
Viename sektoriuje į šiau

rius nuo Oriolo, kur rau
donarmiečiai prasiveržė per 
vokiečių linijas, “mūsų ka
reiviai ir oficieriai iš ank
sto žinojo, su kokiomis bai- 
sioriiis kliūtimis teks ten 
susidurti.”

“Pirmasis vokiečių apsi
gynimo ruožtas turėjo pen
kias eiles apkasų, tarp ku
rių buvo gerai įrengti susi
siekimai. Priekyje trijų eilių 
apkasų buvo spygliuotų vie
lų užtvarai pritvirtinti prie 
plieno stulpų.

“Antrasis nacių apsigyni
mo ruožtas buvo sudarytas 
iš trijų eilių apkasų, kurie 
buvo ginami ir iš šaudymo 
punktų aplinkiniuose kai
muose. Toliau buvo vis dau
giau ir daugiau įvairių ap
sigynimų upės pakrantėse, 
grioviuose ir miškuose.”

Pirmajame ruožte ypač 
tirštai prikasta minų po 
žeme. Prisodinta minų vie
noj ir antroj spygliuotų už
tvarų pusėje. Visur prikas
ta minų prieš tankus, net 
pačiuose apkasų kraštuose. 
Minų ruožtai buvo trijų iki 
keturių mylių pločio.

Už pirmosios, antrosios 
ir trečiosios apkasų eilių 
buvo paslėpta vokiečių tan
kai ir motorizuotos kanuo
les, ir kada tik raudonar
miečiai bent kiek ėjo pir
myn, tuo jaus ir tie priešų 
tankai ir pačios savaime 
važiuojančios kanuoles iš
lindo iš slaptviečių.

Argi stebėtina, kad prieš 
tokius apsigynimus soviet 
tiniai kovotojai tik po tre- 
jetą-penketą mylių per die
ną prasiveržia pirmyn?

J. C.
Nikstelėjus kojos riešą, 

jis greičiaus sugyja, jeigu 
ligonis vėl tuojaus vaikščio
ja, negu visai ilsisi gulėda
mas. Tatai patirta tarp 
nikstelėjusių jūreivių, kaip 
sako Jungtinių Valstijų lai
vyno gydytojas Paul E. Mc
Master, rašydamas Ameri
kos Gydytojų Draugijos 
Žurnale. •• v
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Jis švilpauja, maukdamas aukštyn ke
purę.

O man kažin kodėl matosi, kad ir jis 
pastatytų tokį pat nuobodų miestą, toje 
pačioje žemoje vietoje, kurią kasmet už
lieja dviejų upių vandens. Ir Kinų eiles 
sugalvotų....

Numetęs cigarą vandenin ir nusispjo
vęs, jis kalba:

— Ilgu, Pieškovai! Nuobodu. Apsišvie
tusių žmonių—nėra, pasikalbėti — nėra 
su kuo. Norėtum pasigirti—o kam? Nėra 
žmonių. Vis dailydės, mūrininkai, pras
čiokai, žulikai...

Jis žiūri dešinėn, į baltą mečetę, gra
žiai iškilusią iš vandens, ir tęsia, lyg at
simindamas užmirštą:

šeimininkas lankydavo, galėjo mane už
eiti, o aš nebijodavau, taip...

Jis kalba susimąstęs, lėtai, tarytum,— 
varto seną, sunešiotą drabužį ir galvoja 
— galima dar kartą užsivilkti ar nebe.

— Pamatė ji mane, pasigailėjo, ati
darė duris ir šaukia: eikš, kvailuti...

Aš daug buvau girdėjęs tokių pasako
jimų, jie man buvo nusibodę, nors ir bū
davo juose vienas malonus ypatumas,— 
pirmąją savo “meilę” beveik visi žmonės 
pasakodavo be pagyrų, ne murzinai, bet 
dažnai net taip maloniai ir liūdnai, kad 
aš suprasdavau: tai būta laimingiausio 
laiko pasakotojo gyvenime. Daugumas, 
rodosi, daugiau nieko gero ir nėra ma-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MRS. BERTHA F. STEINBERG 
128 Rochesteer Ave., . Brooklyn, N. Y.

ĮVAIRUS KANADOS
LAKŪNŲ BAGAŽAS

— Pradėjau aš alų gerti, cigarus rū
kau, vokiškai gyvenu. Vokiečiai, broly
ti, veiklūs žmonės, tokie žvėrys—vištos! 
Alus — geras daiktas, o prie cigarų— 
dar nepripratau! Prisitrauki cigarų, o 
žmona murma: kuo čia tu atsiduodi, lyg 
šikšnius? Taip, brolyti, gyvename, ver- 
čiamės... Na, vairuok pats...

Padėjęs irklą, jis ima šautuvą ir šau
na į kinietį ant stogo—kiniečiui nieko, 
šratai apiberia stogą ir sieną, sukelda
mi dulkių debesėlį.

— Nepataikiau, — nesigailėdamas pri
sipažįsta šaulys ir vėl deda šautuvan pa
troną. .

— 0 kaip su mergiūkštėmis, — atsi
gavėjai? Ne? O aš, kai buvau trylikos 
metų, jau įsimylėdavau....

Jis pasakoja, kaip sapną, savo pirmo
sios meilės istoriją,—kaip jis, besimo
kydamas pas architektorių, buvęs įsimy
lėjęs jo tarnaitę. Tyliai skalauna trobe
sių kertes pilkas vanduo, už katedros 
blizga vandens dykuma, kur-ne-kur ky
šo juodų krūmų vytelės.

Paveikslų dirbtuvėje dažnai dainuoda
vo seminaristų dainą:

Mėlyna jūra,
. Jūra audringa...

Nuobodulys didžiausias, turbūt, ta mė
lyna jūra...

— Per naktis nemigdavau,—sako šei
mininkas.—Būdavo, atsikeliu iš lovos ir 
stoviu prie jos durų, drebu, kaip šuny
tis,—namas buvo šaltas! Naktimis ją

Juokdamasis ir linguodamas galvą, 
šeimininkas, nustebęs, sušunka:

— 0 žmonai šito nepasakysi! Nieku 
būdu! Tarytum, kas čia tokio? O nepa
pasakosi! Tai istorija....

Jis pasakoja ne man, bet pats sau. 
Jeigu jis tylėtų, kalbėčiau aš,— šioj ty
lumoj ir tuštumoj būtinai reikia kalbėti, 
dainuoti, groti, nes kitaip—visiems am
žiams užmigsi sunkiu miegu šiame miru
siame mieste, skendėjančiame pilkame, 
šaltame vandenyje.

— Pirmučiausia — nevesk anksti! — 
moko jis mane. — Vedybos — tai, bro
lyti, dalykas nepaprastai svarbus! Gy
vent galima kur nori ir kaip nori, —tavo 
valia! Gyvenk Persijoj — magometonu; 
Maskvoj — policininku, bėdok, vok — 
viską galima pataisyti! O pati—tai, bro
lyti, kaip oras, jos nepataisysi... ne! Čia, 
brač, ne batas—nusimovei ir numetei...

Jo veidas pakitėjo, jis žiūrėjo į pilką 
vandenį, suraukęs kaktą, trynė pirštu 
lenktą nosį ir murmėjo:

— Ta-aip, brolyti... Nežiopsok! Kad 
ir tu j visas puses nelinksti, o vis tie
siai stovi.... bet vis dėlto,—kiekvienam 
savotiški sląstai pastatyti....

Mes įplaukėme į Meščerų ežero krū
mus, ežeras susiliejęs su Volga.

— Tyliau irkis, — šnabžda šeiminin
kas, atkreipęs šautuvą į krūmus.

Nušovęs kelis menkus tilvikus, jis pa
duoda komandą:

(Bus daugiau)

Kariniai.' Kanados lakūnai 
turi nešioti po savo lėktu
viniais drabužiais platų ne
permirkstantį diržą,: kui’įh 
sudėta štai kokie reikme
nys, nelaimei pasitaikius: 
aštuonios plytelės šokolado 
ir dvi dėžutės tam tikrų 
džiovinių-pyragaičių, kaipo 
maistas trims dienoms; 
degtukai, įrankiai pasigaut 
žuvies; signalinis veidrodė
lis, kuriuom duodant žen
klus, galima būtų pagalbos 
pasišaukti; tam tikri vais
tai ir žaizdų aprišalai, prie
taisai dūmams daryti, švil
pukas, didelis peilis, kišeni
nis kompasas; gabaliukai 
cheminės medžiagos, kuria 
galima užsikurti ugnį net iš 
šlapių medžių ir ant sniego.

Pats gi kanadiečių lėktu
vas turi dar atskirą dėžę su 
šitokiais įrankiais: kirvis; 
pečiukas, verdamieji indai; 
chemikalas baidąs šalin 
vabzdžius ir mažiukas radi
jo perduotuvas, kuriuom 
galima gyvu žodžiu šauktis 
pagalbos arba telegrafi
niais Morse ženklais.

W. K.

NOTICE Is hereby given that License No.; 
GB 735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2628 Atlantic Avenue, Boropgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

.MAX HUBER
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby .given that License No. 
GB 1406 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at' 
1019 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn,! 
County of Kings, to be consumed off thei 
premises.

ROMAN KURPIESKI
1019 'Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4647 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 of- 
the Alcoholic Beverage Control Law ... 
1180 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed off 
pi-emises.

MEYER GINSBERG
1180 - Liberty Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 872 has been issued to the undersigned 
to seV beer, at retail unde* Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Ąve., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER
715 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail nhdbt Section 1'07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law fit 
1348 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County ęf Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS PAPRįN 
1848 Broadway,

NOTICE is hereby given that L’cense No. 
GB 4647 has been issued to the undersigned

at

the

the
MN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
C" : ’ * - - ’ ;____
to sell beer, at retail under Section 14)7 of 

Alcoholic Beverage Control Law at
— Broadway, Borough of Brooklyn, 

'■ the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 791 has been issued to the undersigned 
t* xt '-Z~
the Alcoholic Beverage Control Law 
876 — r ■ 7
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY NADEL 
876 Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
Gfl 4686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Suction 107 of 
the Alcoholic Beverage Control La 
603 Grand Street, Bprough of Bro 
County of 
premises.

603 Grand

iw at
Brooklyn, 

the
borough o __ ...

Kings, to be consumed off

LOUIS WEISMAN
St., Brooklyn, N.

■NOTICE is hereby given that License ___
GB 1518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ... 
301 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off " 
premises.

JACOB J. KLANIT 
301 Church Ave., ( Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
3601 — r 
County of 
premises. 

3601 15th

No.

at

the

No.

Beverage Control Law 
15th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off
SAM RUBINSTEIN 

Ave., Brooklyn, N.

at

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
405 Vanderbilt Street, Bi *2
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY ALLHUSEN 
405 Vanderbilt St., Brooklyn, N.

No.

; Control Law fit 
Itroct, Borough of Brooklyn, 

the

Y.

Newark, N. J

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 10030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 <n 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
82p Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SADIE GREENSTEIN ’
329 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
65 Stratford Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, f * ................
premises.

65 Stratford

Inga, to be consumed off
HYMAN ZIRTN

Road Brooklyn, N.

«t
the

NOTICE is 
GB 548 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 — Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

715 Church

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

Control

No..

SAMUEL DIAMOND
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
jRB 252 has 
to sell beer, ______ __
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 — Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEO GORELTCK
■119 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
MB 2101 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under flection 107 of 
the Alcohplic Beverage Control T^w at 
104 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

’ KIDNEY RAVITZ
194 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

IlWHUHIHIWfflHWIIIIHIIIIIHWM

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
S® 662 has been issued to the und> 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1, 
1906 — Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. & M. DELICATESSEN. INC. 
1906 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail vunder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2082 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ____

red 
of

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 1702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
Hie Alcoholic Beverage Control 
6520 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

G. & D. DINER, INC.
6520 Bay Parkway, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License - 
EB 509 has been issued to the undersigneed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
541 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANNA WIEDMER
541 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1298 Bushwick Ave. & 68 Eldert St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL 
1293 Bu^hwick Ave. ,
68 Eldert St., Brooklyn, N. Y.

at

the

No.

at

the

No.

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

K asdion Turime
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

gaęjss

Amerikos “Coast Guard” laivas pribūna išgelbėti vieno Amerikos bom- 
berio įgulą. Jų lėktuvas buvo priverstas nusileisti Grenlandijoje, prie 
pat jūros. Per keturias dienas jie išbuvo iš sniego pastatytoje “būdoje” 
po lėktuvo sparnu.

BOSTONO APYLINKĖJ
ŽVĖRIŠKAS HITLERININKŲ 

ĮTŪŽIMAS SICILIJOJ

Visų Lietuvių Didysis

>IKNIKAS I
I

Dienraščio Laisves Naudai

įvyks Sekmadienį
Rugpjūčio 15 August

Bus puiki dainų programa ir įspūdinga prakalba 
iš vėliausių pasaulinių įvykių.

5

GRANVILLE PARK, ROSUNDALE, MASS.
širdingai kviečiame visus Bostono apylinkės 

lietuvius dalyvauti šiame piknike ir tuomi pa
remti dienraštį Laisvę.

i

šiaur. Afrika. — Talki
ninkų kariuomenė viename 
punkte Sicilijoj visomis pu
sėmis apsupo 300 vokiečių 
ir šaukė juos pasiduoti. 
Hitlerininkai nepasidavė. 
Tuomet talkininkai ėmė 
juos ,kaip krūvon suvarytus 
kiškius, šaudyti. Bet naciai 
dar nepasidavė, iki jų viso 
teliko tik 50/ir tiem patiem 
buvo faktinai jau įremti 
talkininkų durtuvai.

Hitlerininkų likučiai’ pa
galinus, tapo suimti. Nieko 
daugiau padaryt negalėda
mi, tada kai kurie naciai 
spjaudė į veidus talkininkų 
kariams.

Pagelbėkit savo tautai pirkda- 
mi bonus ir Štampas

NOTICE is hereby given that License 
GB 1555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at r__ _ ____________ ___
the Alcoholic Beverage Control Law 
3 East 5th 
County of flings, to be consumed off 
premises. 

LAWRENCE PHILIP .BARBIERI
3 East 5th St., Brooklyn, N.

No. 
__ n issued to the undersigned 
- retail under Section 10^ of 

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

the

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

No.

jau, 
Jau- 
De-

Dviejų Vakacijos Į North 
Caroliną

Šiuom tarpu išvyko dviejų 
savaičių atostogas praleisti 
mūsų, jaunuoles, sietynietės: 
Lillian Yanušoniūte ir Vanda 
Stočkiute pas savo draugus: 
kapitoną Walterį Skeistaitį ir 
Olgą Yuodeškiūtę-Skeistaitie- 
nę į North Carolina.

Ten mūsų jaunas kapitonas 
su savo jauna žmonele 
rodos, arti metai gyvena, 
nasis Walteris Skeistaitis
dės Šamo armijoj jau arti pus
antrų metų labai gabiai tar
nauja, kad net kapitono ran
gą j^u turi. Vienok, jis tuomi 
dar nepasitenkinęs ir net ne- 
sididžiuoja pasiekęs savo to
kį laipsnį, bet eina mokslus 
aukščiau ligi majoro.

Tai nepaprastas pasišventi
mas ir gabumas jaunuolio. 
Taigi mūsų mergaitės ten 
nuvažiavo vakacijas praleisti.

Sakoma, kad ten labai gra
žūs “byčiai” dėl maudymosi. 
Gi gamtiniu žvilgsniu gražios 
lankos, kalnai, medžių žalu
mynai, paukštelių dainos, 
kaip ir pritinka dainininkėms. 
I stotį jas palydėjo jaunuolis 
sietynietis Harry Mitkus, da
bar jau navy saržentas, kuris 
parvyko pas tėvelius pasisve
čiuoti ir greit vyks į savo tar
nybą Californijon.

Dėdė.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1533 has been issued to the undersigned 
to sell beer*, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2 Ditmas 
County of 
premises.

2 Ditmas

Beverage Control Law 
Bprough of Brooklyn, 

be consumed off

■ ZAKS
Brooklyn, N.

Avęnue, 
Kings, to

‘ FRED
Ave.,

at

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1487 has been issued to the undersigned 
tp sell beer, at retail under Section 107 of

Alcoholic Beverage Control Law at 
Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

Beverage Control Lawthe
890 .
County of Kings, to be consumed off 
promises.

G. HENRY KATI’ & MARIE KATT 
(Katt Bros.)

890 Utica Ave., Brooklyn, N.

No.

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law »t 
1615 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off' 
premises.

ETHEL R. LERNER
1615 Church Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4967 has been issued to the undersigned 
■to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
56-58 Lorraine St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

HYMAN 
56-58 Lorraine St.,

Control Law

be consumed off

BEREZ
Brooklyn, N.

at

the

No.NOTICE is hereby given that Incense 
GB 6879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at rętpil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' be Consumed off the 
premises.

JEROME CALANDRINO
104 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1216 has been issued t<x the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
77 , " _ ‘ ‘
County of Kings, to be consumed off 
promises.

No.

Alcoholic Beverage Control Law at
- Sterling Place, Boropgh of Brooklyn, 

the

lyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4749 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
936 Madison Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, off the 
premises.

LEON DARVIN
936 Madison St., Brooklyn, N.

' ........................... ................................... ..

Įsigykite šią naudingą knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI I DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Knygeli* Aatortai

Adv. CHA8, P. KAL 
♦........

atsakymais anglų ir lietuviu kalbose.
KAINA 35c.

lūkestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stamp omis 5c. arba 3c. vertas, viso Už 
85 centus.

Reikalaudami rašykite

427 Lorimęr St, Brooklyn, N. Y<

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

>»z ><»;<

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

A'-'W’fe.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

pa vienių, 
padarau 
paveiks- 
k ra javus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

Bl
B2
B6

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje table tol ėję
100 Gamma vienoje tabletėlėje
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudalyta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama: 
Už 100 tabletėlių ...................................................................
Už 250 tabletėlių ...................................................................
Už 500 tabletėlių ...................................................... .............
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

$2.19
$4.95
$8.80

CHARLES J. ROMAN
x (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

<>•0
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa» 

Telefonas Poplar 4110



fcimad., Rugpjūčio 2/1943 LalsW, Lithuanian Dailį*
. ji1^: .. i ii į ........... ■■ ■■■

Easton, Pa. greitai pasveikti ir raginu 
drauges aplankyti jas.

Kas Remia “Laisvę” ir Sovie
tu Sąjungą

Stanley Danielus atėjo į 
mano kirpyklą, apsiskuto, ap
sikirpo, už “Laisvę“ už metus 
užsimokėjo ir $5 paaukavo 
“Laisvės“ mašinų, pašmeravi- 
mui. Antra $5 paaukavo pun
delių vajaus komitetui. Drau
gas B. V. paaukavo $6 “Lais
vės“ bylos vedimui.
Mirė Gembutas ir Pinskienė.

Liepos 24 mirė staigiai mie
sto ligoninėj Kastantas Gem
butas, 43 metų. Sirgo tiktai 
dvi dienas. Buvo valgyklų 
darbininkas—virėjas (šefas). 
Amerikoj pragyveno 29 me
tus. Buvo vedęs, bet su mo
tore jau nebegyveno per ke
lius metus. Paliko nubudime 
motiną, brolį, seserį ir švoge- 
r|. Iš Lietuvos paėjo nuo Že
maitijos, Padvaralių kaimo, 
Akmenės parapijos, Mažeikių 
apskričio. Palaidotas ant Šv. 
Magdalenos kapų. Laidotuvių 
direktorius buvo Jonas Rati
nis, Jr.

Prieš porą dienų mirė Fan
ny Pinskey, 58 metų, buvo 
žydų tautos, nuo Žemaitijos. 
Paliko vyrą ir vienuoliką au
gusių vaikų. Pažintį ji turėjo 
su visais mūsų miesto lietu
viais Vertelgystę ji darė su 
antrarankiais rakandais. Var
tojo gerai anglų kalbą, tai se
nais grinorystės laikais eida
vo bile kam ir bile kur lietu
viam už perkalbėtoją. Lai bū
na jiem lengva šios šalies že
melė !

V. J. Stankus.

Binghamton, N. Y.
Binghamtone lankėsi svečiai 

iš Camden, N. J., tai Bakšai, 
pas savo gimines — Pauliną 
Bakšienę, sūnų Bill ir draugų 
Petrauskų ir Navalinskų šei
mas. ‘

Draugas Bakšas pasakojo, 
kad pas juos darbininkai pri
klauso prie CIO unijos, kurios 
ir jis yra narys ir turi geres
nes darbo sąlygas, daugiau už
dirba, negu pas mus pono E. 
Johnsono darbininkai. Po poros 
dienų pasisvečiavimo jie grįžo 
namų link.

Kitas svečias buvo, tai Frank 
Oraskis, Petrauskų žentas, ka
rys, kuris buvo parvykęs sve- 
čiuosna pas savo jauną žmoną, 
ir uošvius. Jis patenkintas tar
nyste ir pasiryžęs kovai už žmo
nijos laisvę.

Serga draugė T. Bagdonie
nė, kuri ilgai nesveikavo, buvo 
namie, bet liepos 19 dieną iš
važiavo į ligoninę. Ji yra LDS 
6 kuopos narė ir Moterų Sky
riaus (Literatūros Draugijos) 
narė, gera veikėja ir rėmėja 
judėjimo.

Serga jaunuolė Anna Mika- 
lajunaitė, randasi ligoninėj. Ji 
yra virs suvardintų organiza
cijų narė ir sveika būdama 
daug darbavosi. Linkiu joms

Mr. ir Mrs. J. E. Me, Port- 
land-Girniutė susilaukė sūnaus, 
kuris gimė liepos 13 dieną. Sū
nus ir jauna motina abu svei
ki ir linksmi. Linkiu jiems iš
auginti sveiką sūnelį ir pada
lyti LDS nariu.

Liepos 10 dieną įvyko didelis 
bankietas-vestuvės Bernard ir 
Helen Kizniams. Surengė jau
nuolių tėvai. Pokilis surengtas 
į savaitę laiko, kada karys Ber
nardas Kiznis parvyko atosto
gų. Dalyvavo apie 200 svečių. 
Jaunieji gavo daug gražių ir 
naudingų dovanų, apie $500 
vertės. Po 15-kos dienų atosto
gų B. Kiznis grįžo tarnybon. 
Jauna jo žmona rengiasi vykti 
pas savo vyrą. Linkiu laimės 
jaunavedžiams.

Liepos 12 dieną mirė Stasys 
Deveikis, dar jaunas žmogus, 
apie 50 metų. Nuliūdime pali
ko seserį Mrs. Adašiūnienę ir 
švogerį Adašiūną, jų sūnų ir 
dukterį, kurie gyvena Chicago- 
je.

Stasys buvo katalikiškų pa- 
žvalgų, pavienis, draugiškas 
žmogus. Binghamtone išgyveno 
apie 30 metų, priklausė kai ku
riose vietinėse organizacijose. 
Paliko seseriai taupinių, kuri su 
dukterimi atvykusios iš Chica- 
gog ir rūpinosi brolio laidotu
vėmis. Palaidotas 14 d. liepos, 
religiniai. Daug buvo palydovų 
ir gėlių vainikų. Sirgo ilgai šir
dies liga. Paliko gerą vardą 
tarpe pažįstamų. Ilsėkis, Stasy, 
ramiai Amerikos žemelėj !

Dienraščio “Daily Worker” 
suruoštas parengimas liepos 
18 dieną pavyko. Ruošė lietu
vių komunistų kuopa, žmonių 
dalyvavo permažai, nors dau
gelis galėjo ateiti, bet kaž
kodėl nebuvo. Vienok, pini- 
giškai suteikta didelė pagel- 
ba anglų dienraščiui, žinoma, 
ačiū draugių ir draugų nuo
širdžiai darbuotei.

II. žukienė aukavo net $50; 
*A. J. K. Navalinskai $11.20; 
J. K. Vaicekauskai $10; Mrs. 
A. Tamiška $6.25. Po $5 au
kavo : O. Girnienė, M. žvirb
lienė ir M. Kulbienė. Po $1: 
V. Kanišauskienė, P. Grinius, 
S. Vaineikis, S. Slaveckis, J. 
Undrejūnas, H. Blinkevičienė, 
seserys B. ir V. Zmitraitės, M. 
Kaminskienė, Martynak, J. 
Kireilis, J. Kazlauskas, P. 
Mačiukas, J. Wizgis. Po 50 
centų: A. Zmitra, E. Pinack- 
ny ir po 25c — M. Bekerienė 
ir F. Maldaikis. Kurie aukavo 
po mažiau, tai jų vardus ne
skelbiame. Pelno nuo vaka
rienės buvo $19.92, tai viso ir 
susidarė $131.09. Visa eilė 
aukavo vakarienei valgiais. 
Visiems aukavusiems valgiais 
ir pinigais tariame širdingai 
ačiū. J. K. Navalinskienė.

P. S. Mes praleidome auka
vusių maistu vardus, mano
me, kad tas buvo ant vietos 
paskelbta. Laikraštyj labai 
brangi vieta, nes turime daug 
svarbių dalykų įtalpinti.

— Red.

Generalisimas Chiang Kai-shek ir jo švogerka Mrs. 
Kurtg. Jiedu eina Į Jungtinių Tautų paradą, kuris buvo 
suruoštas Chungkinge ir kuriame dalyvavo 100,000 
chiniečių.

Pittsburgh, Pa.
Įvairios Žinios.

Liepos 26 dieną įvyko Ko
munistų Partijos Pittsburgho 
miesto skyriaus konvencija 
būsimų miesto rinkimų klau
simu. Dalyvavo apie 50 de
legatų, daugiausiai jaunos mo
terys ir merginos. Buvo pla
čiai diskusuota. Kaip žinome, 
praeityje reakcijos jėgos puo
lė parašų rinkėjus, daugelis 
buvo pasodinti į kalėjimą. 
Kad kandidatą padėjus ant 
baloto, tai reikia surinkti 
3,000 parašų. Yra visokių su
varžymų, bet partijos nariai 
nusitarė atlikti viską, kaip 
reikalauja patvarkymai. Ma
nau, kad ir lietuviai prisidės 
prie to darbo, nes jeigu būtų 
paneigtos įvairios partijos, tai 
būtų užduotas Amerikos de
mokratijai smūgis. Komunis
tų Partija yra politinė partija 
ir ji turi teises dalyvauti, kaip 
ir kitos politinės partijos rin
kimuose.

Liepos 3 dieną mirė Stasys 
Moskelunas, iš Soho Dalies, 
buvo karčiamninkas. Seniau 
buvo prisidėjęs prie Mokslo 
Draugijos. Šiaip žmogus visą 
savo gyvenimą praleido ves
damas biznį. Buvo laisvama
nis, vedęs su airių tautos žmo
na Diksoniene, tikinčia mote
rimi, tai ir palaidotas religi
niai. Iš Lietuvos paėjo iš Dzū
kijos. Paliko brolį ir seserį, 
kurie gyvena Pittsburghe.

Mirė Ona Jakubauskienė, 
apie 60 metų amžiaus, iš 
North Side. Palaidota liepos 
26 dieną, šv. Kazimiero kapi
nėse. Kiek laiko atgal ji bu
vo užgauta automobiliaus, gu
lėjo ligoninėj ir nuo to mirė. 
Nesenai mirė jos sūnus. Pali
ko dukterį—Petrikienę, kuri 
ir rūpinosi motinos reikalais 
ligoj ir palaidojimu.

Mirė Jonas Kupstas, biznie
rius, seniau turėjęs saliūną, o 
vėliau dirbęs karčiamose. Bu
vo apie 65 metų, ilgai sirgo 
vidurių liga. Paliko žmoną, 
2 dukteris, 2 sūnus ir 2 anū
kus. Buvo Piliečių Kliubo na
riu. Palaidotas liepos 28 d., 
Kalvarijos kapinėse.

Lietuvių kunigas Jonas Mi
siąs išvyko į ligoninę, kur jam 
bus padaryta operacija. Gy
dytojai sako, kad be operaci
jos negalės pasveikti. Savo 
vietoj pareigas eiti paliko ki
tatautį kunigą.

Prieš kiek laiko į armiją 
pašauktas Jos. Mauragas. Ka
riai parvykę buvo aplankyti 
tėvus P. Adomaitis, A. Kazei- 
va ir Marcinkevičius. Pastara
sis apsivedė ir vėl išvažiavo į 
tarnybą. Vėlinu jiems geriau
sio pasisekimo.

Per kelias dienas vakarais 
lijo su perkūnija. Perkūnas 
trenkė į kelias bažnyčias • ir 
taip namus ir padarė nuosto
lių.

Pasiutę šunės apkramtė ke
lis žmones. Įkąsti turėjo 
kreiptis pas gydytojus. Mies
to valdyba reikalauja, kad šu
nų, savininkai uždėtų šunims 
antsnukius, kada vedasi į gat
vę.

Streikai nesiliauja, dar jų 
atsiranda daugiau. Darbinin
kai streikuoja, reikalaudatni 
pakelti algas.

D. P. Lekavičius.

London. — Popiežius pa
skyrė 40 tūkstančių dolerių 
atsteigti Anglijoj katalikų 
bažnyčioms, kurias sunaiki
no bei sužalojo naciai oro 
bombomis.

Maskva. — Sovietų laik
raščiai persispausdino dau
gumų pastarosios preziden
to Roosevelto radijo kalbos.

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, kurios pagelbsti ap

siginti nuo daugelio skirtingų 
skausmų, paeinančių nuo su
stingimų, apsideginimų bei 
reumatiškų skausmų.

ŠVILPOS STEBŪKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau 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. Gįeras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $1.

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

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

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

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 9705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1355 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEVE ARGIANNIS 
(Steve’s Market)

1355 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1451 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM PETTINGER
1351 Fulton St. , Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9179 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL KATZ
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
,GB 971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Streeot, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton Str., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5033 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail- under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER J. COVADLO & 
MORRIS GOLDSTEIN

(King John Self Service Food Center) 
1159 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2311 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

FRANK BOSCO 
(F. Bosco & Sons) 

(Italian-American Grocery)
2311 Fitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
708A Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
865 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF MEYEfc
865 Fulton St.; Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6857 has been issued to the unde "signed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Lafayette Avehtie, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON GREENFIELD 
(Greenfield’s Food Stores)

73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6869 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5124 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WEISS
5124 — 9th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 457 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
90 Henry Street* Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PLYMOUTH DELICATESSEN 
Louis Weisberg

90 Henry St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4323 — Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GARBE
4323 Avenue D, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
529 Ridgewood Ave., .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA HALLER
529 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
323 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE POLCHOW
323 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED HEITMEYER
370 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
997 Fulton, Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE WENDELKEN
997 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2462 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX ABRAMS
2462 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 684 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA WOEHLKENS
2222 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2292 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM GLUCK
2292 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Ridgewood Ave.,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. BAMMANN
241 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JESSE GINSBERG 
(Ridgewood Food Market)

216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1083 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE WEBER
1083 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2928 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL ACCARDI
2928 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1416 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 — Hull Street, Borough of Brooklyn, 
Qounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB LEON
180 Hull St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
FRANCIS WILLIAMS & ANTHONY TOCCI 
413 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE J. SATTLER
40 39th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kihgs, to be consumed on the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin . Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
preinises.

WALTER GARŠVA
829 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Dirbti kavos išdirbystėje, pakavi
mui. 40 valandų savaitė, nedirbama 
šeštadieniais.

ARNOLD & ABORN
243 Pearl St., New York City
' (182)

PROSYTOJA
Reikalinga prosytoja prie moterišką drabu
žių, Dry Cleaning departmente. BLUE 
WHITE LAUNDRY, 685 Cary Ave., West 
New Brighton, Staten Island.

• ■ / _ • 1 ■ ;__________ (įsi)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS, WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE 
(184)

MOTERYS
Patyrimas nereikalinga. Puikiausia proga, 
gera alga. Audinių dažymas. Pastovus dar
bas.

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn 

LR.T. Queens linija iki Vernon-Jackson Avė. 
stoties, arba 8th Avė. linija iki Grecnpoint 
Avė. stoties.

(181)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VEŽIOTOJAI 
REIKALINGI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA VALANDŲ UŽMOKESTIS 

APMOKAMOS VAKACIJOS

NORTH SHORE BUS CO., INC. 
136-48 ROOSEVELT AVENUE 

FLUSHING, L. I.
Atsišaukite į kambarį 200, kasdien tarpe 9 
vai. ir 11 vai. ryte.

(182)

NAKTIMS APVALYTOJAI 
IR INDŲ MAZGOTOJAI 
Kreipkitės į Patarnautojų Viršininką, 

Timekeeper’s Ofise.
HOTEL GREAT NORTHERN 

109 West 56th Street
(181)

NAKTINIAI VALYTOJAI
VYRAI VIDAUS RUAŠAI

GERA ALGA. KREIPKITĖS Į TIME
KEEPER.

HOTEL BArBIZ.ON
140 East 63rd St., New York

(182)

P RŪKORIAI
Pastovus darbas, geroje senoje įstaigoje, prie 
high pressure steam boilerių ; puikios sąlygos, 

pktiuosuojamieji šiftai, 40 vai. savaitė.
Kurie dabar esate būtinuose veiksmuose, ne
bus priimami be darbdavio raštiško pareiš
kimo apie atllekamumą.

PILGRIM LAUNDRY, INC.
1102 Prospect Ave., Brooklyn 

____ _______ _________ ________________ (181)

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL.
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.

(Greenpoint Ave.)
(183)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
658 Rockaway Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOLOMON LEVINE 
(Levine’s Kosher Del.)

658 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1866 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA MAYDAG
1866 Fulton St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SIDNEY PALANT & GEORGE GAFFIN 

(G. & S. Delicatessen)
9311 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

MAX, BEN & HERBERT ROSEN 
5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISABELLA & JACK FLEISCHMAN 
364 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 — Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cobnty of Kings, to be consumed on the 
premises. (

ABRAHAM GOLDSTEIN
93 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Morris horowitz
504 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1691 has been issued to the undersigned 
td sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 — East 18th St. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

D. & J. CAFETERIA, INC.
78 East 18th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4624 ChUrch Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 'be consumed on the 
premises.

HERMAN BOROWSKY
4524 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

Penktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ALUMINUM DARBININKAI

ALUMINUM
Yra Raktinis Karo Metalas 
Padėkit Gamint Aluminum 

ir
Jūs Padėsite Atidaryti

Duris į Pergalę

VYRAI - VYRAI 
VALDŽIA UŽGYRĖ 

ATEIVIŲ PRIĖMIMĄ

THE
United States 

ALUMINUM CO.
Siūlo Jums 

Karo Laimėjimo 
Darbus

DABAR!!!
Nuolatinius Darbus 

Po Karo
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
JŪS GAUSITE

$41.08 - $43.68 
IŠ PRADŽIŲ

Už 48 valandų savaitę 
BONŲ PROGOS 

Pridedant Algos Pakėlimus 
Po Pramokinimo 

Periodo
Puikiausios Progos 

Pakilimam
THE

United States
ALUMINUM CO.

FABRIKUOSE
BRIDGEPORT IR 

FAIRFIELD, CONN.
75 MINUTĖS NUO GRAND CENTRAL

TURI BOT 3-A SU VAIKAIS AR 4-F. RY- 
MANT ANT PRATĘSIMO DĖL NEPAJĖ
GUMO. ATSINEŠKITE PILIETYBES ĮRO
DYMUS. NEMOKAMA Į DARBĄ PRIIMANT 
EGZAMINACIJA NEW YORKO MIESTE

KASDIEN PASITARIMAI 
SU KOMPANIJOS

ATSTOVU
• KREIPKITĖS
PIRMADIENĮ IKI 
PENKTADIENIO

10 V. RYTO IKI 5 PO PIETŲ I

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 ESANTI BŪTINUOSE VEIKS
MUOSE NEIMAMI BE DARBDAVIO RAS
TU PAREIŠKIMO JOSŲ ATLlEKAMUMO.

PARCPlNIMAS DARBO 
NEMOKAMAI

(18«)

REIKALINGI VYRAI
Bendram fabriko darbui. Gera alga, 

5 dienų savaitė ir viršlaikiai.
H. FOX & CO.

416 Thatford Ave., Brooklyn.
(180)

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Puikiausią proga, 
gera alga. Audinių dažymai. Pastovus dar
bas.

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn

I.R.T. Queens linija iki Vernon-Jackson
Avo. stoties, arba 8th Avė. linija iki Greea- 
point Avė. stoties.

(181)

VYRAI
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.

(184)

FABRIKE DARBININKAI
Drūti. 55 centai i valandą, 

taipgi viršlaikiai.
VINCENT J. SPELMAN & CO.

3rd Avo., ir Pacific St., Brooklyn
. (186)

VIEŠBUČIO 
Karidorių Patarnautojai

PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M. 
IKI 12:30 P. M. VAKARAIS. MRS. 
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

7TH AVE. IR 51ST ST., 
NEW YORK CITY. 

NETELEFONUOKITE.
(t*l



interviu, kuris 
antradienį Hearsto 

daro tą, ko nori Hit-

italai - ame- 
ims sau pa- 
anti-fašistinį

Laisve, Lithuanian Daily NeWs
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Pirmad., Rugpjūčio, 2, 1941
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NewYoilo^/Zz^Zlnios
Antaninis Tarnauja Hitleriui, Pareiškia 
Miesto Tar. Narys, Peter V. Cacchione
New Yorko miesto tarybos 
trys, Petras V. Cacchione, iš- 
do spaudai pareiškimą dėl 
ligi Antoninio “žygio.” Kaip 
lia, Luigi Antoninis pereitą 

antradienį išstojo Hearsto 
spaudoje su pareiškimais, būk 
Stalinas esąs toks pats, kaip 
Mussolinis, būk Italijos komu
nistai yra pasirįžę užvaldyti 
Italiją, etc.

Dėl to miesto tarybos narys 
Cacchione šitaip sako:

“Pagaliau Luigi Ah tonini nu- 
sįmaskavo, pasirodydamas, 
kaip sugabiausias Goebbelso 
agentas Amerikos darbininkų 
judėjime.

“Antoninio 
pasirodė 
spaudoje, 
leris.

“Užuot 
šistinius žmones, ypačiai italus 
amerikiečius anti-fašistus, An- 
tonini pradėjo anti-komunisti- 
nę kampaniją. Visai natūralu, 
todėl, kad jį Hearsto spauda 
priėmė išskėstomis rankomis.

“Antoninio šmeižikiški ple
palai apie mūsų didžiąją talki
ninkę, gretinant Tarybų vy-

riausybę ir josios herojišką 
vada, maršala Staliną su fašis- 
tiniu Italijos režimu ir buvu
siu duče Mussoliniu, yra smū
gis Jungtinių Tautų vienybei. 
Tai tokia bjauri kalba, kokios 
nerastum niekur kitur, kaip 
tik Hitlerio organe Voelkischer 
Beobachter.

vienyti visus anti-fa-

“Patriotingieji 
rikiečiai, tačiau, 
vyzdžiu Italijos 
judėjimą, o ne hitlerišką Anto
nimo kalbą. Italijoje penkios 
anti-fašistinės partijos, Tauti
nių Krikščionių (Katalikų), 
soči jai istų, rekonstrukcijonistų, 
aktyvistų ir komunistų parti
jos susivienijo prieš bendrąjį 
priešą, fašizmą.

“Italai - amerikiečiai Ameri
koje, lojaliai remdami vyriau
siojo komandieriaus, preziden
to Roosevelto politiką, atmes 
Antonimo hitleriškus plepalus. 
Jie žygiuos pirmyn. Jie susivie
nys, — republikonai, demokra
tai, socijalistai, komunistai ir 
nepartiniai žmonės — susivie
nys Jungt. Tautų pergalei ir 
Italijos išlaisvinimui.”

New Yorke ir visoje šalyje šiuo metu vedama didelė 
kova prieš juodąją mėsos rinką. Juodoji rinka (Black 
Market) ne tik plėšia žmones, ne tik kenkia karo pa
stangoms, bet ir plečia nesveikatą. Nes mėsos būtle- 
geriai, kaip nuotraukoje matome, nešvariose vietose 
gyvulius pjauna ir juos išdarinėja, kas, savu ruožtu, 
platina ligas. Kovokite prieš juodąją rinką ir prieš 
tuos, kurie ją plečia.

Pereitą penktadienį mirė 
Stanley Rich (Stasys Riekus) 
63 metų amžiaus. Gyveno po 
num. 119 Euclid Ave., Brook
lyne. Bus palaidotas trečia
dienį, rugpj. 4 d., 10 v. ryto, 
Alyvų kalnelio kapinėse, Mas- 
pethe. Pašarvotas graboriaus 
Ch. šalinsko koplyčioje.

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Juliją ir du sūnus, Ed
vardą ir Aleksandrą ir mar
čią Doną; taip pat paliko pus
brolį Morkų ir pusseserę Ele
ną Zeikuvienę, taipgi švogerį 
Walter Garšvą, ir daugiau gi
minių ir draugų.

Velionis priklausė Maso
nams ir kitokioms organizaci
joms; turėjo nemažai pažįsta
mų ir draugų, kurie jo visi 
liūdi.

Laidojimo apeigomis, kaip 
sakyta, rūpinasi graborius Ch. 
Šalinskas.

ligoninėj. Bus palaidotas tre
čiadienį, rugpjūčio 4-tą, Kal
varijos kapinėse. Pašarvotas 
namie. Paliko nuliūdime mo
terį Helen, sūnus John ir Paul, 
dukteris Estelle ir Mary ir 
brolį John Kraujalį. Laidotu
vėmis rūpinasi graborius J.

Vincas Archus, 63 m. am
žiaus, gyveno 114 East 105th 
St., New Yorke, mirė liepos 
26 d. Metropolitan ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas Bieliausko 
koplyčioje. Palaidotas liepos 
31 d., 2 vai., Lutheran kapi
nėse. Laidotuvių apeigas pri
žiūri graborius Matthew 
Ballas (Bieliauskas).

Kad Plėšia, Tai Plėšia!

p.

t;

Leopoldas Pranavičius, 53 
metų amžiaus, gyvenęs 1003 
Decatur St., Brooklyn, N. Y. 
Mirė liepos 31, šv. Katarinos

FILMOS
“Dixie” Paramount Teatre

Gražiosios Milijonierkos Kūnas Iškastas 
Iš Kapo ir Atsargiai Išegzaminuotas

Ką jis parodys, kol kas niekas negali pasakyti; menama, kad 
iškils naujų skandalų; Dabar klausimas stovi šis: Kas 
lionierką Gill’ienę išmetė nuogą iš viešbučio lango.

mi-

i

VAISTŲ BIZNIS
427 Lorimer St., (6) Brooklyn, N.Y.
Kreipkitės tik laišku. (175-180)

PARDAVIMAI
Biznio Proga

Parsiduoda vaistų išdirbystė. Per 
daug metų išdirbtas biznis ir gerai 
Išgarsintas po visą Ameriką. Par
duosiu visą biznj arba priimsiu j 
partnerius. Rašykite sekamu antra
šu.

•*

Vienas New Yorko dien
raštis iškelia aikštėn, kaip tū
li bučeriai nesiskaito su savo 
kostumeriais. Tasai laikraštis 
sako, kad tūlose bučernėse 
pardavėjai neparduodą mėsos 
net ir su kiūponais žmonėms, 
jei jie atsisako mokėti kainas, 
aukštesnes už nustatytąsias.

Valdžios organai, kurie tu
rėtų vykinti gyveniman OPA 
patvarkymus, jų ‘ nevykdo, 
žiūrima į viską per pirštus, 
kuomet tūli biznieriai nesska- 
to su patvarkymas.

žinoma, 'sunku ir biznie
riams, ypač smulkiems biznie
riams. Jie taipgi kenčia dėl 
esančios betvarkės.

New Yorko miesto prokura
tūros įsakymu, pereitos savait. 
pabaigoje buvo išimtas iš ka
po Janetės Snowden’iūtės-Gil- 
lienės kūnas ir pargabentas į 
Bellevue ligoninę tyrinėjimui, 
autopsijai.

Kodėl? Kam tas reikia?
Paaiškės vėliau.
Iki neturime faktų, negali

me daryti išvadų. Bet iki šiol 
žinomi faktai yra toki :

š. m. birželio 1 d. Janet 
Snowden-Gill rasta iškritusi iš 
Savoy-Plaza (vieno puošniųjų 
New Yorke viešbučių) ketvir
to aukšto—rasta negyva ir 
nuoga. Tai buvo pačiame vi
durnaktyj.

Tame pačiame viešbutyj bu
vo ir josios vyras, USA ka
riuomenės kapitonas, W. S. 
Gili. Jis buvo kitame kamba
ryje (Gill’ai turėjo paėmę 
svytą). Policija rado vyrą 
telefonuojantį giminėms, klau
sinėjant, ar jie nežino, kur jo
jo gražioji žmona. Paskui ka
pitonas Gili buvo net gydomas 
dėl nervų sukrikimo.

Policijos tyrimai tuomet pa
rodė, kad milijonierka pati 
bus per langą iššokusi ir nusi
žudžiusi.

Moteriškę palaidojus, buvo 
tačiau tęsiamas tyrimas. - Tyrė 
policija, tyrė žuvusiosios gi
minės. Prieita prie to, kad 
kreiptasi į teismą prašant lei
dimo jos kūną iš kapo išimti 
ir išegzaminuoti, ar nebus tam 
tikrų jame žymių, rodančių, 
kad ne ji pati nusižudė, bet 
ją kas nors nužudė.

Janetė kadaise buvo turčių 
rateliuose pažiba. Ji duktė 
milijonieriaus, aliejaus šalti
nių magnato James H. Snow
den. Kai jinai buvo 19-kos 
metų amžiaus, viename ban- 
kiete prie šampano ir Snapso 
ji susitiko tūlą italą pijoką, 
Sirigino princą, don Francisco 
Caravitą, ir tuojau už jo iš
tekėjo. Paskui princas pabė
go į Italiją, o ši moteriškė, 
nuvykusi Meksikon, gavo di- 
vorsą ir po to ištekėjo už laik
raštininko ir biznieriaus W. S. 
Gili. Gill’as prieš tai buvo 
net du sykiu vedęs ir atsisky-

Ragina Žmones Nepar
duoti Automobilių

Sol A. Herzog, gazolino 
pardavėjų susivienijimo ryti
nėse valstijose advokatas, sa
ko, kad labai daug automo
bilių savininkų parduoda sa
vo automobilius, 
da automobilius 
neturi gazolino, 
mobilių naudoti.

Iki šiol, sakoma, iš rytinių 
valstijų parduota 15,000 au
tomobilių “pusdykiai.” Herzo- 
gas pareiškia, kad pardavėjai, 
girdi, kada nors gailėsis.

Gązdinimais nieko nepada
rysi, ponas Herzog, žmonės 
nenori laikyti automobilių nie
ko neveikiančiu, nenori mokė
ti už garadžius rendą, nenori 
matyti automobilius rūdijant. 
Ar ne geriau parduoti tiems, 
kurie gali jais naudotis?

Jie parduo- 
del to, kad 
negali auto-

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

tri-

Pasiima keletą 
kotelyje ir tariasi 
važiuoti Washingto-

čia baigiasi rūsčioji
ne-

ręs—vis su aktorėmis.
Naujoji pora susilaukė 

jų vaikų. Kai vyras įstojo į 
kariuomenę Janętė pasiliko 
Santa Barbara (Gal.) mieste 
gyventi. Bet štai, jis gauna 
iš armijos atostogų (furlough) 
ir abudu susitaria atvykti į 
New Yorką. 
kambarių 
tuoj abu 
n an.

Na, ir
gyventi sykiu šeimynoje, 
sisk irti.

Policija dabar aiškina, kad 
ji negalėjo žudytis, nes ji tą 
naktį buvo gerame ūpe, ka
dangi abu su vyru susitarė vi
sokius nesutikimus pamiršti ir 
gyventi sykiu šeimoje, nesi
skirti.

Kaip ten toliau bus, liekasi 
palaukti ir pamatyti—pama
tyti, ką pasakys milijonierkos 
kūno tyrinėtojai. Jeigu jie su
ras ką nors “apčiuopiamo”, 
tuomet iš tikrųjų gali prasi
dėti skandalinga istorija.
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Šiuo metu Paramount Teat
re rodoma filmą “Dixie”, ku
rioje vyriausiąją rolę turi Bing 
Crosby. Dalyvauja Dorothy 
Lamour ir kiti.

“Dixie” — tai Paramount 
filmą, nieko bendro neturinti 
su šia gadyne. Filmą neva 
vaizduoja dar prieš revoliuci
nius laikus pietinėse valstijo
se; ji vaizduoja, kaip tobuli
nosi, kaip vystėsi amerikietiš
kas teatras, kaip gimė gar
sioji daina “Dixie”. Veikalas 
pagamintas spalvotai, techni
color, spalvos gan gražiai su
derintos, nufotografuotas ge
rai. Tačiau turiniu, mano nuo
mone, jis pertuščias, šiems lai
kams netinkamas.

Na, o prie veikalo pridėčkai 
ne kažin koki: perdaug 
sudžiazinta, supopulia- 
sukomedijinta. 
geriausiai pasirodo iš-

taipgi
viskas 
rinta,

Gal
garsėj usios Andrews Sisters, 
Lurios čia pasirodo asmeniš
kai, padainuoja, pažaidžia.

Ndrs.

New Yorke suareštuotas 
prasišalinęs iš kariuomenės 20 
metų vyrukas James Percy 
Jennings, kilęs iš Philadelphi- 
jos, įtartas apvagišiavime dvie
jų orlaivyno stočių karių Te- 
xas’e ant $950 ir vagišiavime 
ant traukinio.
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Gražus Pasirinkimas
fe

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $8.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.
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Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS
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Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

S tni 
a(ircsas

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST

o
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Skersai nuo Republic Teatro . 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

. i n

Kaip Bus su Nuomomis?
Miesto majoras La Guardia 

ragino valstijos gubernatorių 
Dewey, kad jis darytų ką nors 
suvaldyme stambiųjų namų 
savininkų, kurie kelia nuomas, 
nepaisydami įstatymų.

Gubernatorius atsakė, būk 
jis negalįs nieko padaryti ir 
dėlto nieko neveikia.

Dabar majoras sako, jeigu 
OPA (Office of Price Admini
stration) nieko neveiks, tai 
plėšikiški stambieji namų sa
vininkai darys, kaip tik jie no
ri ir nuskriaus labai daug 
žmonių.

Majoras, tačiau, mano, kad 
OPA darys ką nors.

Turime atsiminti, kad nie
kur nėra tiek daug milžiniškų 
apartmentinių namų, kaip 
New Yorke. Jie daugiausiai 
priklauso visokioms stambioms 
korporacijoms, kurios tik ir 
laukia progos pasipinigauti. 
Karas joms — ne karas. Jos 
plėš, lups žmones, jei tik jų 
niekas nevaržys.

Great Neck, LI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų. Įstaiga

SALES del Balių, Konęertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

Pirmyn Choras smarkiai ren
giasi prie savo pirmo parengi
mo šiame vasaros sezone. 
Choras susilpnėjo nariais ir fi
nansais, taigi bandysime šį 
pikniką padaryti geru. Turė
sime puikią dainų programą, 
choras išstos su naujomis dai
nomis, kurias labai rūpestin
gai mokina mūsų energingoji 
jaunutė mokytoja Alma Kas- 
močiute. Taipgi bus gera or
kestrą šokiams, ir tas viskas 
įvyksta sekmadienį, 8 rugpjū
čio, Kasmočių parkutyj—sve
tainėje, 91 Steamboat Road. 
Įžanga 55c su war tax.

Choras širdingiausiai kvie
čia visus kultūrą mylinčius at
silankyti į šį mūsų parengimą, 
kaip vietinius, taip ir iš apy
linkės, ypač brooklyniečius!

Anksčiau atvažiavusieji (tu
rinti savus maudymosi kostiu
mus) galėsite eiti į mūsų pui
kias maudynes atsivėsinti, ku
rios įrengtos gražiam pavan
denyje buvusioj Chryslerio so
dyboj. Atsilankiusieji pasi
tenkinsite visokeriopai.

Užkviečia Ch. Kom.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. Evergreen 4-9612 '
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS j
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. NedSiiomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Lietuvių Kuro K ompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų9 
Nuolaida
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mums šį skelbimą

Akiniai 
už $7.50

Ir mes duosimeAtsilankę parodykite 
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.
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